
30 iulie 2011 – REACTIVAREA FILIALEI JUDEŢENE 

UAR SIBIU 

 
În cadrul Adunării Constituante de la Bilblioteca ASTRA din 30 iulie a.c., 

Filiala Judeţeană a UAR Sibiu a fost reactivată iar în urma alegerilor, arh. 
Mircea Ţibuleac a fost ales preşedintele organizaţiei. 

 

 
 

La eveniment au participat 31 de persoane, dintre care 13 membri 
arhitecţi titulari ai UAR (cu cotizaţia la zi) care au avut drept de vot, 7 
membri arhitecţi în evidenţa UAR şi 11 invitaţi. 

 

 
 



 
 
 Voturile au fost exprimate astfel: 
-13 voturi PENTRU reactivarea Filialei Judeţene 
-12 voturi PENTRU şi 1 ÎMPOTRIVĂ pentru alegerea arh. Mircea 

Ţibuleac în funcţia de preşedinte 
-În desemnarea membrilor consiliului au fost aleşi, dintre cei 3 

arhitecţi înscrişi, arhitecţii Dorin Boilă şi Viorel Rusu, cu 12, respectiv 10 
voturi. Arh.Victor Moraru a obţinut doar 4 voturi. 
 

Conducerea interimară compusă din preşedintele arh. Mircea ŢIBULEAC 
şi membrii arh. Dorin Boilă şi arh. Viorel Rusu va funcţiona până la Conferinţa 
Naţională a UAR din 2012.  
  
Invitaţi de onoare la această manifestare au fost : 
 

1. Ec.Călin TRUFAŞIU - director şi Arh. Stefania ROMAŞCAN-  Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu 
 

 
 

2. Arh. Viorel CÂRSTEA - reprezentantul din partea Consiliului Judeţean  
 

 



 
 

3. Arh. Gabriel ROŞCA  preşedintele Filialei Teritoriale OAR–SIBIU-
VÂLCEA  
 

 
 

4. Silviu BORŞ - directorul Bibliotecii ASTRA-Sibiu- gazda manifestării  
 

 
 

5.   Arh. Liviu GLIGOR-lector la catedra tehnica a Universitatii de  
Arhitectura "Ion Mincu"  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

În a doua parte a şedinţei, după votarea conducerii, invitaţii speciali 
au prezentat activitatea lor, variantele posibile de colaborare cu UAR şi ideile 
noi privind strategia de viitor.  Aceşti invitaţi au fost: 

1.    Arh.Michael Engel – directorul  Fundaţiei HERITAS (Fundaţia 
Transilvană pentru Dezvoltare Integrată, Protecţie şi Revitalizare 
a Patrimoniului Cultural). Prezentarea Fundaţiei Heritas a avut ca 
titlu: Implicarea populaţiei locale în procesul de păstrare a 
patrimoniului cultural construit”.La finalul prezentării, acesta şi-a 
arătat interesul pentru a deveni membru activ al Filialei UAR 
SIBIU 

 

 
 
2.   Ing.Dana Coman – manager de proiecte. Aceasta a prezentat  

cele trei proiecte realizate în colaborare cu Uniunea Arhitecţilor. 
Cu această ocazie, preşedintele Filialei UAR SIBIU, arh. Mircea 
Ţibuleac a propus-o pe Dana Coman ca membru de onoare a 
Filialei UAR SIBIU. 

                      
 

 



 
 
 
 
       DECLARAŢII ARH. MIRCEA ŢIBULEAC, preşedinte Filiala UAR SIBIU: 
 

 
 

1. „Am acumulat din 1995, de când sunt activ în diferite foruri de 

conducere atât în UAR  şi apoi în OAR, o experienţă care merită să o 

pun în slujba breslei a cărei cauze m-am angajat să o slujesc. UAR are 

mijloacele necesare ca în acest moment să activeze în folosul 

membrilor săi. Din această cauză am candidat ca această posibilitate 

teoretică să devină realitate”. 

2. „Mi-am propus în 1980 când am fost ales Vicepreşedinte  în filala UAR 

Sibiu să ajungem să avem un sediu reprezentativ pentru breasla 

noastră care să fie  numită „Casa Arhitecţilor”.  Acest gând îl nutresc şi 

acum după 21 de ani, sperând în continuare că în Sibiu OAR şi UAR, 

într-o conlucrare colegială să se realizeze acest lucru în următorii 

maxim 5 ani! 

3. „Numai cu condiţia ca membrii actuali şi cei care vor veni să ia 

iniţiative, filiala o să-şi atungă scopul! Eu îi voi ajuta pe cei cu 

propuneri, dar nu voi putea alerga în locul lor. Vă aştept pe toţi să 

fiţi activi!   


