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INVITAŢIE - SIBIU 

"CASE VECHI, DESIGN ŞI CEVA ÎN PLUS"  

 

Vă invităm joi, 21 februarie,de la ora 12, la deschiderea expoziţiei "Case vechi, design şi 

ceva in plus" care va avea loc la Primăria Sibiu (centrul pentru informatii turstice)- Piaţa 

Mare. 

Re-activarea patrimoniului arhitectural din Romania 
 

Zeppelin lanseaza o carte si o expozitie despre design si arhitectura ultramoderne, produse si 

tehnologii de ultima ora – toate aplicate pentru salvarea si reactivarea unor cladiri de patrimoniu. 

  

Vorbim despre operatii care nu se limiteaza la respectarea regulilor de protectie, ci dau o viata 

noua unor cladiri vechi; proiecte care trec de simpla restaurare, pentru a vorbi de regenerare. 

Sunt interventii in care elementele moderne (realizate cu produse si tehnologii de top) constituie 

un nou strat, ce intra intr-un dialog respectuos si sensibil cu cele istorice. Cele cca. 20 de 

exemple arata ca prezervarea si modernizarea nu se contrazic, ci se completeaza si ca reabilitarea 

poate fi o alternativa foarte eficienta pentru inlocuire, inclusiv din punct de vedere economic. 

  

Proiectele selectate nu reprezinta doar operatii remarcabile de restaurare si reabilitare, ci, in sine, 

exemple de arhitectura, design si tehnologie de cea mai buna calitate la nivel international. 

  

EXPOZITIA 
O parte importanta a acestei expozitii va consta dintr-o instalatie interactiva, folosind tehnologie 

si concepte digitale de ultima ora. 

  

PUBLICATIA 
Este gandita drept o carte de arta si va contine atat imagini de foarte buna 

calitate, planuri (si, in unele cazuri, detalii), cat si texte documentate si 

accesibile; 

 

 Sursa: http://www.e-zeppelin.ro/abonamente.php?id_abo=24 

 

http://www.e-zeppelin.ro/abonamente.php?id_abo=24
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UAR 

 UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ANUNŢĂ  LANSAREA SESIUNII DE 
FINANŢARE PENTRU PROIECTE CULTURALE ŞI SOCIALE 2013 

In cadrul sesiunii din anul 2013, Uniunea Arhitectilor din Romania scoate la concurs finatarea 

proiectelor publice propuse de terti din Fondul „Timbrul de Arhitectura". 

Conditiile de participare si procedurile de selectie se gasesc in Regulamentul privind 

finantarea proiectelor culturale si sociale ale UAR si Anexa 3B (fisa antecalcul pentru 

proiecte editoriale) la adresa:  

 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uniunea-arhitectilor-din-romania-anunta-lansarea-sesiunii-de-

finantare-pentru-proiecte-culturale-si-sociale-2013.html 

 

Plafonul maxim care poate fi solicitat este de 40 000 lei. Se acorda finantari nerambursabile 

pentru proiecte cu derulare in perioada 18 martie - 15 noiembrie 2013, in limita fondurilor 

bugetare alocate cu aceasta destinatie, aprobate de Senatul UAR, in valoare totala de 260.000 

lei. Nicio finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale 

proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor sau din 

alte surse, in afara celor ale UAR. Solicitarile se trimit la adresa: Uniunea Arhitectilor din 

Romania, str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti, sector 1. Perioada de depunere a proiectelor este 

cuprinsa in intervalul 18 februarie - 4 martie 2013, ora 18,00. Se mentioneaza ca aceasta este 

data limita pana la care solicitarea trebuie sa ajunga la UAR, indiferent de modaliatea aleasa - 

prin posta, prin depunere directa etc.N.B. Cererile de finantare scrise de mana nu vor fi 

acceptate. 

 

Calendarul:  

- Depunerea proiectelor: 18 februarie - 4 martie, ora 17,00; 

- Formularea eventualelor intrebari: 21-22 februarie; 

- Raspunsuri la intrebari: 25 februarie 

- Verificarea conformitatii admnistrative, respectiv a eligibilitatii cererilor de finantare: 5-6 

martie 

- Selectia: 7-9 martie; 

- Afisarea rezultatelor propuse de Comisia de selectie: 11 martie; 

- Primirea contestatiilor [*]: 12 martie, pana la ora 16,00; 

- Analiza si solutionarea contestatiilor: 13 martie; 

- Insusirea de catre Senatul UAR a proiectelor selectionate: 15 martie; 

- Afisarea rezultatelor definitive: 18 martie; 

- Incheierea contractelor de finantare: 18-29 martie; 

- Desfasuarea proiectelor: 29 martie - 15 noiembrie; 

- Evaluarea intermediara: sfarsitul lunii iunie, la o data care se va anunta ulterior; 

- Sesiunea de comunicari a rezultatelor proiectelor: 18-19 noiembrie. 

 
 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/assets/files/concursuri/finantareTA2013/_regulament-UAR-2013.doc
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/assets/files/concursuri/finantareTA2013/_regulament-UAR-2013.doc
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/assets/files/concursuri/finantareTA2013/Anexa3B_2013.xls
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uniunea-arhitectilor-din-romania-anunta-lansarea-sesiunii-de-finantare-pentru-proiecte-culturale-si-sociale-2013.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uniunea-arhitectilor-din-romania-anunta-lansarea-sesiunii-de-finantare-pentru-proiecte-culturale-si-sociale-2013.html
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REVISTA ARHITECTURA 

CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFUNCŢIONALIZARE. PALATUL 
VECHI AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, STRADA LIPSCANI, NR. 

25 

 

 

De Cristina ŢURLEA 

 

Scurtă prezentare 

 

Valoarea arhitecturală a palatului Băncii Naţionale a României din strada Lipscani, numit şi 

Palatul vechi, marchează un moment aparte pentru arhitectura sfârşitului de secol al XIX-lea din 

Bucureşti. Clădirea se distinge prin armonia proporţiilor, echilibrul volumelor şi o bogăţie 

ornamentală specifică arhitecturii edificiilor publice europene ale epocii. 
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Arhitectura palatului a impus stilul eclectic de factură academică ca mod propriu de exprimare 

pentru clădirile publice de primă importanţă şi a schimbat modul de percepere al centrului 

comercial al Bucureştilor. 

 

Ceea ce îi conferă un loc privilegiat este expresia caracterului de bancă: o inevitabilă 

monumentalitate căreia îi este asociată o forţă expresivă prin regularitate, echilibru, distincţie şi 

masivitate, o deschidere ponderată spre stradă, iar, în interior, realizarea Sălii Ghişeelor conform 

celor mai noi norme europene ale vremii şi o atentă ierarhizare a spaţiilor. 

 

Clădirea a suferit în timp mici modificări care nu au afectat însă ansamblul – adăugiri, restaurări, 

recondiţio-nări – iar pentru a face faţă cerinţelor lumii financiare moderne, i s-a alăturat în 1940 

un nou palat, cel din Strada Doamnei, cu care funcţionează şi astăzi ca un tot unitar. 

Este remarcabil faptul că Palatul vechi, gândit şi construit pentru Banca Naţională a României, 

şi-a păstrat neîntrerup destinaţia şi integritatea, fiind o imagine definitorie a unei instituţii 

bancare de cel mai înalt prestigiu. 

 

Starea clădirii la începutul anilor ’90 

 

După 1990, primul deceniu a lansat Banca Naţională, ca de altfel întreaga societate românească, 

într-o perioadă de profunde transformări. Palatul rezistase timpurilor. Împlinise 100 de ani, 

păstrându-şi prestigiul şi autenticitatea. A asimilat transformările funcţionale impuse de vremuri, 

fără să-şi fi denaturat prestanţa. A suportat calamităţile, fără să-şi fi ştirbit integritatea. Palatul îşi 

sporise în mod clar valoarea. 

 

Starea sa însă oglindea faptul că, pe parcursul ultimei jumătăţi de secol (1940-1990), nu se 

realizaseră lucrări de conservare sau restaurare, ci doar de întreţinere şi reparaţii, de multe ori de 

o calitate îndoielnică. Chiar şi modul de utilizare a spaţiilor era impropriu. 

 

Imobilul avea nevoie de intervenţii masive în lucrări de modernizare, restaurare a valorilor de 

patrimoniu, consolidare şi refacere a tuturor categoriilor de instalaţii. 

 

Restaurarea şi refuncţionalizarea palatului se impunea cu atât mai mult cu cât funcţionarea 

actuală a băncii, inclusiv prin utilizarea sistemelor informatice, stabileşte o altă relaţie cu 

publicul, care schimbă succesiunea tradiţională a spaţiilor. Conducerea băncii a hotărât începerea 

procesului de consolidare, restaurare şi refuncţionalizare. Amploarea fără precedent a demersului 

a solicitat un plan realist şi coerent, dublat de o decizie fermă. Primul deceniu a fost consacrat 

fundamentării deciziei, documentării, cercetării, realizării studiilor istorice şi a proiectării, iar din 

anul 2003 s-a deschis şantierul, au început lucrările. 

 

Citiți textul integral în numărul 6/2012 al revistei Arhitectura.   

 

 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/02/consolidare-restaurare-refunctionalizare-palatul-vechi-

al-bancii-nationale-a-romaniei-strada-lipscani-nr-25/ 

 

http://arhitectura-1906.ro/2013/02/consolidare-restaurare-refunctionalizare-palatul-vechi-al-bancii-nationale-a-romaniei-strada-lipscani-nr-25/
http://arhitectura-1906.ro/2013/02/consolidare-restaurare-refunctionalizare-palatul-vechi-al-bancii-nationale-a-romaniei-strada-lipscani-nr-25/
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ARHIBOLTA 1891  

 

Cartea săptămânii : 

LOCUIREA TRADIŢIONALĂ RURALĂ DIN ZONA BANAT-CRIȘANA –  
ARH. TEODOR OCTAVIAN GHEORGHIU 

 

Cartea reprezinta prima si singura, pana 

in acest moment, analiza si diagnoza 

multicriteriala a unor realitati rurale din 

spatiul romanesc, in speta, din sud-vestul 

Romaniei. Structura ei generala reflecta 

parcursul obisnuit al unei cercetari de tip 

geografic-urbanistic-etnologic-

arhitectural, cu importante componente 

de analiza a mediului natural si a 

evolutiei istorice a teritoriului, de 

delimitare a zonelor si subzonelor 

etnografice, pana la detalierea organizarii 

satelor si gospodariilor. 

Lucrarea contine si 75 de studii de caz, 

veritabile micromonografii ale unor sate din toate subzonele teritoriului respectiv. Volumul pune 

la dispozitia cititorului o gama completa de informatii grafice-harti, planuri istorice sau actuale 

ale satelor, schite de gospodarii, fotografii realizate de autor printr-o ampla periegheza de la 

Dunare la Crisul Alb si de la Cenad la Orsova. Dat fiind faptul ca aceste ansambluri sunt, in 

general, ignorate si supuse frecvent unor actiuni distrugatoare si in conformitate cu ceea ce 

insemna o dezvoltare durabila aplicata mediului rural regional, unul dintre obiectivele studiului a 

fost sa ofere sugestii pentru protectia si administrarea responsabila a acestor valori, pentru 

integrarea lor in programele viitoare de dezvoltare regionala si locala. 

In final, cartea propune  metode simple si ieftine de adaptare a gospodariilor traditionale la 

diverse operatiuni de reabilitare/conversie/reconversie, subliniind avantajele acestor operatiuni, 

in raport cu frecventele demolari si reconstructii agresive din acest moment. 

Lucrarea este finantata si tiparita din fonduri ale Ordinului Arhitectilor din Romania, Filiala 

Teritoriala Timis. 
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Despre autor 

 

Autorul, Teodor Octavian Gheorghiu, este doctor in arhitectura si profesor universitar la 

Facultatea de Arhitectura din Timisoara. Este specializat in istoria si teoria arhitecturii si 

urbanisticii, locuire, arhitectura rurala, restaurare. A facut/face parte din structurile de conducere 

ale Uniunii Arhitectilor din Romania, Comisiei de Istorie a Oraselor de sub egida Academiei 

Romane, Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si ale unor comisii sau fundatii regionale. 

Intre publicatiile sale pot fi remarcate “Arhitectura medievala de aparare din Romania”, ed. 

Tehnica, Bucuresti, 1985, “Cetatile oraselor- Fortified Towns”, ed. Simetria, Bucuresti, 2000, 

“Locuire si neasezare”, ed. Paideia 2002, la care se adauga numeroase articole publicate in 

reviste de specialitate romanesti si straine. Este autor si  colaborator pentru un mare numar de 

studii si proiecte de urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectura, restaurare si amenajari 

interioare. Pentru acestea, pentru publicistica si pentru cateva concursuri de arhitectura si 

urbanism la care a luat parte, a obtinut mai multe premii si mentiuni. 

 

Preluare revista „De Arhitectura” 

 

 

Editura: EUROBIT(2008) 

Colecţie: Arhitectura/Arta 

Oraş: Timisoara 

Limba: Romana 

Număr de pagini: 372 

Preţ: 60 RON 

Pret pensionari si studenti: 45 RON* 

*Reducerea pentru studenti si pensionari se aplica numai in cazul achizitionarii produselor 

direct din sediul librariei Arhilibra (Str. Jean Louis Calderon nr.48, sect. 2, Bucuresti) sau de la 

targurile si evenimentele unde suntem prezenti. 

 

 

 

 

Sursa: http://arhibolta1891.ro/product/locuirea-traditionala-rurala-din-zona-banat-crisana-arh-

teodor-octavian-gheorghiu/ 

 

 

 

 

 

http://arhibolta1891.ro/product/locuirea-traditionala-rurala-din-zona-banat-crisana-arh-teodor-octavian-gheorghiu/
http://arhibolta1891.ro/product/locuirea-traditionala-rurala-din-zona-banat-crisana-arh-teodor-octavian-gheorghiu/
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ARHITECT MEDIA 

RECONVERSIA UNEI VECHI BISERICI DOMINICANE ÎNTR-O 
LIBRĂRIE  MODERNĂ  ÎN MAASTRICHT, OLANDA 

 

Arhitecții Merkx+Girod au fost angajați 
de către un grup de librării olandeze  
pentru a transforma interiorul unei 
fostei biserici dominicane de secol 13 
din Maastricht, Olanda, într-o librărie 
modernă. Pentru acelaşi client, M + G 
au proiectat anterior alte două librării în 
Haga şi Almere. Cu toate acestea, 
locaţia unică din Maastricht a cerut o 
abordare foarte diferita, magazinul 
având nevoie de 1.200 mp de zonă 
comercială, unde doar 750 mp erau 
disponibili.Ideea iniţială a clientului de a 
instala un al doilea etaj în biserică a 

fost respinsă de către proiectanți, 
deoarece acest lucru ar fi distrus 
complet calităţile spaţiale ale bisericii. 
Soluţia a fost găsită în crearea de 

supante cu spațiu de expunere și 
circulație, pe două etaje, situate 
asimetric, în partea dreaptă a 
bisericii.Parterul librăriei oferă spaţiu pentru diferite sectoare de carte, birouri de 

informaţii, standuri de reviste, puncte de încasare și o cafenea situată în corul bisericii. 
 
Arhitecţii olandezi Merkx + Girod au câştigat cu acest proiect Premiul Lensvelt de 
Arhitectură de Interior, în 2007. Juriul a spus: “Merkx + Girod au creat o librărie 

contemporană într-o fostă biserică dominicană, păstrând aspectul unic, inițial, de 
biserică. Biserica a fost restaurată la fosta sa glorie iar echipamentul de utilităţi a fost 
găzduit în subsolul extins. Cu scopul de a păstra caracterul de biserică în acelaşi timp 

cu cel comercial dat de librărie, arhitecții au ridicat o structură cu două etaje din oțel 

negru, pe o parte a bisericii, unde cărțile sunt expuse, menţinând un aspect de magazin 
clar şi descifrabil. Juriul a fost foarte impresionat de aceste soluţii spaţiale, precum şi de 
planul superb de iluminare. Mixul de complex de carte şi interior de biserică a fost 
considerat un succes deosebit. ” 
 

Sursa:http://www.arhitectmedia.ro/reconversia-unei-vechi-biserici-dominicane-intr-o-

librarie-moderna-in-maastricht-olanda/ 

http://www.arhitectmedia.ro/reconversia-unei-vechi-biserici-dominicane-intr-o-librarie-moderna-in-maastricht-olanda/
http://www.arhitectmedia.ro/reconversia-unei-vechi-biserici-dominicane-intr-o-librarie-moderna-in-maastricht-olanda/
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INVITAŢIE - BUCUREŞTI 

UN CEAS PENTRU ARTĂ   ÎN EXPOZIŢIA  
MITUL NAŢIONAL. CONTRIBUŢIA ARTELOR LA DEFINIREA 

IDENTITĂŢII ROMÂNEŞTI  
(1830 - 1930) 

   

Muzeul Naţional de Artă al 

României invită publicul joi, 21 

februarie 2013, ora 16.30 la o 

vizită cu ghidaj gratuit în 

expoziţia Mitul naţional. 

Contribuţia artelor la definirea 

identităţii româneşti (1830 – 

1930) (curatori: Monica Enache 

şi Valentina Iancu, în colaborare 

cu istoricul Lucian Boia). 

 

           Se plăteşte doar biletul de intrare în expoziţie (10 lei întreg, 5 lei redus) fără taxa de 

ghidaj obişnuită. Participarea se face doar pe bază de progamare la telefon la 021.314.81.19 

sau prin e-mail la comunicare@art.museum.ro  până miercuri, 20 februarie, ora 16.00.  

Expoziţia Mitul naţional. Contribuţia artelor la definirea identităţii româneşti (1830 – 

1930), explorează modalităţile prin care cei mai importanţi artişti români moderni au contribuit 

la definirea identităţii naţionale, într-o perioadă încărcată de evenimente istorice hotărâtoare 

pentru formarea statului român: Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor din 1859, instaurarea 

lui Carol I ca domnitor în 1866, Războiul de Independenţă 1877-1878, proclamarea regatului 

României în 1881, Marea Unire din 1918. 

Dincolo de succesiunea evenimentelor istorice, expoziţia ilustrează traseul evolutiv al 

artei româneşti moderne, atât stilistic cât şi tematic, punctând recurenţa unor subiecte şi a unor 

personaje istorice emblematice, destinate susţinerii edificiului politic al României moderne.  

Expoziţia rămâne deschisă până pe 31 martie 2013. 

UN CEAS PENTRU ARTĂ 

Joi, 21 februarie 2013, ora 16.30 

Durata: aproximativ o oră 

Tarif: biletul de intrare în expoziţie (10 lei întreg, 5 lei redus); nu se plăteşte taxa de 

ghidaj 

mailto:comunicare@art.museum.ro
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SV NEWS 

CONCURS DE FOTOGRAFII ÎN CADRUL PROIECTULUI ATRIUM 
PENTRU PROMOVAREA ARHITECTURII COMUNISTE 

 

 

 

În cadrul proiectului ATRIUM – Arhitectura Regimurilor Totalitare in secolul al XX-lea in 

Managementul Urban, proiect finantat prin Programul European de Cooperare 

Transnationala, se va organiza un concurs de fotografii adresat publicului larg, care are ca 

scop promovarea arhitecturii apartinand regimului comunist. 

Municipalitatea Forli, partenerul lider al proiectului ATRIUM si Provincia Forli-Cesena in 

calitate de partener in cadrul proiectului, au lansat deja concursul “Totally Lost”-“Complet 

pierdut”, o provocare pentru pasionatii de filme si fotografii – o explorare europeana care 

vizeaza descoperirea, inregistrarea si fotografierea elementelor de patrimoniu arhitectural din 

timpul regimurilor totalitare. 

Participarea la concurs este gratuita, fiind deschisa tuturor persoanelor interesate. 

Fotografiile sau clipurile video trebuie sa imortalizeze cladiri comuniste care fie au fost 

abandonate, fie sunt inca in folosinta, intr-una din tarile partenere din cadrul proiectului 

ATRIUM. Acestea pot reprezenta: uzine, institutii, locuinte, monumente, locuri de propaganda, 

cladiri guvernamentale, etc., toate construite in timpul regimului totalitar – comunist. Clipurile si 

fotografiile inscrise in concurs trebuie sa fie originale si sa surpinda intr-un mod cat mai clar 

obiectivele alese, orice tehnica de fotografiere fiind permisa. 
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Clipurile sau fotografiile se vor trimite in fomat digital, impreuna cu formularul de inscriere, 

pana la data de 21 Martie 2013 la adresa: totallylost@spaziindecisi.it sau prin posta la adresa: 

Spazi Indecisi – Via Brando Brandi 9/b – 47121 Forlì (Italia). 

 

Lucrarile castigatoare vor fi selectate de catre un Comitet Stiintific format din reprezentanti la 

nivel international din cadrul proiectului ATRIUM, istorici in arhitectura, fotografi profesionisti, 

alaturi de Asociatia Spazi Indecisi. 

Lucrarile selectate vor fi expuse in cadrul expozitiei “Totally Lost” -“Complet Pierdut” ce va 

avea loc intr-o cladire fascista in Forli – Italia, in luna iunie 2013, urmand ca mai tarziu sa apara 

in toate celelalte orase participante in cadrul proiectului ATRIUM. 

Filmele si fotografiile vor fi publicate in catalogul expozitiei care va fi distribuit tuturor 

fotografilor selectati. 

Pentru a citi regulamentul concursului, termenii si conditiile de inscriere si pentru mai multe 

informatii va rugam sa ne contactati la:  

office@centruldepelerinaj.ro  

sau accesati 

 www.centruldepelerinaj.ro 

 www.atrium-see.eu 

 si 

 www.spaziindecisi.it 

 

 

 

mailto:totallylost@spaziindecisi.it
mailto:office@centruldepelerinaj.ro
http://www.centruldepelerinaj.ro/
http://www.atrium-see.eu/
http://www.spaziindecisi.it/
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