FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
EVENIMENTE MARCA UAR LA SIBIU –ÎN IMAGINI
În perioada 11 -13 noiembrie a.c., Sibiul a fost gazda întâlnirii 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 trei evenimente
culturale: Vernisajul BNAB 2012, Lansarea de carte Estetica urbană de Titu POPESCU &
revista ORAŞUL și recitalul de pian oferit de Mara BARDAC, Ana - Maya BRUMAR & Ştefan
MARCU.
Pentru cei interesați, punem la dispoziție după fiecare eveniment linkurile cu
arhivele foto-video audio.

Vernisaj BIENALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012

Centrul de Informare Turistică nr.2, Primăria Nouă, Sibiu

1

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.

2

Arh. Silvia Măldărescu și arh. Mircea Țibuleac

3

4

Arh. Mircea Țibuleac cu reprezentantele sponosorilor evenimentelor UAR: Adriana BOGDAN AMBIENT și Maria PAȘCA – TONDACH

Expoziţia va putea fi vizionată până în 20 noiembrie, în intervalul orar: luni-vineriorele 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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Link foto – audio BNAB: http://we.tl/fFbtPsJalJ
Link video BNAB: http://we.tl/KOLHQsfHb1
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Lansare de carte Estetica urbană de Titu POPESCU & revista ORAŞUL
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 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”.

De la stânga la dreapta: arh. Ionel Vitoc, arh. Mircea Țibuleac, arh. Viorica Curea, Mihai Posada, Titu
Popescu

Link foto –audio: http://we.tl/0hFNb4VNGL
Link video: http://we.tl/s8wySssot9 – prima parte
http://we.tl/ysbDmBG0yD – a doua parte
http://we.tl/rCpyKvuLgN – a treia parte
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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.

Mara BARDAC

Ana – Maya BRUMAR și Ştefan MARCU
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Arh. Mircea Țibuleac înmânând flori profesoarelor de pian Sanda Vulcu și Eniko Orth

Link foto –audio:
http://we.tl/jjtt8JBWBo

Linkuri video:
http://we.tl/s59NV4FKu2 – prima parte
http://we.tl/7C0SG0rirV - partea a doua
http://we.tl/4BIXGpsowZ – partea a treia
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Întâlnirea președintelui U.A.R cu președinţii de filiale judeţene U.A.R
Evenimentul a avut loc în data de 12.11.2013, la Hotel Continental Forum din Sibiu
și s-a finalizat cu o vizită în Muzeul în aer Liber ASTRA și la Centrul ASTRA de Conservare și
Restaurare a Patrimoniului Cultural.

Link foto-audio întâlnire președinți: http://we.tl/PJwWfJ3RPo
Linkuri video întâlnire președinți:
http://we.tl/rJATB4dYlN - prima parte
http://we.tl/guwxTj4cv1 - a doua parte
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De la stânga la dreapta: Arh. Doina Eleonora Marin, arh. Silvia Măldărescu, arh. Gabriel Davidenco
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13

Turul muzeului ASTRA Sibiu a fost ghidat de directorul instituției, dr. Valeriu OLARU
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Link foto –video Vizită în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului:
http://we.tl/5nyeey3hCq

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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TURNUL SFATULUI, SIBIU
CÂT A FOST DE BINE, DE ACUMA E AȘA RĂU?
Opinii
De arh. Dorin Boilă

Totul pleacă de la ideea că situația de
astăzi (în comunitate, ca imagine a
localităților, în corupție, etc.) își are sursa
în contextul istoric, dinainte și din timpul
epocii comuniste. Dacă se studiază cu atenție
datele istorice, în toată complexitatea lor, se
poate vedea că au existat mereu, indiferent
de condițiile materiale generale, categorii de
privilegiați. Problema este că, pentru
majoritatea populației, pentru omul mediu,
urmările diferitelor regimuri politice (deci
ale ideologiilor aferente) au fost cu totul
divergente.
Dacă până în anii ocupației rusești România a
cunoscut condiții favorabile (nu ideale) unei
dezvoltări multivalente, cu începutul
stabilizării acelei CLASE DE MIJLOC
indispensabilă unei societăți armonioase, comunismul a dezorganizat întreg acest
construct social-economic, mai ales prin
scoaterea la suprafață a tot ce-i mai rău în om, promovarea incompetenței, a lipsei de dialog
și a prostului-gust. Este bine să se analizeze lucrurile astea nu numai pentru a afla cauzele
profunde ale situației de azi, ci mai ales pentru a căuta soluții de remediere!
Când toată lumea constată că economic trecem din eșec în eșec, deci valuri de populație nu
mai găsește rosturi lucrative aici, când toată lumea constată că nivelul pregătirii tinerilor
scade mereu, iar nivelul corupției se ridică pe culmi amețitoare, atunci trebuie să ne dăm
seama că răul vine din zona deceniilor de distrugere sistematică a bazelor firești ale
economiei, a bunei conviețuiri și a bunului-simț ! După cum se vede, nimic nu a rămas fără
urmări, pe toate palierele societății de azi… Constatăm că nici ajutoare materiale
(nerambursabile), nici ajutorul logistic sau de ordin legislativ-juridic (presupuse toate
bine-intenționate !), venite de la țări avansate, nu sunt suficiente pentru a ne ridica la
minimul de funcționare – ca societate umană, ca economie, ca țară.
Ar trebui să ne amintim (iar cei mai tineri să citească despre acea perioadă) de următoarele
fapte, cu urmări până în starea de lucruri de astăzi:
 După preluarea puterii de către cozile de topor ale rușilor economia începea să simtă
lipsa activității normale, cu cicluri firești de producție și consum…Atunci consilierii ruși,
conform practicii de la ei din țară, au preluat toată averea imobiliară privată, au pus mâna
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pe toate resursele naturale ale României, au furat toate valorile ce puteau fi transportate în
URSS, ca să nu mai vorbim despre bulversarea tuturor mecanismelor financiare dintr-o
economie normală…
 Ca să poată face toate astea, comuniștii au aplicat teroarea asupra populației întregii țări
și au umplut închisori, mine, lagăre de muncă forțată, cu sute de mii de reprezentanți ai
elitei acestui popor… Să nu uităm – toate acestea se întâmplau după ce alte sute de mii
dintre bărbații neamului muriseră în cel de-al doilea război mondial!
 Ca să mențină țara pe linia de plutire, organizația teroristă numită „partidul comunist” a
folosit zeci de ani, pe gratis, sute de mii de clădiri ridicate în timpul Regatului Român,
majoritatea particulare, construite prin efortul de multe generații al oamenilor cinstiți.
Acumulările normale, după o viață de om (la oraș sau la sat), ale milioanelor de familii
românești au intrat, într-o formă sau alta, în malaxorul anti-economic al comunismului… Să
nu ne înșelăm: tot ce au mai construit oamenii în acei ani a provenit din surse colaterale –
gospodării de la sate, adausuri la salarii pe criterii non-economice, apartamente-plocoane
către cei aduși de la sat la oraș – nu atât pentru creșterea industriei cât spre distrugerea
agriculturii!
 Aproape toate construcțiile pe care le-au ridicat comuniștii au fost niște eșecuri tehnice,
în sensul că erau tarate de urât prefabricat, de materiale ieftine și proaste, de rezolvări
urbanistice catastrofale ! Blocurile prefabricate, școlile-tip, halele înghețate, chiar rezistând
la cutremure, sunt și găuri negre de consum energetic. Astăzi trebuie fonduri enorme
pentru a izola termic și fonic aceste făcături, pentru a înlocui instalațiile execrabile, pentru
a reface acoperirea, protecția la intemperii, nemaivorbind de tâmplărie, finisaje etc…
 Ca să se realizeze o industrializare serioasă, comuniștii au apelat nu la ruși, ci la
occidentali, dar îndatorând populația peste măsură. Și nici acest sistem nu putea înlocui o
economie funcțională normală, ceea ce se vede până astăzi !
Cheia acestei situații, cu ecou la chiar starea țării în aceste zile, este DESTRUCTURAREA
FIINȚEI UMANE CREȘTINE! Este evident că teroarea și ideologia comunistă au atacat ființa
spirituală a oamenilor, ceea ce a dus, între atâtea altele, la actuala CRIZĂ DE PĂRINȚI ȘI DE
POLITICIENI !! Pentru că avem mereu semnale că părinții români nu mai regăsesc forța
spirituală și nici mijloacele normale de a stăpâni educația copiilor. Tot așa cum printre
acești părinți se află și cei care ne „livrează” specimenele de politicieni, aceia care ne duc
țara de râpă…
Astfel se explică adevăratele probleme ale cetățeanului mediu din această țară: lipsește
conștiința civică (vezi rezultatele alegerilor), lipsește solidaritatea comunitară, în cartierele
orașelor și în sate, cu urmarea că nu mai avem TRĂIRE CREȘTINĂ în jurul bisericii, adică
întru o viață sufletească puternică, în stare să treacă peste mizeriile contextului!

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/22850/cat-a-fost-de-bine-de-acuma-e-asa-rau-.html?sst=
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
UAR: SESIUNE DE COMUNICARI / PROIECTE FINANTATE DIN
FONDUL "TIMBRUL ARHITECTURII"
Vineri, 15 noiembrie, la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR din Str. J. L. Calderon, nr.
48, s-a desfășurat sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectelor culturale finanţate de
UAR prin concurs, în 2013, din Fondul "Timbrul Arhitecturii".

Din programul de Sesiuni au făcut parte prezentările:


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



Arhitecţii români şi detenţia politică din perioada comunistă. Între destin
concentraţionar şi activitate profesională / Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului / Vlad Mitric-Ciupe
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Revista Repere / Asociaţia Arhitecţilor Iaşi - Filiala U.A.R. / Rodica Buliga
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Zid. Ctitorii mărunte din nordul Olteniei / Asociaţia 37 / Luiza Zamora
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Documentarea patrimoniului arhitectural şi peisagistic de la Roşia Montană /
Asociaţia Arhitectură. Restaurare. Arheologie / Ştefan Bâlici, Virgil Apostol



Universitatea de vară de restaurare de monumente şi situri, Bucium, ediţia a III-a /
Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie - RPER-RO / Iozefina Postăvaru
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Ghidul Re_PAD: Restaurare_Patrimoniu, Arhitectură, Dezvoltare / Asociaţia
Rhabillage / Loredana Brumă
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Monumente UITATE - Ansambluri nobiliare extraurbane din Moldova şi Banat /
Asociaţia Arché / Anca Majaru, Cristina Chira



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

Buletinul de săptămâna viitoare va conține link-urile cu materiale foto-video
puse la dispoziție de arh. Mircea Țibuleac, care a participat la acest eveniment.
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CNM ASTRA
COJOCUL DIN ZONA SIBIULUI. MĂIESTRIE STIL NOBLEŢE

Complexul Naţional Muzeal ASTRA
invită publicul la expoziţia Cojocul
din zona Sibiului la Casa Artelor,
din Piața Mică, nr.21.
Aici pot fi admirate piese inedite,
de o mare valoare artistică, de un
rafinament şi o eleganţă deosebite,
din colecţiile Muzeului Civilizaţiei
Transilvane ASTRA, din a doua
jumătate a secolului al XIX–lea şi
prima jumătate a secolului al XXlea, precum şi fotografii din cadrul
arhivei

documentare

a

C.N.M.

ASTRA.
Componente

ale

portului

de

sărbătoare, cojoacele sibiene reţin
atenţia prin măiestria şi stilul de
realizare a structurii ornamentale
(împletitură cu fâşii subţiri de piele,
broderie cu arnici şi cu fir, aplicare şi imprimare sau, mai recent, perforare şi vopsire) şi a
celei cromatice (nuanţe de negru, vişiniu, verde, roşu, galben, auriu, alternante într-un real
joc de umbre şi lumini).
Expoziția, ce va putea fi vizitată până în 2 februarie 2014, deschide ciclul manifestărilor
dedicate sărbătorilor de iarnă la Muzeul ASTRA, recreând atmosfera satului de odinioară,
prin fotografiile de familie, prin reconstituirea unui atelier de cojocărie și prin prezentarea
hainelor de paradă specifice ţăranului român (cojoacele cu mâneci şi fără mâneci),
confecționate cu deosebită măiestrie, stil şi rafinament.
Biroul de presă al C.N.M. ASTRA
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REVISTA ARHITECTURA
ARHITECTUL STEPHAN NICOLAY, INVITATUL VEKA ROMÂNIA, A
VORBIT DESPRE MATERIALELE VIITORULUI ŞI POTENŢIALUL LOR
ÎN ARHITECTURĂ ÎN CADRUL RIFF 2013

Prezentă pentru a doua oară în calitate de Partener la Expoconferinţa Internaţională de
Arhitectură RIFF, VEKA România a fost reprezentată de Arhitect Stephan Nicolay Chairman al IBK Institutul de construcţii cu materiale plastice din Frankfurt şi Lector în
Design Experimental în cadrul Univesităţii Tehnice din Darmstadt.
În cadrul sesiunii plenare de deschidere (luni, 11 noiembrie 2013), invitatul special VEKA a
susţinut prezentarea cu titlul „Masele plastice, materialul viitorului şi potenţialul său
în arhitectură”.Principalele teme abordate de Arhitect Stephan Nicolay au fost: evoluţia
materialelor plastice în viaţa cotidiană şi în arhitectură de-a lungul deceniilor, virtual vs.
real – şi rolul materialelor moderne în arhitectura nouă, precum şi concluzii asupra
potenţialului maselor plastice în viitor. Discursul a vizat libertatea de proiectare în
condiţiile noilor instrumente în arhitectură. Pentru a evada din lumea virtuală în cea reală
şi eficientă energetic este nevoie de mai mult decât un computer pentru a da viaţă
proiectului. Este nevoie de materiale modelabile precum masele plastice. Acestea
reprezintă calea de evadare pentru orice construcţie în condiţiile arhitecturii viitorului.
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Plasticul – materialul viitorului
Noile dezvoltări tehnologice ne demonstrează că plasticul poate fi plasat în topul
materialelor utilizate pentru proiectele arhitecturale, datorită versatilităţii acestuia – poate
fi uşor modelat, îşi poate schimba cu uşurinţă forma, culoarea şi consistenţa, în funcţie de
necesităţi. Proiectele experimentale ne arată că, atunci când discutăm despre utilizarea
plasticului în producerea ferestrelor pentru locuinţele pasive, trebuie să luăm în
considerare faptul că, spre deosebire de sticlă, acesta îşi păstrează transparenţa clară
indiferent de grosime, şi este mult mai uşor. Calitate care îl recomandă pentru suprafeţele
mari de ferestre, tot mai solicitate în noile proiecte arhitecturale – indiferent că discutăm
despre clădiri de birouri sau locuinţe.
Mai mult, Arhitectul Stephan Nicolay a scos în evidenţă şi coeficientul ridicat de izolare
termică al plasticului – un mare atu în condiţiile în care, la nivel european, se solicită o
optimizare cât mai bună a consumului de energie. Astfel, având ferestre fabricate din
plastic, clădirile vor fi mult mai bine izolate, consumând mai puţină energie termică şi
electrică.
„Orientarea tot mai mare a beneficiarilor către produsele superioare calitativ indică trend-ul
ascendent spre care se îndreaptă România, înscriindu-se astfel în tendinţele europene.
Deocamdată, oamenii au o percepţie uşor eronată asupra plasticului, asociindu-l mai ales cu
ambalajele peste care ne lovim zilnic. Puţini sunt cei care iau în considerare, însă, faptul că
plasticul este utilizat pentru crearea hublourilor avioanelor sau pentru saltelele de dormit. În
viitorul apropiat, sunt convins că plasticul va deveni materialul cel mai utilizat atunci când
discutăm despre proiecte arhitecturale moderne.În acest sens, apreciez implicarea şi
eforturile companiei VEKA România de educare a consumatorilor, cât şi interesul său către
inovaţie şi soluţii performante de clasă A”, a declarat Arhitect Stephan Nicolay.
“Suntem onoraţi de vizita d-lui Arhitect Stephan Nicolay în România şi mândri că a dat curs
invitaţiei noastre de a susţine o prezentare în cadrul Expoconferinţei Internaţionale de
Arhitectură RIFF 2013. VEKA este lider mondial şi trend-setter în domeniul tâmplăriei
termoizolante PVC şi, cu acest prilej, demonstrăm încă o dată implicarea şi efortul continuu
de informare a pieţei, dar şi orientarea noastră spre un viitor sigur şi eficient al construcţiilor
din România”, spune Alexandru Oancea – Marketing Manager VEKA România.
În calitate de furnizor de soluţii termoizolante din PVC exclusiv de clasă A pentru ferestre,
uşi, rulouri şi obloane, misiunea VEKA este de a produce profile de calitate superioară ce
respectă cele mai riguroase criterii specifice standardului european SR EN 12608.
Ferestrele realizate cu profile VEKA sunt recunoscute pentru rezistenţa deosebită, pentru
garanţia unei izolări termice şi fonice optime a locuinţelor, precum şi pentru creşterea
eficienţei termice a imobilelor. În plus, soluţiile VEKA pot închide suprafeţe mari în condiţii
de funcţionalitate şi estetică ridicate.
Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2013/11/arhitectul-stephan-nicolay-invitatul-veka-romania-avorbit-despre-materialele-viitorului-si-potentialul-lor-in-arhitectura-in-cadrul-riff-2013/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREȘTI
ICOMOS ROMÂNIA SE PR ONUNȚĂ ÎMPOTRIVA FORMULEI PROPUSE
DE MDRAP PRIVIND DESCENTRALIZAREA DIRECȚIILOR DE
CULTURĂ
De Florin Bălteanu

Comitetul Național Român ICOMOS a adresat astăzi, 14 noiembrie, o scrisoare
deschisă Ministrului Culturii prin care își manifestă opoziția față de modul în
care este propusă descentralizarea din domeniul patrimoniului cultural prin
proiectului LEGII PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI DE DESCENTRALIZARE A
UNOR COMPETENTE EXERCITATE DE UNELE MINISTERE SI ORGANE DE
SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE, PRECUM SI A UNOR
MĂSURI DE REFORMĂ PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICĂ. Proiectul a fost
realizar de Ministerul Dezvoltării și se află pe masa executivului în vederea
asumării răspunderii.
Scrisoarea deschisă arată că proiectul legislativ este o noutate la nivel european cu efecte
nocive asupra protejării patrimoniului. "Din cele pe care le cunoaştem, nu există în Europa
nici un stat în care avizarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice precum şi
responsabilitatea pentru deplasarea bunurilor culturale să fie atributul administraţiei
publice locale. În Franţa descentralizarea s-a concretizat prin deconcentrarea la
Prefecturile de regiune, în chiar Anglia cea liberală English Heritage, pendinte de
Departamentul pentru Tineret, Cultura și Sport din Guvernului Majestăţii Sale, stabileşte
avizul pentru intervenţii. Italia, pe care o admirăm pentru grija sa pentru patrimoniul
arhitectural şi vestigiile arheologice, realizează avizarea intervenţiilor la monumente
istorice prin Supraintendenţe regionale ce ţin de Ministerul bunurilor şi activităţilor
culturale.
Ţările nordice, ori cele din centrul Europei, Bulgaria, Grecia, ţările din fosta Iugoslavie,
Polonia cea mult lăudată pentru regionalizare, nici una dintre aceste ţări nu are un sistem
în care autoritatea centrală de protecţie a patrimoniului să nu dispună de capacitate
deplină de avizare." Textul citat face referire la faptul că, în urma aplicării proiectului,
Ministerul Culturii va mai aviza doar monumente istorice aflate în proprietatea statului,
avizarea intervențiilor referitoare la celelalte monumente revenind direcțiilor de cultură
transferate în subordinea Consiliilor Județene.
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ICOMOS România face referire în scrisoare la corpul restrîns de specialiști din organismele
actuale de avizare și control și arată că noua lege va conduce la diminuarea semnificativă a
acestuia. "În condiţiile în care responsabililor direcţiilor de cultură ce se vor afla în
subordinea Consiliilor judeţene nu li se prevede nici obligativitatea unui profil profesional
din domeniul patrimoniului şi nici un mecanism de protecţie în faţa presiunilor politice
locale, puținii specialiști și funcționari determinați să apere patrimoniul cultural vor pleca
din structurile direcțiilor județene în maximum jumătate de an, fiind înlocuiți de cei mai
„maleabili" sau neprofesionişti."
Din perspectiva Comitetului Român ICOMOS principalele trei probleme generate de
proiectul legislativ vor fi: "un conflict de interese la nivel local în cadrul procesului de
avizare şi autorizare, avînd ca victimă patrimoniul construit; un risc real de neglijare a
protejării patrimoniului cultural fie al minorităţilor culturale, fie al comunităţilor româneşti
în regiunile în care acele comunităţi s-ar afla în minoritate; un pericol real pentru soarta
patrimoniului cultural mobil, al cărui transfer peste graniţă se va rezolva pe plan local fără
o implicare a Ministerului Culturii, ce va deveni, atît pentru patrimoniul mobil cît şi pentru
cel imobil (arhitectural sau arheologic) doar un „acar Păun” şi un simplu spectator la
procese pe care nici nu le va controla şi nici nu le va mai putea influenţa."
În încheierea scrisorii descise, IOCOMOS România își oferă disponibilitatea de a participa la
dezbateri și invocă necesitatea unui studiu de impact al posibilelor variante de
descentralizare. "Credem însă că o discuţie raţională, fără pripeală, cu beneficiul expertizei
şi al experienţei specialiştilor, poate să arate şi unde pot autorităţile administraţiei publice
locale să aibă un rol crescut în identificarea, ocrotirea şi punerea în valoare a bogăţiilor
culturale de pe teritoriul pe care îl administrează. Din acest punct de vedere, prevederile
Legii cadru a descentralizării nr. 195 / 2006 sînt cu mult mai înţelepte: înainte de a stabili
cum se face descentralizarea, urmînd prevederile acestei legi, era de parcurs etapa unui
studiu de impact, cea a unei evaluări a capacităţilor administraţiilor locale şi cea a testării
printr-un proiect pilot."
ICOMOS România atrage atenția asupra faptului că propunerea legislativă nu respectă
angajamente luate de România prin semnarea unor documente internaționale precum:
Convenţia de la Haga - 1954, Convenţia de la Paris - 1970, Convenţia Patrimoniului Mondial
- 1972, Convenţia Consiliului Europei de la Granada - 1985, Convenţia Consiliului Europei
de la La Valetta - 1992.
Comitetului Național Român ICOMOS este o organizație națională constituită exclusiv din
specialiști în domeniul patrimoniului construit, parte a ICOMOS - organizaţie internațională
de expertiză a UNESCO prevăzută în textul Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO.
Scrisoarea deschisă poate fi citită aici:
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/stiri/2013_11/Scrisoare%20deschisa%20
a%20ICOMOS%20RO%20catre%20Ministrul%20Culturii.pdf

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/icomos-romania-se-pronunta-impotrivaformulei-propuse-de-mdrap-privind-descentralizarea.html
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INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIOULUI
„SERILE PATRIMONIULUI NAŢIONAL” DEBUTEAZĂ MIERCURI, 20
NOIEMBRIE,
LA JOCKEY CLUB ROMÂN, BUCUREŞTI

Prima ediţie a evenimentului „Serile Patrimoniului Naţional”, organizat de Institutul
Naţional al Patrimoniului, va avea loc miercuri, 20 noiembrie, ora 18, la Jockey Club Român,
Bucureşti.
În cadrul evenimentului, dl. Radu BOROIANU, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, va
susţine prelegerea „Deruta Patrimoniului Naţional”.
“Serile Patrimoniului Naţional” îşi propun să devină o dezbatere lunară, cu scopul de a
trage un semnal de alarma în vederea salvagrdării patrimoniului naţional. Personalităţi ale
vieţii publice vor pune în discuţie probleme actuale pentru cultura română, mediul
educaţional, social sau politic din perspectiva unui domeniu fundamental pentru România.
Temele abordate vor cuprinde atât o trecere în revistă a spaţiului construit înainte şi după
1989, cât şi idei referitoare la mentalităţi, discurs, identităţi, memorie colectivă şi politici
culturale.
„«Serile Patrimoniului Naţional» reprezintă o iniţiativă a Institutului Naţional al
Patrimoniului de a aduce în faţa publicului teme cotidiene pentru domeniul
patrimoniului, dezbătute de personalităţi care au marcat sau activează profund în
acest domeniu. Dezbaterea de miercuri va fi o evaluare a stării patrimoniului din
perspectiva unui demnitar al statului român, care va vorbi despre problemele acestui
domeniu din ultimii 20 de ani. În ediţiile viitoare, care vor fi lunare, vom invita şi
oameni marcanţi ai societăţii, istorici, arhitecţi şi chiar personalităţi politice, foşti
miniştri sau prim-miniştri în diferite guverne ale României. Totodată, sperăm să
putem organiza si dezbateri pe teme actuale, pentru că patrimoniul nu înseamnă doar
monumentele istorice, ci tot ce are mai bun o naţiune construit în generaţii.” a declarat
Alexandru MURARU, Director General al Institutului Naţional al Patrimoniului.
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Invitatul lunii decembrie la „Serile Patrimoniului Naţional” va fi ministrul Culturii, dl
Daniel BARBU.
Persoana de contact:
Ioana MOVILA
(T) 0757 46 27 60
(M) ioanamov@gmail.com
Institutul National al Patrimoniului
Adresa: str. Ienachita Vacarescu nr. 16, Sector 4, Bucuresti 040157
(M) inp@inp.org.ro(W) inp.org.ro(T) 021-336-6073; 021-336-5424
Informații de background INP
Institutul Național al Patrimoniului este o instituție publică de importanță națională, cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INP este condus de un
director general, care este și președintele consiliului de administrație și care coordonează
întreaga activitate a instituției. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării
și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor
istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea,
INP finanțează, prin acordarea de credite, obținute din timbrul monumentelor istorice,
reabilitarea unor monumente de patrimoniu. Instituția are numeroase atribuții în privința
protejării și promovării monumentelor istorice naționale și a celor incluse în Lista
Patrimoniului Mondial, fiind în acest sens și punctul de contact național UNESCO. INP
elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse pentru a fi incluse în Lista
Patrimoniului Mondial. În același timp, dezvoltă programe și proiecte naționale și europene
în domeniul patrimoniului, administrează fondul documentar al monumentelor istorice și
editează numeroase lucrări și publicații periodice în domeniu.
INP realizează și pune în valoare baza națională de date pentru patrimoniul arheologic,
patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale
asociate. Elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România.
Prima instituție care a avut ca obiect evidența și cercetarea monumentelor istorice a apărut
în România în 1892, iar ulterior aceasta și-a schimbat denumirea, structura și arhitectura
instituțională în numeroase rânduri, mai ales în perioada regimului comunist și după 1989.
De-a lungul timpului, aceasta a avut ca președinți personalități marcante de talia lui Nicolae
Iorga (1923-1940).
Sursa: www.patrimoniu.ro
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INVITAȚIE
S-A APRINS LUMINA LA CONAC !
Grupul Alternativa
pentru
monumente vă invită la
vernisajul expoziţiei “Sa aprins lumina la
Conac!”, Miercuri,
ora 18:30, la Casa
Monteoru, Calea
Victoriei Nr. 115.
“S-a aprins lumina la
Conac!” spune povestea
Conacului Neamţu, o
clădire de patrimoniu
aflată într-un real
pericol fizic, fiind
marcată de o evidentă
criză identitară. Pentru
conac, tutunul şi
usturoiul reprezintă
resurse inedite şi
palpabile care,
împreună cu buştenii
pentru lemne de foc, sau transformat într-un
consistent sprijin
pentru conservarea
pe timp de iarnă.
“S-a aprins lumina la
Conac!” face parte dintro serie de 4 expoziţii ce
îşi propun să puncteze
că orice iniţiativă, oricât
de modestă, este
binevenită şi că există soluţii pentru patrimoniu atât timp cât există şi interes în a le găsi.
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INVITAȚIE
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Stimați colegi,
O.A.R. - Filialele Iași - Vaslui, Bacău - Neamț și Nord - Est
organizează împreună, pentru prima dată

ANUALA DE ARHITECTURĂ - IAȘI, 2013,

eveniment ce se va desfășura la Iași, sâmbătă 23 nov.
2013, după următorul program:

- conferința: “DESPRE ARHITECTURĂ ... PATRIMONIU, ENERGIE, SPAȚIU
PUBLIC”, Iași, Palas Mall - sala Vivaldi (etaj 2) începând cu ora 9,30 având
printre conferențiari pe:
- arhitect Șerban Țigănaș, președintele O.A.R.,
- arhitect Șerban Sturdza, vicepreședinte O.A.R.,
- arhitect Vlad Gaivoronschi, președinte Filiala Timiș,
- arhitect Constantin Gorcea, președinte Filiala Nord - Est.
- vernisajul expoziției de proiecte, cuprinzând peste 120 lucrări,
nominalizarea și premierea proiectelor pe secțiuni, începând cu ora 17,
Iași, Palas Mall (accesul dinspre Auchan).

Vă invităm să luați parte la eveniment și să fiți alături de invitații noștri.
Având în vedere numărul limitat al locurilor pentru conferință vă rugăm
să confirmați participarea la sediul Filialei din Iași, până miercuri, ora
17 pe adresa de mail oar_iasi@yahoo.com sau la numărul de telefon
0332 455 269.
Pentru colegii din alte localități, care doresc să rămână în Iași până
duminică rugăm să anunțați până marți, ora 17, în vederea rezervării
camerelor.
George CARAPANU / Presedinte
mail: gcarapanu@hotmail.com
mob. 0040(0) 744 507 778
Iasi, B.dul Stefan cel Mare, nr.4,bl.4,demisol
mail: oar_iasi@yahoo.com
www.oar-iasi
T: 0040(0) 332 455 269
F: 0040(0) 332 455 261
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