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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR 

4 EVENIMENTE MARCA UAR LA SIBIU 

 
Săptămâna aceasta, UAR a organizat pentru prima oară la Sibiu întâlnirea președintelui 

UAR cu președinții de filiale județene UAR, eveniment la care au participat peste 30 de 

arhitecţi din toată ţara. Întrunirea a reprezentat un bun prilej pentru derularea şi a altor 

trei evenimente culturale : 

 

 Vernisaj BIENALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012 

 Lansare de carte Estetica urbană de Titu POPESCU & revista ORAŞUL 

 Recital de pian: Mara BARDAC, Ana - Maya BRUMAR & Ştefan MARCU 
 
 
Vernisaj BIENALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012 
 

 
 
 

Peste 100 de persoane au fost prezente la vernisajul expoziției BIENALA DE 
ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012, care a avut loc luni, 11.11.2013, ora 16.00, în 
Centrul de Informare Turistică din primăria nouă. BIENALA NAŢIONALĂ DE 
ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012 aflată la cea de-a zecea ediție , este  pentru prima 
dată  prezentă la Sibiu.  
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Denumit anterior Bienala de Arhitectură Bucureşti (BAB), acesta reprezintă cel mai 
important eveniment profesional al "breslei" arhitecţilor organizat neîntrerupt din 1994. 
Bienala a avut un concept specific fiecărei ediţii, propus de echipa curatorială ca un 
program cultural complex.  
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Expoziția a fost bazată pe proiectele câștigătorilor celor trei secţiuni ale BNAB 2012: 
Memorabilis, Arhitecţi  români creatori de patrimoniu cultural şi  Premiile juriului BNAB.  

 
Evenimentul a reunit la Sibiu personalități importante din lumea arhitecturii şi a 

administraţiei locale. 
 

 
 

De la stânga la dreapta: dr. arh. Viorica CUREA, preşedintele UAR, Astrid FODOR - 
viceprimarul Sibiului, arh. Mircea ŢIBULEAC - preşedintele Filialei Judeţete Sibiu a UAR,   prof.dr.arh. 

Cristina GOCIMAN – curatorul şi organizatorul general al BNAB. 
                       

Dr. arh. Viorica CUREA, preşedintele UAR a subliniat importanța acestei expoziţii, 
care a contribuit la coeziunea arhitecților, pentru că: ,,numai împreună ne putem face 
prezența în spatiul nostru și să promovăm această profesie”. 

Prof.dr.arh. Cristina GOCIMAN  a declarat printre altele atașamentul față de orașul 
de pe Cibin, spunând că se simte ca acasă aici.  

Viceprimarul Sibiului, Astrid FODOR a precizat că ,,la contribuția realizării unui oraș 
frumos au stat oameni ca voi, arhitecții. Chiar dacă nu prea se vorbește de voi, ca de 
profesori și medici și dvs. aveți un rol important în societate”.  
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Arhitectul Mircea ŢIBULEAC, preşedintele Filialei Judeţene Sibiu a UAR, după ce a 
prezentat activităţile recente ale Filialei, a ținut să mulțumească şi sponsorilorlocali: 
Tondach și Ambient, care au contribuit şi ei la organizarea evenimentelor.  

 

Expoziţia va putea fi vizionată până în  20 noiembrie, în intervalul 
orar: luni-vineri- orele 9.00-17.00 şi sâmbătă- orele 10.00-16.00 la 
Centrul de Informare Turistică din primăria nouă (strada Brukenthal 
nr.2).  
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Lansare de carte Estetica urbană de Titu POPESCU & revista ORAŞUL  

  Biblioteca Judeţeană ASTRA a găzduit în data de 11.11.2013, ora 18.00,  lansarea 
cărții Estetica urbană de Titu POPESCU, dar și a revistei  ORAŞUL.  Evenimentul a fost 
moderat de arh. Ionel VITOC, preşedintele Fundaţiei Culturale „CARPATICA”.  
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Cartea, Estetica urbană de Titu POPESCU,  editată de Nadia BACIU  face parte din 
colecţia Academica a editurii Ecou Transilvan. Ea investighează structurile arhotectonice 
ale megapolisurilor şi urmăreşte realizarea practică a cerinţelor ideii de frumos. Estetica 
urbană are în vedere şi kitsch-urile ambientale, mai ales cele apărute în timpul artei „realist 
socialiste“. 

  Despre revista ORAŞUL a vorbit sibienilor arh. Ionel VITOC, directorul revistei, 
scriitorul Mihai POSADA şi poetul Adrian POPESCU, redactor şef la revista literară 
„STEAUA”. 

Revista de cultură urbană ORAŞUL este tipărită de Fundaţia Culturală şi de Caritate 
pentru Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional CARPATICA şi-l are ca preşedinte pe arh. 
Ionel Vitoc. ORAŞUL este o nouă invitaţie la lectură, o nouă provocare, cu un conţinut 
mereu îmbogăţit, ca într-o sculptură socială.  
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Recital de pian: Mara BARDAC, Ana - Maya BRUMAR & Ştefan MARCU (Sibiu) 

 

 

 

Premiați la numeroase concursuri naționale și internaționale, Ştefan MARCU, Ana - 
Maya BRUMAR și Mara BARDAC au susținut în cadrul evenimentelor marca UAR  în 
11.11.2013 un recital de pian, care a avut loc la Biblioteca Judeţeană ASTRA, începând cu 
ora 19.00. 
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  Ştefan MARCU şi Ana - Maya BRUMAR sunt elevi ai "Scolii de Arte Play ", prima 
scoală de arte privată din Sibiu şi sunt îndrumaţi de prof. Sanda Mihaela VULCU.  

 

Ana - Maya BRUMAR 

Pianiști talentați, Ștefan MARCU şi Ana - Maya BRUMAR au prezentat publicului un 
program artistic de interpretare la 4 maini a creaţiilor Le chanteur italien, Ella et Louis, 
Allume le boogie şi altele, ale compozitorilor Jean-Marc Allerme şi Edvard Grieg.  

 

Ștefan MARCU 
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Pe lângă acest program comun, Ana-Maya şi Ştefan, au susținut şi câte un program 
solo. Renunţând la graniţele artificiale care împart muzica în tipuri şi genuri, ei au  
interpretat piese din perioada barocă (Rameau), trecând prin perioada clasică (Beethoven), 
romantică şi post-romantică (Schumann, Grieg, Tschaikovsky), ajungând la muzica 
contemporană (Mac Dowell, Glenn Miller, Jean-Marc Allerme). 

  Pregătită de prof. Enikö ORTH, Mara BARDAC a interpretat creaţii ca Vals în la-
minor, Vals în la-major, Andante şi alte lucrări ale compozitorilor Frederic Chopin, Carl 
Flitsch, Dominico Scarlatii şi Franz Liszt. 

 

Mara BARDAC 
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Întâlnirea președintelui U.A.R cu președinţii de filiale judeţene U.A.R 

 
Pentru prima oară, președintele U.A.R s-a întâlnit cu președinții de filiale județene 

UAR la Sibiu, într-o reunire care a avut loc în data de 12.11.2013, la Hotel Continental 
Forum. 

 

 
 

De la stânga la dreapta: arh.Silvia Măldărescu, dr. arh. Viorica Curea, arh. Mircea Ţibuleac, 
arh. Gelu Tudorache 
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După salutul gazdei, prin arh. Mircea ȚIBULEAC, a urmat deschiderea lucrărilor de 

către președintele U.A.R, arh. Viorica CUREA și arh. Gabriel DAVIDENCO, vicepreședinte 

U.A.R şi președintele Comisiei Organizatorice U.A.R. În cadrul conferinței a fost prezentată 

Bienala de la Veneția 2014, ca urmare a vizitei arh. Bogdan TOFAN în perioada 24-27 

octombrie în Italia.  Un alt proiect  despre care s-a vorbit la întâlnirea președinților de 

filiale județene U.A.R a fost De-a arhitectura în orașul meu, prezentat de arh. Iulia NISTOR.  

 

 
arh. Bogdan TOFAN 
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După discuțiile și concluziile finale ale întâlnirii, președinții de filiale județene U.A.R 

şi reprezentanţii UAR Central au vizitat  Centrul ASTRA de Conservare și Restaurare a 

Patrimoniului Cultural. Turul muzeului ASTRA Sibiu a fost ghidat de directorul instituției, 

dr. Valeriu OLARU.   
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Arh. Bogdan Tofan discutând cu directorul CNM ASTRA, dr. Valeriu Olaru 
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Organizatori evenimente: 

 Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) şi  Filiala Judeţeană Sibiu a UAR  

Parteneri: 

 Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul 

Judeţean Sibiu, Hotel Continental Forum şi  Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, 

Şcoala de Arte Play 

Parteneri Media:  

Radio TV Sibiu, Rondul de Sibiu, Monitorul de Sibiu, Mesagerul de Sibiu, 

Hermannstädter  Zeitung, Rapsodia. 

Sponsori:  

Ambient, Tondach. 
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

UAR: SESIUNE DE COMUNICARI / PROIECTE FINANTATE DIN 
FONDUL "TIMBRUL ARHITECTURII" 

Avem plăcerea de a vă invita, 
vineri, 15 noiembrie la sesiunea de 
comunicare a rezultatelor proiectelor 
culturale finanţate de UAR prin 
concurs, în 2013, din Fondul "Timbrul 
Arhitecturii". Evenimentul va avea loc 
cu începere de la ora 10:00 la Centrul 
de Cultură Arhitecturală al UAR din 
Str. J. L. Calderon, nr. 48. 

 

Program Sesiune Comunicări  

10:00   Deschidere sesiune 

10:05  Istorie Urbană. Lotizarea şi Parcul Ioanid din Bucureşti în context European 
Fundaţia pentru arhitectură şi urbanism Simetria / Cristina Woinaroski 

10:25   Arhitecţii români şi detenţia politică din perioada comunistă. Între destin 
concentraţionar şi activitate profesională / Institutul Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului / Vlad Mitric-Ciupe 

10:45   Revista Repere / Asociaţia Arhitecţilor Iaşi - Filiala U.A.R. / Rodica Buliga 

11:05   Zid. Ctitorii mărunte din nordul Olteniei / Asociaţia 37 / Luiza Zamora 

11:25   Documentarea patrimoniului arhitectural şi peisagistic de la Roşia Montană / 
Asociaţia Arhitectură. Restaurare. Arheologie / Ştefan Bâlici, Virgil Apostol 

11:45   Pauză 

12:00   Universitatea de vară de restaurare de monumente şi situri, Bucium, ediţia a III-a / 
Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie - RPER-RO / Iozefina Postăvaru 

12:20   Ghidul Re_PAD: Restaurare_Patrimoniu, Arhitectură, Dezvoltare / Asociaţia 
Rhabillage / Loredana Brumă 

12:40   Premiile Arhitext East-Centric / Fundaţia Arhitext Design / Elena Smeianu, Arpad 
Zachi 

13:00   moNUmente UITATE - Ansambluri nobiliare extraurbane din Moldova şi Banat / 
Asociaţia Arché / Anca Majaru, Cristina Chira 

13:20   Patrimoniul industrial ca sursă de regenerare. Atelier româno-francez la Petrila / 
Association des Doctorants et Etudiants Roumains en France / Ilinca Paun 
Constantinescu, Alexandru Paun, Tudor Elian 

13:40   Închidere sesiune 

Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uar-sesiune-de-comunicari-proiecte-finantate-din-

fondul-timbrul-arhitecturii.html 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uar-sesiune-de-comunicari-proiecte-finantate-din-fondul-timbrul-arhitecturii.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uar-sesiune-de-comunicari-proiecte-finantate-din-fondul-timbrul-arhitecturii.html
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REVISTA ARHITECTURA 

BIENALA DE ARHITECTURĂ TRANSILVANIA 2013  –  EDIȚIA I  

 

CONCEPT 
Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA)  este cel mai important 

eveniment profesional al ”breslei” arhitecților. Ea este concepută ca un șir de evenimente 

menite să aducă arhitectura în atenția opiniei publice, să recunoască, să recompenseze și să 

promoveze excelența în arhitectură, să animeze colocviul pe tema arhitecturii în cadrul 

breslei și al societății și nu în ultimul rând să formeze publicul în spiritul valorilor 

arhitecturii. 

             Dimensiunea publică a evenimentului şi temele care vor fi abordate în cadrul 

Bienalei de Arhitectură Transilvania se adresează întregii colectivităţi regionale/naţionale: 

public de specialitate (arhitecţi, colaboratori ai arhitecţilor), publicul din cele şapte 

reşedinţe de judeţ în care se vor desfăşura evenimentele (Cluj-Napoca, Bistriţa, Zalău, 

Oradea, Baia-Mare, Alba Iulia, Satu-Mare), actorii locali (administraţia publică), 

comunitatea ştiinţifică şi profesională. 

             Aceștia sunt invitați să participe la toate evenimentele din cadrul Bienalei: vernisajul 

expoziției-concurs în toate cele șapte reședințe de județ, la prezentările, workshopurile și 

conferințele / dezbaterile susținute de invitați și la Gala de Premiere. 

http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2013/11/BATRA_banner-general.jpg


 

18 

  

TEMA 

”Generare / Regenerare caracterizează un proces de tranziție între mai multe 

dimensiuni ale practicii arhitecturale ce marchează o transformare esențială a rolului 

arhitectului. Relația directă dintre arhitect și client, ca și relația dintre arhitect și o 

comunitate mediată de un reprezentant care propune un proiect pentru aceasta, suferă 

un proces de transformare la capătul căreia arhitectul începe să lucreze alături de 

comunitate. Este vorba, în primul rând, despre regenerarea unei mentalități urbane și 

capacitatea arhitecturii de a genera noi dispoziții și dinamici de locuire pentru actorii 

implicați în construcția spațiilor: arhitect, client/comunitate și reprezentant 

administrativ. 

Ceea ce arhitectura trebuie să recupereze este înțelegerea deplină a felului în care 

un spațiu sau o construcție sunt văzute, negociate și trăite ca atare. Ea trebuie, în egală 

măsură, să devină ecoul unor cerințe exprese pe care micro-comunitățile urbane le 

formulează în raport cu spațiul imediat de viață. Acest proces trebuie să dea seama de un 

ansamblu complex și controversat de informații care suprapun definții, expertize, 

expectanțe și modalități de cele mai multe ori divergente de a locui un spațiu. Generare / 

Regenerare înseamnă totodată depășirea noțiunii de „context” în sensul ei static și 

circumstanțial, pentru a surprinde mișcările neregulate, modalitățile fizice de reacție și 

manifestare, pluralitățile pe care diferite entități, instituții și locuitori le descriu într-un 

cadru specific de locuire. Arhitectura devine o acțiune tangibilă și participativă ce 

conturează spațiul unor dispoziții de locuire determinate prin angajamentul actorilor 

implicați și interacțiune subiectivă.” SABIN BORȘ 

  

PREMIILE BATRA 2013 

 
De departe cel mai remarcabil eveniment din cadrul Bienalei de Arhitectură 

Transilvania este expoziția-concurs Premiile BATRA 2013. Expoziția-concurs face parte 

dintr-o serie de evenimente din cadrul programului OAR de finanțare a premiilor filialelor 

pentru arhitectură, având la bază un regulament propriu și autonomie în organizare. 

Aceasta este deschisă tuturor membrilor filialelor OAR participante și reprezintă momentul 

corolar al întregii activități în domeniul arhitecturii din ultimii doi ani. 

Scopul expoziției-concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea membrilor 

filialelor participante, de a promova cele mai reușite exemple de practică profesională și de 

a forma o atitudine critică față de arhitectura recentă. Nominalizările și premiile sunt 

acordate de către un juriu format din arhitecți consacrați din țară și străinătate. 

 

JURIU 
 

1. Marius Miclăuș, Archaeus, Timișoara2. 
2. Bogdan Babici, Tecon, BucureștI 
3. Ștefan Ghenciulescu, Zeppelin, București 
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4. Zsolt Tövissi, Harghita 
5. Irina Cristea, AZC, Paris, FR 
6. Oana Coarfă, ROA, București 
7. Cristina Constantin, Abrupt Arhitectura, București 

  
SECȚIUNI 
 

1. Arhitectura 

Locuința este una din temele fundamentale ale societăţii care prin conformare, 

echipare, adecvare, influenţează echilibrul familiei şi implicit echilibrul colectivităţii. 

Secțiunea înglobează atât locuințele individuale cât și cele colective. 

 

2. Arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie  

Proiecte care promovează dotările specifice ale comunităţii (birouri, administraţie, 

servicii, comerţ, cultură, învăţământ, sănătate, sport, agrement, spaţii de cult, spaţii 

de producţie), aducând prin conformarea, echiparea şi adecvarea lor contribuţii 

semnificative la organizarea habitatului construit. 

 

3. Arhitectura spaţiului public 

Design urban, amenajări permanente ale spaţiilor publice, peisagistică – contribuţii 

care adaugă infrastructurii publice componente culturale. 

 

4. Arhitectura patrimoniului cultural 

Proiecte de conservare, reabilitare, conversie şi restaurare a patrimoniului construit 

existent. 

5. Arhitectura spaţiului interior şi scenografie 

Proiecte care promovează ambianța spaţiului interior şi obiectele purtătoare de 

calitate precum şi un spaţiu sugestiv al spectacolului. 

 

6. Microarhitectură – arhitectură temporară, design de obiect  

Arhitectură de mici dimensiuni (sub 100 mp) care generează efecte majore activând 

energiile locului, pavilioane, amenajări temporare în spațiul public, design de obiect. 

 

7. Studii şi proiecte finalizate şi nerealizate  

Studii şi proiecte de sertar, proiecte de idei, a căror concepte creative pot contribui la 

dezvoltarea spaţiului arhitectural al locuinţei, dotărilor comunitare şi de producţie, al 

spaţiului patrimoniului cultural, al spaţiului public, al peisajului, care propun 

concepte inedite, aplicarea unor tehnologii de vârf apte să modifice abordarea 

specifică a domeniului. 

 

8. Proiecte culturale, inițiative, experimente  

Proiecte derulate în ultimii doi ani prin Ordinul Arhitecților din România sau alte 
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asociații/ONG-uri din arealul județelor Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, 

Bistrița-Năsăud și Alba. 

 

CALENDAR 

Faza de preselecție 

 

1. 10 Octombrie 2013 Anunț lansare Bienala de Arhitectură Transilvania 
2. 25 Octombrie 2013 Termen limită pentru întrebări 

3. 28 Octombrie 2013 Termen limită pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări 

4. 08 Noiembrie 2013 ora 23:00 Termen limită pentru înscrierea proiectelor online 

5. 9-10 Noiembrie 2013 Jurizarea online și anunțarea finaliștilor 

 

Faza finală 

24 Noiembrie 2013 ora 23:00 Termen limită pentru predarea proiectelor 

05 Decembrie 2013 Vernisajul expoziției și conferința de presă 

06 Decembrie 2013 Jurizarea proiectelor finaliste 

07 Decembrie 2013 Gala de premiere 

20 Decembrie 2013 Închiderea expoziției – Cluj-Napoca 

24 Ianuarie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Zalău 

14 Februarie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Oradea 

7 Martie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Satu-Mare 

28 Martie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Baia-Mare 

25 Aprilie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Bistrița 

16 Mai 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Alba-Iulia 

  

PARTICIPARE 

Sunt invitați să participe la această manifestare expozițională toți membri Filialelor 

OAR partenere: OAR Transilvania, OAR Bihor, OAR Satu-Mare, OAR Nord-Vest, OAR Alba, 

inclusiv cei din Diaspora, la una sau mai multe secțiuni, cu una sau mai multe lucrări 

reprezentative, din țară sau din străinătate. Participarea presupune calitatea de autor sau 

coautor cu drepturi egale al proiectului de arhitectură. Fiecare autor sau colectiv de autori 

poate prezenta lucrări la una sau mai multe secțiuni în aceeași ediție. Numărul de lucrări 

prezentate de un autor sau un colectiv la fiecare secțiune este nelimitat. 

 

Toate informațiile necesare participării la Premiile BATRA 2011 se găsesc pe site-ul 

bienalei: http://www.batra.ro. 

Întrebările le puteți transmite pe adresa de e-mail a concursului: contact@batra.ro 

 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/11/bienala-de-arhitectura-transilvania-2013-editia-i/ 

http://www.batra.ro/
mailto:contact@batra.ro
http://arhitectura-1906.ro/2013/11/bienala-de-arhitectura-transilvania-2013-editia-i/

