
INTRODUCERE   

Profesia de arhitect este o artă minunată, una dintre cele şapte arte alături de pictură, sculptură, muzică,
poezie, dans si cinematograf, provocând omului senzaţii si emoţii speciale.

FILOSOFIE profesiei mele

In ce scop ma adresez unui arhitect?

In intenţia de a realiza o operă de construcţie, fie ea nouă sau restructurată, trebuie de la inceput cântărite
in detaliu toate acţiunile proiectării, execuţiei, timpul de realizare si evaluarea economică, integrând totul
intr-un program coordonat.

Proiectul este un raport de creştere intre comitent si arhitect: doar in acest mod opera de artă poate avea
toate caracteristicile si calităţile de expresie si liricitate. Administraţiei comunale i se inmânează desenul in
care sunt raprezentate grafic in mod sintetic ideile care vor da formă spaţiilor.

Arhitectul este figura centrală ce trebuie să poarte la bun sfârşit ideile, garantând opera cu responsabilitate.
Pentru a realiza proiectul, acesta are nevoie de a verifica legile urbanistice in continuă evolutie, colaborând
cu alte figuri profesionale: constructorul, instalatorul, responsabilul siguranţei şi firmele executoare.

Proiectul prinde formă in realizarea executivă; de aceea in fază de conducere a lucrărilor, spre interesul
comitentului, e important ca intre arhitect si partea executoare a operei, să se instaureze un raport clar şi
serios. Obiectivul principal urmărit este bunul mers al construcţiei, in acest sens toţi actorii trebuie să se
implice cu pasiune.



CONSTRUCTIA

Construcţia de orice dimensiune si scop este rezultatul multor aspecte evaluative şi trebuie să corespundă
cererilor rehnice legale, ca de exemplu clădirea „energie consum zero” ce va fi obligatorie in câtiva ani, din
punctul de vedere al duratei de viaţă.

Din  punct  de  vedere  tehnic  trebuie  respectate  prescripţiile  normei  energetice,  acustice,  structurale
antiseismice, tehnologia de construcţie in continuă evolutie si diferitele materiale prezente pe piată. 

Aspectele  domensionale  ale  spaţiilor  sunt  străns  legate  de  functie  si  sunt  importante  in  definirea
planimetriei şi a inalţării constructiei. Inainte de a executa construcţia este nevoie sa se stabilească dacă
aceasta se va putea realiza cu materiale naturale sau de provenientă locală.

RESTAURAREA

Adică recuperarea unei construcţii existente.

Interventia in acest caz trebuie să fie in cunostinţă de materialele si structura existentă, pentru a efectua o
simulatie de calcul cu un model matematic de comportament al structurii in noua sitaţie de proiect; vechea
structură, in mod compatibil cu destinaţia de folosinţă si dupa o atentă evaluare economică, trebuie sa fie
conservata si  adaptată noului proiect.

In ceea ce priveşte construcţiile istorice, e nevoie ca intervenţia de restaurare să recupereze pe cât posibil
materialul existent, pentru a conserva si martuirisi in timp invenţia operei. Fiecare situaţie e un caz aparte,
de nerepetat, deoarece legat de o stare de degradare şi modalitate de intervenţie legata de diferite teorii de
restaurare.



URBANISTICA

Oraşul şi natura sunt parţi integrante: omul se raportează si se relaţionează cu spaţiile materiale (private,
publice , naturale). Spaţiile materiale sunt legate intre ele de drumuri de comunicare cu diferite viteze (de
exemplu drumul lent făcut pentru plimbare, altul pentru bicicletă si  motocicletă, rapid pentru masină şi
tren, ultra rapid pentru avion). Toate acestea implică de la inceput să se analizeze obiectivul de urmărit:
acesta va fi atins de o lista preciză de strategii de adoptat şi cu instrumentele puse la dispoziţie.

Un alt aspect tot mai prezent in viata noastră este comunicarea digitala ce transformă stilul de viată, cere
examinare in plus: adică proiectul urbanistic trebuie sa fie supus unui examen care să analizeze raportul
intre locul fizic si spaţiul virtual.



PEISAJ

Este calitatea ce trebuie sa fie pusă in raport cu persoana.

Suntem obisnuiţi sa gândim că peisajul este legat de marile intinderi: munţi, dealuri, mări etc. Peisajul este
legat si de sfera interioară: de ex. gradina din curte poate fi asimilată peisajului, precum si străzile oraşului in
timp ce păşesc. Proiectarea poate fi realizată pe mari sau mici dimensiuni: adică semne puţine si simple
definesc puncte de observaţie, senzaţii in relaţie cu elementele naturale şi artificiale.

AGRICULTURĂ

Solul este un element de schimb vital, ce permite reacţii chimice, absorbţia apei şi este dotat de elemente
nutritive.  De aceea e  necesară  păstrarea acestuia  intactă  pentru activitatea agricolă  construind  strictul
necesar pentru activitatea de cultivare şi ingrijire.

Valoarea  terenului  se  poate  mări  gandindu-ne  la  sectorul  agricol,  prin  care  să  se  favorizeze  funcţia
agrituristică, drumurile naturale, turismul verde etc., care să promoveze produsele tipice locale.



PROFIL PROFESIONAL

Mă numesc Andrea Scudella, am absolvit Universitatea de Arhitectura din Venezia şi in acest moment lucrez
in oficiul propriu de arhitectură din Padova. Ma ocup cu proiectarea si coordonarea lucrărilor in sectorul
civil-rezidenţial,  restaurare  arhitectonică  monumentală  a  bunurilor  istorice  ,  siguranţa  pe şantiere  şi  in
ambientele de muncă, acustică ambientală si prevnirea incendiilor.
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