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SIBIU/ CONCURS 

AIOS PROPUNE UN CONCURS DE ARHITECTURĂ 
PENTRU PIAŢA HUET  

 

Obiectivele concursului 

 

Concursul urmăreşte selectarea celor mai bune idei de amenajare a unei instalaţii urbane ce se 

doreşte a fi un punct de atracţie în cadrul festivalului Huet.Urban. Festivalul se va desfăşura în 

cea mai veche piaţetă a oraşului Sibiu, Pţa Huet, pe perioada 1-2 iunie 2013. 

 

Propunerile participanţilor trebuie să exceleze prin calităţile lor estetice dar şi prin capacitatea de 

a răspunde cerinţelor temei Festivalului Huet.Urban (Green is Smart) şi de buget, oferind o 

soluţie implementabilă, capabilă de a fi pusă în aplicare în cel mult 12 ore, chiar de către 

căştigatori. 

 

Se urmăreşte: 

 

- construirea a trei instalaţii urbane în Pţa. Huet din Sibiu, pe perioada Festivalului Huet.Urban 

2013, care să răspundă temei generale “Green is Smart”; 

- identificarea unei noi funcţionalităţi a parcărilor auto din Piaţa Huet astfel încât acestea să fie 

redate cetăţenilor; 

- crearea unui spaţiu public pentru comunitatea locală şi turişti, punct de atracţie ce cuprinde 

componente de natură culturală, turistică şi socială; 

- integrarea intervenţiei în sit şi asigurarea funcţionalităţii propunerii; 

- valorificarea cadrului natural şi construit existent şi asigurarea compatibilităţii instalaţiei urbane 

propuse cu acesta; 

- integrarea instalaţiei urbane propuse în traseul de vizitare a Festivalului Huet.Urban ce cuprinde 

spaţii de ateliere meşteşugăreşti şi ateliere cu copii, zonă de relaxare şi zonă destinată copiilor, 

zonă de expoziţie cu vânzare de artă şi creaţii vestimentare ale tinerilor designeri români, zonă de 

concerte etc. (vezi harta evenimentului). 

 

 

http://www.razvanpop.ro/blog/2013/04/20/aios-propune-un-concurs-de-arhitectura-pentru-pia%c8%9ba-huet/
http://www.razvanpop.ro/blog/2013/04/20/aios-propune-un-concurs-de-arhitectura-pentru-pia%c8%9ba-huet/
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Premii 

 

În cadrul Concursului se vor acorda, în urma jurizării, urmatoarele premii: 

- Premiul I – 1.500 lei  

- Premiul II – 1.000 lei  

- Premiul III – 500 lei  

Valoarea premiilor este netă. 

+ 6.500 lei pentru fiecare câştigător în vederea decontării cheltuielilor pentru realizarea 

instalaţiei urbane şi expunerea ei în Pţa. Huet pe parcursul Festivalului Huet.Urban 2013 cu un 

public estimat la 6.000 de persoane 

+ posibilitatea afişării logoului “sponsorului” (vezi pctul. 10g. din prezentul regulament); 

  

Calendar 

 

- 19 aprilie 2013 – lansare concurs de idei; 

- 17 mai 2013 – data limită de trimitere a propunerilor; 

- 18 – 22 mai 2013 – jurizarea propunerilor; 

- 23 mai 2013 – anunţarea câştigătorilor; 

- 23 – 25 mai 2013 – confirmarea şi contractarea câştigatorilor; 

- 31 mai 2013 – construirea instalaţiilor urbane în Piaţa Huet din Sibiu; 

- 1-2 iunie 2013 – desfăşurarea Festivalului Huet.Urban (Green is Smart). 

 

Condiţiile de trimitere a proiectului 

 

Propunerile de concurs trebuie să asigure anonimitatea concurenţilor conform regulamentului 

concursului. Planşele proiectului vor fi înscrise în colţul din stânga jos cu un cod de identificare 

compus din 4 cifre ales de către participant. Datele de identificare ale autorilor şi colaboratorilor 

se vor transmite prin email în momentul înscrierii proiectului la concurs, odată cu codul 

respectiv. 

Planşele vor fi numerotate în colţul din dreapta jos – format: „nr. pagina/total pagini” (ex: 1/2, 

2/2). 

Planşele vor conţine, în partea de sus, titlul concursului „Instalaţii urbane Huet.Urban 2013”. 

Concurenţii vor prezenta soluţiile generale, punând accentul pe elementele cu valoare în 

transmiterea conceptului propus. 

Se vor înscrie maximum două planşe / proiect, format A1 (594x841mm.) “portrait” care vor 

conţine: 

- reprezentare grafică a instalaţiei urbane propuse; 

- plan de situaţie cu marcarea zonei în care se propune construirea instalaţiei şi suprafaţa 

necesară pentru aceasta; 

- secţiuni şi vederi relevante; 

- detalii de execuţie importante pentru susţinerea propunerii; 

- scheme conceptuale; 

- scenariu de iluminat nocturn (dacă este cazul); 

- text de prezentare a soluţiei, în limba română, echivalentul a maxim 2 formate A4, integrat in 

planşe. 
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Propunerile vor fi trimise prin email la adresa concurs.hueturban@gmail.com, în cadrul 

emailului menţionându-se datele de contact ale participantului şi colaboratorilor:  

 

- numele şi prenumele autorului şi colaboratorilor (poate exista un singur autor dar oricâţi 

colaboratori); 

- datele sponsorului (dacă este cazul – vezi pctul. 10g.); 

- adresă poştală, adresă de email, telefon mobil şi specializarea autorului proiectului. 

Menţiune: Subiectul emailului de înscriere trebuie să conţină codul de identificare al 

proiectului. Organizatorii asigură anonimitatea proiectelor, neexistând comunicare între 

administratorul contului de email (care este o persoană externă) şi membrii juriului. 

  

  

Criterii de evaluare, selecţie şi ierarhizare 

 

Se vor privilegia propunerile în care primează: 

- creativitatea şi calitatea arhitecturală, dialogul cu cadrul natural şi respectul faţă de acesta; 

- legătura cu temele de bază Smart şi Green; 

- interactivitatea cu publicul; 

- impactul vizual atât pe timp de zi cât şi în timpul serii; 

- adaptarea la spaţiul public existent. 

Criterii obligatorii: 

- obţinerea unei soluţii care să ţină cont de bugetul propus pentru construire în limita a 6.500 lei; 

- fezabilitate: instalaţia urbană trebuie construită în cadrul festivalului Huet.Urban 2013 pe 

parcursul zilei de 31 mai 2013, conform calendarului concursului. 

Se va efectua o jurizare în cadrul căreia se vor desemna 3 câştigători. Dacă unul sau mai mulţi 

dintre cei trei câştigători clasaţi pe primele 3 locuri nu îşi vor revendica premiile obţinute, 

acestea vor merge către următorii clasaţi în ordinea în care au fost jurizaţi. 

 

Jurizarea 

 

Juriul va fi format din reprezentanţi ai organizatorilor (Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului 

Sibiu – AIOS), reprezentanţi ai Fundaţiei Heritas şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului 

Sibiu. 

 

Alte menţiuni 

 

Descărcaţi regulamentul concursului de la adresa: 

 

 http://aios.ro/wp-content/uploads/2013/04/Regulamentul-concursului.pdf 

 

Sursa:  http://aios.ro/hueturban2013/ 

 

mailto:concurs.hueturban@gmail.com?subject=Cod%20de%20identificare:
http://aios.ro/wp-content/uploads/2013/04/Regulamentul-concursului.pdf
http://aios.ro/hueturban2013/
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TURNUL SFATULUI 

VIAŢA CA UN SUROGAT 

Opinii 

De arh. Dorin Boilă 

 

Ne aflăm din nou înaintea celei mai mari sărbători 

creștine, în perioada în care ne străduim să fim la 

înălțimea unor norme de viață firești, care vin din 

vremuri vechi și ne susțin ca ființe și comunități 
normale. 

 

 Este deci momentul unei analize asupra acelor aspecte 

din mediul nostru cotidian care apar ca nefirești și chiar 

ne obligă la atitudini și decizii anormale…  

Pe neobservate, ne intră în case și în suflete o întreagă 

lume de surogate, de înlocuitori – care ne fac viața searbădă și ne schimbă obiceiuri stabilite 

conform unor tradiții verificate. Ca să nu mai vorbim despre atacul atât de pervers asupra 

credinței și cerințelor firești rezultate din convingerile noastre creștine! Mai avem noi timpul 

necesar meditației asupra acestor mici schimbări, dar cu așa mari consecințe? 

 

Putem să conștientizăm prezența surogatelor în câteva aspecte ale vieții noastre cotidiene, și care 

pătrund în mintea noilor generații de foarte devreme: 

 

1. Viața zonelor în care locuim nu se mai desfășoară pe structura vecinătății, cei mai mulți dintre 

noi nu mai au legături firești cu aceia care locuiesc în imediata lor apropiere (chiar dacă sunt pe 

aceeași scară de bloc !). Nimic nu poate înlocui bunele relații între vecini, mai ales dacă 

neamurile și prietenii stau mai departe sau foarte departe… Câteodată un ajutor rapid și nu 

neapărat calificat poate face diferența dintre viață și paralizie sau moarte… 

  

2. Viața zonelor în care locuim nu se mai desfășoară pe o structură parohială, adică segregată în 

jurul bisericuței de cartier și ritmată de calendarul creștin tradițional. În viteza și 

bombardamentul informațional de astăzi pare că acest aspect și-a diminuat importanța, DAR – 

ritmul vieții normat de calendarul creștin se bazează pe legi ale firii și ale structurii umane ce nu 

se schimbă în funcție de istorie !! Nu puține dintre necazurile apărute în viața comunităților 

urbane și rurale (din toată Europa) și nu puține dintre bolile sociale dezvoltate în ultimul secol în 

toate aceste comunități se datorează eliminării ritmurilor NORMALE stabilite de calendarul 

vieții creștine – atât în interiorul familiilor, cât și în grupul de familii care înseamnă o vecinătate, 

o parohie, un cartier! 
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3. Legat de aceste unități sociale, care în spațiu sunt adăpostite și marcate prin cvartale sau 

cartiere de locuit, putem aminti faptul că tot ce înseamnă modă în construcții și design interior 

sau de obiect este scump, trecător și gata uzat moral !! Fuga după noutatea cu orice preț 
înseamnă pierdere de bani, timp și energie… Gândiți-vă numai la următorul aspect: după ce v-ați 
cumpărat ultimul tip de telefon mobil, după nici o săptămână începeți să trageți cu ochii pe la 

alții, dacă nu au cumva ceva mai nou, mai performant etc. 

 

4. A cumpăra marfă din Extremul Orient (China, Indonezia, Bangladesh, etc.), lucruri fără o 

reală valoare comercială, făcute să țină câteva zile sau maxim un sezon, înseamnă să întreținem 

o armată de sclavi care muncesc pe 1 $/zi și să perpetuăm un sistem complet criminal de 

distrugere a energiilor și resurselor, uitând că în acest fel ne ruinăm propria industrie, producția, 

atâta câtă mai este în Europa de Est, deci aruncăm în aer bunăstarea noastră și celor din jurul 

nostru !! Și asta pe termen lung! Ca să nu mai vorbim că acel sistem de fals capitalism din Asia 

de Est, nefiind sustenabil, va provoca mari convulsii sociale și militare și deci ne va lovi și pe 

noi… 

 

5. Orașele și chiar centrele de comune s-au umplut de magazine cu mii de obiecte suspect de 

ieftine – conform punctului de mai sus. Tot pe nesimțite, marginile orașelor noastre s-au umplut 

de magazine uriașe, cu zeci de mii de obiecte și produse alimentare, marea majoritate produse în 

alte țări ! Acest comerț „ cu portbagajul” este complet nefiresc în peisajul și cultura europeană, 

este total nepotrivit cu structura așezărilor noastre (fiind importat din SUA). El va duce însă la 

dispariția comerțului stradal de vecinătate, atât de natural și de benefic așezărilor noastre 

europene și creștine! Este încă o lovitură dată vieții comunitare, organismului social deja atât de 

atacat de toate aspectele greșite aduse de globalizare, ”internetizare” și afacerile bancaro-

imobiliaro-federaliste…De mare mirare este atitudinea nepăsătoare a patronilor din vatra 

orașului, care nu se solidarizează și nu-și fac auzită vocea până la „comițiile” ce dau avize 

pentru mastodonții comerciali! 

 

6. La toate acestea, noi, românii, am putea să fim mult mai solidari și mai atenți la interesele 

noastre majore, tocmai în aceste momente, când se discută modificarea constituției ! Pentru că 

este ultima șansă în a renunța la surogatul numit „republică” ( consum inutil de fonduri, timp și 
energie…), pentru a adopta ca formă de stat MONARHIA !! Cea prin care am răzbătut prin toată 

istoria și n-am fost ultimii dintre creștinii Europei. Toți pescuitorii în ape tulburi ne explică 

despre avantajele republicii, dar nu sunt în stare să ne spună de ce mergem tot mai în jos, de ce 

ne fug compatrioții cât văd cu ochii (când pe timpul Regilor veneau aici zeci de mii de oameni 

serioși din toată Europa!), cum e posibil să fim campioni la corupție, furt și minciună oficială? 

Cam mare tăcerea – cu răspunsurile la aceste întrebări simple…. 

 

Sursa: http://turnulsfatului.ro/20156/viata-ca-un-surogat.html?sst= 

 

http://turnulsfatului.ro/20156/viata-ca-un-surogat.html?sst=
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Alba Iulia – EVENIMENT 

 

Alba 24.ro 

BIBLIOTECA BATTHYANEUM DIN ALBA IULIA ȘI-A DESCHIS 
PORŢILE DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MONUMENTELOR 

ISTORICE 

 

De Ziua Internațională a Monumentelor Istorice, celebrată în 18 aprilie, Biblioteca 

Batthyaneum din Alba Iulia și-a deschis porțile în fața iubitorilor de cultură și carte 

veche. Cele câteva zeci de persoane prezente la eveniment au vizitat Aula Magna, cea 

mai reprezentativă sală a bibliotecii și au aflat povestea acesteia, spusă de dr. Doina 

Biro.  

 

Amenajată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în clădirea fostei Biserici Trinitariene, de către 

episcopul romano-catolic al Transilvaniei, Batthyány Ignác, Biblioteca Batthyaneum este cea de-

a noua bibliotecă fondată de familia Batthyány. 
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Biblioteca Batthyaneum deține în prezent 64.000 de unităţi bibliografice, redactate în 30 de limbi 

şi dialecte, 1.650 de manuscrise, unele din secolul al IX-lea, ceea ce reprezintă 80% din totalul 

manuscriselor medievale occidentale aflate în România. Tot aici se găsesc 609 incunabule, adică 

70% din cărţile de această categorie existente în ţara noastră. 

 

 

Proiectul „Patrimoniu și educație” 

 

 
 

Vizita la Biblioteca Batthyaneum face parte din proiectul „Patrimoniu și Educație”, inițiat de 

Consiliul Județean Alba în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, prin care, de-a 

lungul anului 2013, sunt vizitate mai multe monumente istorice de pe teritoriul județului Alba, 

printre care sinagoga și biserica luterană din Alba Iulia, biserica ortodoxă veche din Galda de 

Jos, bisericile reformate din Benic, Sântimbru, Cricău și Vurpăr, fosta mănăstire franciscană, 

bisericile reformată și ortodoxă din Teiuș.  

 

Scurt istoric al Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia 

 

 

 

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia a fost înfiinţată în 31 

iulie 1798, din iniţiativa episcopului romano-catolic al 

Transilvaniei Batthyány Ignác (1741-1798). Alături de un 

observator astronomic, mai multe colecţii cu caracter muzeal, 

biblioteca constituia o parte a fundaţiei culturale de interes 

public creată de acesta cu denumirea de Institutum 

Batthyaniani/ Institutul lui Batthyani din Alba Iulia. 

 

Institutul a fost amenajat în clădirea fostei Biserici trinitariene 

din Alba Iulia. Edificiul, construit în stil baroc între 1719-1738 

a suferit modificări în cursul secolului al XVIII-lea impuse de 

destinaţiile succesive ale acestuia: biserică cu două turle (1719-

1784), depozit apoi spital al armatei (1786-1792) şi observator 

astronomic şi bibliotecă (1792-1798). 
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Nucleul de astăzi al Biliotecii Batthyaneum, 

totodată fondul-tezaur al acesteia, îl constituie 

colecţia privată a episcopului Batthyány Ignác, 

formată din 18.000 de unităţi bibliografice, 

tipărituri şi manuscrise datate începând cu secolul 

al IX-lea. Ele au fost procurate prin achiziţiile 

efectuate în ultimele două decenii ale secolului al 

XVIII-lea. Cele mai importante sunt biblioteca 

arhiepiscopului Vienei, Cristoforo Migazzi, şi cea 

a Bisericii Sfântul Iacob din Levoča. 

 

 

 

Principala modalitate de îmbogăţire a fondurilor bibliotecii în cursul secolului al XIX-lea şi în 

prima jumătate a secolului al XX-lea a fost prin donații. Observatorul astronomic a funcţionat 

numai până la Revoluţia din 1848, când a fost bombardat. Ulterior, a fost transformat în muzeu, 

destinaţie cu care a mai funcţionat vreme de un secol. Biblioteca a funcţionat neîntrerupt până 

astăzi, fiind administrată de episcopia romano-catolică din Alba Iulia până în 1953. În 1962, a 

devenit filială a Bibliotecii Centrale de Stat, actuala Bibliotecă Naţională a României. 

 

Cea mai reprezentativă sală a bibliotecii, Aula Magna, păstrează amenajarea de la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, în stilul austriac “Zopf”, amestec de 

Neoclasicism şi Rococo, având aceeaşi structurare interioară a spaţiului în nava supraînălţată de 

o galerie, altar şi cor. 

 

În 1912, s-au pus aici  bazele unui valoros muzeu 

de arheologie şi de artă sacră, care şi-a îmbogăţit 

colecţiile în perioada interbelică, perioadă din 

care datează şi denumirea de Batthyaneum. 

Valoarea Bibliotecii este dată şi de cele două 

arhive ale Transilvaniei, a Conventului de la 

Cluj-Mănăştur şi a Capitolului de la Alba Iulia 
 

 

 

 

Sursa: http://alba24.ro/foto-video-biblioteca-batthyaneum-din-alba-iulia-si-a-deschis-portile-de-

ziua-internationala-a-monumentelor-istorice-183570.html 

 

 

http://alba24.ro/foto-video-biblioteca-batthyaneum-din-alba-iulia-si-a-deschis-portile-de-ziua-internationala-a-monumentelor-istorice-183570.html
http://alba24.ro/foto-video-biblioteca-batthyaneum-din-alba-iulia-si-a-deschis-portile-de-ziua-internationala-a-monumentelor-istorice-183570.html
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EVENIMENT / BUCUREŞTI  

AL 14-LEA SIMPOZION ANUAL „ARHITECTURĂ. RESTAURARE. 
ARHEOLOGIE”  

 

 

Între 18 şi 20 aprilie 2013 a avut loc la Bucureşti  Simpozionul Arhitectură. Restaurare. 

Arheologie. organizat de Asociaţia ARA în parteneriat cu Institutul de Arheologie „Vasile 

Pârvan" al Academiei Române.  

 

Tema dezbătută în acest an a fost „Patrimoniul vulnerabil".  

 

 

 
 
Simpozionul s-a desfăşurat la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", str. Henri Coandă 11. 
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Moderatorul simpozionului :  dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu 

 

La eveniment au fost invitaţi să prezinte prelegeri numeroşi arhitecţi, restauratori, profesori şi 

arheologi din toată ţara, dintre care amintim: 

 

Liviu GLIGOR (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti) – Biserica 

fortificată din Dealu Frumos / Schönberg, marcă de succes şi caz aparte al patrimoniului 

(in)vulnerabil  
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Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Raluca POPESCU, Cristina MIHAI, Cristian 

NESTORESCU (Muzeul Municipiului Bucureşti) – Cercetări arheologice preventive la Biserica 

Albă – 2012-2013  

 

 
 

Bujor BARBU, Alexandra CHILIMAN JUVARA (Bucureşti) – Cercetarea de arhitectură la 

Biserica Albă – 2012-2013  
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Horia MOLDOVAN (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti) – 

Reconsiderarea patrimoniului arhitectural al secolului al XIX-lea: cazul Arnota  
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Cătălina BULBOREA (Bucureşti) – Trei conace. Mecanisme de vulnerabilizare a patrimoniului  
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Dan MOHANU, Ioana GOMOIU, Ana CHIRICUŢĂ, Viorel ALBU (Universitatea Naţională de 

Arte, Bucureşti) – O etapă decisivă în salvarea bisericii de lemn din Urși, jud. Vâlcea  

 

 

 
 

Gabriel IZDRĂILĂ (Braşov) – Biserica ortodoxă Sfânta Paraschiva din Feleacu, jud. Cluj: 

cercetări arheologice recente  
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Andrei MĂGUREANU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti), Bogdan 

CIUPERCĂ (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti) – Spre o posibilă 

reinterpretare a evoluţiei Curţii domneşti de la Târgşoru Vechi  

 

 
 

Cristian MĂRUNŢEANU (Universitatea din Bucureşti), Al. NICS, Mihai MAFTEIU, Victor 

NICULESCU, Sanda BUGIU (Bucureşti) – Cetatea Sighișoara - Casa Wagner  
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Marius Eugen CONSTANTINESCU, Cătălin Constantin DINU, Gabriel STĂICUŢ (Muzeul 

Judeţean Buzău, Buzău) – Cercetările arheologice de la Rm. Sărat  

 
 

 

 

Relatare şi fotografii de arh. Mircea ŢIBULEAC 
 

Puteţi  descărca imagini de la simpozion accesând  adresele: 
 

Foto: http://we.tl/kI0AmjRyop 

 

Video –partea I (prezentare: Biserica fortificată din Dealu Frumos, Cercetări arheologice 

preventive la Biserica Albă, Cercetarea de arhitectură la Biserica Albă) : 

http://we.tl/sq0V59tPjq 
 

Video – partea a II – a  (prezentare: Reconsiderarea patrimoniului arhitectural al secolului al 

XIX-lea: cazul Arnota , Trei conace. Mecanisme de vulnerabilizare a patrimoniului , O etapă 

decisivă în salvarea bisericii de lemn din Urși, jud. Vâlcea , Biserica ortodoxă Sfânta 

Paraschiva din Feleacu, jud. Cluj: cercetări arheologice recente ): http://we.tl/x229iDqiFb 

 

Video – partea a III – a  (prezentare: Spre o posibilă reinterpretare a evoluţiei Curţii domneşti 

de la Târgşoru Vechi, Cetatea Sighișoara - Casa Wagner, Cercetările arheologice de la Rm. 

Sărat ): http://we.tl/sOw4Mt1DPb 

 

 
 

 

http://we.tl/kI0AmjRyop
http://we.tl/sq0V59tPjq
http://we.tl/x229iDqiFb
http://we.tl/sOw4Mt1DPb
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MONUMENTELOR,  SCRISOARE 
PENTRU ROŞIA MONTANĂ  ÎN UNESCO 

Preluare de arh. Florin Bălteanu 

De Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Siturilor (18 

aprilie), asociaţia Alburnus 

Maior a transmis Ministrului 

Culturii o scrisoare deschisă prin 

care îi cere să deblocheze dosarul 

de înscriere a sitului Roşia 

Montană în procedura de 

"preselecţie" pentru Lista 

Patrimoniului Mondial. 

Redăm, mai jos, textul scrisorii Alburnus Maior. [Din raţiuni de prezentare în format web, notele 

de sublol, conţinînd link-uri externe, au fost integrate textului] 

 

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MINISTRUL CULTURII, DOMNUL DANIEL BARBU  

Domnule ministru Daniel Barbu, de Ziua Internationala a Monumentelor şi Siturilor, 

vă reamintim că includerea Roşiei Montane pe Lista UNESCO are nevoie de o ultima 

semnatură: a dumneavoastra! 
 

18 aprilie 2013 - Roşia Montană este una dintre cele mai semnificative concentrări de valori de 

patrimoniu ale României. Este localitatea rurală cu cel mai mare număr de monumente incluse în 

Lista Monumentelor Istorice, conservă încă intacte urmele a peste 2000 de ani de activităţi 

miniere, prin numeroase mărturii istorice inestimabile: galerii miniere antice şi medievale, un 

târg minier exemplar conservat, vestigii ale perioadei de început a industrializării. De asemenea, 

Roşia Montană este subiectul celei mai fierbinţi dispute purtate în ultimul deceniu pe marginea 

unui obiectiv de patrimoniu în ţara noastră. În fiecare an, pe 18 aprilie, sărbătorim Ziua 

internaţională a monumentelor, la iniţiativa  ICOMOS. Această celebrare oferă posibilitatea 

conştientizării de către public a diversităţii şi vulnerabilităţii patrimoniului la nivel mondial şi, în 

consecinţă, a eforturilor necesare pentru protecţia şi conservarea sa. Este, de asemena, un prilej 

de a readuce în atenţia publicului larg, dar şi a autorităţilor, necesitatea unei intervenţii rapide din 

partea statului în gestionarea problemelor de conservare a patrimoniului de la Roşia Montană. 

În ultimii 10 ani ministerului, aflat sub coordonarea dumneavoastră, i s-a atras atenţia în repetate 

rânduri în legatură cu situl Roşia Montană, sit de valoare excepţională aflat sub imensa 

ameninţare a distrugerii ireversibile: atenţionări, luări de poziţie, scrisori deschise. Soluţii au 

venit din rândul specialistilor, al opiniei publice, al tuturor celor interesaţi şi afectaţi de 

periclitarea acestui sit. 

http://www.icomos.ro/
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Includerea Roşiei Montane pe Lista Tentativă a României pentru includerea în 

Patrimoniul Universal UNESCO este un demers care trebuie să fie prioritar pentru 

orice autoritate însărcinată cu protecţia patrimoniului, şi cu atât mai mult a 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional! Vă transmitem o sinteză a demersurilor 

efectuate şi a etapelor deja parcurse: 

- Solicitarea de includere a sitului Roşia Montană în Lista Patrimoniului Mondial - cerere şi nota 

de fundamentare - a fost transmisă de către Asociaţia ARA - Arhitectura. Restaurare. Arheologie 

încă din anul 2009. Deoarece institutia nu a comunicat niciun raspuns privind cererea formulată, 

aceasta a fost retrimisă în 2010. 

- În noiembrie 2010, Pro Patrimonio, ICOMOS şi Academia Română au înaintat Ministerului 

Culturii o declaratie comună prin care se solicită "să se asigure întărirea protecţiei legale a sitului 

Roşia Montană prin promovarea sa în Lista Patrimoniului Mondial". 

- În ianuarie 2011, Pro Patrimonio, Academia Română, Ordinul Arhitecţilor din România, 

Uniunea Arhitecţilor din România şi ICOMOS România au transmis ministerului o scrisoare 

deschisă de susţinere a demarării procedurii de clasare a sitului Roşia Montană în patrimoniul 

UNESCO. "Valoarea excepţională a Roşiei Montane este recunoscută şi afirmată de un număr 

fără precedent de grupuri, instituţii şi organizaţii ale specialiştilor în domeniul cercetării şi 

protejării patrimoniului, dintre care este suficient să amintim aici doar ICOMOS, organismul 

consultativ al UNESCO pentru evaluarea obiectivelor culturale propuse pentru înscriere în Lista 

Patrimoniului Mondial."   

- Ca urmare a sprijinului larg manifestat, în ianuarie 2011, Comisia Naţională a Monumentelor 

Istorice (CNMI) a votat în unanimitate propunerea înscrierii Roşiei Montane în Lista Indicativă a 

României pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial. Din păcate Ministerul Culturii a ignorat 

această recomandare, lista indicativă prezentată de statul român la scurt timp dupa aceea 

conţinând alte nominalizări. 

- În noiembrie 2011 specialiştii reuniţi la a 17-a Adunare Generală a ICOMOS au adoptat o nouă 

rezolutie prin care invitau "autorităţile române responsabile de gestionarea, protecţia şi 

conservarea patrimoniului să îşi întărească angajamentul lor faţă de această răspundere, să se 

asigure că se acordă prioritate protecţiei, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural 

de la Roşia Montană şi în consecinţă să implementeze politicile şi cele mai bune practici 

adecvate acestei priorităţi. Această poziţie referitoare la situl Roşia Montană se înscrie în seria de 

rezoluţii ale ICOMOS adresate autorităţilor române responsabile începând cu anul 2002. 

Deşi includerea Roşia Montană pe Lista Tentativă a României pentru UNESCO se bucură de o 

largă susţinere, deşi valoarea sa şi potenţialul de includere in Listă sunt semnalate de zeci de 

organizaţii de specialişti şi cu toate că sunt întrunite toate procedurile care implică opinia avizată 

a specialiştilor, inclusiv recomandarea explicită a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 

astăzi lipseşte încă semnătura dumneavoastră, dle ministru Daniel Barbu, care, procedural, 

reprezintă doar un pas, ultim, tehnic.Aşadar, vă solicităm să deblocaţi procedura de includere a 

Roşiei Montane în Patrimoniul Universal prin semnarea documentelor necesare acestei includeri. 

Vă solicităm să arătaţi prin aceasta respect şi responsabilitate faţă de patrimoniu şi valorile 

asociate lui, faţă de expertiza specialiştilor care s-au exprimat şi faţă de opinia publicului larg 

care sprijină recunoaşterea şi asumarea valorii universale a Roşiei Montane. 

Eugen David,  

preşedinte Alburnus Maior  
 

http://simpara.ro/cerere_unesco.jpg
http://simpara.ro/Nota%20de%20fundamentare%20Lista%20tentativa%20Rosia%20Montana.pdf
http://simpara.ro/Nota%20de%20fundamentare%20Lista%20tentativa%20Rosia%20Montana.pdf
http://www.simpara.ro/files/Cerere_27.04.2010_FR.pdf
http://www.icomos.ro/Bruxelles-declaratie-Rosia-Montana.pdf
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/scrisoare-deschisa-rosia-montana-patrimoniu-unesco.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/scrisoare-deschisa-rosia-montana-patrimoniu-unesco.html
http://www.realitatea.net/comisia-monumentelor-istorice-recomanda-inscrierea-rosiei-montane-in-patriomoniul-unesco_796395.html
http://simpara.ro/ICOMOS-2011-368.htm
http://simpara.ro/ICOMOS-2011-368.htm
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AGERPRESS 

IMPORTANŢA PROTEJĂRII CLĂDIRILOR CU 
ÎNCĂRCĂTURĂ ISTORICĂ, EVIDENŢIATĂ DE ZIUA 

MONDIALĂ A MONUMENTELOR ŞI SITURILOR  

 

 
 

Relaţia dintre patrimoniu şi educaţie şi legătura dintre oameni şi monumentele istorice au 

fost principalele teme discutate la conferinţa organizată joi la Universitatea de Arhitectură 

şi Urbanism "Ion Mincu", de Ziua Mondială a Monumentelor şi Siturilor (18 aprilie). 

 

 

Cu această ocazie, arhitecţi şi profesori ai Universităţii "Ion Mincu" au subliniat importanţa 

protejării clădirilor cu încărcătură istorică.  

 

Profesorul Sergiu Nistor a arătat că în ţară sunt peste 600 de şcoli de patrimoniu, dintre care 

jumătate sunt şcoli generale, 25% licee şi colegii, iar 10% facultăţi.  

 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este una dintre aceste importante clădiri 

alături de Politehnica Bucureşti (clădirile de la Polizu şi Gara de Nord), Biblioteca Centrală 

Universitară, sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, Casa Corpului Didactic.  

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a apreciat evenimentul, subliniind că au fost demarate 

proiecte pentru restaurarea mai multor şcoli.  

 

"Mă bucur că atragem atenţia asupra patrimoniului care dispare, dar încă avem în oraş clădiri 

pierdute în urma retrocedărilor. Poate reuşim în viitor să le readucem pe acestea în spaţiul 

public", a spus ministrul Pricopie, la conferinţă.  
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Secretarul de stat în Ministerul Culturii Radu Boroianu a arătat că multe dintre monumentele 

dedicate educaţiei au şi un "patrimoniu mobil" din perspectiva valorii cadrelor didactice şi a 

generaţiilor de elevi şi studenţi care s-au format în aceste şcoli de-a lungul timpului.  

 

"Aş vrea să sădim în inima celor tineri atenţia asupra patrimoniului arhitectural", a spus 

Boroianu.  

 

Cu ocazia conferinţei dedicate Zilei Mondiale a Monumentelor şi Siturilor, fostul ministru al 

Culturii Ion Caramitru i-a decernat o diplomă de onoare arhitectului Aurelian Trişcu, ca 

recunoştinţă pentru contribuţia sa la restaurarea monumentelor istorice pe perioada mandatului 

său.  

 

"Deşi sunt om de teatru, ca ministru al Culturii am pus pe primul loc restaurarea monumentelor. 

Am căutat să fac ordine şi să susţin programul naţional de restaurare a clădirilor monument 

istoric, care este în vigoare şi astăzi. Am reuşit restaurarea Coloanei fără sfârşit a lui Brâncuşi", a 

precizat Caramitru.   

 

Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei, şi-a manifestat, la rândul său, aprecierea faţă de 

proiectele de conservare a clădirilor monument.  

 

''Parcă ar fi o coincidenţă, toate aceste clădiri monument istoric sunt şi şcoli performante. Cred că 

spiritele fiecărei generaţii lasă în zidurile clădirii valoare pe care o resimţim şi noi astăzi", a 

remarcat aceasta.  

 

Arhitectul Aurelian Trişcu a vorbit despre nevoia de educare a populaţiei şi autorităţilor locale 

pentru aprecierea monumentelor istorice.  

 

"Monumentul istoric educă el însuşi, dar trebuie să fim pregătiţi pentru a înţelege. E nevoie de 

stimularea educaţiei permanente şi ca arhitecţii să se apropie mai mult de valorile arhitecturale", 

a afirmat Trişcu, adăugând că valorile de patrimoniu se pierd din ce în ce mai mult atât din cauza 

factorilor naturali, dar şi a acţiunilor distructive ale oamenilor. 
 

 

Sursa: http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/190256-Importanta-protejarii-

cladirilor-cu-incarcatura-istorica-evidentiata-de-Ziua-Mondiala-a-Monumentelor-si-Siturilor.html 

 

 

 

 

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/190256-Importanta-protejarii-cladirilor-cu-incarcatura-istorica-evidentiata-de-Ziua-Mondiala-a-Monumentelor-si-Siturilor.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/190256-Importanta-protejarii-cladirilor-cu-incarcatura-istorica-evidentiata-de-Ziua-Mondiala-a-Monumentelor-si-Siturilor.html
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ROMFILATELIA 

ARHITECTURA BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI PE MĂRCILE 
POŞTALE ROMÂNEŞTI  

 

În dorinţa de a promova una dintre cele mai 

reprezentative construcţii ale secolului al 

XIX-lea din Bucureşti, prezenţă care exprimă 

cu claritate atât stilul arhitectural al 

timpului, cât şi prestigiul Băncii Naţionale a 

României, Romfilatelia introduce în 

circulaţie emisiunea Arhitectură – Palatul 

Băncii Naţionale a României, a cărei serie de 

4 mărci poştale reproduce imagini ale 

exteriorului şi interiorului Palatului BNR din 

strada Lipscani. 

 

 

Astfel, cele patru mărci poştale ale emisiunii prezintă: 

─       timbrul cu valoarea nominală de 3,10 lei înfăşisează Palatul Băncii Naţionale a 

României, respectiv faţada principală şi cea de vest;   

─       pe marca poştală cu valoarea nominală de 3,60 lei este reprezentată Sala de marmură, 

vechea Sală a ghişeelor, care astăzi adăposteşte Muzeul BNR;   

─       timbrul cu valoarea nominală de 4,50 lei prezintă Holul central de la parterul Palatului 

BNR; 

─       timbrul cu valoarea nominală de 4,70 lei este reprezentată una dintre cele două Scări 

monumentale.  

Alături de cele patru mărci poştale, emisiunea mai conţine un plic prima zi, iar ca forme de 

machetare au fost folosite colile de 32 de timbre, minicolile de 6 timbre şi coliţa dantelată de 4 

timbre. Începând din, 17 aprilie 2013, emisiunea de mărci poştale Arhitectură – Palatul Băncii 

Naţionale a României  poate fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti 

şi din ţară. 

 

Sursa: http://www.comunicatedepresa.ro/romfilatelia2/arhitectura-bancii-nationale-a-romaniei-

pe-marcile-postale-romanesti/ 

http://www.comunicatedepresa.ro/romfilatelia2/arhitectura-bancii-nationale-a-romaniei-pe-marcile-postale-romanesti/
http://www.comunicatedepresa.ro/romfilatelia2/arhitectura-bancii-nationale-a-romaniei-pe-marcile-postale-romanesti/
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ARHIBOLTA 

PREMIILE ÎN DOMENIUL SUSTENABILITĂȚII 

 

Consiliul Român pentru Clădiri Verzi 

(RoGBC) are plăcerea să vă prezinte a patra 

ediție a “Galei de premiere Romania Green 

Building Council”, ce va avea loc în data de 9 

Mai 2013. 

 

Categoriile de anul acesta includ: 

 

Proiectul Verde al Anului 

Compania Sustenabilă a Anului 

Produsul Inovativ al Anului 

Furnizorul de Servicii Verzi al Anului 

Inițiativa Educațională din domeniul Clădirilor Verzi a Anului 

Inițiativa Guvernamentală din domeniul Clădirilor Verzi a Anului 

 

IMPORTANT: Proiectele și inițiativele eligibile trebuie să fi fost implementate și realizate 

până la data de 31 Decembrie 2012 și, pentru categoria “Proiectul Verde al Anului” este 

necesară înscrierea certificatului de performanță energetică în conformitate cu legea 371/2005. 

Membrii distinși ai juriului de anul acesta sunt: 

Alinda Dudu -  Senior Architect, Epstein 

Claus Kegel -  Managing Director, Heberger Construcții 
Constantin Goagea -  Director, Zeppelin 

Cristian Popescu -  CEO, Cofely Romania 

Eugen Goldhammer -  Energy Auditor, EGEEA Design 

Hadley Barrett -  Managing Partner, Oxford Sustainable Group 

Perry Zizzi -  Partner, Badea Clifford Chance 

Șerban Tigănaș -  Președinte, Dico & Tiganas 

Silvu Ginju -  General Manager, Strucon Proiect 

ÎNSCRIERE: Mai multe detalii despre procesul de înscriere sunt disponibile aici: 

http://www.construction21.eu/romania/community/pg/pages/view/537/ 
 

Înscrierile vor fi acceptate până la data de 6 Mai, ora 6 pm a Europei de Est. Numai 

aplicațiile înscrise pe platforma Construction21.eu – vor fi acceptate. 

 

 

Sursa: http://arhibolta1891.ro/premiile-in-domeniul-sustenabilitatii/#more-712 

http://www.construction21.eu/romania/community/pg/pages/view/537/
http://arhibolta1891.ro/premiile-in-domeniul-sustenabilitatii/#more-712
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SPAŢIUL CONSTRUIT 

VIAŢA PE VERTICALĂ, ÎN CEA MAI ÎNGUST LOCUINŢĂ DIN LUME  

 

Poate un om locui, fara sa se simta 

sufocat, intr-o casa a carei latime nu 

este mai mare de 1,22 metri? Pare 

uimitor, dar aceasta casa din polonia 

chiar atat are. Totul se desfasoara pe 

verticala. Este cea mai ciudata dovada 

ca de dragul economisrii resurselor si a 

spatiului ne putejm gandi la lucruri total 

atipice. 

Casa Etgar Keret, aflata in Polonia, 

foloseste spatiul dintre doua caldiri pe 

care oricine altcineva l-ar fi considerat 

total inutil. Dar iata ca un arhitect, 

Jakub Szczęsny de la Centrala,  a decis 

sa utilizeze acest spatiu pentru o 

locuinta total functionala, dar atipica 

total. Casa are in total 14,5 metri patrati, 

insa desfasurati, asa cum se vede, mai 

mult pe verticala. 

Claustrofobia nu este singura problema 

care s-ar putea ivi pentru cel ce 

locuieste intr-o asmenea casa.  

Lumina sa zicem  ca se rezolva dintr-un 

sistem de iluminare mai destept.  

 

Dar daca depasesti o anumita greutate este foarte probabil sa nici nu mai poti intra in propria 

casa.  

De asemenea, sigur nu este genul de locuinta familista, cel mult pentru niste proaspat 

indragostiti. 

http://www.centrala.net.pl/
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Sursa:http://www.spatiulconstruit.ro/stire/viata-pe-verticala-in-cea-mai-ingusta-locuinta-din-
lume-object_id=12853 

sursa:%20http://www.spatiulconstruit.ro/stire/viata-pe-verticala-in-cea-mai-ingusta-locuinta-din-lume-object_id=12853
sursa:%20http://www.spatiulconstruit.ro/stire/viata-pe-verticala-in-cea-mai-ingusta-locuinta-din-lume-object_id=12853

