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SIBIU / EVENIMENT 

CORPUL B AL BIBLIOTECII ASTRA DIN SIBIU,  RECUNOSCUT CA 
ACCESIBIL PENTRU PERSOANELE ÎN SCAUN RULANT 

AUercuri, 27-03-2013 13:4 Silviu Borş, directorul Bibliotecii ASTRA Sibiu 

 

Reprezentanţii Fundaţiei Motivation au acordat în 27 martie, directorului Bibliotecii 

Judeţene ASTRA din Sibiu, Marca Accesibilităţii, demonstrând astfel că este permis 

accesul persoanelor în scaun rulant în interiorul Corpului B al bibliotecii. 
 

Biblioteca va apărea pe o hartă a accesibilităţii la nivel naţional. 

  

“Ne aflăm aici, la al treilea eveniment de acest gen, în care alegem o clădire publică în care toată 

lumea trebuie să aibă acces. Alegem să oferim un certificat prin care recunoaştem gradul de 

accesibilizare pentru utilizatorii de scaun rulant”, a declarat Alexandru Mănăilă, unul dintre 

coordonatorii proiectului. “Trebuie să împart aceste felicitări cu cei care au gândit construcţia 

acestei clădiri şi care au asigurat această accesibilitate. Dar mai mult decât felicitările şi marca de 

accesibilitate, contează cei care au nevoie de ea şi mă bucur că avem această accesibilitate 

asigurată. Aşa cum se observă deja, a fost unul dintre obiectivele bibliotecii să asigure accesul 

cât mai facil şi persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. Avem în continuare un obiectiv al nostru 

de a asigura baza materială până la accesibilitate pentru persoanele cu toate tipurile de 

dizabilităţi, nu doar locomotorii”, a declarat Silviu Borş la pirmirea certificatului. 
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Acesta a amintit şi faptul că accesul în bibliotecă se face 

pe baza unui permis care pentru acest persoanele cu 

dizabiilităţi este gratis.Potrivit reprezentanţilor fundaţiei 

Motivation, certificatul are o valabilitate de doi ani, 

moment în care va fi efectuată o reevaluare. 

 

Marca accesibilităţieste acordată în urma unei evaluări 

care are în vedere accesul în spaţiul exterior, accesul în 

spaţiul interior şi facilităţile puse la dispoziţie, în funcţie 

de specificul fiecărei clădiri. 

 

 Mai multe persoane în scaun rulant au fost prezente la 

eveniment şi au urcat până la etajul patru al clădirii, în 

sala de unde se închiriază cărţile. 

 

 

Nicu Priporeanu, de 39 de ani, în scaun cu rotile de 22 de ani, spune că este foarte important ca 

persoanele în scaun rulant să aibă acces la cultură.“Este la fel de important ca a intra într-un 

spital sau o farmacie. Accesul la informaţie este important. Avem acces aproximativ în toate 

clădirile publice din oraş, mai puţin primăria veche, câteva sedii de bănci, în rest eu, zic, că este 

destul de bine. Mai greu pe străzi, unde o bordură este mai înaltă, nu este făcută acea mică 

rampă. În proporţie de 80 la sută, în Sibiu, o persoană cu dizabilităţi se poate descurca”, a spus 

bărbatul.Acesta spune că autorităţile ar trebui să se preocupe mai mult de această problemă.“Eu 

zic că ar trebui mai multă atenţie din partea autorităţilor. Nu este normal pentru că şi noi suntem 

oameni şi avem aceleaşi drepturi ca şi restul oamenilor”, a mai spus bărbatul. 
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La nivelul judeţului Sibiu, au 

fost evaluate 52 de clădiri 

publice. Dintre acestea, patru 

sunt accesibile, 38 sunt 

inaccesibile şi 10 moderat 

accesibile. 
  

Potrivit reprezentanţilor Funda-

ţiei Motivation, pentru clădirile 

accesibile spaţiul trebuie să ofere 

persoanelor cu dizabilităţi 

posibilitatea de a se deplasa independent şi să aibă acces la toate facilităţile. Cele inaccesibile 

sunt clădirile în care de la intrare persoanele în scau rulant nu au acces. 

“Clădirile considerate moderat accesibile sunt acele clădiri unde întânim un prag ce este mai 

dificil de trecut, dar nu imposibil. Nu gândim moderaţia ca o lipsă”, a explicat Alexandru 

Mănăilă. 

  

Harta accesibilităţii, care cuprinde clădirile 

din ţară în care persoanele în scaun rulant pot 

intra, alături de Marca Accesibilităţii au 

apărut în cadrul proiectului “Roţile 

Schimbării – către servicii adecvate pentru 

utilizatorii de scaun rulant”, finanţat de 

USAID – Agenţia Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internaţională. Proiectul este 

implementat în perioada 2011-2014 şi are ca 

scop reducerea numărului de utilizatori de 

fotoliu rulant imobilizaţi la domiciliu şi 

stimularea participării lor la viaţa comunităţii 

prin activităţi sportive, culturale şi recreative. 

 

În cadrul proiectului vor fi evaluate 1.000 de clădiri din domeniile: cultură, divertisment, 

sănătatem sport, turism şi servicii de interes public şi aproximativ 2.200 de locuinţe ale 

utilizatorilor de fotoliu rulant din întreaga ţară. 

  

Harta accesibilităţii poate fi consultată pe site-ul www.accesibil.org, fiind prima hartă 

naţională a locurilor accesibilizate, destinată persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. 

 

Foto: Arh. Mircea ŢIBULEAC 

Sursa: http://www.ronduldesibiu.ro/cultura-educatie/corpul-b-al-bibliotecii-astra-din-sibiu-recunoscuta-ca-

accesibila-pentru-persoanele-in-scaun-rulant/ 

Pentru evenimentul in format video, accesati linkul de mai jos: 

https://www.wetransfer.com/downloads/7e5ada411805b96c5fc570968934322720130401105538/df3d662933f14

186806e76da5c7d1e9b20130401105538/4f8f1e 

http://www.ronduldesibiu.ro/cultura-educatie/corpul-b-al-bibliotecii-astra-din-sibiu-recunoscuta-ca-accesibila-pentru-persoanele-in-scaun-rulant/
http://www.ronduldesibiu.ro/cultura-educatie/corpul-b-al-bibliotecii-astra-din-sibiu-recunoscuta-ca-accesibila-pentru-persoanele-in-scaun-rulant/
https://www.wetransfer.com/downloads/7e5ada411805b96c5fc570968934322720130401105538/df3d662933f14186806e76da5c7d1e9b20130401105538/4f8f1e
https://www.wetransfer.com/downloads/7e5ada411805b96c5fc570968934322720130401105538/df3d662933f14186806e76da5c7d1e9b20130401105538/4f8f1e
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TURNUL SFATULUI (SIBIU) 

SĂ RECUNOAȘTEM PĂCĂLELILE 

 Opinii 

De arh. Dorin Boilă  

După ultimii vreo 30 de ani de comunism și cei 

vreo 23 de post-comunism, am învățat să 

recunoaștem majoritatea păcălelilor, pe care 

grupurile politice de conducere, grupurile 

internaţionale de putere (în fond financiară), 

mafiile comerciale ascunse sub denumiri 

pompoase, încearcă să ni le administreze, exact 

cum făceau statele pre-capitaliste cu teritoriile 

încă necucerite economic. 

Dacă vă mai amintiți de la cursurile de istorie din 

școală, palide cum erau, că marile puteri pre-

capitaliste, apoi capitaliste sau comuniste (totuna…) 

au ajuns chiar la războaie între ele, unele mondiale, 

pentru ocuparea economică a teritoriilor. 

Păcat că astăzi istoria nu se predă din această perspectivă, deși ÎNCĂ mai avem libertatea de a ne 

alcătui propriile manuale școlare; pentru că am putea transmite și copiilor viziunea corectă a 

statutului nostru de țară mică, supusă alternativ sferelor de influență economică, desigur, la 

început pe Principate – de la Est popoare migratoare asiatice, culminând cu maghiarii, turcii și 

rușii / de la Vest imperii de genul celui antic Roman, apoi Habsburgic (aliat temporar cu 

maghiarii), apoi German-nazist, astăzi american-internaționalist… De unde și alianțele noastre, 

temporare și atât de discutate de către cei interesați exclusiv în spoliere economică! 

Este greu, în aceste condiții, ca acest popor să lupte eficient cu presiunea exterioară, dar și cu 

cozile de topor inerente, dinăuntru ! Totuși, primul pas este recunoașterea eficientă a păcălelilor 

– ca să ne putem acomoda eficient și să răspundem cu reacția adecvată…Pentru că, prin toate 

acestea și prin răspunsurile adecvate, ajungem și la viața noastră de zi cu zi – la viața 

comunităților din orașe și sate, ceea ce pare deja foarte tangibil chiar și pentru cei „neinteresați” 

de determinantele politice – ca și când ar trăi pe insule autonome!... 

De exemplu, în actuala perioadă se pot recunoaște simplu semnele acestui război invizibil dintre 

imperiul rusesc (ce a pierdut o parte din sferele politice și a trecut la șantajul economic prin gaze, 

cumpărări de combinate industriale pe care le falimentează, etc,etc.) și imperiul american, mai 

difuz căci internaționalizat, - care încearcă să umple goluri politice prin capete de pod militare și 

lasă spolierea economică pe seama așa-zisului capital multinațional, dar și al Uniunii Europene 

!! Din aceste ultime două sfere, recunoaștem Fondurile monetare și băncile „de dezvoltare”, care 

au devenit factori de prăbușire a economiilor naționale în care pătrund ca „neutri consultanți”, de 
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fapt cămătari ordinari / apoi legislația stufoasă vest-europeană, care accentuează diferențele 

dintre „țările din linia întâi” (profitoarele politicii UE) și cele sub-dezvoltate, aduse „în Club” ca 

să fie ținute mai bine sub control și ca să devină teritorii-debușeu pentru economiile avansate – 

flexibile -avangardiste… 

Am învățat să recunoaștem păcălelile comerciale, dar cu ce efecte dezastruoase pentru sănătatea 

celor mulți, pentru aspectul așezărilor noastre: 

 consumismul generat de super-marketuri și mall-uri, care schimbă în rău modul firesc de 

gestionare a unei familii și a vieții unui oraș 

 importul supra-dimensionat de alimente ieftine, toate niște bombe cu efecte devastatoare 

pentru organismul uman (pline de chimicale, de radiații și medicamente, necoapte, 

organisme modificate genetic,etc. !!) 

 valuri de medicamente de sinteză, tot din import, de fapt chimicale toxice, care, după 

efectul temporar pozitiv, ne distrug organele supra-ocupate să dezintoxice corpul (vedeți 
statisticile din ultimii ani, cu aceste urmări, indiferent de vârstă…) 

 jucăriile electronice (ptr. adulți și copii), care vin în valuri succesive, cu programe 

(softuri) mereu incomplete, mereu completate și tot mai  scumpe, deși ne scad calitatea 

vieții sufletești și relațiile normale cu ceilalți… 

 ca să nu mai amintim despre MORALA ȘI EDUCAȚIA, devastate de valurile de 

informații-gunoi, care se revarsă peste toate vârstele (de preferință peste cei nepregătiți, 
ca etate, cultură…). Este FALS ceea ce susțin promotorii acestor producții deșănțate, 

cum că epoca de azi aduce inerent aceste valuri !! Ele sunt dirijate în acest sens, pentru că 

puteau fi dirijate,cu aceleași mijloace, spre învățături corecte, decente, folositoare tuturor 

vârstelor, adică ÎN SPIRIT ADEVĂRAT CREȘTINESC! 

Am învățat să recunoaștem păcălelile politice, anti-naționale, utilizate ca mijloc de deprimare a 

comunităților tradiționale: 

 satanizarea statului național, a sentimentului patriotic și a naționalismului firesc pentru 

orice popor ! Vedeți bine, este vorba despre popor, nu despre minorități aflate într-un stat 

sau altul… 

 provocările la care sunt supuși reprezentanți ai etniilor con-locuitoare în statele existente, 

doar-doar se vor ivi noi motive de blamare a statului național ! 

 lupta încrâncenată pentru distrugerea imaginii familiei tradiționale, normale și creștine ! 

 cumpărarea de valori imobiliare, numai în statele subdezvoltate economic-social – 

pământ, bogății subterane, surse de apă, păduri, construcții – AVIZ PROPRIETARILOR 

SĂRACI! 

 

Sursa: http://turnulsfatului.ro/19800/sa-recunoastem-pacalelile.html?sst= 

http://turnulsfatului.ro/19800/sa-recunoastem-pacalelile.html?sst
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UAR 

POZIŢIA UAR REFERITOARE LA PROBLEMELE URBANISTICE 
MAJORE ALE BUCUREŞTIULUI 

COMUNICAT DE PRESĂ 

28.03.2013 

Recenta actiune de demontare a Halei Matache are un aspect grav în demersurile administrative 

dar problema urbanistica este mult mai complexa si mai grava - atât în aceasta zona cât si din 

punct de vedere al ansamblului dezvoltarii arhitecturale si urbanistice a capitalei. 

Uniunea Arhitectilor din România considera ca pentru toata artera de legatura prevazuta 

între Calea Victoriei - Buzesti - Uranus este necesar un concurs international prin care sa se 

evidentieze reteaua de transport a orasului si zonele riverane ale acestei artere, zone care pot fi 

de locuinte, dotari, spatii verzi, birouri dar si alte variante, care nu sunt cunoscute la ora actuala 

nici de populatia Bucurestiului si nici chiar de profesionisti (arhitecti, urbanisti, restauratori, 

etc) 

În ultimele doua luni a fost organizat un concurs de atribuire a Planului Urbanistic General 

(PUG) pentru Bucuresti, fiind selectata Universitatea de Arhitectura si Urbansim Ion Mincu. 

UAR considera ca este necesara o consultare publica în cadrul careia sa se prezinte atât 

principiile cât si conceptul de proiectare a acestei lucrari majore pentru capitala, care trebuie sa 

marcheze o lunga perioada de timp. 

Revizuirea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului (prin OUG nr. 

7/2011 - aprobata cu modificari de Camera Deputatilor, în calitate de for decizional, în data de 

19 februarie a.c.) a fost respinsa de Presedintie si retrimisa Parlamentului, pe data de 18 martie 

a.c, pentru reexaminare. În conditiile date, se impune reluarea dezbaterii pe tema modificarii 

Legii Urbanismului, atât în Parlament cât si în cadrul societatii civile. 

Pornind de la aceasta actiune de demontare si de rezolvare punctuala a problemei unui 

monument istoric, cum este Hala Matache, Uniunea Arhitectilor din România considera ca se 

impune tratarea situatiei urbanistice a Bucurestiului la nivel de ansamblu, cu accent pe 

dezvoltarea durabila, de perspectiva a capitalei. 

                                                                                                                                             

                                                                Conducerea Uniunii Arhitectilor din România 

 



 

8 

OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

"TRANSLAREA" HALEI MATACHE 

 

De Florin Bălteanu 

 

După coborîrea acoperişului (27 martie), s-a trecut la dezmembrarea acestuia şi 

transportul materialului rezultat.  Dezmembrarea secţiunii de acoperiş vizibilă din spaţiul 

public s-a bucurat de grija muncitorilor, aceştia încercînd să realizeze operaţiunea chiar 

folosind o cheie (pe o structură nituită). Nu avem imagini care să ilustreze desfacerea părţii 

principale a acoperişului, rămasă în spatele gardului înalt de cca. 7m al incintei şantierului. 
S-a putut observa faptul că starea în care se afla respectiva porţiune de şarpantă, după coborîre, 

iar mai apoi, în timpul dezmembrării, era mult mai proastă ca a aceleia vizibilă din stradă. 

Manevrarea, după tranşare, a fragmentelor rezultate a lăsat urme semnificative asupra acestora. 

Ceea ce s-a considerat a fi moloz a fost transportat în afara Bucureştiului (zona Bragadiru - 

Domneşti). Fragmentele din structura metalică asupra cărora se va încerca aplicarea promisiunii 

de refolosire în reconstrucţia monumentului istoric au fost duse la baza Lafarge Comnord 

Progresul (Drumul Berceanului). 
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Sursa: http://observatorulurban.ro/santierul-de-la-hala-matache-27-30-martie.html 

http://observatorulurban.ro/santierul-de-la-hala-matache-27-30-martie.html
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REVISTA ARHITECTURA 

CLĂDIND PENTRU COMUNITATE. ŞCOLILE DE VARĂ DE 
ARHITECTURĂ EXPERIMENTALĂ PAO  

 
De Michael Wieczorek  

Din 2005, un grup de arhitecţi, artişti şi artizani din diferite ţări, majoritatea constituind-o 

profesionişti şi studenţi din domenii conexe cu arhitectura, se întâlnesc anual în cadrul şcolii de 

vară de arhitectură – PAO. Intenţia acestor manifestări este să imagineze şi să realizeze o gamă 

cât mai variată de proiecte experimentale, de la intervenţii artistice mici plasate deasupra 

pavilioanelor de arhitectură până la Land Art. În ultimii şapte ani, în jur de 200 de studenţi şi 

profesionişti au participat la workshopurile organizate în Germania, Italia şi România. 

 

Combinaţia între teorie şi practică, între reflecţie şi creaţie, între contemplaţie şi producţie este 

ideea-nucleu a proiectuluI. Meşteşugul este privit şi din perspectiva pragmatică, dar este perceput 

în cadrul PAO mai ales în calitate de concept. Marele atu este împletirea dintre practică şi 

intelect. Un aspect esenţial îl constituie, de asemenea, înţelegerea spiritului locului, manifestat 

prin cultura şi mentalitatea locale. 

 

Proiectele PAO nu sunt impuse de dinainte, ci sunt găsite pe loc şi realizate în condiţii care cer 

ingeniozitate şi spirit de improvizaţie. Modelele arhitecturale apar in situ, în condiţii naturale, la 

scala unu pe unu. Acest mod de lucru nu duce neapărat la o arhitectură ieşită din comun, însă 

http://arhitectura-1906.ro/author/michael-wieczorek/
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este baza unei munci făcute cu multă bucurie şi aducătoare de o mare satisfacţie personală. La 

urma urmei, o asemenea perspectivă asupra arhitecturii este bine-venită şi necesară oriunde şi 

oricând. 

 

Înţelegerea culturii prin creaţia colectivă 

 

Pe lângă experienţa practică, programul PAO cuprinde conferinţe şi seminarii, fiind menit să 

completeze actuala educaţie universitară de arhitectură. A fost dezvoltată o metodologie deschisă 

care utilizează intervenţiile architectonice şi artistice ca instrumente pentru sit-anchetă, studiu 

cultural şi analize de teren. Procesul de creaţie şi cel de producţie pot fi privite ca un instrument 

analitic sau ca un agent de contrast care implică observarea şi investigaţia complexă. Deoarece 

aceste procese se bazează pe o multitudine de materiale şi de resurse, cunoaşterea acestora face 

posibilă perceperea unei amprente specifice culturii şi atmosferei dintr-un anumit loc, lăsând să 

se întrevadă şi aspectele sale sociale, precum şi mijloacele tehnologice. 

 

Învăţarea teoretică este mai eficientă dacă se combină cu practica. PAO dezvoltă un sistem 

operaţional care reuneşte atelierele de construcţie şi de artă, predarea academică, editarea de 

carte şi realizarea de expoziţii, precum şi educaţia profesională şi cursurile creative pentru copii. 

De-a lungul ultimilor ani, PAO a făcut experimente cu forme alternative de creaţie în artă şi 

design. Workshopurile se bazează pe doi factori principali: 1) Gândirea colectivă, pe baza 

dinamicii de grup, a spiritului de echipă şi de colaborare; 2) Sit-specificarea, dat fiind că toate 

activităţile îşi au baza în specificul unui anumit loc, definit atât în funcţie de condiţiile fizice, cât 

şi de mentalitatea locuitorilor. 

 

În acest mod, arhitectura este considerată un proces al gândirii, al practicii şi al învăţării. Cu alte 

cuvinte, PAO pune mai puţin accentul pe arhitectura văzută ca o activitate desfăşurată în vederea 

obţinerii unui anumit rezultat, privilegiind în schimb procesul de desfăşurare a actului 

arhitectonic. În acest fel, arhitectura nu mai este un design finit, un obiect sau o clădire, ci o forţă 

intelectuală capabilă să stârnească şi să împingă mai departe ideile, o formă de experienţă, de 

imaginaţie şi de memorie. Convingerea mea este că architectura privită în acest fel dă naştere 

înţelegerii şi inteligenţei practice pentru cei interesaţi de astfel de experimente. Astfel, taberele 

PAO au devenit laboratoare pentru experienţe care rezultă din provocările create de mediu şi 

persoane, dar în acelaşi timp ele au fost surse ale cunoaşterii. Este vorba de cunoaşterea unui loc, 

dar şi de cunoaşterea capacităţii de a-l schimba, în bine sau în rău, printr-o intervenţie 

arhitectonică sau artistică. 

 

Citiți textul integral în numărul 1/2013 al revistei Arhitectura – Număr special 

Timișoara 

 

Mai multe informaţii despre programul PAO: 

www.pao-project.org, www.facebook.com/pao.potoc 

 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/03/cladind-pentru-comunitate-scolile-de-vara-de-

arhitectura-experimentala-pao/ 

http://www.pao-project.org/
http://www.facebook.com/pao.potoc
http://arhitectura-1906.ro/2013/03/cladind-pentru-comunitate-scolile-de-vara-de-arhitectura-experimentala-pao/
http://arhitectura-1906.ro/2013/03/cladind-pentru-comunitate-scolile-de-vara-de-arhitectura-experimentala-pao/
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INVITAŢIE 
 

EXPOZIŢIE DE ACUARELĂ ŞI TUS - ARH. MIA SUTASU 

Centrul de Cultura Arhitecturala al Uniunii Arhitectilor din Romania va invita marti, 2 aprilie 

2013, la vernisajul expozitiei de tus si acuarela semnata de arh. Mia Sutasu. Intitulata sugestiv 

"Flower Power" expozitia - o adevarata explozie de culoare si energie -  poate fi vizitata in 

perioada 2-16 aprilie a.c, de luni pana joi in intervalul orar 10-17 si vineri intre orele 10-14. 
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INVITAŢIE 

CONVENŢIA ROMÂNĂ DE ARHITECTURĂ ŞI DESIGN ROCAD 2013  

 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti si DK EVENTS va 

invita sa participati la editia a II-a a evenimentului Conventia Romana de Arhitectura si 

Design (ROCAD) ce va avea loc in perioada 15-17 mai 2013 la Palatul Parlamentului, 

Bucuresti.  

 

Sesiunile de conferinte si dezbateri pe tema: „Experiente si competitii in arhitectura” au ca 

invitati speciali pe (in ordine alfabetica): Andreas Vogler (Elvetia), Arturo Vittori (Italia), 

Benedetta Tagliabue (Spania), Brian Spencer (SUA), Dan Sergiu Hanganu (Canada), Daniel 

Libeskind (SUA), Dominique Perrault (Franta), Keisuko Toyoda (Japonia), Marvin Malecha 

(SUA), Masayuki Kurokawa, Miguel Baudizzone (Argentina), Peter Blundell Jones (Marea 

Britanie)  si Phil Ayres (Danemarca). Ariile acestora de expertiza variaza de la curente in voga 

precum arhitectura organica, la directii ultra moderne precum arhitectura aerospatiala sau 

designul parametric.  

 

La ROCAD vor avea loc vernisajele unor expozitii de arhitectura care au generat curente in 

domeniu si care sunt prezentate pentru prima oara in Europa de Sud-Est: "The Heritage of 

Frank Lloyd Wright" – curator: arh. Brian Spencer (SUA); "From Pyramids to Spacecrafts" – 

curatori: Andreas Vogler (Elvetia) si Arturo Vittori (Italia). 

 

ROCAD de asemenea inseamna expozitii-spectacol ale companiilor lideri din domeniile: 

urbanism, materiale de constructii, design de exterior, mobila, iluminat, materiale si textile, baie 

si bucatarie, ecodesign, retail si domenii conexe;  boutique-uri tematice si degustari. 

 

Pentru a va inscrie, va rugam sa solicitati formularele de inregistrare, contactand 

organizatorii la tel: 021.231.27.36; 021.231.91.84; fax: 021.231.27.36 sau la e-mail: 

inscriererocad2013@dkevents.ro.  

 

 

*NOTA: Locurile in sala sunt limitate! Accesul la Conferintele ROCAD 2013 se face pe baza 

achitarii unei taxe de participare. Prin eforturile organizatorilor ROCAD 2013 pretul biletului 

pentru arhitectii membrii ai Ordinului Arhitectilor din Romania, posesori de TNA, 

masteranzi, stagiari si profesori de specialitate este de 43 EURO/3 zile – loc standard si 61 

EURO/3 zile – loc in primele 10 randuri.  

Pretul biletelor pentru arhitecti non-membri OAR, reprezentanti ai autoritatilor publice locale 

si centrale si reprezentanti ai companiilor din domeniu este de:  150 EURO/3 zile – loc 

standard si 200 EURO/3 zile - loc in primele 10 randuri, locuri cu vizibilitate sporita.  

Preturile contin TVA.  
 

Cu respect, Comitetul de Organizare 

Responsabil invitatie: Catalina Manea, E-mail: catalina@dkevents.ro, Tel: 0726718757. 

mailto:inscriererocad2013@dkevents.ro
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LA ROCAD 2013 PREZINTA: 
 

Andreas Vogler (Elvetia) si Arturo Vittori (Italia): fondatori ai biroului de cercetare si design 

Architecture and Vision. Prin crearea de proiecte pentru utilizarea in spatiul cosmic si in cele mai 

provocatoare medii ale planetei noastre, biroul Architecture and Vision isi propune sa defineasca 

un nou spirit al locului pentru „era spatiala”. Din 2002 pana in 2004 Vittori a fost managerul 

echipei care se ocupa de designul cabinelor de avioane la Airbus (Franta), luand parte la 

proiectarea cabinei pentru primul A380 – cel mai mare avion de pasageri construit vreodata. 

 

Benedetta Tagliabue (Spania): In prezent, profesor la „Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 

din Barcelona”. In 2004 a primit Diploma de Onoare „Doctor of Arts”. Benedetta Tagliabue a 

inceput sa colaboreze cu arhitectul Enric Mirallez in 1991, care ulterior i-a devenit si sot, alaturi 

de care a infiintat Studioul de Arhitectura Miralles-Tagliabue. Impreuna, au construit cladiri 

reprezentative si spatii publice, precum: Piata Santa Caterina, Parcul Diagonal Mar, Cladirea 

Parlamentului Scotian, Cladirea Consiliului Local din Utrecht si o scoala de muzica din 

Hamburg. Sub conducerea ei, studioul functioneaza nu numai in scopuri  arhitecturale, dar si 

design, peisagistica, spatii publice, restaurare de cladiri. A primit, alaturi de Miralles, premiul 

RIBA pentru Cladirea Parlamentului Scotian, in 2001. 

 

Brian Spencer (SUA): membru al Institutului American al Arhitectilor, curator la Muzueul 

Milwaukee Art, membru fondator al Congresului International al Muzeelor de Arhitectura de la 

Helsinki, promotor fervent al arhitecturii organice. Pe parcursul activitatii sale a primit mai 

multe premii, printre care: Premiul de apreciere pentru schimburi de experienta profesionala, 

Uniunea Arhitectilor din Rusia 2002, Premiul de Merit pentru dezvoltarea cooperarii 

internationale din partea Academiei Internationale de Arhitectura in 1994. 

 

Dan Sergiu Hanganu (Canada): arhitect canadian de origine romana decorat cu medalia 

Institutului Regal de Arhitectura al Canadei. A proiectat si realizat un numar de cladiri 

importante din Quebec, incluzand aripa cea mai recenta a Pointe-à-Callière Museum, cladirea 

HEC Montréal, sala de concerte Hall of Rimouski, Scoala de design UQAM. Este membru de 

onoare al Academiei Romane din 2003. 

 

Daniel Libeskind (SUA) - Daniel Libeskind a fost pe rand poet, muzician, scenograf de opera 

pana sa ajunga sa cucereasca orizontul construit al multor metropole. Printre cladirile lui se 

numara: Muzeul Evreiesc din Berlin, Muzeul de Arta din Denver, SUA, Grand Canale Theatre 

din Dublin, Muzeul Danez Evreiesc din Copenhaga. Lucrarile lui au fost expuse in unele dintre 

cele mai mari muzee si galerii ale lumii: Muzeul de Arta Moderna din New York, Institutul de 

Arta din  Chicago si Centrul Pompidou din Paris. 

 

Dominique Perrault (Franta) – AFEX Award pentru Universitatea Ewha, Grand Medaille d'or 

d'Architecture din partea Academiei de Arhitectura in 2010, Premiul Mies van der Rohe in 1997, 

French National Grand Prize for Architecture, in 1993 si Premiul Equerre d'Argent pentru 

Hotelul Industrial Berlier in 1989. 
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Keisuke Toyoda (Japonia): co-fondator si director al biroului Noiz Architects. Este specialist in 

design parametric. A lucrat timp de 4 ani in biroul lui Tadao Ando. In prezent este lector la 

NCTU Taiwan si lector la Centrul de Arte si Media al Universitatii  de Arte din Tokyo . 

 

Marvin Malecha (SUA) - Decan al Facultatii de Design din cadrul Universitatii din North 

Carolina, SUA. A ocupat mai multe functii la nivel national, printre care si Presedinte al 

Asociatiei Scolilor de Arhitectura in perioada 1989-1990 si Presedinte al Institutului American al 

Arhitectilor in 2009. Cele mai importante premii dobandite au fost: AIA/ACSA Topaz Medallion 

pentru excelenta in domeniul arhitectural academic si AIA North Carolina F. Carter Williams 

Gold Medal pentru Architectura. 

 

Masayuki Kurokawa (Japonia) - Contributiile lui Kurokawa la designul contemporan au fost 

profunde. Probabil cea mai notabila lucrarea a sa este “GOM Series” (gazduita in colectia 

permanenta a Muzeului de Arta Contemporana din New York) in care cauciucul a fost utilizat ca 

material principal intr-o maniera cat se poate de estetica. A primit mai multe premii de-a lungul 

carierei sale, printre care: Mainichi Design Award, IF prize in Germania, si Premiul The Good 

Design. Multe dintre lucrarile sale sunt expuse in permanenta in colectiile de design de la 

MOMA-New York, Denver Art Museum si Metropolitan Museum of Art.  

 

Miguel Baudizzone (Argentina): profesor de arhitectura la Universitatea din Buenos Aires 

(1983 – 2009). Este autorul a numeroase lucrari construite si proiecte participante la concursuri 

in Argentina si in strainatate precum: Auditorium-ul din Buenos Aires (Premiul I in 1972), 

Centrul Cultural Mendoza (Premiul I in 1972), cladirile "Estuarul" si "Turnul 25 mai," 

Complexul Nazca (1982) si Barrio Siderca Bell (1989), care a primit Diploma de Onoare a 

Societatii Centrale a Arhitectilor in 1989 si Premiul de Afaceri pentru Arhitectura SCA / CPAU 

in 1990. 

 

Peter Blundell Jones (Marea Britanie): Profesor de arhitectura la Universitatea din Sheffield 

din 1994. A scris 13 carti, fara a lua in calcul editiile in limbi straine, precum si peste 500 de 

articole in 47 de reviste din 13 tari, cele mai frecvente aparitii fiind in The Architectural Review 

si Architects' Journal. 

 

Phil Ayres (Danemarca): arhitect, cercetator, pedagog. S-a alaturat Centrului pentru Tehnologia 

Informatiei si Arhitectura (Royal Academy of Fine Arts, Copenhaga) in 2009, dupa un deceniu 

de predare si de cercetare la Scoala Bartlett de Arhitectura din Londra, si completarea 

doctoratului in Danemarca, la  Aarhus School of Architecture. La numai 39 de ani Phil Ayres a 

publicat peste 20 de lucrari si a sustinut peste 10 expozitii in domeniu.  

 

 

 
 


