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SIBIU 
 
TURNUL SFATULUI 

DEMOCRAȚIA MAI SERVEȘTE ROMÂNIA?  

Opinii  
De arh. Dorin Boilă 

 
Plutește în mediile de informare – socializare - 
manipulare a populației un sentiment al neputinței în 
raport cu degradarea societății românești…  

Se pare că s-au încercat toate soluțiile politice - 
economice, că s-ar fi epuizat până și elanul comunitar de 
a scoate „căruța” din mlaștină! Probabil că în istoria 
poporului român n-au fost multe situații de genul acesta, 
cel puțin după 1859. 

Dar și în acest caz, conform uzanțelor bolșevice(rusești), 
se ocultează din răsputeri tocmai SOLUȚIA – schimbarea 
formei de stat, odată cu schimbarea ACESTEI clase 
politice, care și-a demonstrat reaua-credință, proasta-
creștere și incompetența ! 

 Citat: „Țara este condusă de inamici ai României !!” – Liviu Mihaiu, la emisiunea Nocturne, 
la TVR. 

De aici și întrebarea din titlu – pentru că, în condițiile legilor democratice în vigoare pe 
teritoriul U.E., apare aproape imposibilă schimbarea unei mafii politice care se acoperă 
tocmai cu preceptele democrației !! Nici o instituție europeană, care clamează coordonarea 
și verificarea instituțiilor aferente din România, nu a reușit să disloce mafia „economico-
politică” (folosesc intenționat limbajul bolșevic aferent !) care s-a instalat la putere dând 
lovitură de stat în dec. 1989… 

În aceste condiții trebuie vorbit de alte soluții – care să se înscrie totuși în limitele 
acceptate de această Uniune europeană.  

Schimbarea trebuie și poate veni, de data asta, de jos ! Populația din țară, posibil ajutată și 
de cei de bună-credință emigrați economic, este în măsură să inverseze cursul catastrofal 
imprimat țării după 1947 de foștii și actualii politicieni – absolut toți de stânga și de 
extremă stânga… 

Ajungem deci la ideile lui V. Havel despre „ puterea celor fără de putere” ! Acești cetățeni, 
care sunt ținuți în ceață informațională și juridică, pot și trebuie să se adune în grupuri 
civice, în asociații, care să le deschidă orizontul cetățenesc și politic, pentru a se lămuri 
despre mecanismele corupției, ca să fie mai atenți la ofertele politice și la dezbaterile 
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problemelor reale, nu ale celor inventate de televiziuni spre a manipula auditoriul. Iată 2 
asemenea pârghii ce pot răsturna răspunsul electoral anemic și falsificat de astăzi: 

1. Pârghia concurențială (într-o piață liberă) – întreprinzătorii mici și mijlocii, care 
sunt născuți cu talentul de a dezvolta și menține o afacere, se pot asocia pentru a 
bara calea celor neaveniți, ce denaturează procesul economic prin fraudă, 
incompetență și manipularea publicului. Forța lor, la nivel național, este o realitate 
insuficient exploatată. Astfel se poate curăța piața (în industrie, agricultură, comerț, 
servicii) de majoritatea practicilor ilegale, se pot demonta mecanismele mafiotice și 
monopolurile travestite, pentru a se stopa fraudarea statului și a consumatorului !! 
Este tocmai ceea ce recomandă și U.E. Tot aici putem include și dislocarea șefilor 
corupți din ministere, din învățământ și administrația publică! 

2.  Pârghia educațională – populația, începând cu vârsta școlară, poate fi pusă în 
situația de a-și conștientiza rolul său politic, poate fi alfabetizată politic, ieșind din 
actuala apatie civică. Pentru că aceasta convine numai celor corupți, cățărați la 
putere! Pasul următor va fi alegerea, în deplină cunoștință de cauză, a formei de stat 
(MONARHIA CONSTITUȚIONALĂ) care permite și generează o conducere stabilă, 
independentă de partidele politice, respectiv REGELE CONSTITUȚIONAL, uns al 
Bisericii! 

Reamintim (a câta oară ?…) că Regele nostru legitim, uns de către Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe în 1927, trăiește și are o Familie regală, pregătită să servească România cu totul 
altfel decât actuala „clasă politică”. 

 

După cum constatăm din toată desfășurarea contradictorie a vieții politice din Estul 
Europei, majoritatea țărilor ieșite din comunism (adică de sub tutela rusească și trădarea 
occidentală !!) suferă cam aceleași neajunsuri STRUCTURALE, datorită lipsei unei clase 
politice adevărate, după decenii de distrugere sistematică a acesteia. 

 Și peste tot, puținele elite de dreapta care mai activează, susțin soluția monarhică pentru 
ieșirea din marasm. 

Este singura conjunctură în care răspunsul la întrebarea din titlu poate fi afirmativ! 

 
Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/21831/democratia-mai-serveste-romania-.html?sst= 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.turnulsfatului.ro/21831/democratia-mai-serveste-romania-.html?sst=
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MUREŞ 
 
Ziarul Zi de zi 

CASTELUL IUBIRII NEÎMPLINITE DIN ZAU DE CÂMPIE 

 

De Alin Zaharie 

Prezent duminică la Târgul Peştelui de la Zau de Câmpie nu 

am ratat întâlnirea cu impunătorul castel din localitate, 

ascuns printre copacii Pădurii Bârsana. 

Castelul baronului Istvan Ugron sau “Castelul-calendar” 

cum mai este el cunoscut a fost construit după principiile 

unui calendar. Are 365 de ferestre câte zile sunt într-un an, 4 

turnuri la fel ca numărul de anotimpuri, 52 de camere câte 

sunt săptămânile, 7 terase câte zile sunt într-o săptămână şi 12 holuri câte sunt lunile anului. 

Castelul stă sub sigiliului unei poveşti de dragoste neîmplinite între proprietar şi o prinţesă rusă. 

În anul 1911 a început construcţia reşedinţei de vacanţă a baronului Istvan Ugron, o arhitectură 

fidelă castelelor medievale franceze. 

Povestea de dragoste a baronului 
Din informaţiile găsite cu ajutorului internetului am aflat că 

Istvan Ugron, proprietarul castelului a fost ambasadorul 

Austro-Ungariei în Rusia. Aşa a cunoscut-o pe una din 

fiicele ţarului Nicolae al II-lea al Rusiei şi s-a îndrăgostit 

nebunește de ea. Povestea celor doi a fost păstrată până 

astăzi prin viu grai, spusă pe la uliţele din sat aşa că sunt mai 

multe variante. Cei mai mulţi sătenii însă povestesc că şi fata 

era îndrăgostită de baron doar că acesta nu s-a ridicat la 

nivelul aşteptărilor şi pretenţilor unei prinţese. Aceasta i-ar fi cerut baronului Ugron, să paveze 

aleea care duce înspre castel cu bani de aur. Zis şi făcut. Ambasadorul îndrăgostit a dat poruncă 

muncitorilor pentru a-i îndeplini hatârul iubitei. Doar că pe la jumătatea drumului prinţesa a cerut 

ca banii de aur să fie puşi în cant, pentru ca nimeni să nu păşească pe coroana împăratului, 

potrivit acesteia reprezenta o lipsă de respect şi loialitate faţă de împărat. Ugron a dat din nou 

poruncă pentru refacerea drumului doar că de data aceasta nu i-au ajuns banii pentru întreaga 

porţiune de drum. Văzându-se neputincios şi incapabil să îi îndeplinească cerinţele femeii iubite, 

baronl Istvan Ugron a încetat o vreme să îi mai facă curte prinţesei. Între timp au ajuns la putere 

bolşevicii, iar în timpul Revoluţiei Ruse 1917, întreaga familie a ţarului a fost ucisă. Îndoliat, 

baronul s-a retras din viaţa publică cu inima plină de durere după dragostea sa neîmplinită. 

Adevăruri istorice, legende , mituri….. 

Peste toate acestea însă castelul de la Zau de Câmpie rămâne impunător chiar dacă timpul a 

trecut nemilos peste el. Chiar merită văzut. 
 

Sursa: http://www.tirgumures.ro 
 

http://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2541%3Aun-parc-din-germania-va-purta-numele-oraului-nostru&catid=49%3Astiri-de-ultima-ora&Itemid=314&lang=ro
http://www.tirgumures.ro/
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COVASNA 

COVASNAMEDIA.RO 

FESTIVALUL CARTOFULUI LA TÂRGU SECUIESC  

 

 

una dintre atracțiile Zilelor Târgu Secuiesc va fi și în acest an Festivalul Cartofilor, organizat 
de ASIMCOV. Anul acesta locația evenimentului va fi Parcul „Molnar Jozsias” din orașul 
breslelor. 

Echipele interesate sunt rugate să se înscrie până pe data de 25 august pe site-
ul www.pityokafesztival.ro. Fiecare echipă va trebui să aibă 3-4 membri, iar misiunea lor 
este aceea de a prepara cea mai bună mâncare de cartofi. 
Festivalul va avea loc pe data de 31 august, iar până acum s-au înscris în jur de 10 echipe, în 
special din județul Covasna, dar și din Harghita. Organizatorii vor pune la dispoziția 
participanților atât ustensilele, cât și materia primă, cartofii, iar cele mai bune echipe vor 
câștiga premii valoroase. Potrivit reprezentantei ASIMCOV, Kerekes Adél, pofticioșii vor 
putea cumpăra jetoane în valoare de 6 lei, pe care le pot prezenta la standul de unde doresc 
să cumpere o porție de preparat. 

Pentru mai multe informații accesați site-ul ASIMCOV, sau sunați la 0267364207. Zilele 
Târgu Secuiesc vor avea loc în perioada 28 august – 1 septembrie. 

 

 

Sursa: http://stiri.covasnamedia.ro/2013/08/11/festivalul-cartofului-la-targu-secuiesc/ 

 

http://www.pityokafesztival.ro/
http://stiri.covasnamedia.ro/2013/08/11/festivalul-cartofului-la-targu-secuiesc/
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ALBA 

ZIARUL UNIREA 

ALBA IULIA ÎN IMAGINI DE EPOCĂ: HOTELUL ”HUNGARIA”  

Edificiul a fost construit în Alba Iulia în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
(1887), după asanarea terenului 
mlăştinos şi delimitarea zonei centrale. 
Amplasat pe latura de vest a pieţei, la 
extremitatea sudică, a fost una dintre 
primele şi relativ puţinele clădiri 
importante ale oraşului, fiind 
considerată prin monumentalitatea 
proporţiilor şi eleganţa formelor 
neoclasiciste care împodobeau 
faţadele, cea mai reprezentativă dintre 
acestea. 

În decursul timpului o parte a clădirii 
(aripa dreaptă) a fost destinată „Casei de păstrare” apoi „Băncii Transilvania”, filiala Alba 
Iulia, care în 1934, devine proprietara hotelului. Până la demolarea edificiului în jurul 
anului 1980, acesta a purtat diferite denumiri: „Hungaria”, „Dacia” (după 1 Decembrie 
1918), „Apulum” (din 1968). 

În camerele hotelului au fost găzduite personalităţile vremii, în timp ce sălile 
restaurantului, cafeneaua sau braseria erau transformate ocazional în cazinou pentru 
spectacole, loc de întruniri şi spaţii de expoziţii. 

În 1885, la împlinirea a 100 de ani de la Răscoala ţărănească s-a intonat în sala 
restaurantului „Cântecul lui Horea”, în prezenţa autorităţilor; în seara zilei de 30 noiembrie 
1918 aici au loc dezbaterile fruntaşilor români, legate de hotărârile care urmau a se adopta 
a doua zi, în cadrul Marii Adunări Naţionale, optându-se pentru Unirea fară condiţii. 

Manifestările culturale mai deosebite, care au avut loc în salonul hotelului, au fost alături de 
numeroasele conferinţe, concerte şi recitaluri, expoziţiile de artă. Aici expune, în perioada 
interbelică pictorul rus Sebastian Sapirof membru al şcolii de pictură de la Baia Mare, iar 
după război omniprezentul artist local Eugen Handelsmann, ale cărui lucrări de caricatură 
erau întotdeauna o prezenţă inedită şi mult aşteptată în vitrinele restaurantului. 

SURSA: Gheorghe FLEŞER – ”Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în imagini de epocă” 

____________________________ 

În Alba Iulia avem clădiri și monumente vechi de sute de ani însă sunt foarte mulț i care nu le cunosc istoria. ziarulunirea.ro 
vă prezintă o serie de articole în care veț i afla despre arhitectura vechiului oraș și veț i afla poveștile celor mai importante 
edificii, așa cum sunt ele prezentate în volumul ”Alba Iulia – Orașul și monumentele sale în imagini de epocă”, semnat de 
Gheorghe Fleşer – o carte care nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui albaiulian pasionat de cunoașterea și 
păstrarea memoriei trecutului. 

Sursa: http://www.ziarulunirea.ro/alba-iulia-in-imagini-de-epoca-hotelul-hungaria-208828.html 

http://www.ziarulunirea.ro/alba-iulia-in-imagini-de-epoca-hotelul-hungaria-208828.html
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REVISTA ARHITECTURA 

BURSELE „ION MINCU”  

Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având în vedere încurajarea absolvenţilor la 
nivel de doctorat în domeniile predilecte – arhitectură, urbanism, conservarea 
patrimoniului cultural şi istoric –, de a-şi perfecţiona studiile, timp de două luni, în cadrul 
unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa alese de candidaţi în 
funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. 
 
Se acordă anual două burse, în valoare de 3 000 EUR fiecare, pentru o perioadă de 
două luni. 
 
Data limită pentru depunerea dosarelor este 1 octombrie 2013.  
  
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, 
conservarea patrimoniului cultural şi istoric. 
 
Durata bursei: 2 luni. 
Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei): 
- formularul de înscriere; 
- CV; 
- copie dupa actul de identitate/paşaport; 
- descrierea proiectului de cercetare, care va conţine 3 pg. minimum (MS Office) – având în 
vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, 
necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România, 
- un portofoliu conţinând – DVD-uri conţinând – fotografii şi/sau fotocopii care să 
demonstreze activitatea practică a candidatului domeniul ales (planuri urbanistice, 
machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu) 
- o scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al lucrării de doctorat; 
- scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională) 
Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională. 
 
Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, 
sector 1, 011824 Bucureşti. 
Contact: 
Dana Berdilă 
Coordonator Program Burse 
Centrul Național al Cărții 
Direcția Generală a Promovării Creației 
e-mail: or.rci@alidreb.anad, Tel (+4) 031 71 00 675 
 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/08/bursele-ion-mincu/ 
 

http://www.icr.ro/bucuresti/burse-si-rezidente/bursele-ion-mincu.html
http://arhitectura-1906.ro/2013/08/bursele-ion-mincu/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 
 

ZILELE CULTURII URBANE LA ”UZINA DE APĂ”  –  SUCEAVA 

 EDIŢIA A II-A 

 

 

 

Preluare de Raluca Iuga 

 
În perioada 17-23 August 2013, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj Uzina 
de Apă Suceava vă invită la Zilele Culturii Urbane - ediția a doua, cu tema Regenerarea 
patrimoniului recent.Organizatorii au anunțat că evenimentul, care prilejuieste 
aniversarea a 101 de ani de la darea în folosință a fostei Uzine de apă din Suceava, se va 
desfășura sub egida "Porți deschise".  
 
Astfel, publicul  interesat de vizitarea obiectivului și a expozițiilor deschise , va avea 
acces liber. 
 
Uzina se află pe Strada Apeductului, în apropiere de benzinăriile Lukoil și Mol. 
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PROGRAM 

Vineri, 16 August 2013 
o orele 12:15 - 12:30 

Cuvânt de deschidere - UZINA DE APĂ LA 100 +1 ANI 
o orele 12:30 - 13:30 

BAUMIT - SISTEME DE ASANARE A TENCUIELILOR EXTERIOARE LA CLĂDIRILE 
VECHI. Prezintă arhitect Adrian ALBULEȚ. Tencuieli de reparații - principii și rezolvări. 
Exemple de bună practică - Timișoara. 

o orele 13:45 - 14:15 
WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - FAȚADE: 200 DE ANI DE INOVAȚIE. 
Prezintă inginer Andrei MUNTEANU. 

o orele 14:15 - 14:45 
TONDACH - SOLUȚII DURABILE PENTRU RENOVARE ȘI RESTAURARE. Prezintă Andrei 
MUNTEANU. 

o orele 14:45 - 15:15 
Vernisarea expozițiilor MINCU. UN SECOL ÎNAINTE (de fotografie) (prezintă Victor 
VELCULESCU) și BOTOȘANI, PATRIMONIU REGĂSIT (prezintă Gheorghe STANCIU) 

o orele 16:00 - 18:00 
Masă rotundă cu tema REGENERAREA PATRIMONIULUI RECENT O PRACTICĂ 
ACTUALĂ. Discuțiile vor reuni profesioniști din arhitectură, urbanism și restaurare, 
responsabili ai autorităților responsabile pentru acest domeniu, proprietari și imobile 
valoroase... Vernisarea expozițiilor PATRIMONIU ARHITECTURAL INDUSTRIAL ȘI 
ECHIPAMENTE PUBLICE LA SUCEAVA și REFUNCȚIONALIZAREA ARHITECTURII 
INDUSTRIALE - O PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ. 

o orele 18:00 - 19:00 
Concert în spațiul necovențional al Uzinei de Apă. 

Sâmbătă și duminică, 17-18 August 2013 
  orele 10:00 - 13:00 

Zilele porților deschise la Uzina de Apă pentru vizitarea obiectivului și expozițiilor - vor fi 
prezenți organizatori și expozanți pentru a discuta cu publicul vizitator 

Marţi - vineri, 20-23 August 2013 
  orele 10:00 - 15:00 

expozițiile vor fi deschise publicului 

  

Evenimentul este organizat de Ordinul Arhitecților din România - Filiala Nord Est în 
parteneriat cuUniunea Arhitecț ilor din România. 
 
 
Sursa: http://www.observatorulurban.ro/strazile-i-spaiile-verzi-din-zona-urbana-date-ins.html 
 

 
 
 
 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/acasa.html
http://www.observatorulurban.ro/strazile-i-spaiile-verzi-din-zona-urbana-date-ins.html
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INVITAŢIE 
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Sursa: http://arhibolta1891.ro/deplasare-documentara-in-delta-dunarii/ 

http://arhibolta1891.ro/deplasare-documentara-in-delta-dunarii/
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

PROGRAM CONGRESUL NATIONAL PRIVIND PROTEJAREA, 
REABILITAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 

ARHITECTURAL, URBAN SI PEISAGISTIC 

 

Uniunea Arhitectilor din Romania si Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" 

în calitate de coorganizator, prin comitetul stiintific coordonat de conf. dr. arh. Sergiu 

Nistor au stabilit: SITUATIA COMUNICARILOR PE PLEN SI SECTIUNI la Congresul 

National privind protejarea, reabilitarea si valorificarea patrimoniului arhitectural, urban 

si peisagistic "DE LA ARHITECTURA LA PATRIMONIU CONSTRUIT ...SI MAI 

DEPARTE" - SINAIA, ROMANIA, 27-29.09.2013 

 

În confirmitate cu rezultatele selectiei comunicarilor, situatia pe plen si sectiuni se 

prezinta astfel: 

  

Plen 1: Arhitectura, patrimoniu arhitectural si din nou arhitectura 

Architecture, Architectural Heritage and Again Architecture 

Domeniu: Comunicarea osmotica dintre actul creatiei si cele ale valorizarii sale, inclusiv 

prin protectie si conservare, strabate de 150 de ani filozofia protectiei patrimoniului 

cultural, de la Ruskin la Conventia Patrimoniului Mondial. Prezentarile selectate pentru 

Plen 1 au misiunea de a propune spre dezbatere, prin abordari critice, excursuri teoretice 

si experiente practice revelatoare, relatia actuala dintre protejare, conservare si creatie in 

contextul schimbarilor de la manifestarile clasice ale arhitecturii si patrimoniului 

arhitectural catre noile lor expresii. 

  

Nr. Nume, prenume, afiliere Titlul comunicarii Prezentare 

 
UAR Cuvant primire 10 

 
UAUIM Cuvant primire 10 

 
Primaria Sinaia Cuvant primire 10 

 
CJ Prahova Cuvant primire 10 

 
MC Alocutiune 10 

 
MDRT Alocutiune 10 

 
Prima parte 60 min 

 
pauza 20 min 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/assets/files/evenimente/Program-Congres-Sinaia.pdf
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Cuvant chair 10 

 
ICOMOS Prezentare 10 

 
UNRMI Prezentare 15 

 
OAR Prezentare 15 

 
INP, DPC, CNMI Prezentare 15 

 
ASER Prezentare 10 

  
Key note 25 

A doua parte 100 min 

  

Sectiunea 1 : Patrimoniul si durabilitatea dezvoltarii, Ziua 2, 09.00-11.00, 11.30 - 

14.00 

Built Heritage and Sustainable Development 

Domeniu: Problematica prezentarilor participantilor la aceasta sectiune va aborda (fara 

a se margini) subiectul patrimoniului arhitectural, urbanistic si peisager ca depozitar de 

"resurse reutilizabile" si "neregenerabile". Vor fi explorate dimensiunile teoretice ale 

conceptelor, aplicabilitatea lor in amenajarea teritoriului si urbanism, si vor fi impartasite 

critic experientele practice relevante pentru legatura dintre protejarea patrimoniului si 

dezvoltarea umana in teritoriu. 

Nr. Nume, prenume, afiliere Titlul comunicarii Prezentare 

  
Cuvant chair 10 

  
Key note 30 min 

1.  Arh. Silvia Costiuc Culele oltenesti. Prestigiul ca resursa P I 15 + 5 

2.  Arh. Serban Sturza, autor 

principal, 

Arh. Dan Cioclu, arh. Tudor 

Elian, arh. Ioana Tilicea, arh. 

Raluca Munteanu, co-autori 

Formarea continua a arhitectului si 

patrimoniul construit 

P I 15 + 5 

3.  Asist. Drd. Arh. Trifa Raluca-

Maria, UAUIM, Bucuresti 

TRM-Reinventarea patrimoniului 

industrial romanesc 

P I 15 + 5 

4.  Asist. drd arh. Iuliana 

Bucurescu 

UAUIM, SL Sibiu 

Turismul cultural in centre istorice P I 15 + 5 

Prima parte 120 min 
5.    Cuvant chair 20 min. 
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6.  Constantinescu Cristina Patrimoniul si durabilitatea dezvoltarii P II 15+ 5 

7.  Arh. Raluca Munteanu, autor 

principal, 

Caroline d'Assay, arh. Dan 

Cioclu, arh. Serban Sturza, arh. 

Pierre Bortnovschi, co-autori 

Interesul public si initiativa privata P II 15 + 5 

8.  Dr.arh. Ioana Raluca 

Serbanescu, UAUIM 

Patrimoniul construit accesibil tuturor P II 15 + 5 

9.  Dr.urb.Andreea Popa- UAUIM, 

Bucuresti 

Peisajul agricol- element de continuitate 

a teritoriului rural 

P II 15 + 5 

10.  Arh. Stefania Kenley Orangeria fratilor Perret vs. proiecte de 

dezvolatre din Paris 

P II 15 + 5 

 Raportor Concluzii, dezbateri 30 min. 

A doua parte 150 min 

TOTAL Sectiunea 1: 9 lucrari   

  

Sectiunea 2: Conservarea integrata a patrimoniului Ziua 1, 14.15 - 17.30 

Integrated Heritage Conservation 

Domeniu: Prezentarile participantilor la aceasta sectiune vor aborda, prin prisma teoriei 

si a experientelor relevante, principiile si mijloacele de protejare a zonelor urbane 

istorice, instrumentarul tehnic, dar si de politici publice din acest domeniu si rezultatele 

practice din Romania, exemple, indrumare si ghiduri de ‘bune practici' in gestionarea 

patrimoniului, rolul patrimoniului in afirmarea identitatii culturale locale.  

Nr. Nume, prenume, afiliere Titlul comunicarii Prezentare 

  
Cuvant chair 10 min 

  
Key note 30 min 

11.  sef lucr. dr. arh. Dragos Ciolacu, 

conf. dr. ing. Ionel Gosav, Univ. 

Ghe. Asachi - Iasi, 

arh. peis. Vlad Rachieru 

Ansamblu eclezial: intre sacralitatea 

traditiei si tentatia profana a 

modernitatii 

15 + 5 

12.  Arh. Drd. Matei Eugen Stoean Bune practici pentru salvarea si 15 + 5 
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reinsusirea bisericilor vechi din lemn 

13.  Asist. Dr. Arh. Alexandra 

P?cescu, 

UAUIM 

Fondul urban istoric - conservare 

integrata prin relationare cu spatiul 

public 

15 + 5 

14.  Prof em Dr arh, Adriana Matei, 

FAU/UT Cluj, 

Arh. Marcel Vancea, 

INTERPROIECT, Cluj 

Arh. Irina Stefana Pop, DE 

ARHITECTURA, Cluj 

Parcul sportiv Iuliu Hatieganu din Cluj 

premiat la Berlin in 1936 in lupta 

pentru supravietuire 

15 + 5 

15.  Asist.drd.arh. Butnariu Simona Arta urbana de la experienta culturala la 

experiment in sit istoric 

15 + 5 

16.  Ilinca Paun Constantinescu, 

Elena Stoian, Dragos Dascalu, 

Cristina Sucala, UAUIM 

Patrimoniul industrial ca sursa de 

regenerare. Cazul Petrila 

15 + 5 

 Raportor Concluzii, dezbateri 30 min 

TOTAL Sectiunea 2 : 6 lucrari  

  

Sectiunea 3: Tehnici noi, tehnici traditionale, abordari interdisciplinare. Ziua 1, 

14.15 - 17.30 

New and Traditional Techniques, Cross-disciplinary Approaches 

Domeniu: Tematica prezentarilor participantilor la aceasta sectiune va ilustra (fara a se 

margini) problematica, subiectele si studiile de caz complexe si relevante pentru 

reliefarea locului si rolului tehnologiilor traditionale si moderne in evidenta, 

inventarierea, monitorizarea, diagnosticarea si tratamentul patrimoniului construit, in 

evaluarea si prevenirea riscurilor si in protectia in fata amenintarilor naturale si 

antropice contemporane, unele venind din chiar interventia contemporana asupra 

constructiei istorice. 

  

Nr. Nume, prenume, afiliere Titlul comunicarii Prezentare 

  
Cuvant chair 10 min 

  
Key note 30 min 

17.  Conf.dr. arh. Mihai Opreanu, 
UAUIM, 

Bisericile sapate in creta. Murfatlar 
(Basarabi) 

15 + 5 
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Bucuresti 
18.  Lect. arh. Anamaria Mortu, 

UAUIM 
Industria metalurgica bucuresteana 1863-
1918 

15 + 5 

19.  Ioana Gomoiu, Dan Mohanu, 
Ileana Mohanu 

Biserica rupestra din Corbii de Piatra 15 + 5 

20.   arh. Vlad Thiery Decoratia acoperisurilor de sec. XIX din 
Bucuresti 

15 + 5 

21.  Asist.dr.arh. Irina Bancescu, 
UAUIM, Bucuresti 

Dificultatea conversiei in cazul unor 
exemple de patrimoniu industrial. Cazul 
silozurilor lui A. Saligny 

15 + 5 

22.  Drd. Arh. Raluca Velescu 
UAUIM, Bucuresti 
  

Viitorul trecutului. Reabilitarea cladirilor 
"contaminate" 

15 + 5 

 Raportor Concluzii, dezbateri 30 min 
TOTAL Sectiunea 3 : 6 lucrari  
  
Sectiunea 4: (Re)cunoasterea patrimoniului Ziua 2, 09.00-11.00, 11.30 - 14.00 
(Ac)Know(ledg)ing the Heritage 
Domeniu: Prezentarile participantilor la aceasta sectiune vor aborda subiectele, problematica si, 
dupa caz, experientele practice relevante pentru formarea si educatia pentru patrimoniu intr-o 
lume in curs de globalizare, identificarea misiunii specifice si cresterea rolului institutiilor 
academice si a organismelor profesionale in formarea si atestarea specialistilor, partajarea 
competentelor intre diversele domenii de investigare stiintifica in conditiile relatiei complexe de 
apropriere a patrimoniului arhitectural de catre colectivitatile patrimoniale. 
  
Nr. Nume, prenume, afiliere Titlul comunicarii Prezentare 

  
Cuvant chair 10 

  
Key note 30 

23.  arh. Catalina Bulborea Conace. Recuperarea memoriei 15 + 5 
24.  arh. Catalina Bulborea 

arh. Vlad Mitric-Ciupe 
Fostele inchisori politice - patrimoniu 
(prea) recent 

15 + 5 

25.  Asist. Drd. Arh. Sidonia 
Teodorescu 
Fac. arhitectura a Univ. SH 

Biroul arh. D. Berindey 15 + 5 

26.  arh. Chira Cristina-Andreea 
drd. arh. Majaru Anca-Raluca 

Ansamblurile nobiliare extraurbane din 
Banat - un patrimoniu in pericol 

15 + 5 

Prima parte 120 min 
  Cuvant chair 20 

27.  Asist.drd.urb.peisag. Lavinia 
Luparu, 
Assoc.prof.dr. arh. Cristina Enache 

Protectia patrimoniului natural si antropic 
in invatamantul de peisagistica. Proiecte 
didactice: Restaurare si Revitalizare 
Peisagistica 

15 + 5 

28.  Dr.arh. Ruxandra Nemteanu, stud. 
arh. Irina Nemteanu, stud. arh. 
Stefan Farmazon, stud. arh. Daniel 
Dinca. 

Spitalul Clinic de copii Dr. V. Gomoiu si 
parcelarea rezidentiala Calarasi-Harjeu, 
Bucuresti 

15 + 5 

29.  Conf. dr. arh. Angelica Stan 
Universitatea de Arhitectura si 
Urbanism "Ion Mincu"- Bucurest 

Patrimoniu peisager in zonele urbane 
periferice 

15 + 5 

30.  Asist. arh. Miruna Stroe Patrimoniul arhitectural al perioadei 
comuniste: nevoia de clarificari 
terminologice 

15 + 5 
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31.  arh. Lucian Corduneanu, arh. 
Iulian Ungureanu, arh. Klaus 
Birthler 

Principii de regenerare urbana pentru zona 
Matache-Gara de Nord, Bucuresti 

15 + 5 

 Raportor Concluzii, dezbateri 30 
A doua parte 150 min 
TOTAL Sectiunea 4 : 9 lucrari  
  
Plen 2 : Exemple, modele, exceptii 
Samples, Examples and Exceptions 
Domeniu:  Rolul prezentarilor din cadrul Plenului 2 este acela de a reliefa experientele deosebite 
sau, dimpotriva, crizele si esecurile interventiilor contemporane asupra patrimoniului 
arhitectural, urbanistic sau peisager, din perspectiva punerii sale in valoare pentru om, 
colectivitate si societate in ansamblu. 
  
Nr. Nume, prenume, afiliere Titlul comunicarii Prezentare 
    Cuvant chair 20 min 
    Key note 30 min 

32.  Arh. Daniela Calciu Patrimoniul si jocul functiunilor: poate 
un bun public fi salvat prin initiative 
private? 

15 + 5 

33.  Arh. Ioana Urdea Conservarea Centrelor istorice în 
contextul schimbarilor rapide ale 
societatii contemporane 
  

15 + 5 

34.  Raportor Concluzii, dezbateri 60 min 
  
PROGRAMUL MANIFESTARII: 
27.09.2013 
09:00- 10:00 Înregistrarea participantilor 
10:00-13:00 Deschiderea Congresului: Plen 1 
13:00-14:00 Pauza de masa 
14:15-17:30 Prezentari/conferinte S2/S3 
18:00 Inaugurarea Centrului de Cultura Arhitecturala UAR (str.Theodor Aman, nr.11, Sinaia) 
Masa rotunda moderata de arh. Calin Hoinarescu si conf.dr.arh. Francoise Pamfil 
  
28.09.2013 
09:00-11:00 Prezentari/conferinte S1/ S4 - P I 
11:00-11:30 Pauza de cafea 
11:30-14:00 Prezentari/conferinte S1/S4 + P II 
14:00-15:00 Pauza de masa 
15:00-19:30 Plen 2 
  
20:00 Cina festiva 
  
29.09.2013 
Prezentarea expozitiei lucrarilor de restaurare a monumentelor istorice 

 

 

Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresul-national-privind-protejarea-

reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urban-si-peisagistic.html 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresul-national-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urban-si-peisagistic.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresul-national-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urban-si-peisagistic.html

