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Proces Verbal
Vizită amplasament, Sibiel, 12.01.2013

Prezenţi la eveniment:

● Promotorii concursului: 
Gabriel Roşca (OAR SB VL), Horaţiu Răcuciu (Primar), Aurel Pau (Asociaţia 2000)

● Consultant Tehnic: arh. Ioan Brad
● Organizatori: Michael Engel (Fundaţia Heritas)
● Locuitori: Dl. Ioan Stancă, d-na dr. Suhastru, familia Pau
● 43 de arhitecţi respectiv persoane interesate de acest concurs 

Ora 13.00
Deschiderea evenimentului: 

● Cuvânt de salut al d-lui Rosca  
Bună ziua şi bine aţi venit la Sibiel, numele meu este Gabriel Roşca sunt Preşedintele Filialei Sibiu-Vâlcea 
a Ordinului  Arhitecţilor  din  România,  unul  din organizatorii  acestui  concurs,  şi  o  să  încep prin  a va  
informa că tot  ce vom discuta astăzi  aici  va fi  înregistrat  pentru a fi  consemnat şi  transmis tuturor  
participanţilor, pe site-ul concursului. O să fac o scurtă introducere asupra concursului, apoi o sa dau  
cuvântul domnului Primar Horaţiu Răcuciu şi domnului Aurel Pau, Preşedintele Asociaţiei Sibiel 2000. 

Concursul este o iniţiativă care porneşte de la locuitorii satului, o iniţiativă care propune o mică  
amenajare a unui loc de joacă şi a spaţiului din zona centrală a satului. Avem o administraţie care este 
dispusă să susţină această procedură de concurs, aparent complicată, dar cunoaștem cu toții exemple 
proaste de amenajări de spaţii publice din localităţile din ţară şi nu vrem aceleaşi rezultate. Spaţiul public  
care face obiectul concursului este într-o stare de paragină şi necesită acţiuni, având probleme chiar de  
siguranţă în exploatare. 

Ceea ce vrem să promovăm, şi în mod special cu acest concurs, este o idee nouă pe care vrem să 
o introducem în preocupările și limbajul nostru curent: cultura construită. Cultura construită este un  
termen pe care l-am găsit la asociaţia austriacă LandLuft, care a fost inspirația demersului nostru. Cele  
12 teze Landluft asupra culturii construite fac parte din documentaţia de concurs. Fundaţia Heritas din  
Sibiu,  co-organizator  și  în  același  timp  celălalt  model  de  abordare  pentru  problematica  satului,  se  
preocupă de satele din zona Transilvaniei deja de ani de zile şi are o experienţă bogată  în colaborarea cu  
autorităţile locale şi cu publicul în general. 

Per ansamblu, organizarea acestui concurs este un experiment, neobișnuit în cultura noastră.  
Din pregătirea concursului a făcut parte și  o întâlnire cu localnicii, protocolul întâlnirii face parte din  
documentaţia de concurs. 

O să îl rog în cele ce urmează pe d-ul primar Răcuciu să spună câteva impresii. 

● Cuvânt de salut al d-lui  Primar Răcuciu  
Buna ziua, mă bucur că vă aflaţi la Sibiel şi vă invit să reveniţi cu drag ori de câte ori veţi avea prilejul. Aţi  
văzut minunăţiile satului, iar cu sprijinul  dumneavoastră vom încerca să realizăm o altă minunăţie în 



centrul satului, sunt sigur că aşa va fi la finalul lucrării. Aşa cum spunea şi d-ul Roşca este un experiment,  
care va avea rezultate foarte bune şi care va servi ca exemplu de bune practici pentru alte localităţi. 

Legat de parcul din Sibiel, aportul şi sprijinul nostru va fi de materializare şi punere în practică a  
investiţiei, lucru pe care eu l-am spus încă de la început. Suma este regăsită într-un protocol pe care noi  
l-am  semnat  cu  Asociaţia  Sibiel  2000,  în  care  este  stipulat  şi  aportul  dânşilor  atât  financiar  cât  şi  
organizatoric. Aşa cum spuneam partea financiară este asigurată de către noi. 

După ce vom vizita amplasamentul, sunt câteva cerinţe minimale pe care eu le-aş avea şi le-am 
discutat  şi  cu  sătenii.  După  cum  aţi  văzut  este  un  magazin  care  funcţionează  aici,  este  o  clădire  
construită în urmă cu mai bine de 10 ani, în urma unui contract de concesiune pe 99 de ani, deci nu intră  
în discuţie o desfiinţare a acestui obiectiv, din păcate. Dar ce dorim noi şi chiar proprietarul construcţiei,  
cel care are dreptul de concesiune, este o împrejmuire. Nu am lăsat să facă acest lucru, decât după ce 
veţi finaliza proiectul şi câştigătorul va fi desemnat. Dorim să fie o împrejmuire pe care să o vadă un  
proiectant în adevăratul sens al cuvântului, adică să mascăm acest obiectiv, care să pară că este integrat  
în acest spaţiu minunat din centrul satului. 

Cam acestea sunt în linii mari, eu mă bucur că acest proiect se realizează la Sibiel. Mulţumesc 
Ordinului Arhitecţilor din România prin d-ul Roşca şi Fundaţiei Heritas, am fost şi la cealaltă întâlnire la  
care a participat şi dl. primar din localitatea Zwischenwasser (Austria). Mulţumesc Asociaţiei Sibiel 2000 
pentru implicare şi Dumneavoastră, succes în elaborarea proiectului şi vă aşteptăm cu drag la Sibiel.  
Spaţiile de cazare de la noi sunt foarte bune, localnicii s-au preocupat de acest lucru, mai trebuie să  
creăm şi edificiile pe care să le vadă turiştii şi lucrurile vor devenii în felul acesta turistice în adevăratul  
sens al cuvântului. 

Va mulţumesc şi mai discutăm pe parcursul zilei. 

● Cuvânt de salut al d-lui Pau
Buna ziua,  mă numesc Aurel  Pau,  sunt Preşedintele  Asociaţiei  Sibiel  2000.  Mă bucur să văd atâtea  
persoane interesate de acest  experiment şi  mai ales că sunt foarte mulţi  tineri  şi  sper  să avem un  
rezultat bun din acest experiment pe care îl facem, practic din parteneriatul acesta public privat între  
Primărie - Asociaţia Sibiel 2000 – OAR – Fundaţia Heritas. 

Noi de mult ne-am dorit să amenajăm acest spaţiu, faptul că Sibiel este un sit arhitectural nu am 
vrut  să  facem  ceva  care  să  fie  în  contradicţie  cu  situl  arhitectural,  şi  printr-un  concurs  fericit  de  
împrejurări am ajuns să fim astăzi în formula aceasta. Noi sperăm ca până de Paşti să punem în aplicare  
şi să vă invităm şi la inaugurare. Oricum eu sunt convins că anul acesta o să îl realizăm şi sper să iasă  
ceva frumos, să fie un început şi pentru Dumneavoastră şi pentru toţi participanţii în acest proiect. 

Vă mulţumesc 



Prima rundă de întrebări:

1. De ce credeţi că este important să delimitaţi aceea clădire cu încă un element, ca să iasă în 
evidenţă, vorbim de acel local. 

Doresc să fie o soluţie arhitectonică care să introducă această construcţie în ansamblul pieţei sau zonei, 
pentru că acum este o pată de culoare total diferită de ceea ce ar trebui să reprezinte satul vechi Sibiel. 
Nu neapărat un gard, să nu fiu greşit înţeles. (Răcuciu)

Pe cât se poate să anihileze prezenţa acestei clădiri şi se poate realiza de către Dumneavoastră printr-o 
idee ingenioasă, pe care o să o găsiţi cu certitudine. (Stancă)

13.15 – 13.45
Vizitarea de către participanţi a amplasamentului 
A doua rundă de întrebări

2. Am înţeles că terenul pe care se află barul este concesionat, dar proprietarul construcţiei este 
informat, consultat, este alături şi susţine ideea concursului, sau vom întâmpina o oarecare opoziţie 
din partea acestuia? Măcar sa fie de acord şi să nu pună piedici. 

Proprietarul construcţiei a venit cu o solicitare de împrejmuire, iar noi am oprit eliberarea oricărui 
document (autorizaţie de construire), având în derulare acest concurs. Cum am menţionat şi la început, 
se doreşte găsirea unei soluţii de anihilare a acestei construcţii şi bineînţeles că proprietarul va participa 
financiar la investiţia din jurul construcţiei. Nu se pune problema demolării acestei construcţii.
Vom  găsi o soluţie ca proprietarul să fie de acord şi vom intermedia orice discuţii care pot apărea. 
Încă o remarcă la întrebarea a 2-a: Terenul concesionat este mai mare decât suprafaţa pe care este 
amplasat magazinul. De aceea a venit proprietarul cu cerere de împrejumuire. Dar decizia, daca o sa fie 
un gard sau o împrejumuire, aparţine administraţiei. Aici ne bazam pe soluţiile dvs. (Răcuciu)

Ideea este să se încadreze, gândiți-vă, să fie ca și cum ar fi un lucru venit de la Dumnezeu și nu-i făcut de 
om, m-ați înțeles? N-am pretenție mare, dar gândiți-vă la modul ăsta de a gândi. (Stancă) 

3. Traseul cu podeţul ar trece prin incintă privată. Este un podeţ privat sau public.

Public 
În Documentaţia concursului aveţi proiectul pentru gardul de care spune dl. Primar, în acest proiect 
aveţi şi delimitarea terenului şi mai multe informaţii despre această construcţie. (Roşca)

4. Aveţi intenţia de a reevalua contractul de concesionare, în sensul că: concesionaţi doar terenul sub 
clădire, iar restul terenului îl daţi în chirie pentru terase şi mai lăsaţi o zonă strict pentru amenajări în 
spate. 



Concesionaţi sunt 320m, parcul are 3 nr. de CF. Noi putem discuta cu cel care are drept de concesiune 
asupra terenului ca imobilul să rămână imobil, iar zona adiacentă să poată fi folosită mai departe public. 
(Răcuciu)

5. Care este cota de inundabilitate a râului. Care a fost cel mai înalt nivel. 
Cel mai înalt nivel a fost de 1,20m faţă de drum (odata în 60 de ani). Apa nu a depăşit nici odată 
podeţele. (Stancă)

6.  Aveţi în vedere înlocuirea reţelei electrice?
Nu întră în bugetul pe care noi îl propunem. Nu luăm în calcul aceste intervenţii pentru anul acesta, 
deoarece costurile sunt foarte mari, iar Electrica nu dispune de fonduri. Pentru anul 2013 finanţăm acest  
proiect pe zona centrală şi vrem să realizăm o parte din infrastructură pe străzile principale. (Răcuciu)

7. În anumite zone pârâul este regularizat, într-un anumit fel. Vedeţi vreo intervenţie la nivelul râului, 
în sensul că s-ar putea extinde pavajul, zona publică înspre râu, se tratează, se lasă natural, se 
regularizează, cum vedeţi aceasta ca şi comunitate? 

Râul este în mare parte regularizat, este delimitat cu acele ziduri de sprijin, deci nu luam în calcul o 
asemenea investiţie in viitorul apropriat. (Răcuciu)

Observaţie: Am discutat, dacă este vorba de lucrări de infrastructură, si suntem intr-o zona de munte, sa 
facem pavajul cu piatră de râu. Cu asfalt sau dale din beton se strică aspectul, atunci soluţia pe care o 
avem la îndemână ar fi cu piatră de râu, deoarece avem şi materialul și meștri care știu să pună în operă 
materialul. Daca aveţi sugestii, le aşteptăm cu mare drag. (Răcuciu)

8. Se doreşte o colaborare pe bază de voluntariat sau oameni din sat, în aceste condiţii estimarea 
costurilor devine dificilă. Se calculează pe baza unor standarde. Cum se poate evalua totul?

Suma prevăzută pentru zona centrală este de 123.000 Lei, incluzând şi partea de proiectare. Partea de 
execuţie este în valoare de 109.000 Lei, iar aceasta este suma în care trebuie să ne încadrăm. (Răcuciu)

9. Aţi făcut un deviz pentru această zonă?

Nu am făcut un deviz. Acum se lucrează la fundamentarea bugetului, care va fi aprobat după aprobarea 
bugetului de stat. Această sumă o putem suporta din bugetul local. La solicitarea OAR am stabilit o 
anumită sumă, care a fost propusă Consiliului Local si aprobată. (Racuciu)

10. Aţi făcut acest concurs pentru a stabili un plan strategic, care se derulează pe mulţi ani. Chiar daca 
nu se schimbă utilităţile, din motive financiare şi nu se pot face toate modificările dorite, concursul ar 
trebui să ia în calcul şi schimbări care vor avea loc în 15-20 de ani. În acest sens se doreşte 
reamenajarea centrului? 



Soluţia găsită şi care poate fi implementată cu suma alocată trebuie să arate ca un obiectiv finalizat în 
totalitate pentru o perioadă de câţiva ani, permiţând modificări pe parcurs, dar în nici un caz în următorii  
3-4 ani. (Răcuciu)

Observatia unui participant: După încheiere perioadei de concesiune (97-95 de ani, cât au mai rămas), 
localitate va arăta la fel, doar că se va contura mai bine centrul, putând fi excluse anumite zone.

11. Gardul din faţa magazinului poate fi dezactivat?

 Poate fi dezactivat, nu este nici o problemă. (Răcuciu)

12.  Dacă tot se pune problema de voluntariat poate ar fi interesant sa aflăm ce meşteşuguri se mai 
practică în sat, cine la ce se pricepe (lemn, piatră)?

Voi transmite o listă cu activităţile meşteşugăreşti care se realizează pe raza localităţii, există şi o 
Asociaţie „Reuniunea Meseriaşilor”a meşteşugarilor din Sălişte, listă ce poate fi de asemenea pusă la 
dispoziţie. (Răcuciu, Pau)

Ora  14.15
Încheierea evenimentului 


