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SIBIU 

OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

RĂZVAN POP:  

„STATUL NU ARE, DIN PĂCATE, O DIRECŢIE 
DEFINITĂ ŞI CLARĂ PRIVIND SALVAREA 
PATRIMONIULUI NAŢIONAL.” (II) 

 

 

 
Sibiu, Piaţa Mică 

 

Interviu şi foto de  Camelia Repede 

Care este starea patrimoniului din judeţul Sibiu, câte sunt monumentele ce ar trebui 
să fie clasate în judeţ şi despre oportunităţile şi riscurile regionalizării în domeniul 
protejării patrimoniului construit vom alfa de la directorul executiv al Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Sibiu, Răzvan Pop. 
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Camelia Repede: ÎN CHESTIONARUL PRIVIND PROTECŢIA PATRIMONIULUI 
CULTURAL CONSTRUIT PE CARE L-AŢI COMPLETAT PENTRU OBSERVATORUL 
URBAN AL UAR, DE CURÂND, EVALUAŢI STAREA MONUMENTELOR DIN JUDEŢ A FI 
„MEDIE". VĂ RUGĂM SĂ DETALIAŢI.  

 
Răzvan Pop: Starea monumentelor în judeţul Sibiu, faţă de alte judeţe este mai bună, doar 
că nu putem spune că este în parametri europeni, de exemplu. Pentru a ajnge să ne 
comparăm cu Germania sau Polonia mai avem de lucru. Marii proprietari, cum ar fi 
bisericile sau primăriile, au început să investească în monumente şi acest lucru se se vede 
tot mai mult. Să luăm cazul oraşului Sibiu. Centrul Istoric este uşor, uşor refăcut sau 
renovat... Dar repet, marea problemă este la proprietarii mici care nu au efectiv banii să-şi 
restaureze imobilele şi să aibă grijă de ele. O a doua mare problemă nu ţine de monumentul 
în sine, ci este problema zonei de protecţie a acestuia. Acolo, foarte puţini oameni înţeleg că 
nu au voie să facă orice, că trebuie să respecte o legislaţie, că au anumite obligaţii, ş.a.m.d. 
Acolo este problema! Dacă în jurul unei biserici corect restaurate sunt 10 case cu ţiglă de 
proastă calitate şi ilegal pusă, efectul restaurării este micşorat. Ele pun o amprentă proastă 
asupra monumentului care se simte. În concluzie, starea monumentelor din judeţul Sibiu, 
faţă de alte judeţe este mai bună, dar eu unul nu sunt satisfăcut. 

 Principalele probleme cu care se confruntă patrimoniul cultural construit din judeţul Sibiu: 

o legislaţie specifică lacunară, concomitent cu lipsa de armonie dintre legile care se referă la 
patrimoniul construit; 

administrarea necorespunzătoare [...] a zonelor de protecţie a monumentelor istorice sau a zonelor 
construite protejate; 

lipsa de responsabilitate civică a proprietarilor de monumente istorice sau de imobilele din zonele 
de protecţie; 

lipsa fondurilor alocate în vederea restaurării şi conservării, coroborată cu presiunea unor 
investitori prea puţin educaţi în spiritul valorilor patrimoniului cultural; 

destructurarea comunităţilor în mediul rural. 

(răspuns al DJCS la chestionarul Observatorului Urban Bucureşti al UAR privind protecţia 
patrimoniului cultural construit) 

 

C.R.: SPUNEAŢI CĂ OAMENII NU SUNT UNEORI ATÂT DE BINE INFORMAŢI CU 
PRIVIRE LA MONUMENTELE DE PATRIMONIU. ŞTIU CĂ AVEAŢI PE AGENDĂ 
DESCHIDEREA UNOR PUNCTE DE LUCRU/ INFORMARE ÎN PRIMĂRII. ÎN CE STADIU 
SUNT ACESTEA?  

 
R.P.: Ele funcţionează deja, mai mult sau mai puţin. Noi am făcut aceste puncte de lucru 
pentru cele cinci zone definite în strategia Consiliului Judeţean, la Poiana Sibiului pentru 
zona Mărginimii, la Apoldu de Jos pentru Ţara Secaşelor, la Mediaş, Agnita şi Cisnădie. Dar 
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există un punct şi la Biertan unde avem patrimoniu UNESCO. Am gândit aceste puncte de 
lucru în ideea de a-i ajuta pe oameni: dacă vor să-şi restaureze o casă, sau dacă au un 
proiect de construcţie care se doreşte într-o zonă de protecţie, să nu mai trebuiască să vină 
până la Sibiu. Oricum ei acest drum nu-l fac, decât dacă au posibilitatea şi înţeleg 
importanţa unei astfel de zone. Majoritatea lor nu mai ascultă de nimeni şi fac direct, fără 
certificate, fără avize, fără nimic. Printr-un astfel de punct de lucru le dăm posibilitatea să 
vină din când în când şi să se informeze. Noi putem vedea cine ne contactează şi ne putem 
deplasa la ei să discutăm efectiv ce-şi poate face şi ce nu. 

     

Sibiu, Str. Azilului 

C.R.: REVENIND LA STAREA PATRIMONIULUI....EXISTĂ O PROCEDURĂ DE 
STRÂNGERE A DATELOR ÎN TEREN VALABILĂ LA NIVEL NAŢIONAL SAU FIECARE 
DIRECŢIE DE CULTURĂ ÎŞI PERSONALIZEAZĂ DOCUMENTAŢIA ÎN FUNCŢIE DE 
OBIECTIVE?  

 
R.P.: Fiecare direcţie colectează datele în funcţie de obiective şi fiecare direcţie îşi defineşte 
priorităţile. Pentru DJC Sibiu, în acest moment, două sunt prorităţile: cele nouă biserici de 
lemn din judeţ şi clădirile renascentiste cum este cea de la Buia sau cea de la Boarta, care 
sunt într-o stare avansată de degradare şi pentru ele ne intersăm şi căutăm soluţii chiar şi 
noi, de a le restaura.  
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 C.R.: CE ACŢIUNI INTENŢIONAŢI SĂ ÎNTREPRINDEŢI ÎN URMA MONITORIZĂRII 
STĂRII MONUMENTELOR?  

 
R.P.: Ne interesează să verificăm fiecare monument, şi, atât cât putem, să intervenim, 
măcar să-i facem pe proprietari să înţeleagă că nu pot acţiona asupra sa oricum. Unii vor să 
facă multe, au proiecte chiar foarte bune şi corecte, dar uită aspectul actelor şi al 
birocraţiei. E adevărat că şi birocraţia este destul de mare şi aici mai vine un apect, faptul că 
încercăm şi, zicem noi, am reuşit într-o mare măsură, să scurtăm timpul de cât stă un dosar 
la avizare. Înainte se stătea o lună, două - trei, acum, dacă totul este în regulă, în maxim 10 
zile dăm avizul favorabil. Dintre cei care trec peste acest aspect sunt unii care fac lucrări 
bune, dar ele rămân ilegale. În general aceasta ne interesează foarte mult să observăm, 
inclusiv, micile detalii, suntem atenţi la tencuială, ţiglărie, etc., tocmai ca esenţa dar şi zona 
din jurul monumentului să reziste.  

            

Sibiu, Str. Azilului                                                                                                                Sibiu, Str. Ocnei 

C.R.: ÎN CE RITM SE RESTAUREAZĂ UN MONUMENT ISTORIC ÎN JUDEŢUL SIBIU?  

 
R.P.: Este un ritm foarte prost. Cea mai mare problemă, şi de aici stagnează procesul de 
restaurare, este cea financiară. Sunt foarte puţini bani investiţi, putem spune că unicele 
monumente care cât de cât se mai bucură de o atenţie sunt lăcaşele de cult. Atât Biserica 
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Evanghelică a primit o finanţare din partea Statului german pentru a-şi restaura bisericile 
(vedem cazul de la Netuş sau că acum încep lucările de restaurare la Biertan şi de la Bierica 
Evenaghelică din Sibiu), cât şi Mitropolia Ardealului alocă prin programe negu-
vernamentale cât de cât bani pentru refacerea monumentelor istorice. Din păcate, 
remarcăm o neglijenţă în cazul bisericilor de lemn. Încercăm să le recuperăm. În afară de 
cea de la Poiana Sibiului, care este îngrijită, căci este o biserică a comunităţii, restul sunt 
într-o stare avansată de degradare şi trebuie cumva să le salvăm.  

 

C.R.: CE OBIECTIVE AVEŢI ÎN CURS DE CLASARE ÎN JUDEŢ?  

 
R.P.: Avem câteva biserici care ne interesează, cum sunt cele din comuna Târnăvioara, una 
românească şi una săsească, amândouă cu o vechime de cel puţin 300 de ani. Ne mai 
interesează să clasăm Biserica Veche din satul Blăjel. De asemenea ne apropiem şi de 
monumentele de for public şi mobilierul urban, pentru că acesta au fost neglijate (în tot 
judeţul sunt sub 40 de astfel de obiective protejate). Foarte multe statui, pietre de mormânt 
sau monumente militare nu sunt clasate, deşi ar trebui! Vă dau câteva exemple. Uşor miraţi 
am fost când am descoperit că un singur monument militar este monument istoric, vorbim 
de Troiţa lui Mihai Viteazul de la Şelimbăr, în rest, absolut niciun monument militar chiar 
dacă sunt construite în perioada interbelică, construite în amintirea soldaţilor germani sau 
soldaţilor locali, saşi sau români, care au murit în Armata Română! Nici cel de la Poplaca, 
nici cel de la Cârţa, nici cel de la unitatea Militară din Sibiu de pe bulevardul Victoriei! 
Alături de calităţile artistice, ele au şi o importanţă istorică, pentru că amintesc de un 
eveniment important. Vă mai dau alte exemple: gândiţi-vă ca Mausoleul lui Francisc I de pe 
bulevardul Corneliu Coposu din Sibiu, chiar dacă statuia nu mai este cea originară, vorbim 
de cel mai vechi mobilier urban monumental în oraş care încă mai stă în picioare, la fel cea 
mai veche stauie, cea a lui Nepomuk - ele nu sunt monumente istorice! Sau statuia lui 
I.G.Duca, care, măcar prin prestigiul autorului, Oscar Han, merită să fie clasată. Mai departe, 
mormântul lui Gheorghe Lazăr de la Avrig, cel al lui Constantin Noica de la Păltiniş nu sunt 
monumente istorice deşi ar putea fi uşor clasate. V-am spus doar câteva nume care stârnesc 
reacţii de mândrie, identitare în fiecare din noi şi într-o comunitate. Sunt foarte multe astfel 
de obiective care nu sunt luate în seamă. O să avem grijă şi uşor, uşor o să le clasăm. Mai ne 
interesează foarte mult, dar asta va necesita o analiză atentă pe care o vom face anul acesta 
şi de la anul să demarăm procedurile de clasare, să identificăm şi să cristalizăm tot ce 
înseamnă patrimoniu industrial şi să începem clasarea unor astfel de ansambluri 
industriale vechi. Cel din Mediaş ne interesează foarte mult. Ca specialişti trebuie să 
înţelegem să îl protejăm. Dacă nu avem grijă de astfel de situri, peste o sută de ani vom avea 
o gaură în listă de la clădirile de secol XVIII până la secol XXI. Aceasta este responsabilitatea 
noastră. Problema a fost că în judeţul Sibiu s-au făcut clasări doar în regim de urgenţă, 
acolo unde un proprietar vroia să demoleze şi atunci s-a iniţiat imediat procedura de 
clasare. Lucru cu care eu nu sunt de acord, pentru că nu arată coerenţă, ci doar o vânătoare 
şi o joacă de-a prinselea între Direcţie şi proprietarii de clădiri.  
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Sibiu, Piaţa Mare 

C.R.: PUTEŢI ESTIMA CÂTE OBIECTIVE NU FIGUREAZĂ ÎN LISTA MONUMENTELOR 
ISTORICE DIN JUDEŢUL SIBIU, DAR AR TREBUI SĂ BENEFICIEZE DE ACEASTĂ 
PROTECŢIE?  

 
R.P.: Sunt cel puţin 200 - 300 de monumente, incluzând aici chiar şi pietrele de mormânt. 
Vă dau un exemplu: la Biserica din Groapă din Sibiu, în cimitir sunt morminte foarte vechi, 
pietre de mormânt din 1800 care nu sunt monument istoric. Sunt unele; nu înţeleg nici 
acum cum au făcut clasarea: adică piatra lui Codru Drăguşanu este monument istoric dar 
piatra de lângă, la fel de veche, nu. Ne interesează ca măcar în fiecare localitate să 
identificăm un monument istoric, pentru că, pănă la urmă, este vorba de valoarea în sine a 
comunităţii care trebuie să-şi găsească o esenţă la care să se conecteze. 

C.R.: CÂTE OBIECTIVE FIGUREAZĂ ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN 
JUDEŢUL SIBIU, DAR NU AR TREBUI SĂ MAI BENEFICIEZE DE ACEASTĂ 
PROTECŢIE?  

 
R.P.: Aici este o situaţie aparte. Sunt unele monumente înscrise în LMI dar care nu mai 
există de mai bine de două-trei decenii. De ce au continuat a figura, nu ştiu, dar este normal 
ca ele să nu se mai regăsească. Procedura de declasare este în schimb atât de complicată 
încât nimeni nu a îndrăznit măcar să încerce declasarea unui monument demult pierdut. 
Sunt alte monumente care au dispărut în ultimii ani, dar aici intervine deja zona penală, iar 
respectivii proprietari vor trebui să răspundă în faţa legii. 
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Sibiu, Piaţa Mare 

C.R.: CARE ESTE NUMĂRUL DE OBIECTIVE, ASTĂZI DISPĂRUTE ŞI CARE AU ÎNCĂ 
STATUT DE MONUMENT ISTORIC?  

R.P.: La începutul toamnei vom vedea care monumente nu mai există efectiv dar sunt pe 
listă. Probabil că vom trece la radierea lor. O să vedem din ce vină s-a ajuns în această 
situaţie. Politica este aceea de a încuraja declararea unui monument şi de a-l clasa mai 
degrabă decât a declasa.  

C.R.: ÎN CE PERIOADĂ CREDEŢI CĂ S-A PIERDUT CONTROLUL ASUPRA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI CINE CONSIDERAŢI CĂ ESTE RESPONSABIL PENTRU 
ACEASTA?  

 
R.P.: Responsabil este Statul român pentru că el este cel care are obligaţia să suprevegheze 
buna respectare şi protejare a unui monument. Când s-a pornit această toată nebunie? Nu 
putem vorbi de o perioadă coerentă. În comunism, ştim că a fost o politică de reconstrucţie 
a localităţilor şi ne amintim că la Sibiu s-a demolat Cazarma 90, care în sine avea o valoare 
monumentală şi prin ceea ce semnifica şi prin cum arăta. Era una dintre puţinele cazărmi 
militare standard construite de armata austriacă în Transilvania. Nu mai vorbim de 
Mănăstirea Franciscană demolată, în care era atestată prima bibliotecă din ţară. După 1990 
a pornit o altfel de isterie, cauzată de circulaţia intensă a banilor. Evident că, în momentul 
îmbogăţirii, au simţit nevoia să locuiască în case care să exprime noul lor statut social. Dar 
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neavând în educaţie cultul frumosului şi pentru că nu ştiau ce înseamnă un monument 
istoric, s-a ajuns şi în situaţia în care multe obiective din toată ţara, nu doar din Sibiu, au 
fost, fie distruse, fie grav alterate. Acum putem vorbi de o intervenţie mai serioasă a 
Statului, dar slab se simte şi aceasta; cred că în ultimii 2-3 ani putem vorbi fr un interes mai 
mare al Statului privind monumentele.  

 

Sibiu, Piaţa Mică 

C.R.: AVEŢI DATE DESPRE CÂTE DOSARE DE EXPROPRIERE A MONUMENTELOR 
ISTORICE ÎN STARE AVANSATĂ DE DEGRADARE AU FOST INIŢIATE ÎN 2012 ÎN 
JUDEŢ?  

 
R.P.: Nu există niciun dosar.  

C.R: CÂTE ŞANTIERE DESCHISE LA MONUMENTE ISTORICE SUNT PE TERITORIUL 
JUDEŢULUI SIBIU ÎN ACEST MOMENT?  

 
R.P.: Nu avem un număr clar. Dar ştim că pentru bisericile evanghelice există un program 
în care vor intra pe rând în restaurare. Cele mai importante cazuri şi mai vizibile sunt cele 
două monumente UNESCO - Biertan şi Valea Viilor - care vor intra şi ele în restaurare. De 
asemenea, mai sunt şi câteva biserici ortodoxe. Clădiri particulare din păcate sunt foarte 
puţine; în ultimul timp, tot mai puţine sunt restaurate, din cauza lipsei banilor.  

 C.R: CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT PERICOLELE MAJORE, SPECIFICE DOMENIULUI 
PROTECŢIEI ŞI PUNERII ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT, CARE AR 
PUTEA APĂREA PRINTR-UN PROCES DE REGIONALIZARE? CARE AR FI 
OPORTUNITĂŢILE?  
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R.P. : Pericolele sunt cele ale unei subordonări unor interese locale. În acest moment 
Direcţia reprezintă legea. Atunci când ea ar intra în subordindea unei autorităţi locale, că 
este Consiliul Regional, că este Primăria, ar intra în interesul direct al unor persoane care 
administrează regiunea, pentru că aşa au decis oamenii prin vot.  
Avantajul va fi un mai mare interes, o mai mare implicare a comunităţii în a-şi restaura şi 
pune în valoare monumentele. Pentru că acestea, aşa cum am mai spus, dau identitatea 
locului. Probabil se va întâmpla ca în cazul fericit al Poloniei, regiunile vor intra în 
competiţie între ele: care este cea mai frumoasă, care este cea mai bogată, care ştie să 
atragă cei mai mulţi bani. Evident că atunci protejarea patrimoniului şi abordarea 
monumentelor va fi mult mai activă şi, cred eu, monumentele vor avea de câştigat. 

 

RĂZVAN POP ARE 32 DE ANI ŞI ESTE DIRECTORUL EXECUTIV AL DIRECŢIEI 
JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ SIBIU DIN IANUARIE 2013. DOCTORAND ÎN 
ISTORIE, COFONDATOR AL ASOCIAŢIEI AIOS, RĂZVAN POP A OCUPAT PENTRU O 
PERIOADĂ POSTURI PRECUM CEL DE CONSILIER LOCAL AL SIBIULUI ŞI DE 
CONSILIER PERSONAL AL MINISTRULUI CULTURII (2007). 

INTERVIU REALIZAT ÎN IUNIE 2013. PARTEA ÎNTÂI A INTERVIULUI, CARE SE 
CONCENTREAZĂ ASUPRA STRATEGIEI CULTURALE A DIRECŢIEI JUDEŢENE SIBIU, 
POATE FI CITITĂ aici: http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-

definita-si-clara-privind-salvarea-patrimoniului-national-1.html 

Sursa:http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-

privind-salvarea-patrimoniului-national-2.html  

http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-privind-salvarea-patrimoniului-national-1.html
http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-privind-salvarea-patrimoniului-national-1.html
http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-privind-salvarea-patrimoniului-national-2.html
http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-privind-salvarea-patrimoniului-national-2.html
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Sibiu 100 

CALFELE CĂLĂTOARE REVIN ÎN SIBIU 

 

De Odeta Veştemean 

Foto: arhivă personală arh. Mircea Ţibuleac 

 

Calfele călătoare își redeschid atelierele de lucru de la Sibiu. Între 15 iulie și 30 august, pe 

strada Cetăţii, între Turnurile Olarilor și Dulgherilor, aproximativ 40 de calfe venite din 

Germania, Elveţia și Franţa vor prezenta tehnici meșteșugărești tradiţionale în meserii 

precum dulgherie, tâmplărie sau fierărie. 

 

Printre lucrările care vor fi executate în această vară se numără și reparaţiile la Casa 

Calfelor din Piaţa Huet, construirea unei sobe pe lemne, restaurarea ferestrelor şi uşilor ori 

lucrări de renovare a biroului. Pe lângă atelierele de lucru, vizitatorii au posibilitatea să 

vadă o expoziţie de fotografie care aminteşte de diferite momente ale proiectului din 

ultimii şase ani precum şi de anii în care au început calfele călătoare să poposească la Sibiu.  

http://www.sibiu100.ro/cultura-educatie/7265-calfele-calatoare-revin-in-sibiu
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Expoziţia surprinde și istoria meşteşugarilor călători, costumul tradiţional al calfelor şi 

diferitele asociaţii de calfe. În fiecare joi, la ora 20, vor fi prezentate diverse filme 

documentare şi vor fi ţinute discursuri în faţa Casei Calfelor din Piaţa Huet nr. 3. În cadrul 

acestor seri, persoanele interesate vor putea intra în contact direct cu calfele. 

 

 

În premieră, anul acesta vor participa  la atelierele de lucru de pe strada Cetăţii și studenţi 

ai Facultăţii de Arhitectură din Sibiu. „În cadrul acestui schimb de experienţă fiecare 

student va lucra împreună cu o calfă timp de două săptămâni pentru a realiza diverse 

obiecte mai mici – ideile pentru lucrările care urmează să fie realizate vor fi dezvoltate de 

către fiecare echipă calfă – student în parte. Astfel, studenţii sibieni vor avea atât ocazia de 

a îşi dezvolta abilităţile practice dar şi de a-şi pune în practică cîteva idei.”, spun 

organizatorii.  

 Deschiderea festivă a atelierelor va avea loc vineri, 19 iulie 2013, ora 19.00 pe str. 

Cetăţii. 

 

Atelierele calfelor călătoare sunt organizate de Asociaţia Casa Calfelor Sibiu, cu sprijinul 

societăţii Deutsche Gesellschaft e.V. Berlin și al Primăriei Municipiului Sibiu.  

 

Sursa: http://www.sibiu100.ro/cultura-educatie/7265-calfele-calatoare-revin-in-sibiu 

 

http://www.sibiu100.ro/cultura-educatie/7265-calfele-calatoare-revin-in-sibiu
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CLUJ 

ORA DE CLUJ 

LIMES-UL ROMAN A FOST INTRODUS ÎN PATRIMONIUL UNESCO 

Consiliul Judeţean Cluj a găzduit în 9 iulie 2013, o 
dezbatere pe tema Patrimoniului UNESCO al judeţului Cluj 
– Limes-ul Imperiului Roman. La întâlnire au participat 
președintele Horea Uioreanu şi vicepreşedintele Vakar 
Istvan, conducerea Muzeului de Istorie a Transilvaniei 
precum şi o serie de specialişti din cadrul acestei instituţii, 
reprezentanţi ai conducerii Universităţii „Babeş-Bolyai” şi 
ai facultăţii de profil din cadrul acesteia, directorii muzeelor Etnografic şi de Artă din 
Cluj, responsabili din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Cluj, conducerea Fundaţiei Transilvania Trust, specialişti ai Muzeului de 
Istorie şi Istoria Artei Zalău, reprezentanţi ai unor firme din domeniul turismului, 
arhitecturii precum şi reprezentanţi ai sectorului neguvernamental. 
 

Scopul principal al întâlnirii l-a reprezentat identificarea modalităţilor optime de 
sprijinire de către autoritatea judeţeană a proiectului iniţiat şi coordonat de Muzeul de 
Istorie a Transilvaniei referitor la includerea Limes-ului Roman de pe teritoriul judeţului 
Cluj în patrimoniul UNESCO. În cadrul întâlnirii a fost prezentată detaliat situaţia actuală a 
monumentelor care compun graniţa romană din restul ţărilor europene, cu accent pe 
prezentarea istoricului și a structurii sistemului de promovare și management al frontierei 
romane din aceste state în contextul apartenenţei monumentului la UNESCO. Totodată, au 
fost discutate căile prin care Consiliul Judeţean Cluj se va implica în promovarea și 
valorificarea monumentelor care compun graniţa romană, ca cel mai mare monument 
unitar de patrimoniu UNESCO din lume. 

La finalul dezbaterii s-a convenit asupra necesităţii unei strânse colaborări între 
Consiliul Judeţean şi Muzeul de Istorie a Transilvaniei în vederea elaborării, ca prim pas, a 
documentaţiei pentru înscrierea graniţei romane de nord pe lista tentativă naţională, 
obiectivul final reprezentându-l înscrierea monumentului în listele UNESCO, astfel încât 
acesta să beneficieze de o mai bună protecţie și promovare culturală și turistică. 

„Am primit cu maximă încântare şi interes această iniţiativă a Muzeului de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj. În contextul în care, din păcate, judeţul nostru nu are încă niciun 
monument inclus în patrimoniul UNESCO, acest proiect reprezintă o oportunitate şi, 
totodată, o provocare majoră pentru noi. Având în vedere faptul că reuşita acestui demers 
va genera, cu certitudine, revigorarea economică a zonelor respective ca urmare a 
dezvoltării accelerate a turismului, am considerat mai mult decât necesar şi oportun să ne 
alăturăm acestui demers pe deplin benefic judeţului Cluj” a declarat preşedintele 
Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu. 
 
 
Sursa: http://oradecluj.oradestiri.ro/limes-ul-roman-a-fost-introdus-in-patrimoniul-
unesco/actualitate/2013/07/09/ 

http://oradecluj.oradestiri.ro/limes-ul-roman-a-fost-introdus-in-patrimoniul-unesco/actualitate/2013/07/09/
http://oradecluj.oradestiri.ro/limes-ul-roman-a-fost-introdus-in-patrimoniul-unesco/actualitate/2013/07/09/
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ALBA 
 
OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

UDV BUCIUM 2013 

 
În perioada 20 iulie - 4 august 2013, AsociaŢia Rencontres du Patrimoine 
Europe-Roumanie - RPER - organizează la Bucium (judeţul Alba) a treia ediţie a 
„Universităţii de Vară de restaurare de monumente și situri"- UdV, sub înaltul 
patronaj al Academiei Române. 



 

15 

 
Duminică, 21 iulie, cu începere de la ora 16:00, va avea loc la Primăria Comunei Bucium 
festivitatea oficială de deschidere. Cu această ocazie, va fi lansat Caietul II -
 REPERTORIU PATRIMONIU RURAL BUCIUM care conţine materiale realizate în cadrul 
UdV 2012.  
 
O parte dintre documentele prezentate în caiet stau la baza întocmirii dosarelor de clasare 
ca monument istoric a 6 troiţe și cruci de drum, ce au o însemnată valoare memorială și 
simbolică.   
 
Programul UdV 2013 cuprinde activităţi practice desfășurate în vederea realizării 
inventarierii obiectelor de arhitectură vernaculară, laice și sacre: studiu fotografic, analize 
de caracteristici morfologice și constructive, localizare GPS, relevee, completarea fișelor 
analitice de inventariere pentru obiectele selectate, dintre care unele - cu prioritate, cele cu 
valori memoriale - fac obiectul dosarelor de propunere de clasare ca monument istoric. 
Activităţile didactice sînt susţinute de specialiști și cadre universitare prin conferinţe, 
dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic pe toată perioada UdV. În acest an se va realiza și un 
studiu de caz asupra patrimoniului construit cu statut de proprietate incert și, prin urmare, 
neglijat și supus degradării. Studiul ar putea sta la baza adoptării unor măsuri legislative 
privind facilităţi fiscale în măsură să stimuleze clarificarea succesiunii. 

 

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba – Tara Moţilor  - şi se 
compune din 30 de sate de tip răsfirat, pe dealuri şi de tip înşirat, de-a lungul cursurilor de 
apă. Atestată documentar în 1585, comuna prezintă urme de locuire datând încă din Epoca 
Bronzului unul  dintre  obiectivele  centrale  de  preocupare  și  studiu  ale  UdV  
este  Școala  Veche  Bucium,  edificiu  construit  în perioada  1884  –  1900  de  către  un  
arhitect  italian  necunoscut,  și  care  a  avut  în  timp  multiple  funcţiuni  importante. 
Actualmente,  datorită  colaborării  dintre  RPER  și  Primăria  Bucium,  aceasta  beneficiază  
de  protecţie  climaterică temporară,  de  studiu  de  fezabilitate  și  de  expertiză  tehnică,  
în  căutarea  fondurilor  necesare  reabilitării  în  tehnici  de restaurare  şi  
reconceptualizării  spaţiilor  sale.  Se  preconizează  transformarea  sa  în  Centru  de  studii  
de  arheologie, arhitectură și agricultură montană, cu ateliere-şcoală de meserii tradiţionale 
și spatii de cazare aferente 

invitaţi  de  onoare  sunt  reprezentanţii  partenerilor   de  proiect  şi  ai  administraţiei  
locale  şi  judeţene,  alături  de  locuitorii comunei la  festivitatea de închidere,  sâmbătă, 3 
august 2013,  ora 16:00, când  se vor decerna certificate de participare cursanţilor  și 
premii câștigătorilor concursului  Casa cea mai dichisită  -  ediţia a II-a  și se vor prezenta 
concluziile primelor trei ediţii ale UdV Bucium. Festivitatea se va încheia cu un spectacol 
tradiţional buciuman și cu o masă câmpenească. 
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Temele conferinţelor UdV 2013 
 

 Sultana AVRAM, conf. dr., Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian 
Blaga", Sibiu OFRANDE ŞI SACRIFICII ÎN CONSTRUCŢII ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC 

 Ştefana BIANU, preşedinte rper fr 
DISCREPANŢA ISTORICǍ A PERCEPŢIEI ŞI TRATǍRII PATRIMONIULUI ÎNTRE 
VESTUL ŞI ESTUL EUROPEAN - CONSECINŢE ŞI SOLUŢII 

 Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU, dr. cercetător arheologie  
PATRIMONIUL IMOBIL ŞI O COLABORARE NECESARĂ - ARHEOLOG-ARHITECT 

 Cerasella CRĂCIUN, conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu" 
PEISAJUL CULTURAL AGRICOL - VECTOR DE DEZVOLTARE PRIN LECTURĂ 
SENSIBILĂ ŞI PARTICIPARE. STUDIU DE PEISAJ - CISNĂDIE / METODOLOGIA DE 
ELABORARE A UNEI STRATEGII INTEGRATE DE PEISAJ LA NIVEL MEZZO- SI 
MACRO-TERITORIAL 

 Horia CIUGUDEAN, conf. dr. cercetător la Muzeul de Istorie Alba Iulia 
BUCIUM VALLEY PROJECT: 10 ANI DE CERCETĂRI ETNOARHEOLOGICE PE 
VALEA BUCIUMULUI 

 Mihai Corneliu DRIŞCU, şef lucr. dr. arh., Facultatea de Arhitectură a Universităţii 
Tehnice, Iaşi  
RESTAURARE PARALELĂ: CASA „VIEŢII ROMÂNEŞTI" - IAŞI ŞI BIBLIOTECA 
SĂTEASCĂ - CERNAT 

 Augustin GOIA, cercetător ştiinţific, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca 
GENEZA, EVOLUŢIA ŞI SPECIFICUL ARHITECTURII TRADIŢIONALE DIN ŢARA 
MOŢILOR (VALEA ARIEŞULUI, DE LA CÂMPENI ÎN AMONTE, PÎNĂ LA ARIEŞENI) 
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 Mihaela HĂRMĂNESCU, asistent dr. arh., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu" 
PERCEPEREA PEISAJULUI RURAL - EXEMPLU DE ANALIZĂ SENSIBILĂ A 
COTIDIANULUI 

 Alexandru HERLEA, prof. dr., Universitatea Tehnologică de la Belfort-Montbéliard  
CONCEPTUL DE SAT-MUZEU ŞI LOCUL ACESTUIA ÎN PROGRAMUL BUCIUM DE 
RESTAURARE A PATRIMONIULUI RURAL IN SITU 

 Christoph MACHAT, dr., membru al Comitetului director ICOMOS Internaţional 
VERNACULARUL ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ 

 Adriana MATEI, prof. dr. arh., Facultatea de Arhitectură a Universităţii Tehnice, Cluj-
Napoca 
REZIDENŢIALUL SĂSESC DIN TRANSILVANIA 

 Ştefan MĂNCIULESCU, arhitect-şef monumente istorice, Franţa; prof., Şcoala 
Chaillot, Paris 
MEMORIE ŞI PATRIMONIU 

 Mihai OPREANU, conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" 
ARHITECTURA VERNACULARǍ, PATRIMONIU CULTURAL ŞI MODEL ECOLOGIC. 
SUPRAVIEŢUIREA PRIN INGENIOZITATE ŞI BUN-SIMŢ, O LECŢIE PENTRU 
PREZENT ŞI VIITOR 

 Damiana OŢOIU, lector dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti  
PATRIMONIU ŞI DREPT DE PROPRIETATE. MIZE ETICE ŞI ISTORICE ALE UNOR 
DEZBATERI RECENTE 

 Iozefina POSTĂVARU, cercetător ştiinţific, Institutul Naţional al Patrimoniului  
DOI ANI DE UDV BUCIUM ŞI STADIUL UNEI METODOLOGII ÎN METAMORFOZĂ 

 Ciprian ŞTEFAN, şef secţie muzeul ASTRA, Sibiu  
RESTAURARE CASA COLDA 

 

 
„Universitatea de Vară de restaurare de monumente și situri, Bucium, 2013" beneficiază de 
o finanţare din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul Timbrului de 
Arhitectură. 
 
Mai multe informaţii pe: www.patrimoniu-rper.com 
 
 

 

Sursa: http://observatorulurban.ro/udv-bucium-2013.html 

 

 

 

http://www.patrimoniu-rper.com/
http://observatorulurban.ro/udv-bucium-2013.html
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ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

CONCURS DE ARHITECTURĂ  CONTEMPORANĂ  ÎN ŢARA MOŢILOR 

 

Consiliul Judeţean Alba va organiza, în perioada 

iulie-septembrie 2013, o nouă ediţie a Concursului 

de Arhitectură Contemporană în Ţara Moţilor, 

concurs ce li se adresează arhitecţilor, urbaniștilor 

și studenţilor la arhitectură și urbanism, având ca 

scop promovarea și protejarea peisajului cultural și 

a arhitecturii tradiţionale din Ţara Moţilor. 

 

Ediţia din acest an a concursului este dotată cu 

premii în valoare totală de 10.700 de lei și se va desfășura pe două secţiuni: pensiune 

turistică și locuinţă. Concurenţii pot participa atât individual cât și în echipă pentru a 

realiza proiecte ce vor fi prezentate ca exemple de urmat pentru locuitorii zonei, 

proiectanţi și administraţiile locale.Proiectele înscrise în concurs vor trebui să utilizeze 

tehnicile contemporane de construire, dar să aleagă materiale de construcţie ţinând cont de 

spiritul locului. De asemenea, vor trebui să aducă inovaţie şi sustenabilitate, prin integrarea 

unor noi materiale şi tehnici de construire. 

 

„Acest concurs face parte din activităţile desfășurate de Consiliul Judeţean Alba pentru 

promovarea și protejarea peisajului cultural specific judeţului Alba. Încercăm, în acest mod, 

să conștientizăm nu doar populaţia ci și administraţiile locale și profesioniștii din domeniul 

arhitecturii și urbanismului asupra necesităţii de a păstra identitatea acestor locuri, arătând 

că se poate face dezvoltare și în armonie cu natura și cu tradiţiile locale. De aceea, cele mai 

bune proiecte vor fi selectate și organizate în cadrul unei expoziţii itinerante ce va trece apoi 

pe la toate Primăriile din zona Ţării Moţilor.  ” – a spus domnul Ion Dumitrel, Președintele 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

Întreaga documentaţie a concursului va fi disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Alba –

 www.cjalba.ro – în secţiunea „Informaţii publice”, începând de luni, 15 iulie. Termenul 

limită pentru transmiterea proiectelor este 11 septembrie pentru proiectele depuse la 

sediul CJ Alba și 16 septembrie pentru cele sosite prin poștă. Anunţarea proiectelor 

câștigătoare se va face pe 27 septembrie. 

 

Sursa: http://www.cjalba.ro/ 

http://www.cjalba.ro/
http://www.cjalba.ro/
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INVITAŢIE 

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

EXPOZITIE: ARHITECTURA BERECHET ÎN VIZIUNE BERECHET. 
CREAŢII DIN CÂMPULUNG-MUSCEL 

 

 

 

Asociatia Arhitect Dimitrie Ionescu-Berechet in colaborare cu Uniunea Arhitectilor 

din Romania, prin Uniunea Arhitectilor Bucuresti, filiala sector 3 si in parteneriat 

cu Fundatia Arhitext design, organizeaza expozitia de fotografie intitulata 

Arhitectura Berechet in viziune Berechet. Creatii din Campulung-Muscel, ce se va 

desfasura la Centrul de Cultura Arhitecturala UAR, Bucuresti, str. Jean Louis 

Calderon, nr. 48, in perioada 16-30 iulie 2013. 

Expozitia are un caracter omagial si face parte din proiectul Arhitectura Berechet in 

viziune Berechet, proiect menit sa readuca in atentia specialistilor si a publicului larg 

activitatea unuia dintre marii creatori din spatiul arhitecturii romanesti, Dimitrie Ionescu-

Berechet (1896-1969).  
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Arhitect sef al Patriarhiei Romane intre 1930-1963, el este autorul a numeroase lucrari de 

arhitectura bisericeasca si civila, in tara si in strainatate, dintre care un loc de frunte il 

ocupa biserica Parcul Domeniilor (Casin) din Bucuresti, Caminul si biserica romaneasca 

de la Ierusalim, Mausoleul eroilor de pe muntele Mateias sau Primaria din Campulung-

Muscel.Expozitia prezinta o parte din cele circa 80 de edificii publice, locuinte particulare, 

monumente comemorative si funerare, proiectate sau amenajate de arhitectul Berechet in 

orasul sau natal Campulung Muscel, intre anii 1925-1960. Nucleul actualei expozitii il 

constituie cele circa 140 de fotografii, purtand semnatura sotilor Cristina si Stefan 

Ionescu-Berechet, un cuplu deja sudat pe taramul artei fotografice, ce au fost prezentate la 

prima expozitie din cadrul proiectului nostru, expozitie care a avut loc la Galeria Arta din 

Campulung-Muscel, intre 7 septembrie si 15 noiembrie 2012 si care s-a bucurat de un real 

succes. 

Nucleul originar a fost imbogatit printr-o serie de completari si nuantari, constand in 

fotografii de epoca si de reproduceri ale unor planse inedite purtand semnatura 

arhitectului Berechet, documentatie provenind din arhiva Stefan Ionescu-Berechet. 

Vernisajul expozitiei va avea loc marti 16 iulie 2013, ora 17.00. 

 

Sursa:http://www.uniuneaarhitectilor.ro/expozitie-arhitectura-berechet-in-viziune-berechet.-

creatii-din-campulung-muscel.html 

 

INVITAŢIE 

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/expozitie-arhitectura-berechet-in-viziune-berechet.-creatii-din-campulung-muscel.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/expozitie-arhitectura-berechet-in-viziune-berechet.-creatii-din-campulung-muscel.html
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REVISTA ARHITECTURA  

TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC. CONCURSUL FOTO-
VIDEO LOST IN TRANS(AP)PARENCIES 
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Fundaţia Arhitext design anunţă un nou concurs în cadrul Trienalei de Arhitectură 
East Centric : concursul de artă fotografică şi video Lost in Trans(ap)parencies. 

 
Concursul este deschis cetăţenilor (cu vârsta minimă de 18 ani) din ţările care fac parte din 
regiunea Europei Centrale şi de Est*  şi are două secţiuni de 
concurs: fotografie şi video.   
 
Tema concursului este Trans(a)parenţe. 

 
Concursul îşi doreşte să promoveze interpretările artistice ale unor spaţii şi obiecte 
arhitecturale, fie că acestea se găsesc în mediul urban sau nu, dar nu îşi propune să 
promoveze simpla reprezentare a arhitecturii în imagini fotografice sau video. Ne dorim să 
încurajăm reprezentările creative, creatoare de noi inţelesuri (cu ajutorul celor două 

instrumente – fotografia şi imaginea video). Lucrările înscrise trebuie să descrie un dialog 
între: a. unul / mai multe clădiri sau spaţii arhitecturale interioare sau exterioare şi b. arta 
foto sau arta video. 
Scopul este acela de a aduce un plus de valoare atât creaţiei artistice cât şi celei 
arhitecturale. 
 
Alături de condiţia ca participanţii la concurs să fie cetăţeni ai ţărilor din regiunea Europei 
Centrale şi de Est, există şi condiţia ca spaţiile arhitecturale (interioare / exterioare) sau 
clădirile descrise în lucrarea de concurs să se afle tot în ţările Europei Centrale sau de Est. 
 
Termenul limită de înscriere a lucrărilor este 5 septembrie ora 23:59, GMT+2. 
 

Juriul va fi comun ambelor secţiuni şi va fi format din fotografi, curatori de artă, arhitecţi şi 
artişti vizuali din Europa Centrală şi de Est. 
 
Lucrările selectate în prima etapă de selecţie, de către juriu, vor fi publicate on-
line în cadrul expoziţieiLost in Trans(ap)parencies, foto-video contest, pe 
platforma www.east-centricarch.eu, începând cu data de 23 septembrie. Aceleaşi 
lucrări vor fi expuse şi în cadrul expoziţiei video şi print Lost in 
Trans(ap)parencies, care va fi vernisată în data de 18 octombrie, în cadrul 
Trienalei de Arhitectură East Centric.  
 
Publicul va putea vota on-line, la fiecare categorie, lucrarea favorită dintre cele selectate, 

expuse în expoziţia on-line. Cea mai votată lucrare va fi lucrarea câştigătoare a Premiului 
publicului. În paralel, juriul va desemna cea mai bună lucrare de la fiecare categorie, 
acestea fiind lucrările câştigătoare ale Premiului juriului. 
 
Câştigătorul desemnat de către juriu şi câştigătorul desemnat prin vot-ul 
publicului (la fiecare categorie) vor primi premii constând în cărţi de arhitectură 
bilingve (română – engleză) şi reviste Arhitext în valoare de 100 euro + premii 
speciale din partea partenerilor evenimentului. 

http://www.east-centricarch.eu/
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Gala de Premiere va avea loc în data de 18 octombrie, după vernisarea expoziţiei (video şi 
print) Lost in Trans(ap)arencies. 

  
 
Calendarul desfăşurării concursului: 

 5 Iulie – 5 Septembrie: înscrierea lucrărilor în concurs  

 9 – 16 Septembrie: Prima etapă de selecţie 

 23 Septembrie: Lansarea expoziţiei online cu lucrările alese în prima etapă de 
selecţie 

 23 Septembrie – 16 Octombrie: Votul public online 

 10 Octombrie: Deschiderea pentru public a expoziţiei video şi print Lost in 
Trans(ap)parencies, parte aTrienalei de Arhitectură East Centric, care va avea loc 

în Bucureşti 

 18 Octombrie: Vernisarea oficială a expoziţiei (video şi print) Lost in 
Trans(ap)parencies urmată de Gala de premiere a concursului. 

 
Regulamentul concursului poate fi găsit aici: 
http://www.arhitext.com/docs/Regulament%20concurs%20foto-video_RO.pdf 
 
 *Albania, Austria, Republica Belarus, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Cipru, 
Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Republica Moldova, 
Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Ungaria 
  

Proiectul cultural Premiile Arhitext East Centric este beneficiar al unei finanţări din partea 
Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii” în anul 2013. 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Arhitecţilor din România. 
 
 
Pentru detalii puteţi contacta departamentul de presă al Trienalei: 
arhitext_redactie@b.astral.ro / 031.104.11.78 
  
www.east-centricarch.eu/triennale/ 
www.arhitext.com/evenimente/trienala-de-arhitectura-east-centric/ 
www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale 

 
 
 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/07/trienala-de-arhitectura-east-centric-concursul-foto-

video-lost-in-transapparencies/ 

 
 

http://www.arhitext.com/docs/Regulament%20concurs%20foto-video_RO.pdf
http://www.arhitext.com/docs/Regulament%20concurs%20foto-video_RO.pdf
mailto:arhitext_redactie@b.astral.ro
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.arhitext.com/evenimente/trienala-de-arhitectura-east-centric/
http://www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale
http://arhitectura-1906.ro/2013/07/trienala-de-arhitectura-east-centric-concursul-foto-video-lost-in-transapparencies/
http://arhitectura-1906.ro/2013/07/trienala-de-arhitectura-east-centric-concursul-foto-video-lost-in-transapparencies/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

CASA OPREA SOARE: "PROTECŢIA" UNUI MONUMENT ISTORIC DE 
VALOARE NATIONALĂ EXCEPŢIONALĂ  

 
 
Rubrica Punctuale 
De arh. Florin Bălteanu 
 
La începutul lunii aprilie, Observatorul Urban Bucureşti a sesizat Direcţia 
Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti (DGPLCMB), 
Inspectoratul de Stat în Construcţii - Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - 
Ilfov (ISC) şi Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti (DCMB) privind 
existenţa unui şantier fără panou de identificare de intervenţie asupra 
imobilului, monument istoric, Casa Oprea Soare. Pînă în acest moment, am primit 
un singur răspuns, din partea ISC. Acesta ne anunţă că adresa a fost retransmisă 
către DGPLCMB, "instituţie abilitată să soluţioneze problemele sesizate." 
 
Nu sîntem siguri dacă răspunsul se referea la acest caz, deoarece, în momentul respectiv, 
eram în aşteprarea reacţiilor ISC la două sesizări privind cazuri similare, iar răspunsul nu 
menţiona căreia dintre acestea îi era adresat.  

Potrivit OMLPAT 63/1998 privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a 
investitiei, neafişarea panoului se sancţionează cu sistarea imediată a lucrărilor. ISC are 
mai multe atribuţii în domeniu conferite prin Legea 50/1990 şi detaliate prin normele 
metodologice aprobate prin Ordinul 1.867/2010.   

"ART. 29 -  ALIN. (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 
autorizarea executarii lucrărilor de construcţii se exercită de inspectoratul de stat în 
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construcţii, pe întregul teritoriu al ţării, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, 
care dispun măsurile şi sancţiunile prevazute de prezenta lege.  
 
ALIN. (2) Inspectoratul de stat in construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune 
oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci cînd 
constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind 
asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii 
nelegal emise.  
 
(3) Inspectoratul de stat în construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează 
autoritatea administratiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra 
constatărilor şi măsurilor dispuse. în această situaţie organele de control ale consiliilor 
judeţene sau locale, dupa caz, au obligaţia să urmarească modul de conformare privind 
cele dispuse de inspectoratul de stat in construcţii."  (Legea 50/1990, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii) 
 

 
 
În urma sesizării, desfăşurarea şantierului a continuat fără panou de identificare. Astăzi 
noua construcţie, ce obturează vizibilitatea către faţada principală a clădirii monument, 
este în funcţiune.    

Casa Oprea Soare (str.  col. Poenaru - Bordea , nr. 2, Sect. 4), proiectată de arh. Petre 
Antonescu, este monument de grupa valorică A (importanţă naţională/ internaţională). Ea 
beneficiază de o protecţie specială, fiind înscrisă şi în Anexa III - "Monumente istorice de 
valoare naţională excepţională" a Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.   

Menţionăm că răspunsuri identice au fost primite de OUB şi în mai multe ocazii, dar nu la 
toate sesizările de cercetare a legalităţii unor şantiere. Nu am putut identifica o regulă după 
care instituţia acţionează în astfel de cazuri.  
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Documente conexe subiectului:  
 
-adresa Observatorului Urban Bucureşti;  
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/punctuale/2013_06/2013-407_oprea-soare.pdf 
-răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/punctuale/2013_06/2013-453_raspISC-Oprea-

soare.pdf 
 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/casa-oprea-soare-protectia-unui-monument-istoric-de-

valoare-nationala-excepionala.html 

http://www.observatorulurban.ro/assets/files/punctuale/2013_06/2013-407_oprea-soare.pdf
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/punctuale/2013_06/2013-407_oprea-soare.pdf
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/punctuale/2013_06/2013-453_raspISC-Oprea-soare.pdf
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/punctuale/2013_06/2013-453_raspISC-Oprea-soare.pdf
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/punctuale/2013_06/2013-453_raspISC-Oprea-soare.pdf
http://www.observatorulurban.ro/casa-oprea-soare-protectia-unui-monument-istoric-de-valoare-nationala-excepionala.html
http://www.observatorulurban.ro/casa-oprea-soare-protectia-unui-monument-istoric-de-valoare-nationala-excepionala.html
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INVITAŢIE 

TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC  

 

Ne face plăcere să vă informăm că, între 10 și 27 octombrie 2013, la București se va desfășura 
festivalul internaţional TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC, un eveniment de amploare, la 
care SpatiulConstruit.ro este partener.Evenimentul se bucură de participarea a peste 200 de 
arhitecţi din 24 ţări din Europa, oferind o excelentă oportunitate de promovare în comunitatea 
arhitecţilor și acces la piaţa regională. Pentru mai multe detalii privind modul în care vă puteţi 
implica în acest eveniment, beneficiind de deschiderea și vizibilitatea oferitede acesta, vă stăm cu 
plăcere la dispoziţie. 

 

SpatiulConstruit.ro 

031 828 10 10   |  office@spatiulconstruit.ro 

Pentru mai multe informaţii despre Trienală, click aici:  

http://www.spatiulconstruit.ro/storproc/slideshow/h0/f1/slideshow_item/5/trienala_prezentare
_1_5.jpg 

http://www.spatiulconstruit.ro/storproc/slideshow/h0/f1/slideshow_item/5/trienala_prezentare_1_5.jpg
http://www.spatiulconstruit.ro/storproc/slideshow/h0/f1/slideshow_item/5/trienala_prezentare_1_5.jpg

