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EXPOZIŢIA ŞCOLII DE ARHITECTURĂ DE LA SIBIU 

 

Relatare de Camelia Repede 

 

Sfârşitul de an studenţesc a venit pentru tinerii 

din toţi anii de la UAIUM Sibiu secţia 

Conservare şi Restaurare de Arhitectură cu o 

expoziţie de arhitectură care întregeşte 

proiectele realizate de-a lungul anului 

universitar 2012 – 2013 şi nu numai. 

Lucrările a aproximativ 20 de studenţi  sunt 

expuse în holul primăriei din Sibiu şi 

reprezintă atât planşe, relevee cât şi machete 

din lemn, carton sau plastic. 

Vernisajul  expoziţiei a avut loc luni, 10 iunie, 

în prezenţa preşedintelui UIAUM , prof. univ. 

dr. arh. Emil Barbu Popescu, directorul de 

studii al UIAUM – Secţia Sibiu, Horia 

Dinulescu, prof. în cadrul UAIUM Bucureşti 

şi Sibiu, arh. Liviu Gligor, arh. Paul 

Niedermmeier, arhitecţi din OAR şi UAR, 

studenţi şi foşti absolvenţi ai şcolii de la Sibiu. 

La deschiderea vernisajului,  prof.univ. dr. Arh. Emil Barbu Popescu a amintit de cei 120 de ani 

de şcoală de arhitectură  împliniţi de UIAUM în Bucureşti de curând,  urând Sibiului să-l ajungă: 

,, Azi s-au strâns 10 ani de când suntem în Sibiu şi la Dealul Frumos. Încet încet se constituie aici 

un nucleu important, nu atât pentru numărul mare de studenţi cât pentru calitatea lor. E puţin 10 

ani în comparaţie cu 120.  Dar vrem să ne vedem şi peste 110 ani. Până atunci vă urez succes !’’ 
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De la stânga la dreapta: prof. univ. dr. arh. Emil Barbu Popescu şi Horia Dinulescu 
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Totodată, prof.univ. dr. Arh. Emil Barbu Popescu, i-a mulţumit profesorului arh. Liviu Gligor, 

sibian de origine, că menţine prezenţa machetelor în rândul temelor pentru studenţi, fenomen 

care la Bucureşti din ce în ce mai mult se stinge.  

De asemenea, Horia Dinulescu directorul de studii al UIAUM – Secţia Sibiu a declarat că  ’’este 

o şansă mare să studiezi într-un oraş ca Sibiul unde temele de patrimoniu le poţi face plimbându-

te prin oraş şi nu studiindu-le doar într-o carte. În acelaşi timp, Sibiul este norocos pentru faptul 

că are o facultate de acest profil, întrucât îşi asigură permanent  doctorii  care se vor ocupa de 

problemele lui de arhitectură’’. 

 

 



 

6 

 

O mare parte din proiectele prezente în expoziţie fac parte din cercetările programului de 

reabilitare a Bisericii de la Dealul Frumos.UAIUM a înfiinţat Centrul Universitar de Studii de 

Arhitectură Vernaculară de la Dealul Frumos, jud. Sibiu. Fortificaţia de aici a fost dată în grija 

Univeristăţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu pentru a o proteja şi a realiza aici un program 

universitar de studii în domeniu. Centrul este găzduit de o bazilică romanică şi fortificaţiile sale 

din secolul XIII. Ansamblul ei a devenit scena unor ateliere, colocvii, seminarii şi conferinţe 

precum şi loc pentru experimentarea metodelor de conservare şi restaurare studiate. 

Din toamna acestui an va funcţiona la Sibiu, pe lângă secţia de Conservare şi Restaurare de 

Arhitectură şi o secţie de Urbanism. Mai multe detalii despre admitere găsiţi la adresa: 

http://www.uauim.ro/admitere/ 

Expoziţia mai poate fi vizionată până  în 16 iunie în curtea interioară a Primăriei Sibiu. 

Link foto vernisaj : http://we.tl/BxGBs44A5C 

 

http://www.uauim.ro/admitere/
http://we.tl/BxGBs44A5C


 

7 

INVITAŢIE – BUCUREŞTI 

EXPOZIŢIA „ARHITECŢI ROMÂNI CREATORI DE PATRIMONIU 
CULTURAL”  

 

Doar până în 14 iunie mai aveţi ocazia să vizitaţi  la Institutul Cultural Român 

(ICR) din Bucureşti expoziţia „Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural”, care 

prezintă cele mai importante opere de arhitectură edificate în cei 120 de ani de existenţă a 

breslei.   

Vernisajul a avut loc luni, 3 iunie, în prezenţa prof.dr. Andrei Marga, preşedintele ICR, 

dr. arh. Viorica Curea, preşedintele Uniunii Arhitecţilor din România şi curator, 

prof.dr.arh. Cristina Olga Gociman, comisarul Bienalei Naţionale de Arhitectură Bucureşti. 

Sunt expuse peste 100 de panouri cu operele arhitecţilor români construite între anii 1869 

şi 1989. Creaţiile prezentate constituie patrimoniul cultural construit naţional, component al 

patrimoniului cultural european. Proiectul îşi propune evidenţierea evoluţiei temporale constante 

a spaţiului construit românesc, indiferent de vicisitudinile istoriei, războaie mondiale sau 

schimbări de regimuri politice. Sfârşitul secolului al XIX-lea, marcat de formarea statului 

naţional român modern şi de edificarea instituţiilor sale publice, a făcut necesară dezvoltarea 

unui corp profesional de profil.  

Primii arhitecţi au studiat în special la Paris, la Ecole de Beaux Arts, unul dintre 

absolvenţii straluciţi ai acestei şcoli fiind, în anul 1883, Ion Mincu. Arhitecţii români ai timpului 

au format, la 26 februarie 1891, Societatea Arhitecţilor Români care, pe 15 octombrie 1892, 
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înfiinţează, sub tutela proprie, o şcoală particulară de arhitectură ce devine Şcoala Naţională de 

Arhitectură, finanţată de stat. Uniunea Arhitecţilor din România a celebrat împlinirea a 120 de 

ani de organizare profesională şi de învaţământ superior de arhitectură în cadrul Bienalei 

Naţionale de Arhitectură Bucureşti BNAB 2012. 

 
De la stânga la dreapta: prof.dr. Andrei Marga, preşedintele ICR, dr. arh. Viorica Curea, preşedintele Uniunii 

Arhitecţilor din România şi curator, prof.dr.arh. Cristina Olga Gociman 

 

 
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KDxu1Rd5omA 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KDxu1Rd5omA
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Sediul  ICR (foto dreapta) 

este pe  Aleea Alexandru nr.38,Bucureşti 

iar intrarea la expoziţie este gratuită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrucât dl. arh Mircea Ţibuleac, preşedintele filialei Judeţene Sibiu a UAR a fost prezent şi el la 

eveniment, cei interesaţi de şi mai multe fotografii de la eveniment, sunt invitaţi să le descare 

accesând link-ul pus la dispoziţie timp de 10 zile: http://we.tl/VCYOOnKdf0 

http://we.tl/VCYOOnKdf0
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

20 DE ANI DE ARHITECTURĂ NOUĂ ÎN NUCLEUL  ISTORIC AL 
BUCUREŞTIULUI  

 
Rubrica Punctuale 

De arh. Florin Bălteanu 

 

 

 

Vă propunem o fotogalerie a clădirilor integral noi realizate în inima Bucureştiului. 

Cît de mult sprijină acestea caracterul zonei? Cît constituie fiecare o contribuţie valoroasă 

din punct de vedere cultural a epocii contemporane? Cîte vor ajunge monument istoric 

peste un timp? Cine are meritul de a le fi proiectat? Cum s-a putut aviza/autoriza aşa ceva? 

Au fost construite potrivit autorizaţiei? Dacă nu, de ce nu au intervenit instituţiile 

abilitate? Sînt doar cîteva din întrebările ce pot apărea urmărind imaginile. 
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Sursa: http://observatorulurban.ro/20-de-ani-de-arhitectura-noua-in-nucleul-istoric-al-

bucuretiului.html 

http://observatorulurban.ro/20-de-ani-de-arhitectura-noua-in-nucleul-istoric-al-bucuretiului.html
http://observatorulurban.ro/20-de-ani-de-arhitectura-noua-in-nucleul-istoric-al-bucuretiului.html
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REVISTA ARHITECTURA 

PATRIK SCHUMACHER SOSEŞTE ÎN ROMÂNIA LA FINAL DE IULIE 
2013 

 

Patrik Schumacher este una dintre cele mai importante figuri din arhitectură la momentul 

actual şi, cu siguranţă, un personaj controversat. Acesta va sosi în România la finalul lunii 

iulie 2013 în cadrul evenimentului Dynamic Fields, la invitaţia şcolii Parametrica  

[digi fab school]. 
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Director al unuia dintre cele mai importante birouri de arhitectura din lume, Zaha Hadid 

Architects şi fondatorul laboratorului de cercetare AA Design Reseach Lab din Londra, Patrik 

este unul dintre arhitecţii care au capacitatea de a influenţa opinia publică. Cu studii de 

arhitectură realizate la universităţile din Stuttgart şi Londra (SouthBank), completate de studii de 

filosofie la universităţi din Bonn şi Londra, Patrik propune o serie întreagă de lecturi despre cum 

ar trebui privită arhitectura şi despre impactul arhitecturii asupra mediului înconjurător şi a 

oamenilor. 

 

Practică şi teorie 

 

Patrik este un arhitect prolific, având numeroase proiecte, printre care se numără şi Maxxi 

Centre of Contemporary Art and Architecture din Roma, cu care a câştigat Stirling Prize în 

2010, oferit arhitecţilor celor mai bune proiecte concepute sau realizate în Marea Britanie. Un alt 

proiect de referinţă, realizat cu ocazia jocurilor olimpice din 2012 esteLondon Aquatic Centre, 

inspirat din energia şi dinamica apei şi propunând forme fluide.Practica se imbina cu teorie, 

Schumacher fiind profesor în cadrul diferitelor şcoli din Europa (inclusiv UK) şi SUA 

(Universitatea Illinois din Chicago, Universitatea Columbia şi Harvard). Acesta predă în prezent 

în cadrul Universităţii Innsbruck. 

 

Let the style war begin – Parametricism Manifesto 

 

Patrik Schumacher este, pe lângă un personaj relevant pentru lumea arhitecturii, şi promotorul 

cel mai fervent al designului parametric. Prin faimosul “Parametricism MANIFESTO”, acesta 

susţine importanţa designului parametric ca nou stil, dar şi impactul pe care îl sau îl va avea 

asupra viitorului arhitecturii şi nu numai: un nou stil, dinamic, generativ, caracterizat de forme 

fluide, unic în exprimare. 

 

Dynamic Fields, 16 – 29 iulie 2013, Bucureşti 

În România, Patrik Schumacher poate fi întâlnit în vara acestui an ca invitat special al 

evenimentului Dynamic Fields, în cadrul căruia va susţine lectura “Parametric Semiotic – 

Architecture as interface of communication 

 

Dynamic Fields este un eveniment destinat structurilor inteligente şi arhitecturii parametrice, 

studiind câmpurile dinamice ale naturii în cadrul unui workshop de două săptămani ce reuneşte 

tutori şi lectori cu experienţă internaţională relevantă. 

 

Înscrieri în cadrul Dynamic Fields pot fi realizate la http://www.dynamicfields.ro/register/  

iar pentru orice informaţii vă puteţi adresa echipei Parametrica [digi fab school] la 

office@parametrica.ro 

 

Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2013/06/patrik-schumacher-soseste-in-romania-la-final-de-iulie-

2013/  

http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism%20as%20Style.htm
http://www.dynamicfields.ro/register/
mailto:office@parametrica.ro
http://arhitectura-1906.ro/2013/06/patrik-schumacher-soseste-in-romania-la-final-de-iulie-2013/
http://arhitectura-1906.ro/2013/06/patrik-schumacher-soseste-in-romania-la-final-de-iulie-2013/
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COLŢUL ECO / COMUNICAT ULBS 

STUDENŢII UNIVERSITĂŢII ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU AU 
REALIZAT UN SIT TURISTIC ECOLOGIC 

Case cu pereţi din sticle de plastic, panouri solare din doze de bere, plus o masă 

îmbelşugată gătită în stil vegan. Sunt doar o parte din ideile transpuse în realitate de studenţii 
de la specializarea Inginerie şi Protecţia Mediului în Industrie, în cadrul proiectului lor ”SMART 

Village” – un sit turistic care să se autoîntreţină şi să aibă un impact cât mai redus asupra 

mediului. Acest proiect va fi prezentat în cadrul manifestării ”ULBS SMART. Universitate 

sustenabilă”, ale cărei evenimente sunt programate să înceapă marţi, 11 iunie 2013, de la ora 

12:00, în sala Aula Magna a Universităţii (strada Lucian Blaga nr. 2). De la ora 14:00 este 

programată şi o conferinţă de presă, pe acest proiect. 

În cadrul acestei manifestării, vor fi prezentate şi alte proiecte realizate de studenţii din 

cadrul Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, precum haine realizate din materiale reciclabile 

(bucăţi de piele sau chiar hârtie), mobilier realizat din anvelope uzate sau europaleţi reciclaţi sau 

proiectul de colectare selectivă a deşeurilor în cadrul Facultăţii de Inginerie. 

La ”ULBS SMART. Universitate sustenabilă” vor participa atât reprezentanţi ai 

Universităţii, studenţilor şi mediului academic, precum şi diferite ONG-uri şi companii 

interesate să implementeze ideile de ”dezvoltare sustenabilă” pe care le propun studenţii ULBS. 

 

AGENDA MANIFESTĂRII 

12:00 Cuvânt de deschidere Rector, prof. dr. ing. Ioan Bondrea 

12:15 Conceptualizarea universităţii sustenabile prin 

prisma unei cercetări finalizate cu o teză de 

doctorat 

Dr. ing. Valentin Grecu, 

Facultatea de Inginerie 

12:30 Prezentarea proiectului DEZVOLTAREA 

UNUI SIT TURISTIC SUSTENANIL 

”S.M.A.R.T. VILLAGE” 

Studenţii Facultăţilor de Inginerie 

şi Ştiinţe din cadrul ULBS 

13:15 Prezentarea proiectului ”Colectarea selectivă 

a deşeurilor în Facultatea de Inginerie” – 

Model de bună practică în mediul universitar 

Studenţii Facultăţii de Inginerie 

13:15 Prezentarea proiectului ”Knowledge – based 

Green Economy – International Summer-

School – the 2nd Edition” 

 

13:45 Sesiune de întrebări  

14:00 Conferinţă de presă Rector, prof. dr. ing. Ioan Bondrea 

 

 

Macheta sit-ului turistic, pereţii realizaţi din sticle de plastic, panourile solare construite 

din dozele de bere etc., vor fi prezentate toată perioada de derulare a manifestării.  
 


