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 HUET.URBAN – FESTIVALUL MEŞTEŞUGURILOR  

de Natalia JIAN 

 

Pentru două zile, 31 mai şi 1 iunie, Piaţa 

Huet din Sibiu a readus în atenţia sibienilor, dar şi a 

turiştilor o serie de ateliere care au demonstrat 

actualitatea meșteșugurile urbane în locul de unde a 

început istoria întregului oraş. Printre partenerii 

evenimentului Huet.Urban s-a numărat şi Uniunea 

Arhitecţilor, Filiala Sibiu.  

Festivalul a cuprins o serie de demonstraţii a 

meşterilor curelari, pictori, tapițeri, meșteri în 

prelucrarea fierului sau în restaurarea mobilierului 

dar și tatuatori sau creatori de păpuși.  

În cadrul atelierelor deschise din ediția acestui 

an a Festivalului Huet.Urban, meșteșugarii au fost 

organizaţi în funcție de trei mari domenii: casă, 

vestimentație și societate. Prima dintre aceste 

secțiuni a inclus include meșterii în restaurare de 

mobilier, în arta tapițeriei și în prelucrarea fierului. 

Cea de-a doua categorie va cuprinde meseriași 

moderni în croitorie, în crearea cizmelor sau 

obiectelor din piele în timp ce a treia îi va avea ca 

„piese” principale pe pictorii de fațade și reclame, 

producătorii de hârtie și restauratorii obiectelor 

casnice alături de tatuatori sau de confecționieri de 

păpuși de teatru. „E o nouă inițiativă în cadrul 

festivalului Huet.Urban de care suntem mândri. 

Oamenii tind să asocieze aceste meserii doar cu 

istoria. Ele există, poate la doi pași de noi, fără ca 

noi să fim conștienți de prezența lor. 
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Am reușit să strângem o parte dintre cei mai 

buni meșteri care susțin prin munca lor zilnică 

importanța valorificării și a revigorării patrimoniului 

cultural. Acesta din urmă este un aspect pe care noi 

îl promovăm la fiecare ediție a festivalului”, spune 

Ioana Deac, responsabilă RP a Fundației Heritas.  

 

 
Evenimentul central în cadrul ediţiei din 2014, 

Urban.Craftsmen a constat în organizarea a 15 

ateliere meşteşugăreşti, reprezentând o combinaţie 

între meseriile urbane moderne şi cele tradiţionale. 

În atelierul de sculptură  în lemn, unde lucra 

dnul Gheorghe SZASZ am aflat că ,,cel mai greu de 

lucrat lemn este stejarul, puternic ca şi copacul, dar 

mai există şi alte specii destul de greu de lucrat, 

cum este cireşul, pentru că este un lemn destul de 

tare.” 

În cadrul festivalului Huet.Urban  a fost creat 

şi pavilionul Smart City. Prin intermediul întrebării: 

,,Cum aţi vrea să fie Sibiul în viitor?”,  cetăţenii au 

fost invitaţi să îşi manifeste opţiunile care privesc 

direcţiile de dezvoltare ale oraşului Sibiu, pe care 

municipalitatea le va avea în vedere pentru 

următorii zece ani. De asemenea au fost prezentate 

şi rezultatele sondajelor online, înterprinse de 

fundaţia Heritas. 

Un punct atractiv, dar în acelaşi timp creativ 

din cadrul festivalului a fost Urban.Kids – Oraşul 

copiilor, unde micuţii au avut ocazia să construiască 

un mini-orăşel şi să înveţe lucruri noi şi interesante 

despre arhitectură şi spaţiile publice dintr-un oraş. 

Asociaţia De-a arhitectura Sibiu a organizat 

atelierul ,,Căsuţe Hopa!” şi a propus copiilor să 

construiască şi să antureze un orăşel, iar rezultatul îl 

puteţi vedea în imaginile alăturate. 

 

Link foto:    http://we.tl/FW6g8rCLcA 

Link video: http://we.tl/pgV7MC8spC 

 

http://we.tl/FW6g8rCLcA
http://we.tl/pgV7MC8spC
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VERNISAJUL EXPOZIŢIEI  
 PATRIE ZIDITĂ. ARHITECTUL FRITZ BALTHES 1882-1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Natalia JIAN 

Casa Teusch a găzduit vernisajul 

expoziţiei ,,Patrie zidită. Arhitectul Fritz Balthes 

1882-1914”, care a avut loc în data de 6 iunie 

2014, ora 14.  

Nãscut la Sighişoara, Fritz Balthes a studiat 

la Berlin, München şi Karlsruhe, iar mai apoi şi-a 

desfãşurat cariera lui scurtã de arhitect şi de 

inginer în Transilvania, încercînd sã introducã un 

stil modern, de avangardã în construcţiile 

administrative. În anul 2014 se împlinesc o sută 

de ani de la moartea arhitectului transilvănean 

Fritz Balthes. Prin intermediul expoziţiei 

organizatorii îşi doresc să aducă în atenţia 

publicului lucrările marelui arhitect: ,,dorim să-l 

preţuim pe acest deosebit arhitect, urbanist, 

istoric de artă şi specialist în conservarea 

patrimoniului care este încă prea puţin cunoscut”.  

Pe lângă planuri originale ale arhitectului 

Balthes din arhiva centrală a Bisericii Evanghelice 

C.A., expoziţia pregătită în Centrul de dialog şi 

cultură Friedrich Teutsch ilustrează prin 

fotografiile lui Stefan Jammer starea în care se 

află astăzi edificiile proiectate de Fritz Balthes. 

Acesta a proiectat şcoli, cămine culturale, case de 

locuit şi altele şi a condus lucrările de restaurare 

la unele biserici fortificate. Ceea ce este creat de 

el în anii de înaintea Primului Război Mondial, se 

integrează armonios în vecinătatea arhitectonică, 

proporţiile sunt echilibrate, culorile sunt plăcute, 

confortul de utilizare e mare. Ca urbanist şi 

conservator, Fritz Balthes a pledat pentru 

păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului. 

 

Expoziţia va fi deschisă până la 6 octombrie 

2014 şi poate fi vizitată de luni până sâmbătă, 

orele 10-17. 

Pentru a vă face o impresie despre galeria de lucrări 

expuse, accesaţi: 

http://we.tl/U8t4pZ5G4M 

  

http://we.tl/U8t4pZ5G4M
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE ÎN DOMENIUL 

CULTURII PREZENTATE LA SIBIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Natalia JIAN 

       Miercuri, 11 iunie, la Primăria 

Municipiului Sibiu, s-a desfăşurat conferinţa 

Oportunităţi de finanţare în domeniul culturii: 

Programul Europa Creativă – Cultura şi 

Programul Europa pentru cetăţeni. Ce 

proiecte sunt finanţate în cadrul acestor 

programe? Când poate fi depus un proiect? 

Care sunt datele unui parteneriat european 

eligibil în cadrul finanţărilor? Acestea au fost 

principalele întrebări la care răspuns 

specialiştii invitaţi. 

       Europa Creativă 2014 – 2020  este 

programul de finanţare al UE dedicat 

operatorilor din sectorul cultural şi creativ cu 

minimum doi ani de existenţă juridică. Acesta 

are trei subprograme: Media, Cultură  şi o 

componentă transectorială dedicată 

garantării creditelor bancare şi cooperării în 

domeniul politicilor culturale, disponibilă 

începând cu 2016. 

Programul are un buget total de 

1,46 miliarde de euro pentru perioada 

2024-2020. La subprogramul Cultura sunt 

eligibili toţi operatorii din sectoarele culturale 

şi creative, însemnând ONG-uri, instituţii 

publice şi companii private cu activitate în 

domeniu. 

Bianca FLOAREA, coordonator în cadrul Biroului 

Europa Creativă România, subprogramul Cultura 
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              Prezent la conferinţă, Constantin 

CHIRIAC, directorul general al Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, a declarat: 

,,deocamdată, la nivelul României nu s-a făcut 

nicio reformă. Mă bucur că faceţi această 

prezentare a programelor pentru 2014-2020, 

dar trebuie să precizez un lucru foarte 

important: toate ţările din Europa cu excepţia 

României pot accesa programe mult mai 

avansate din domeniul culturii, care constau în 

fonduri transfrontaliere, regionale şi de coeziune 

printr-un motor cultural”. 

Subprogramul Cultura prezintă o serie de 

schimbări faţă de cadrul anterior, Cultura (2007-

2013): noi obiective specifice şi priorităţi 

strategice (devoltarea publicului, întărirea 

capacităţii operaţionale a sectorului de a lucra la 

nivel transnaţional, adaptarea la tehnologiile 

digitale, etc.), procent mai mare de cofinanţare 

în cazul proiectelor de cooperare cu miminum 3 

parteneri, simplificări proceduale (depuneri şi 

raportări online), o mai mare deschidere spre 

cooperarea internaţională, prin includerea 

posibilităţii de a lucra în parteneriat cu 

organizaţii din ţările din Politica Europeană de 

Vecinătate şi din Elveţia, finanţarea traducerilor 

de opere literare împreună cu activităţi de 

promovare a lor. 

Un dosar de cerere pentru finanţare 

trebuie să conţină:  

- eForm cu descrierea proiectului  

- formular de buget (Excel standart, 

automat) 
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- acord de cooperare între parteneri 

- mandat de la fiecare partener 

- declaraţie pe proprie răspundere 

- formular de identificare financiară 

- formular de capacitate financiară 

- rapoarte de activitate pentru ultimii 2 

ani pentru toţi partenerii 

- CV-uri ale echipei de proiect 

- balanţa şi bilanţul pentru ultimii 2 ani 

financiari încheiaţi 

- audit (doar la depunerea de proiecte de 

peste 750.000 euro sau dacă se aplică 

pentru Framework Partnership 

Agreement - FPA). 

Depunerea proiectelor la programul Europa 

Creativă se face anual până în 2020. Următorul 

termen limită este 1 octombrie 2014.  

În cadrul conferinţei a avut loc şi 

prezentarea programului Europa pentru 

cetăţeni, care are ca scop principal 

 promovarea  cetăţeniei  europene  active,  prin 

implicarea societăţii civile în construirea unei 

Europe unite, bazată pe valori istorice şi 

rememorarea unui trecut comun, pe 

aprofundarea dialogului intercultural şi pe 

concepte precum toleranţa, solidaritatea, 

democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea 

reciprocă. Programul este deschis celor 28 de 

state member ale Uniunii Europene şi altor ţări 

potenţial participante cu condiţia ca acestea să fi 

semnat un memorandum de înţelegere cu 

Comisia. Pentru cei 7 ani, programul are un 

buget total de 185.468.000 de euro, din care se 

pot acorda granturi pentru acţiuni şi granturi 

operaţionale.  
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Programul este structurat în două 

componente: 

Componenta 1 – memorie istorică 

europeană 

Componenta 2 – implicare democratică şi 

participare civică 

Următorul termen pentru depunerea de 

proiecte în cadrul componentei 2 este 1 

septembrie 2014.  
Conferinţa Oportunităţi de finanţare în 

domeniul culturii: Programul Europa Creativă – 

Cultura şi Programul Europa pentru Cetăţeni a 

avut loc în cadrul Festivalului Internaţional de 

Teatru de la Sibiu, în data de 11 iunie. 

Organizatorii evenimentului au fost Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Centru, prin Centrul 

de informare Europe Direct, Biroul Europa 

Creativă, Punctul Europa pentru Cetăţeni şi 

Primăria Municipiului Sibiu.  

 

Link foto conferinţă:  

http://we.tl/DeCX0r0c2t 
 
Link video conferinţă:  
http://we.tl/qODogUE0Qs 
 
Contact 
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU 
 
Adresa: 
Str. Decebal Nr. 12 
510093, Alba Iulia  
 
Telefon: (+40) 258 - 818616  
 
Fax: (+40) 258 - 818613  
 

E-mail: office@adrcentru.ro 

http://we.tl/DeCX0r0c2t
http://we.tl/qODogUE0Qs
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ÎNTÂLNIRE SECTORIALĂ CU TEMA  

SIBIU– ORAŞ VERDE ŞI RESPONSABIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Natalia JIAN 

    Întâlnirea sectorială cu tema SIBIU – ORAŞ 

VERDE ŞI RESPONSABIL a avut loc în data de 11 iunie, 

în Aula din incinta Rectoratului Universității Lucian 

Blaga Sibiu. Primăria Municipiului Sibiu, în colaborare  

cu Fundația Heritas, se află în proces de elaborare a 

Ghidului de Dezvoltare a Municipiului Sibiu 2014 – 

2024. Documentul va juca un rol important în definirea 

direcțiilor de dezvoltare a orașului, integrând 

principalele elemente ale primului Ghid de Dezvoltare a 

Municipiului Sibiu, elaborat în 2004. Odată finalizat, va 

oferi o bază strategică pentru elaborarea altor 

documente de planificare, fiind, totodată, un punct de 

pornire în conturarea unor proiecte eligibile pentru 

finanțare europeană în exercițiul financiar 2014 – 2020. 

,,Pentru a obține un rezultat relevant, considerăm 

esențială implicarea constantă a tuturor actorilor 

importanți la nivel local în elaborarea documentului. 

Astfel, continuând procesului de consultare a opiniei 

publice demarat la începutul anului 2014, în luna iunie 

vom organiza o nouă serie de întâlniri sectoriale”, spun 

organizatorii. Acestea vor aduce împreună reprezentanți 

ai instituțiilor publice,ai mediului privat și ai 

organizațiilor nonguvernamentale cu scopul de a 

discuta principalele obiective pe care administrația 

locală şi a le propune pentru perioada 2014 ‐ 2024. 

 În cadrul întâlnirii s-au format două echipe de 

lucru care au discutat despre aspectele care trebuie 

modificate sau adăugate în ghid la etapa actuală.   

  Link video:  http://we.tl/9nrheiZ5yX 

 Link foto:     http://we.tl/Ctma9IbTrY 

 

http://we.tl/9nrheiZ5yX
http://we.tl/Ctma9IbTrY
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ANUNŢ  

 
 

 
Strada  Academiei 18–20, Telefon: (40 - 21) 315.54.82, (40 - 21) 307.71.59, Fax:  (40 - 21) 312.39.54, 010014  BUCUREŞTI, ROMÎNIA 

Site: http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/, Facebook: Facultatea de Urbanism 

 

 

EXAMEN DE ADMITERE – LICENŢĂ 
SECŢIA URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI (UAT) – SIBIU 

 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, prin FACULTATEA DE 
URBANISM (UAT), unica din țară cu această specialitate, anunţă organizarea concursului de 
admitere la Sibiu, în data de 21 iulie 2014, la specializarea: Urbanism şi Administrarea 
Teritoriului, acreditată ARACIS. 

 Desfăşurat ca program de licenţă de 3 ani (180 credite), cu posibilitatea completării studiului 
de licenţă de 4 ani şi urmarea ulterioară a unui master Bologna de 2 ani în programul Urbanism şi 
Politici Publice, programul desfăşurat la Sibiu în cadrul Facultăţii de Urbanism a UAUIM, este 
acreditat ARACIS, are scoase la concurs 25 de locuri (15 subventionate + 10 cu taxă) şi 
vizează formarea de specialişti în domeniul urbanismului, pentru a lucra în administraţia locală 
(primării, consilii judeţene), administraţia centrală (ministere, organizatii guvernamentale) sau în 
instituţii private (birouri de urbanism) axate pe planificare, dezvoltare urbană şi teritorială, fonduri 
europene şi gestiunea dezvoltării teritoriului, politici de coeziune teritorială, etc. 

ÎNSCRIERE 

Înscrierea va avea loc în zilele de 10 – 11 iulie 2014, la Sibiu, intre orele 10,00-16,00, la 
sediul UAUIM din str. Dealului nr.6. 

PROBA DE ADMITERE 

Admiterea va consta într-o probă unică ce va testa cunoştinţele de cultură generală, creativitate şi 
logică ale candidatului, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi: 

 cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;  
 cultură generală şi de specialitate;  
 capacitate de sinteză;  
 asociere de idei.  
 creativitate;  

 capacitatea de reprezentare geometrică şi spaţială;  
 capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii;  
 abilitatea de a folosi anumite strategii;  
 capacitatea de combinare şi transformare de date.  

Pentru mai multe informaţii puteţi consulta site-ul www.uatsibiu.ro la sectiunea Admitere – 
Retrospectiva admiterii în anul I. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi secretariatul sectiei UAT Sibiu – telefon: 0269 222 
215 sau al Facultăţii de Urbanism - telefon: 021 30 77 180, 021 30 77 183. 

http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/
http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/uat/
http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/uat/
http://www.uatsibiu.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE INTENŢIONEAZĂ SĂ CREEZE 

CENTRUL OLIMPIC REGIONAL 

Administraţia municipiului Baia Mare intenţionează să transforme radical zona centrală a oraşului, 

unde funcţionează un întreg complex sportiv, în Centru Olimpic Regional.   

 

Primăria s-a consultat cu arhitectul Şerban Ţigănaş, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, 

iar o primă schiţă de proiect arată că zona poate fi redimensionată şi rearanjată cu o serie de spaţii, terenuri 

de joc, bazine de înot şi spaţii comerciale adecvate întrecerilor sportive. Propunerea privind înfiinţarea 

Centrului Olimpic Regional urmează a fi lansată de primărie către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

(COSR) şi noul său preşedinte, Alin Petrache.   

           "Terenul pe care funcţionează acum Sala Polivalentă 'Lascăr Pană', Bazinul Olimpic de înot, bazinul 

descoperit, terenul de rugby, terenul de atletism şi restaurantele sportivilor pot fi reamenajate într-o formă 

mult mai atrăgătoare, eficientă şi economică, formă care într-un final să permită funcţionarea în condiţii 

bune a Centrului Olimpic Regional. Practic, arhitecţii văd o reamplasare şi remodelare a zonei care să 

completeze viitorul Parc Central Municipal, parc aflat acum în lucru. O primă schiţă de proiect prezentată 

consilierilor locali arată că există această posibilitate, iar zona va fi mult mai aerisită şi mult mai atrăgătoare. 

Ideea e ca în acest complex pe lângă sportul de performanţă să se poată practica şi sportul de masă" a 

declarat, marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Baia Mare, Dan Coardă.  

Reprezentanţii administraţiei locale şi arhitectul consultat pentru demararea proiectului apreciază că 

investiţia se poate realiza fie printr-un parteneriat public-privat, fie din fonduri europene în ciclul 2015-2020. 

"În România au mai fost realizate asemenea investiţii şi cred că Baia Mare se încadrează unei asemenea 

intenţii de perspectivă. Putem păstra o mare parte din elementele actuale doar că le refacem funcţionale, 

într-un complex sportiv integrat. Zona o vedem funcţionând asemenea unui parc având şi o componentă de 

agrement. Pentru a mări accesul în complex am gândit o parcare subterană cu peste 500 de locuri care să 

fie construită sub actuala sală polivalentă până în apropierea bazinului olimpic de înot. Totul trebuie să 

funcţioneze într-un tot unitar având o sală polivalentă redimensionată unde să poată intra aproape 5.000 de 

spectatori, un stadion şi un parc acvatic nou, toate acompaniate de utilităţile necesare, inclusiv spaţii 

comerciale adecvate activităţilor sportive, aşa cum există la Cluj sau în alte oraşe", a fost de părere Şerban 

Ţigănaş. De asemenea, primarul municipiului Baia Mare consideră că viitorul complex sportiv trebuie să fie 

unul perfect armonizat şi să corespundă atât sportului de performanţă, cât şi sportului de masă.  

"Noi vedem ansamblul funcţional într-o formulă care să combine atât practicarea sportului de performanţă, 

cât şi a celui de masă. Acest proiect nu poate să rămână în aşteptare prea mult timp, iar din momentul 

declanşării investiţiei trebuie realizat în cel mult trei ani. Zona e una care se potriveşte unei asemenea 

remodelări şi cred că putem găsi resursele financiare necesare", a spus Cătălin Cherecheş. AGERPRES 


