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SIBIU
OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
SIBIU - SMART CITY
De Camelia Repede
Primari din toate colțurile țării, manageri publici,
arhitecți, reprezentanți ai ministerelor, specialiști
în urbanism și manageri de firme private se
întâlnesc între 19 și 20 septembrie la Sibiu
pentru seria de conferințe Sibiu - Smart City, un
proiect derulat de Fundația Heritas.Conferințele
vor avea loc la Teatrul Gong și își propun să
descopere noi posibilități de comunicare și
networking în managementul și marketingul
urban.
Cum Sibiul a făcut deja pași importanți în dezvoltarea acestei direcții, orașul a fost ales ca
gazdă și datorită tematicii agendei culturale din acest an, Sibiu Smart. Conferința va avea
trei mari teme principale: Dezvoltarea urbană durabilă, City-marketing-ul și Centrele
Istorice ca avantaje competitive. „Vom avea posibilitate de a adapta discuțiile și dezvoltarea
de la nivel global și european la nivel local, până la nivelul specific al orașului
Sibiu. Evenimentul va pune accent deosebit pe conceptele „smart" de înnoire urbană, city
marketing și avantaje ale poziționării centrelor istorice urbane", spune Michael Engel,
directorul fundației Heritas.Discuțiile pe marginea fiecărei dintre cele trei mari teme vor fi
deschise de un vorbitor principal de importanță națională sau internațională. Sesiunile vor
fi moderate de specialiști iar fiecare subiect va avea organizată o „arenă", în care cei
interesați se pot implica în discuții și pot obține mai multe informații.
În cadrul discuțiilor pe marginea dezvoltării urbane durabile se vor schimba informații
referitoare la parteneriatele publice-private în mediul urban, se va discuta despre bilanțul
energetic al centrelor istorice sau despre cum pot fi stimulați cetățenii pentru a se implica
în viața orașului. Cu deja o bogată experiență în capitolul de city marketing, exemplul
Sibiului dar și al altor orașe din lume va fi analizat în cadrul proiectului Sibiu - Smart City.
Poziționarea centrelor istorice într-un oraș constituie, din punct de vedere urbanistic, un
element cheie pentru dezvoltarea zonelor respective. „Cum a folosit Sibiul modern în
avantajul său poziționarea centrului istoric dar și cum au procedat alte orașe europene
vom putea vedea în cadrul unui bloc de conferință dedicat doar acestui capitol. Vrem să
vedem care sunt direcțiile înspre care se poate dezvolta Sibiul. De asemenea, vrem să
împărtășim și altora modul și metodele prin care Sibiul s-a dezvoltat atât de armonios în
ultimii zece ani. Sibiu - Smart City e un eveniment care stabilește linii clare de dezvoltare,
care crează idei și strategii pentru viitor", mai spune Michael Engel.
Conferințele încep, în fiecare zi, la ora 10.
Sursa: http://observatorulurban.ro/sibiu-smart-city.html
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SIBIENII SUNT AŞTEPTAŢI LA PAVILIONUL SMART CITY DIN PIAŢA
MARE

În timp ce lucrările de specialitate se vor desfăşura la Teatrul Gong, sibienii sunt invitați la
Pavilionul ce a fost amplasat în Piața Mare, pentru discuții libere pe tema Sibiu Smart.
În data de 12 septembrie la ora 15:00 s-a inaugurat oficial acest spațiu de discuții, în
prezența reprezentanților Primăriei Municipiului Sibiu, parteneri oficiali ai grupului de
evenimente Conferința Sibiu Smart City.

In prim plan: Michael Engel, director fundaţia Heritas, Klaus Iohannis, Primarul Sibiului
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Pavilionul va fi deschis publicului până în 22 septembrie, iar sibienii îşi pot exprima
părerile referitoare la la dezvoltarea pe care şi-o doresc pentru oraşul lor, cu privire la
subiecte de actualitate precum urbanismul, economia, cultura şi brandingul, turismul şi
sportul şi nu în ultimul rând energia, mediul şi transportul.

Fundația Heritas a ales ca parteneri în imaginarea acestui cadrul atractiv de derulare a
unor activități de informare pentru cetățeni pe câțiva dintre membrii echipei de tineri
arhitecți ai Proiectului cultural Coop din Cluj Napoca. Aceştia din urmă, cu sprijinul unei
firme de tâmplărie au executat şi montat pavilionul în Piața Mare, creând un loc propice de
întâlnire al ideilor Smart.
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Cei de la Coop îşi propun continuarea găsirii de soluții pentru problemele urbane,
încercând să demoleze bariere interdisciplinare precum şi cele de comunicare şi cooperare
directă între sfera civilă şi cea profesională.
Ca program de desfăşurare al activităților zilnice, sibienii sunt aşteptați până în 22
septembrie între orele 16:00 şi 18:00 la discuții cu reprezentanți ai Fundației Heritas, în
afara zilelor când vor fi organizate evenimente de către alți parteneri ai proiectului.
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Asociația AIOS va desfăşura de asemenea două activități pentru copii – în data de 18
septembrie de la ora 12:00 va avea loc atelierul „Oraşul copiilor“ cu teme istorice despre
oraş şi în data de 20 septembrie de la ora 12:00 Oraşul copiilor“ – ateliere de desen.
Cei mici sunt aşteptați şi sâmbătă, în data de 21 septembrie între orele 11:00 şi 14:00 de
către arhitecții de la echipa De-a Arhitectura din Sibiu la jocuri creative pentru dezvoltarea
de abilități specifice de amenajare a unui spațiu imaginat al Sibiului, în cadrul unui atelier
vesel şi colorat.
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Detalii cu privire la pavilion ca obiect şi cu privire la programul care se va derula în incinta
acestuia puteți găsi pe pagina evenimentului : http://smartcity.heritas.ro/
Foto de arh. Mircea Ţibuleac
Link foto/video eveniment: http://we.tl/iRsYKxgRpj
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EXPOZIŢIE DE PICTURĂ ANGELA TOMASELLI
LA GALERIA UAP SIBIU

De la stânga la dreapta: Olimpia Tudoran, critc de artă, Ioan Tămâian, preşedinte UAP Sibiu, Angela
Tomaselli, artistă

De Camelia Repede
Foto de arh. Mircea Ţibuleac

Iubitorii de artă sunt aşteptaţi la Galeria UAP Sibiu din Piaţa Mare nr. 12 la o
călătorie imaginară oferită de lucrările de pictură semnate de Angela Tomaselli.
Expoziția, care a fost vernisată joi, 12 septembrie în prezența artistei, a Olimpiei Tudoran,
critc de artă şi a lui Ioan Tămâian, preşedinte UAP Sibiu, prezintă lucrări dedicate
arhitecturi suprapuse, fabulelor şi portretelor.
Multe dintre acestea, sunt pentru prima oară expuse publicului larg, motiv pentru care vă
invităm să treceți pragul acestei galerii până în 29 septembrie, după programul: Luni Vineri: 10:00 - 18:00 şi Sâmbătă: 10:00 - 14:00.
Angela Tomaselli este născută la 5 noiembrie 1943 în Brezoi, Vâlcea. În perioada 19611967 a fost studentă la Institutul de arte plastice "Nicolae Grigorescu", secția "Artă
monumentală". Din 1971 este Membru în Uniunea Artiştilor Plastici din România. A avut
numeroase expoziții personale în țară: (Bucureşti, Galați, Suceava, Iași, Rm. Vâlcea,

8

Botoşani, Aiud, Sibiu, Brezoi,etc) dar şi în străinătate (Italia (Roma), Germania (Koblenz, Berlin),
Belgia (Bruxelles, Hane), Franța, Spania (Madrid), Suedia (Stockholm))

Angela Tomaselli a participat la numeroase tabere de creații şi expoziții de artă contemporană
românească Moscova (Rusia), Budapesta (Ungaria), Atena (Grecia), Chişinău (Republica Moldova),
Viena (Austria), Veneția (Italia), Orleans şi Tours (Franța), Maastricht (Olanda), Bruxelles (Belgia),
Washington şi New York (SUA)
Premii și distincții:
1976 - Premiul I pentru pictură la Expoziția Republicană a Cadrelor Didactice București
1995 - Premiul U.A.P. din Republica Moldova (la Saloanele Moldovei)
1995 - Premiul Muzeului de Artă din Bacău (la Saloanele Moldovei)
2001 - Diploma de Onoare cu Mențiunea specială a Juriului la Salon Internațional d'Art Quissac
Franța
2006 - Nominalizare la Premiile Radio România Cultural pe 2006 la secțiunea artă plastică
2008 - Nominalizare la Premiile Radio România Cultural pe 2008 la secțiunea artă plastică
2009 - Acordarea titlului de "Cetațean de Onoare" al localitații Brezoi, Vălcea
2009 - Diploma de Excelență a Ministerului Culturii a Republicii Moldova la Bienala Internațională
de Pictură Chişinău
2010 - Nominalizare la Bienala "Ion Andreescu" Buzău

Despre opera Angelei Tomaselli s-a spus mereu că este fabuloasă, inspirată din medii şi
regnuri diferite. Vă expunem mai jos câteva fotografii de la vernisajul de săptămâna trecută
de la Sibiu:
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Linfk foto/vido eveniment: http://we.tl/rqA7hko4bE
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REVISTA ARHITECTURA
JOI, 3 OCTOMBRIE 2013, HOTEL CARO, BUCUREŞTI:
CONFERINTA RRR – RESTAURARE / RENOVARE / REABILITARE
Subiecte de cea mai mare actualitate vor fi dezbatute in cadrul Conferintei RRR care va
reuni specialisti de renume din aria renovarilor, piata care se devolta de la an la an, ca
urmare atat a fondurilor alocate de Uniunea Europeana, cat si a interesului investitorilor
privati.
In timp ce investitiile in cladiri noi au scazut in anii de criza, cele pentru lucrari de
restaurare/renovare/reabilitare au crescut continuu. Potrivit celor mai recente date ale
INS, in primele cinci luni ale anului curent lucrarile de constructii noi au inregistrat o
scadere de 6,7% comparativ cu aceeasi perioada din 2012.
In schimb, lucrarile de reparatii capitale au cunoscut o crestere de 35,3% iar lucrarile de
intretinere si reparatii curente o majorare de 7,2%.
Uzual, cladirile vechi sunt amplasate in zonele centrale ale oraselor, zone cu un mare
potential de dezvoltare.
Aceste cladiri isi conserva mai bine valoarea chiar si in conditii de criza.In ultimii ani, a
crescut atat interesul investitorilor privati pentru reabilitarea si renovarea cladirilor vechi,
cat si interesul autoritatilor publice locale pentru restaurarea cladirilor istorice din
centrele marilor orase pecum Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea, Brasov etc.
Multe lucrari au fost posibile datorita fondurilor europene pentru restaurari.
In paralel, mediul privat vine puternic din urma. Doar in Bucuresti au fost finalizate in
perioada recenta proiecte mari precum Hotel Cismigiu (Hercesa), Grand Hotel du
Boulevard (Niro Investment Group), Magheru One (S+B Gruppe).
Multe alte proiecte sunt in lucru: Vila Oromolu (NEPI), CSDA Bornemisza (Primavera
Development), Hanul Gabroveni (Primaria Capitalei), Hotelul Grivita.
Se contureaza un fenomen de revitalizare a centrelor istorice din marile orase: Bucuresti,
Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Timisoara.
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Speakeri invitati :



Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice, Alexandru
Muraru, director general al Institutului National al Patrimoniului, Ministerul Culturii
(confirmat)



Provocarile activitatii de restaurare a cladirilor de patrimoniu, arh. Calin
Hoinarescu, presedintele Uniunii Nationale a Restauratorilor de Monumente Istorice din
Romania (confirmat)



Consolidarea cladirilor de patrimoniu, Dr. Ing. Traian Popp, presedintele
Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (confirmat)



Succesul proiectului de restaurare a Hotelului Cismigiu si lansarea de proiecte
similare, Mauricio Mesa Gomez, director general Hercesa Romania (confirmat)



Perspectiva pe piata imobiliara a cladirilor restaurate, Alexandru
Petrescu, Managing Partner ESOP Consulting l CORFAC International (confirmat)



Renovarea imobilelor retrocedate, Theodor Nicolau, membru in Consiliul
Director al Asociatiei pentru Proprietate Privata (confirmat)



Demersurile UAR pentru punerea in valoare a patrimoniului construit,
reprezentant Uniunea Arhitectilor din Romania (confirmat)



Integrarea patrimoniului construit in modernitate, prof. dr. arh. Augustin
Ioan, presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice (in curs de confirmare)



Initiativele Primariei Municipiului Bucuresti pentru punerea in valoare a
patrimoniului construit si a centrului istoric, arh. Gheorghe Patrascu, arhitectul sef al
Municipiului Bucuresti (in curs de confirmare)



Responsabilitatea fata de patrimoniu, cele mai grave probleme si ce solutii se
intrevad, arh. Serban Sturdza, vicepresedinte Ordinului Arhitectilor din Romania (in curs
de confirmare)
Programul Conferintei
09:30 -10:00 inscrierea participantilor, welcome coffee
10:00 -11:30 prezentari si discutii
11:30 -12:00 pauza de cafea
12:00 -13:00 prezentari si discutii
13:00 -14:00 networking lunch

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/09/conferinta-rrr-restaurarerenovarereabilitare/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
RESTAURAREA CENTRELOR ISTORICE AR PUTEA DEVENI OBIECTIV
AL DEZVOLTĂRII LOCALE

De Florin Bălteanu
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală se află în
circuitul de aprobare al Parlamentului. Aşa cum este concepută, ordonanţa stabileşte
trei subprograme ce vor beneficia de finanţare de la bugetul de stat: modernizarea
satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor şi infrastructura la
nivel judeţean.
Obiectivele aferente acestor subprograme vizează realizarea sau modernizarea unităților
de învățămînt preuniversitar, obiectivelor culturale (biblioteci, muzee, teatre etc.),
unităților sanitare, bazelor sportive, piețelor comerciale, drumurilor, sistemelor de
alimentare cu apă, de canalizare şi a platformelor de gunoi şi sînt stabilite de Ministerul
Dezvoltării cu consultarea administrației locale.
Ordonanța a trecut fără modificări de Senat şi se află în Comisia pentru administrație
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaților pentru raportul
final. Deputatul Cseke Attila (UDMR) a propus includerea în acesta a obiectivului
„reabilitare/modernizare a clădirilor - monumente istorice situate în zona centrală a
localităților."
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Intenția este de a replica acțiunea sistematică de restaurare a centrului Sibiului în cazul
altor ansambluri arhitecturale din țară. „Sibiul trebuie să constituie un exemplu pentru
toate centrele urbane istorice, deoarece progresul accelerat al acestui oraş, relansarea și
dezvoltarea turismului din Sibiu se datorează mai ales reabilitării arhitecturale a centrului
său istoric." Arată Cseke Attila într-un comunicat de presă.
În motivarea amendamentului, deputatul UDMR arată că „în numeroase localități din țara
noastră există clădiri/imobile cu statutul de monument istoric, clădiri ce nu se pot reabilita
din lipsă de fonduri. Modificarea propusă survine tocmai din necesitatea de a crea un nou
program național coerent de reabilitare a acestor clădiri.
Programul propus urmează a se realiza prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetele
locale ale unităților administrativ teritoriale şi după caz, surse ale proprietarilor de
imobile."
Proiectul este destinat, în principal, situațiilor în care proprietarii privați nu dispun de
resurse financiare pentru a-şi restaura clădirile şi se bazează pe interesul comun al
acestora, al instituțiilor situate la nivel național (centrele reabilitate devin mai uşor
obiective turistice), şi local (punerea în valoare a elementelor culturale identitare ale
comunităților).
În cazul în care amendamentul va trece, Normele Metodologice de aplicare a OUG 28/2013
(adoptate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 1851/2013) trebuie să fie completate pentru
noul tip de obiective finanțabile.
Observatorul Urban Bucureşti a întrebat, în acest an, Direcțiile de Cultură care sînt
probleme majore cu care se confruntă patrimoniul cultural construit din teritoriul lor de
competență. Din 31 de direcții respondente, 20 au menționat lipsa fondurilor pentru
proiectele de restaurare.
Cele 20 de direcții au în teritoriul de competență 53,33% din monumentele României şi
73% din monumentele situate în județele de la care am primit răspuns. Adăugînd şapte
direcții județene care au amintit lipsa fondurilor în relație cu întreținerea patrimoniului
construit, motivarea proprietarilor, promovarea turistică etc. cele două valori cresc la
65,72%, respectiv 89,96%.
Cu aceeaşi ocazie, OUB a adresat o serie de întrebări vizînd identificarea poiectelor
considerate de către Direcțiile de Cultură prioritare în relație cu protejarea şi punerea în
valoare a patrimoniului construit. Le enumerăm pe cele la scara localității: reabilitarea
centrelor istorice Brăila, Cîmpulung Muscel, Curtea de Argeş, Roşia Montană, Sebeş, a
Cetății Sighişoara, a centrelor istorice rurale Biertan şi Valea Viilor, ale unui ansamblu
urban de locuințe cu prăvălie din Călăraşi, a ansamblului str. Ştefan cel Mare din Satu Mare,
a promenadei stațiunii Borsec, realizarea de regulamente pentru centrele istorice Baia
Mare, Satu Mare, Sighetu Marmației şi de PUG-uri pentru siturile rurale din județul Braşov.

Sursa:http://observatorulurban.ro/restaurarea-centrelor-istorice-ar-putea-deveni-obiectiv-aldezvoltarii-locale.html
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INVITAŢIE
CONGRES SINAIA: DE LA ARHITECTURA LA PATRIMONIU
CONSTRUIT ...SI MAI DEPARTE

Dr. arh. Viorica Curea
Preşedinte al UAR

Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
Preşedinte al UAUIM Bucuresti

Au onoarea de a va invita la Congresul Naţional – Patrimoniul Arhitectural, Urban şi
Peisagistic “DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIU CONSTRUIT...ŞI MAI DEPARTE”
Congresul va avea loc în zilele de 27-29 sept. a.c. la Palatul Casino din Sinaia, jud.
Prahova.
Confirmări sau date suplimentare se pot obţine de la d-na arh. Luminiţa Patron, tel.
0722739810, e-mail uauimcs2013@yahoo.com.
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PROGRAM
27.09.2013

Cazinoul Sinaia

9:00 - 10:00 Inregistrarea participantilor
10:00

Deschiderea Congresului : Plen 1

11:00 – 11:30

Pauza cafea

11:30 - 13:00

Plen 1 (continuare)

13:00 - 14:30

Pauza de masă

14:30 - 17:30

Prezentări/conferinte S2/S3

17:30 – 18:00

Deschiderea expoziției UNRMI

18:00

Program artistic coordonat de prof. pianist Livia Teodorescu

28.09.2013

Cazinoul Sinaia

9:00 -11:00

Prezentări/conferinte S1/ S4 – P I

11:00 -11:30

Pauza cafea

11:30 -14:00

Prezentari/conferinte S1/S4 + P II

14:00 -15:30

Pauza de masa

15:30 -17:30

Plen 2

17:30-18:30

Prezentarea proiectului de restaurare BNR

18.30 -19.00

Concluzii, inchiderea Congresului

20:00

Cina festivă la restaurantul hotelului Palace

29.09.2013
1. Prezentarea expoziției lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice. Dezbateri.
2. Vizitarea unor obiective de patrimoniu

Mai multe informatii gasiti pe http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresulnational-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urbansi-peisagistic.html
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Fundaţia ARHITEXT DESIGN - COMUNICAT DE PRESĂ
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC
EXPOZIŢIA CONCURSULUI PREMIILE ARHITEXT EAST CENTRIC
2013
Concursul de proiecte Premiile Arhitext East Centric (PAEC) din cadrul
Trienalei de Arhitectură East Centric este o oportunitate unică de a aduce laolaltă cele
mai bune proiecte din domeniul arhitecturii şi urbanismului realizate în spațiul
regiunii Europei Centrale şi de Est.
Concursul PAEC 2013 se întemeiază pe experiența anterioară a echipei Arhitext
în organizarea a 11 ediții ale concursului Premiile Arhitext design (ai cărui câştigători
îi puteți vedea în expoziția onlince Câştigătorii Premiilor Arhitext design 1993-2011
aici: http://www.east-centricarch.eu/triennale/winners-of-arhitext-design-awards-19932011 ).
Concursul PAEC are rolul de a evidenția, analiza şi stimula dimensiunea
teoretică şi conceptuală a obiectului construit, de a confrunta dimensiunea imaterială a
arhitecturii şi urbanismului cu materialitatea şi imaginea acestora, pentru a pune în
lumină lucrările consistente. Totodată, PAEC are rolul de a stabili repere în cadrul
practicii de arhitectură şi urbanism din regiune, care pot fi apoi privite într -un context
global.
Concursul are 5 categorii tipologice. Anul acesta avem 14 proiecte la secțiunea
Regenerare, 16 la secțiunea Clădiri Rezidențiale, 24 la secțiunea Clădiri Publice, 18 la
secțiunea Amenajări exterioare şi 15 la Amenajări interioare. În total sunt 87 de proiecte
care participă în concurs, din 24 de țări din Europa Centrală şi de Est. Toate aceste
proiecte se regăsesc în cea de-a doua expoziție online realizată de Fundația arhitext design
în cadrul Trienalei de Arhitectură East Centric, respectiv Expoziţia concursului Premiile
Arhitext East Centric 2013 pe care o puteţi vizualiza aici: http://www.eastcentricarch.eu/triennale/events/module-iii/galleries/east-centric-arhitext-awards-onlineexhibition-2013
Toate lucrările prezentate în expoziție au fost deja jurizate, de aceea veți putea
identifica în această expoziție şi proiectele nominalizate la fiecare categorie, proiecte care
vor fi prezentate mai pe larg într-o expoziție print a nominalizaților care va fi vernisată în
cadrul Trienalei!
Organizator:
Pentru detalii puteți 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
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INVITAŢIE / ROMEXPO
CONFERINŢA “DESIGN IS PURE LUST”
Conferinta “Design is pure lust” aduce in fata
publicului o paleta remarcabila de personalitati ale
industriei pentru a prezenta subiecte inspiratoare si
provocatoare. Prin temele selectate vom supune
atentiei tuturor specialistilor perspective valoroase si
puncte de discutie despre subiectele si tendintele
industriei.
Arhitecti, designeri, profesori universitari, vor sustine prezentari variate din domeniul
designului de interior si al celui de mobilier, oferind informatii valoroase si facilitand
schimbul de idei intre participanti.
Centrul Expozitional ROMEXPO, Pavilion C6, Sala Iorga
Program conferinta “Design is pure lust”
Marti, 17 septembrie, 2013
12.00 – 12.30 – Arh. Mircea Tibuleac, General Manager, Axis Laminate Sibiu
Tema sustinuta: „Fierul forjat – arta sau mestesug?”
12.30 – 12.40 – Q&A
12.40 – 12.45 – pauza
12.45 – 13.30 – Matei Suciu, Designer de produs
Tema sustinuta: “Design sau valoare adaugata”
13.30 – 13.40 – Q&A
13.40 – 14.30 – coffee break
14.30 – 15.15 – Mariana Nicolae, redactor sef-adjunct, revista Casa Lux.
Tema sustinuta: “Rolul formator si mediator al revistei de design”
15.15 – 15.25 – Q&A
15.25 – 15.30 – pauza
15.30 – 16.15 – Robert Savu (Ekero) si Anca Fetcu (designer de produs, membru
fondator al BUCHAREST DESIGN CENTER) – prezentat de Bucharest Design Center
Tema sustinuta: “Designul provoaca Corian-ul. Sau invers?”
16.15 – 16.25 – Q&A
16.25 – 16.30 - pauza
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16.30 – 17.15 – Serban Tiganas, Presedinte, Ordinul Arhitectilor din Romania, partener
al biroului de arhitectura si inginerie Dico si Tiganas, fondator al biroului de Urbanism
Planwerk si profesor la Faculatea de Arhitectura si Urbanism a Universitatii Tehnice din
Cluj – Napoca.
Tema sustinuta : De la design la arhitectura si inapoi
17.15 – 17.30 - Q&A
Miercuri, 18 septembrie 2013
11.30 – 12.00 – inregistrarea participantilor
12.00 – 12.45 – Marina Cionca - Prof. Univ. Dr. Ing. Facultatea de inginerie a Lemnului,
Universitatea Transilvania din Brasov.
Tema sustinuta: “Scaunele – norma si forma”
12.45 – 12.55 – Q&A
12.55 – 13.00 – pauza
13.00 – 13.45 – Alin Olarescu - Dr. Ing. , Sef Lucrari Univ., Facultatea de inginerie a
Lemnului, Universitatea Transilvania din Brasov.
Tema sustinuta: Strategii ale designului sustenabil aplicabile in industria lemnului
13.45 – 13.55 – Q&A
14.00 – 15.00 – coffee break
15.00 – 15.45 – Dorina Tarbujaru - Arhitect, conf., Universitatea de Arhitectura si
Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură de Interior.
Tema
sustinuta:
Reciclarea
deseurilor:
reutilizare,
reinterpretare,
refunctionalizare
15.45 – 15.55 – Q&A
15.55 – 16.00 – pauza
16.00 – 16.45 – Marius Marcu Lapadat - Decan, Facultatea de Arhitectura de Interior,
din cadrul Universitatii de Arhitectura Ion Mincu din Bucuresti.
Tema sustinuta: Lemnul versus materiale noi in productia de mobilier a secolului
21.
16.45 – 16.55 – Q&A
16.55 – 17.00 – pauza
17.00 – 17.45 – Festivitate Premiere – Concursul National de Design
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