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SIBIU /HERITAS
PIAŢA HUET DIN SIBIU DEVINE VERDE
Culoare și bună dispoziţie. Timp de două zile, între 1 și 2 iunie, Piaţa Huet din
Sibiu prinde, din nou, viaţă.

Anul trecut, piața a îmbrăcat haina barocului. Măști împănate, toalete de epocă și un
cvartet baroc au schimbat, pentru o scurtă perioadă, atmosfera celei mai vechi piețe din Sibiu.
Sobrietatea barocului lasă locul anul acesta culorii, atmosferei relaxate, bunei dispoziții și
petrecerii. Piața Huet se transformă pentru și prin intermediul Festivalului Huet.Urban.
Ediția din acest an a festivalului are două teme principale: „Smart” și „Green”. Smart,
pentru că festivalul deschide noi posibilități de comunicare în managementul urban. Specialiști
în urbanistică și în ecologie vor prezenta care sunt soluțiile viitorului pentru ca orașul să devină
unul din ce în ce mai adaptat cerințelor din acest domeniu. Conferințele și atelierele se vor
concentra pe eficiența energetică, pe abordarea ecologică a conceptelor urbane în Sibiu dar, în
același timp, și pe promovarea turistică a acestui minunat oraș. „Tema Smart este una infinit mai
complexă decât cea din anul precedent. Ne oferă nenumărate oportunități de a crea, de a căuta
soluții, de a reuni specialiști în domenii ce până acum rar au ieșit în prim-plan. La Huet.Urban se
vor prezenta, soluții viabile pentru viitor”, explică Michael Engel, directorul Fundației Heritas,
organizatorul festivalului.
Dacă partea „smart” pare mai pretențioasă, ea va fi deplin compensată de partea „green”.
Piața Huet va deveni de nerecunoscut. În locuri pe care sibienii le știu acoperite de ciment sau
piatră cubică va răsări iarba, unde de această dată se va putea sta pe gazon, la un picnic. „Ideea
unui picnic într-o piață ce folosește mai mult drept parcare decât spațiu urban ne-a încântat de la
bun început. Vom avea pregătite coșuri de picnic, suprafețe generoase de iarbă naturală, vrem ca
sibienii și turiștii ce vor vizita festivalul să fie uimiți de schimbarea la față a Pieței Huet”, mai
spune Michael Engel.
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SIBIU / NOUTĂŢI
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ADMITERE LA SECŢIA
„URBANISM ŞI ADMINIS TRAREA TERITORIULUI”
SIBIU
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, prin
FACULTATEA DE URBANISM, anunţă organizarea concursului de admitere la Sibiu,
în data de 22 iulie 2013, la specializarea: Urbanism şi Administrarea Teritoriului,
acreditată ARACIS.
Desfăşurat ca program de licenţă de 3 ani (180 credite), cu posibilitatea completării
studiului de licenţă de 4 ani şi urmarea ulterioară a unui master de 2 ani în programul
Urbanism şi Politici Publice, programul desfăşurat la Sibiu în cadrul Facultăţii de
Urbanism a UAUIM, este acreditat ARACIS şi are scoase la concurs 50 de locuri (25
subventionate + 25 cu taxa) şi vizează formarea de specialişti în domeniul
urbanismului, pentru a lucra în administraţia locală (primării, consilii judeţene),
administraţia centrală (ministere, organizatii guvernamentale) sau în instituţii private
(birouri de urbanism) axate pe planificare, dezvoltare urbană şi teritorială, fonduri
europene şi gestiunea dezvoltării teritoriului, politici de coeziune teritorială, etc.
ÎNSCRIEREA va avea loc în data de 17 – 19 iulie 2013, la Sibiu, la sediul UAUIM din
str. Dealului nr. 6.
ADMITEREA va consta într-o probă unică ce va testa cunoştinţele de cultură generală,
creativitate şi logică ale candidatului, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi
:
cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;
cultură generală şi de specialitate;
capacitate de sinteză;
asociere de idei.
creativitate;
capacitatea de reprezentare geometrică şi spaţială;
capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii;
abilitatea de a folosi anumite strategii;
capacitatea de combinare şi transformare de date.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi secretariatul Facultăţii de Urbanism la
numărul de telefon: 021 – 30 77 180 sau la adresa de internet:
http://www.uauim.ro/admitere/
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Ce înseamnă licenţa în urbanism şi administraţie.
Secţia de Urbanism şi administrarea teritoriului de la Sibiu, singurul program din tara acreditat
in acest domeniu de licenta, a fost special creată pentru a răspunde nevoilor actuale ale societăţii
contemporane aflată într-o permanentă dezvoltare si schimbare.
Prin absolvirea acestui program, viitorii profesionişti vor fi pregătiţi pentru a conduce si a se
integra în colective pluridisciplinare capabile a soluţiona probleme specifice din domeniul
urbanismului şi amenajării teritoriului la nivelul administraţiei locale (primării şi consilii
judeţene) sau centrale (ministere sau organizaţii guvernamentale).
Activitatile din cadrul acestui program sunt concepute pentru a răspunde dinamicii şi
complexităţii situaţiilor cu care se vor confrunta viitorii profesionişti în practică după finalizarea
studiilor. Astfel, studenţii vor urma o formare profesională care se va concretiza în cursuri şi
ateliere de specialitate, oferindu-le o intelegere integrată a activităţilor de intocmire, avizare si
implementare a studiilor specifice, documentelor si documentaţiilor de urbanism si amenajarea
teritoriului, în concordanţă cu legislaţia nationala şi europeană.

Rolul urbanistului în administraţie.
Domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului este unul de o importanta deosebita în cadrul
administraţiei publice, prin prisma unor elemente specifice pentru definirea, urmărirea şi
apărarea interesului public şi a dezvoltării durabile şi sustenabile a comunităţii.
Ca urmare, rolul profesionistului urbanist în administraţia publică este acela de expert şi decident
în cadrul triadei politic-profesie-comunitate. Urbanistul are un rol definitoriu în organizarea şi
funcţionarea administraţiei publice, având responsabilităţi în arii precum: gestiunea dreptului de
proprietate şi interesul public, organizarea administrativ-teritorială, competenţele administratiei
privind documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, politicile publice integrate şi
sectoriale, compartimentul arhitectului şef şi şef serviciu urbanism, redactarea rapoartelor pentru
avizarea documentaţiilor şi evaluarea comparativă a acestora, justificarea oportunităţii unor
intervenţii urbane, lucrul cu şi în folosul comunităţii şi comunicarea intra şi extra instituţională.

Avantajele urmării unei astfel de pregătiri universitare si posibilitatile de
specializare dupa licenta.
Desfăşurat ca program de licenţă de 3 ani (diplomă de licenţiat în urbanism), acesta oferă imediat
dupa absolvire posibilitatea de angajare in cadrul administratiei publice locale sau centrale in
calitate de urbanist licentiat.
Pe parcursul ciclului de licenţă de la Sibiu se asigură in fiecare an efectuarea stagiului de practică
în cadrul administraţiei publice locale sau centrale, acest lucru reprezentând un avantaj important
în dezvoltarea unei cariere în domeniu.
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In cadrul Facultatii de Urbanism, completarea studiilor de licenta de 3 ani prin continuarea
studiilor de licenta cu cele de master se poate face urmand programul de master Urbanism si
Politici Publice, program acreditat in 2012 si care se desfasoara acum la Bucuresti, dar care din
2016, odata cu prima generatie de absolventi de licenta a programului Urbanism si Administrarea
Teritoriului, isi va incepe desfasurarea la Sibiu.
O a doua oportunitate o reprezinta urmarea unui master in domenii conexe urbanismului –
geografie urbana, economie, sociologie, drept, management institutional si altele.
O a treia oportunitate o reprezinta completarea studiilor de 3 ani de la Sibiu si obtinerea titlului
de Urbanist, prin absolvirea programului de licenta Proiectare si Planificare Urbana din cadrul
Facultatii de Urbanism, la Bucuresti. Absolvirea cu media peste 8.00 a programului de la Sibiu
asigura pentru cei care doresc să continue studiile în cadrul FU înscrierea automată in cadru
programului de la Bucuresti. Titlul de Urbanist ofera posibilitatea inscrierii in Registrul
Urbanistilor din Romania (RUR) si obtinerea dreptului de semnatura, conform regulamentului
RUR.
O a patra oportunitate este cea data de absolvire a programului de la Bucuresti si obtinerea
titlului de urbanist, este de a urma un program de master la Bucuresti. Oferta de programe de
master a Facultatii de Urbanism (FU) la Bucureşti include masterele de Amenajarea Teritoriului
şi Dezvoltare Regională, Proiectare Urbană, Mobilitate Urbană, Management Urban pentru
Oraşe Competitive, Peisaj şi Teritoriu. Titlul de master in urbanism ofera posibilitatea extinderii
dreptului de semnatura obtinut ca urbanist, conform regulamentului RUR.

Oportunităţi de carieră.
Licenţiatul în urbanism şi administrarea teritoriului va fi candidatul perfect pentru ocuparea
pozitiilor din cadrul serviciului urbanism al administraţiei publice locale, a funcţiilor de şef
serviciu urbanism sau Arhitect Sef.
Prin secţia de la Sibiu, singura din ţară care pregăteşte astfel de specialişti, Scoala de urbanism
doreşte să pregătească generaţii de specialisti care să marcheze prin cunoastere, integritate,
profesionalism şi dedicare, schimbări esenţiale în buna funcţionare a administraţiilor publice in
domeniul dezvoltarii urbane, în concordanţă cu cerintele locale, regionale, naţionale şi europene.
Totodată, licenţiaţii vor putea urma cariere în cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională, a
birourilor specializate în gestionarea fondurilor europene, în birouri de consultanţă, de
management al proiectelor europene sau in orice agentii, birouri sau organizatii care urmaresc
realizarea, implementarea si monitorizarea proiectelor de urbanism si a politicilor urbane de
dezvoltare.
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SIBIU / INVITAŢIE
SUSŢINEŢI PROIECTUL DE-A ARHITECTURA LA SEMIMARATONUL
DIN SIBIU !
Semimaratonul Sibiu, care se va desfăşura în 25 mai, este un eveniment de atragere de
fonduri pentru proiecte din comunitatea sibiana. Cei înscrişi în competiţie pot să aleagă un
proiect pe care îl susțin prin taxa de participare și prin mobilizarea unui cerc de susținători care
împărtășesc aceeaşi dorință. Printre cele aproape 30 de proiecte dedicate sibienilor este şi unul
care are în vizor promovarea arhitecturii prin cursul DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU.
Câteva detalii despre proiectul DE-A ARHITECTURA :
Denumirea proiectului: De-a arhitectura in orasul meu

Denumirea organizatiei/grupului de initiativa: Asociatia de-a arhitectura
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: Oraşele sunt făcute de oameni. Adulţii de azi
nu au la îndemână instrumentele care i-ar ajuta să-şi schimbe oraşele în mai bine. Pentru ca să se
simtă confortabil în oraşele de mâine, copiii ar trebui să înceapă să se uite în jur cu un ochi
“antrenat”, să înveţe că lucrurile se pot schimba şi cum se poate face asta. Educaţia legată de
mediul construit şi arhitectură nu se regăseşte în programa şcolară.
Cine sunt beneficiarii si care este grupul tinta: Beneficiarii sunt, în Sibiu, şcolarii din cele 12
clase a IIIa şi a IVa care s-au înscris pentru anul scolar 2013-2014. In întreaga ţară s-au înscris
55 de clase.
Descrieti ideea proiectului si activitatile ce vor fi derulate: Scopul programului educaţional
este introducerea in scoli a disciplinei privind cunoştinţe despre arhitectura si mediu construit,
pentru clasa a IIIa si aIV-a ca materie opţională.
Disciplina a fost conceputa pe tipologiile de invatare experientiala si de invatare prin proiect, pe
o structura de tip: observ si analizez, construiesc si prezint.
Prima parte a demersului educaţional urmăreşte achiziţionarea de informaţii
prin experinţa directă a elevilor (explorare, experiment, joc, etc.) şi prin prezentări vizuale, iar
cea de-a doua este aplicaţia practică a celor învăţate anterior.
In 12 clase din Sibiu, în anul şcolar 2013-2014, Asociaţia de-a arhitectura va gestiona toate
activităţile programului prin:
• Formarea îndrumătorilor arhitecţi şi învăţători
• Elaborarea şi redactarea cursului, pregătirea kit-ului de materiale didactice de-a arhitectura
• Producţia materialelor didactice
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• Asigurarea prezenţei arhitectului la orele de curs
• Consultanţă în privinţa modului de predare şi a activităţilor desfăşurate
• Asigurarea promovării şi vizibilităţii programului şi a sponsorilor
• Organizarea evenimentului/ expoziţiei de la finalul anului
Performanţe: Programul cultural de-a arhitectura are o vechime de 2 ani. 1000 de like-uri pe
facebook şi peste 250.000 de persoane atinse. 150 de elevi din 7 şcoli din Bucureşti şi 15
arhitecţi implicaţi în program în 2012-2013. 1400 de elevi din 35 clase din ţară şi 20 de clase din
Bucureşti împreună cu 50 de arhitecţi vor fi implicaţi în program în 2013-2014. 10 000 de elevi
din 400 de clase din România împreună cu 100 de arhitecţi vor fi implicaţi în program în fiecare
an, după 2016.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului: Pentru a pune gratuit cursul la dispoziţia a
12 clase (aproximativ 360 de copii) din Sibiu avem nevoie de 14.400 de euro. Adica 63.360 de
lei.
Schimbarile pe care le va produce proiectul: Viitorii cetăţeni vor fi mai implicaţi în procesele
de planificare şi proiectare care le vor afecta mediul de viaţã, datorită promovării în mediul
şcolar a ideii de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică. Copiii implicaţi în program
se deprind cu noţiuni elementare de arhitectură şi
urbanism, prin observarea şi analizarea directă a mediului construit în care trăiesc, prin aplicarea
acestor noţiuni într-un proces creativ comun, precum şi prin comunicarea şi asumarea
rezultatelor muncii lor.
Cine se va implica in implementarea proiectului?: 12 învăţători din Sibiu, 6 arhitecţi voluntari
din Sibiu şi echipa De-a arhitectura (6 arhitecţi fondatori).
Obiectivul de strangere de fonduri prin Semimaraton (minim 2.000 RON): 26.400 lei. Toţi
banii vor fi directionaţi spre clasele din Sibiu.
Cum se va realiza promovarea participarii organizatiei/grupului de initiativa la
Semimaratonul Sibiu 2013? : Arhitecţii sunt mobilizaţi cel mai bine de către alţi arhitecţi. Si de
asemenea mizăm pe copiii şi părinţii din cele 12 clase care s-au înscris în programul de-a
arhitectura pentru anul şcolar 2013-2014.
Despre programul "De-a arhitectura" cititi la: http://de-a-arhitectura.ro/
Despre asociatia "De-a arhitectura" si semimaraton cititi la: http://maratonsibiu.ro/asociatia-de-aarhitectura-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
Pentru înscrieri la semimaraton accesati: http://maratonsibiu.ro/
Pentru detalii / program de antrenament vă rog să o contactaţi pe Iulia Nistor:
iulia.nistor@studioinsp.ro | 0743 677 177
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TURNUL SFATULUI / SIBIU
CUM NE PREGĂTIM…

Opinii
De arh. Dorin Boilă
Viața noastră în această lume, așa cum ne-a lăsat-o
Creatorul, este rezultatul unei alegeri de la începutul
omenirii – pentru care însă n-am fost pregătiți! N-am
știut, prin acei primi strămoși, că promisiunea de a
cunoaște tot binele și tot răul din lume nu înseamnă
să fim „asemenea lui Dumnezeu”, ci tocmai să cădem
sub imperativele materiei, deci și ale ruginii, moliilor
și morții!
Astăzi, totul pare mai limpede… Se pare că, în sfârșit,
putem alege - printre vălurile care acoperă totul cu un
imens gunoi informațional – lucrurile cu adevărat
importante.
Care, eventual, să ne și ducă mai aproape de salvarea de dezastrul fizic și moral, salvare pe care
creștinii o numesc mântuire. Pentru că s-au adunat, în toți acești ani de după ultimul război
mondial, și peste tot în lume, fapte având pecetea despre care se spune chiar în Cartea Cărților –
și care prefațează evenimente dramatice pentru omenire…
Problema este, de fapt, cum ne pregătim, astăzi, pentru o schimbare fundamentală – pe care toate
faptele, gândurile, proiectele noastre au pregătit-o, fie că am conștientizat asta, fie că nu !! A stat
în firea lucrurilor ca să avansăm în direcția unui tehnologism egoist și autist față de comunitatea
umană și față de mediul natural, un avans înspre materialism și consumism – în dauna spiritului
și bunei conviețuiri!
De peste tot au început, în ultimele decenii, să apară semnale îngrijorătoare:
• mediul natural de echilibru (pădurile, lacurile, ghețarii etc.) este prădat cu furie, suprafețele
sale se retrag mereu!
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• în schimb terenul ocupat de construcții, industrii și arii poluate, sisteme de transport, crește
mereu și solicită tot mai multă energie !
• am ajuns în criză majoră de energie, iar soluțiile zise cu „energie verde” (bio-combustibil,
eoliene, panouri foto-voltaice, etc.) consumă în final mai mult decât produc!
• criza alimentară a devenit tot mai adâncă. Nu ne pot păcăli magazinele uriașe, cu rafturi
nesfîrșite pline cu alimente (mai mult sau mai puțin ambalate); toate astea sunt surogate de
alimente, care mai au substanță vitală maxim 10%, restul fiind înlocuitori, chimicale, săruri
anorganice, balast numai bun să ne îmbolnăvească!
• dar cele mai grave semne sunt cele care se leagă de viața spirituală, tocmai aceea care
marchează esența divină a firii noastre, scânteia ce ne leagă de Lumea nevăzută a Creatorului.
Pentru că este mai fragilă față de lumea brută a materiei, firea spiritului pare mai simplu de
mascat, pare că o putem lăsa de-o parte și îngriji mai târziu… Așa cum lăsăm tot mai des lipsa
de bun-simț să patroneze în societate!
Creștinul este conștient însă că rugăciunea tot mai rară, faptele bune tot mai puține, întrajutorarea materială și spirituală tot mai săracă, se adună cu toatele undeva ! Cineva, undeva, se
bucură de această constantă scădere a binelui, frumosului și adevărului! Pentru că acestea trei
sunt bazele unei lumi armonioase pe planeta noastră, nu simplele găselnițe tehnologice.
Sigur că mulți ne-creștini au tras, în aceste ultime decenii, semnale de alarmă de tip ateist –
suferința ființei planetare Gaia / poluarea și globalizarea /creșterea temperaturii medii a
atmosferei / expansiunea de neoprit a mahalalelor marilor orașe, a deșerturilor și defrișărilor /
stingerea tot mai accelerată a speciilor de plante și animale… Dar prea puțin se ia în considerare
legătura profundă dintre sfera spirituală a vieții comunităților umane, bulversarea sufletească ce
s-a răspândit în toate neamurile pământului și sfera ecologie! Pentru că există o ecologie a
comunităților umane și a așezărilor – și acestea sunt determinate de viața spirituală a acestor
comunități!
Nimic nu se va repara în viața orașelor și a planetei până nu se vor vindeca bolile spiritului din
comunitățile umane, mari sau mici. Deși numărul medicilor psihologi/psihiatrii a crescut mult, în
toată lumea, se dovedește că nu aici e soluția vindecării acestor maladii…Pentru că decăderea
morală, scăderea credinței, vin de la o legătură mult mai înaltă cu sursa Vieții. Acolo este
soluția!

Sursa: http://turnulsfatului.ro/20615/cum-ne-pregatim-hellip-.html?sst=
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DIN ŢARĂ / NOUTĂŢI
ANTICARIAT ONLINE CĂRŢI DE ARHITECTURĂ

Am rugămintea să faceţi cunoscut colegilor arhitecţi
oportunitatea achizitionarii unor căţti şi reviste de arhitectură
de excepţie pe care le-am adunat în 5 ani de activitate didactică
şi pe care le pun acum la dispoziţia celor interesaţi la preţuri
avantajoase. Puţeti să accesaţi pagina http://architectbook.wordpress.com/
şi să faceţi comenzile la prof.arh.agent@gmail.com sau la telefon
0729283930.
Vă mulţumesc,
Arhitect Dan Agent
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BUCUREŞTI / EVENIMENT
ARHITECTURĂ ECOLOGICĂ ŞI SUSTENABILĂ LA TÂRGUL EXPO
CASA MEA
În cadrul Târgului Expo Casa Mea (Romaero- Băneasa), desfăşurat în perioada 16 – 19
mai 2013 la Bucureşti, arh. Mircea Ţibuleac a fost prezent la eveniment, atât in calitate de
expozant cât şi de speaker al conferinţei''Ferul forjat - artă sau meştesug?''.
Pe lângă o mulţime de lucruri interesante legate de designul interior dl. arh. M. Ţibuleac a
descoperit o activitate care face parte dintr-un curent recent legat de arhitectura ecologică şi
sustenabilă. Un arhitect polonez - Grzegorz Gorski şi soţia lui - Maria Radan Gorska - sunt
iniţiatorii unui proiect îndrăzneţ intitulat Earth Safe Design şi au prezentat paricipanţilor la târg
cum se realizează o casă din baloţi de paie.
Lăsăm imaginile să vorbească mai bine despre acest subiect:

Grzegorz Gorski şi Maria Radan Gorska
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Mai multe detalii despre proiectul lor găsiţi la adresa:http://www.earthsafedesign.com/
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REVISTA ARHITECTURA
A APĂRUT REVISTA ARHITECTURA – NR. 2 / 2013

Din cuprins:
ARGUMENT
România urbanistică de la vis la
coșmar / BOGDAN FEZI
ACTUALITATEA INTERNĂ
Contribuţii la sfârşitul lumii / ANAMARIA GOILAV-GURAN
Cinci monumente noi în București /
ADRIAN BĂLTEANU
ARTICOLE TEMATICE
București. În căutarea identității
vizuale / ROXANA WRING
Patrimoniofobia: Falsa dilemă a
conflictului dintre dezvoltare și
conservarea patrimoniului / SERGIU
NISTOR | IRINA OANA
CĂLINESCU
Să vorbim despre școlile de arhitectură / ȘERBAN ȚIGĂNAȘ
95% / DRAGOȘ MIHAI DORDEA
Arhitectura, mașina și interiorul modernist / ALINA-RUXANDRA MIRCEA
Pruitt Igoe Now Natural Reclaim / MARIUS STELIAN GĂMAN | ANA-MARIA BRANEA
| ALEXANDRU MĂLĂESCU
Conversia spațiilor sacre creștine / CIPRIAN BUZILĂ
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Bune practici pentru salvarea și reînsușirea bisericilor vechi de lemn - Boz, Târnăvița, Cervicești
/ TUDOR ELIAN | MATEI EUGEN STOEAN
Școala de la Bunești. Protostructuralism / ANA-MARIA GOILAV-GURAN |
PETRE GURAN I TUDOR ELIAN
O bucătărie galbenă, milioane de bucătării gri / MIRUNA STROE
Dream Kitchen? / LAVINIA POPICA | SIMINA STAN
J.R.R. Tolkien versus Italo Calvino / ANA MARIA CRIȘAN
OGLINDIRI
Arhitectura cinematică / DENISE RĂDULESCU
ESEU
Câteva note asupra tradițiilor și a tradiției / AUGUSTIN IOAN
Marile speranțe / ANCA SANDU TOMAȘEVSCHI
PROFIL
Inocența lor este incultură / Interviu cu prof. dr. arh. MIHAIL CAFFE
INTERVIU
Adoptă o casă la Roșia Montană / Interviu cu arh. ȘTEFAN BÂLICI
ARHITECTURI ÎN CREȘTERE
3D pe înțelesul tuturor – Pixel Enlargement / ALEXANDRU STOINESCU
NOTĂ DE PROIECT
Biserica Mănăstirii Argeșului – Re(in)staurare, muzeificare și mit național / COSMIN
UNGUREANU
Economii. Pentru o expunere a frescelor de la Argeș / CRISTINA CONSTANTIN | MIRELA
VLĂDUȚĂ | COSMIN PAVEL
Fortul 13 / CĂTĂLINA BULBOREA
EFIGII
Virginia Haret, cine are ceva de spus? / HENRIETTA DELAVRANCEA-GIBORY
ITINERAR
Virginia Haret în București / SIMINA STAN

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/05/sumarul-revistei-arhitectura-nr-2-2013-2/

17

