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SIBIU 

RETROSPECTIVA CONFERINŢEI SIBIU - SMART CITY 

 

19 septembrie:Deschiderea evenimentului. De la stânga la dreapta: Mihai Pocanschi – Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Centru, Michael Engel –director HERITAS, Klaus Iohannis –primarul Sibiului şi 

Thomas Gerlach – Consul General la Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu 
 

De Camelia Repede 

Dezvoltarea urbană regenerabilă, energia eficientă la clădirile-monument istoric, 
reabilitarea centrelor istorice, modele de finanaţare europene – iată câteva din topic-urile 
cheie ale conferinţei Sibiu Smart City desfăşurate în perioada 19 şi 20 septembrie la Teatrul 
Gong din Sibiu. 
 
Reprezentanţi ai primăriilor din Sibiu, Arad, Timişoara, arhitecţi din toată ţara, 
reprezentanţi ai ministerelor, specialiști în urbanism și manageri de firme au participat la 
proiectul derulat de Fundaţia HERITAS au discutat şi au tras concluzii referitoare la 
problemele din mediul urban românesc. 
 
La deschiderea evenimentului, primarul Sibiului, Klaus Iohannis a subliniat ideea că speră 
ca această manifestare să ajute cel puţin  în două direcţii şi anume: 1. Strategia oraşului şi 2. 
Planul de dezvoltare durabilă. 
 
Acestea sunt de fapt şi scopurile organizatorilor conferinţei, întrucât şi-au propus să 
strângă şi să sintetizeze materiale relevante pentru  elaborarea noului Ghid de dezvoltare a 
Municipiului Sibiu pentru perioada 2014 – 2020.  
 
Conferinţa a avut trei mari teme principale: Dezvoltarea urbană durabilă, City-marketing-ul 
și Centrele Istorice ca avantaje competitive, fiecare dintre sesiuni culminând  cu discuţii cu 
publicul. 
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Subiectele conferinţei  au fost: 

1. Secţiunea Finanaţare Europeană şi dezvoltare urbană 

Dimensiunea europeană - Dezvoltare Urbană Durabilă ca parte a atragerii de 

Fonduri Europene 

Dr. Oliver Weigel (Ministerul Federal German al Transportului, Constructiilor și Dezvoltării 

Urbane, Departamentul Politici de Dezvoltare Urbană) 
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Dimesiunea românească –  Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regională (FEDR) – 

pentru dezvoltare urbană durabilă 2014 – 2020 

Adriana Mureșan (Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru) 

 

 

Politici europene pentru smart cities și comunităţi 

Norela Constantinescu (Comisia Europeană, DG ENER) 
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2. Dezvoltare urbană durabilă – Smart Cities 

smart.economy / Initiativa JESSICA 

Dr. Goetz von Thadden (European Investment Bank – EIB) 

 

 

smart.environment / Proiectul Smart-City Sibiu 

Dr. Stelian Alexandru Gal (Centrul Român de Energie – CRE) 
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smart.urbanism / Densificarea orașelor în Romania 

Eugen Pănescu (Planwerk Cluj) 

 

 

3. City Marketing 

Turismul ca motor pentru dezvoltarea economică regională 

Prof. Dr. Tim Coles (University of Exeter) 
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Mersul pe jos și cel cu bicicleta ca atracţii urbane 

Benjamin Auer (Ökoninstitut Südtirol) 

  

4. Dezvoltare urbană durabilă – Smart Cities  

 

smart.city // IBM Smarter Cities – vision and solutions 2013 

Daniel Kostyal (SMB Reseller, IBM Romania) 
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smart.people // Participare la planificarea urbană 

Julian Petrin (nexthamburg) 

 

  

  5.Centrele istorice ca avantaj competitiv 

Regenerări urbane în orașele est-europene 

Jochen Gauly (bhs Leipzig, consultant GIZ) 
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City management și centrele istorice 

Jelena Velevski-Karamatijevic (GIZ, Berlin) 

 

 

Modele de finanţare a măsurilor de reabilitare în România 

Dr. Nicolae Ţarălungă (IHS Romania) 
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Centrele istorice ca avantaj competitiv 

Constantin Gogea (Zeppelin, București) 

 

Abordări privind măsurile de reabilitare pentru clădiri private în Timișoara 

Aurelia Junie (Primăria Timișoara) 
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Rezultatele Vito – Proiect pentru reabilitarea centrului istoric al Aradului 

Nora Groșan (Primăria Arad) 

 

Dezvoltarea centrului istoric al Sibiului 

Ioana Urdea (Primăria Sibiu) 
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De ce SMART ? 

În  anul 2013 Administraţia oraşului Sibiu pune accentul pe sloganul „Smart“. În domeniul 

dezvoltării urbane termenul de “Smart Cities” este unul în vogă, iar promovarea oraşelor 

sub acest titlu devine tot mai importantă. Există șase aspecte care joacă un rol important în 

creșterea competitivităţii orașelor și care se află în strânsă legătură cu conceptul de “Smart 

Cities”: economia, mobilitatea, mediul înconjurător, populaţia, modul de viaţă și 

guvernarea.  

Conferinţa şi-a propus să aducă subiectul „Smart Cities” ca factor economic de 

impulsionare în atenţia unui public specializat precum și a tuturor sibienilor interesaţi.  

Sibiul a devenit prin intermediul evenimentului un centru de conferinţă urban care oferă o 

platformă de discuţii de specialitate la nivel internaţional. 

În loc de concluzii, dorinţele participanţilor sau ale speaker-ilor: 

- Să se limpezească legislaţia privitoare la urbanism şi apoi să nu se mai umble la ea 

- Să aibă oraşele un manager, diferit de primar, care să se ocupe de dezvoltarea oraşului. 

- Planificarea urbană să fie ghidată după principiul: love it or leave it 

- Oraşul funcţional este cel social 
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- More green less gray 

- În orice proiect nou sau vechi, să se aibă în vedere protejarea climatului 

- În tot ceea ce facem să nu uităm să ne gândim la cei doi mai R: răbdare şi reputaţie. 

 

Link –uri eveniment: 

 

Audio – foto – tot evenimentul: 

http://we.tl/2F8GC7AlFD 

 

Prezentari diverse: 

 

Deschidere conferinta Sibiu Smart City- prezentare de Michael Engel -
director HETRITAS  
Conferinta Proiectul Sibiu Smart City - Alexandru Gal-Centrul Roman de 
Energie  

http://we.tl/XdOo56e7qs 

 

Eugen Panescu - smart.urbanism  

http://we.tl/S713q3JdLw 

 

Constantin Gogea- Zeppelin- centrele istorice ca avantaj competitiv 

http://we.tl/tb0QtD5U0D 

 

Ioana Urdea-Dezvoltarea centrului istoric al Sibiului  
Concluzii conferinta - Michael Engel  

http://we.tl/Kt7p12Xb3t 

 

http://we.tl/2F8GC7AlFD
http://we.tl/XdOo56e7qs
http://we.tl/S713q3JdLw
http://we.tl/tb0QtD5U0D
http://we.tl/Kt7p12Xb3t
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TURNUL SFATULUI, SIBIU 

UNDE NE AFLĂM PE ARENĂ  

Opinii 
De arh. Dorin Boilă 

 
De foarte multe ori ne trezim în situaţia de a avea nevoie 
să ne precizăm poziţia faţă de evenimente, tendinţe sau 
chiar în situaţii de dialog cu oameni din alte ţări. 

Poziţia noastră ca persoane, ca membrii ai unui grup 
profesional, etnic, naţional, ca împărtășind o filosofie de 
viaţă sau alta. Uneori simţim o nevoie de repoziţionare a 
propriilor convingeri, dată fiind viteza cu care ne 
asaltează noutăţile și se modifică contextele. 

Cei care și-au încheiat studiile înainte de 1990 au avut 
ocazii nenumărate de a-și vedea multe dintre 
informaţiile de bază, pe care le-au sedimentat în timpul 

școlii, trecând pe alte planuri sau devenind anacronice, ajungând la nevoia de a-și construi 
rapid alte eșafodaje intelectuale... 
 
 Ca să nu mai vorbim de cultura generală geografică și a hărţii politice, stabilite înainte de 
anii *90, și care a trebuit majoritar schimbată, pentru că toată arena internaţională s-a 
modificat accelerat. Datorită atâtor călătorii și emigrări ale prietenilor, cunoscuţilor, am 
aflat nenumărate lucruri noi despre comunităţi și ţări străine, despre mentalităţi, produse 
și afaceri de succes – drept care un întreg sistem de valori și repere ni s-a modificat pe 
nebănuite. 
 
Stă în firea omului să facă topuri, comparaţii și balanţe teoretice... Chiar și cei mai neșcoliţi 
dintre concetăţenii noștri, ajunși pe meleaguri străine, au început să-și realizeze propriile 
clasamente valorice, marcând (în sus sau în jos) noi poziţii ale comunităţilor din care au 
plecat, ale regiunii natale și ale ţării. Probabil că un contact mai îndelungat cu realitatea de 
peste graniţe asigură un grad mai corect de apreciere, dar și informarea de pe internet, din 
mass-media, contribuie la a ne preciza poziţia noastră pe această nouă arenă 
internaţională. Pentru că TOTUL ESTE O COMPETIŢIE. Am învăţat că nimeni nu face 
cadouri (sunt puţine excepţii), cel mai adesea producătorii, distribuitorii, ţările însele, sunt 
competitori încrâncenaţi! De aceea și spionajul economic, militar, se află la mare preţ... 
 
Ceea ce mulţi dintre noi, unii muncind în occident, am ajuns să afirmăm despre ţara 
noastră, despre organizarea ei pe toate palierele, despre mentalităţi și soluţii, s-a precizat 
cu timpul într-o realitate sumbră: ne aflăm pe ultimele locuri în toate clasamentele 
europene ale eficienţei, costurilor, nivelului de trai, și pe primele locuri în clasamentele 
birocraţiei, corupţiei, criminalităţii economice (de ex. locul doi în lume la periculozitatea 
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hackerilor pe internet !). Sigur că dacă am considera rezultatele economice și de inovaţie 
ale celor ce lucrează în occident (unii ajunși foarte sus pe scara profesională ), lucrurile s-ar 
modifica, însă majoritatea acelora nu mai vor să știe de ţara de origine și contabilizează ei-
înșiși succesele pe seama noii patrii... 
 
Așa se face că noi, cei rămași în România, trebuie să ne mulţumim cu noua poziţie 
degradantă a naţiunii faţă de celelalte de pe arena internaţională, să luăm seama în toate 
relaţiile cu alţii (fie și pe mail, ori skype) ! Degeaba majoritatea dintre noi am încercat, timp 
de 23 de ani, să ne alegem conducători cât mai buni... Am mers din prost în mai prost! 
Dar să vedem și latura cealaltă a problemei: Ceilalţi, - mă refer la instituţii și organizaţii 
europene sau intercontinentale, - cum ne-au considerat, deci cum ne-au tratat pe arena 
instituţională, economică, politică ?? Iată, în mai toate ocaziile, (nota bene – oficiale), 
România este practic considerată înafara „clubului lor”, de cele mai multe ori se aplică 
DUBLA MĂSURĂ, deși ne-au „băgat” în Uniunea europeană... Am devenit deci consumatori 
ai produselor scumpe, cu toate veniturile noastre de zece ori mai mici, iar resursele noastre 
naturale nu mai au „voie” să ne facă viaţa mai ușoară... Orice afacerist obscur sau ascuns în 
spatele a zeci de scheme corporatiste (gen Gabriel Resources –Gold corporation...) 
consideră ţara asta ca pe un stat din America Latină, acolo unde companiile occidentale 
zburdă nepedepsite, exclusiv în situaţii penale, inacceptabile pentru orice altă ţară 
normală! 
 
Vocea comunităţii civice, oneste și informate, care mai există în România se face tot mai 
greu auzită, mai ales de către concetăţenii care dovedesc o periculoasă delăsare, nevrând să 
conștientizeze că-și fac singuri viaţa mai grea prin neaderarea la cauzele civice firești!  
Da, în România mai există persoane cărora li „se rupe inima” când văd cum se distruge 
patrimoniul ţării, cel natural, cel construit și cel imaterial (tradiţii, valori identitare și 
morale etc.)! Mai există un mod de a gândi și a trăi cu dragoste de locurile natale, de tradiţii 
și de neam! Astea nu apar în mass-media și pe internet, sau dacă apar li se lipește imediat o 
coadă de comentarii cu „bășcălie”... 
 
Sunt oameni pentru care distrugerea naturii, a monumentelor ce ne atestă istoria, 
constituie tragedii, atât pentru ei, cât și pentru întreg poporul !! Avem acum problemele 
provocate de trădarea conducătorilor ţării (a câta oară ??!!), prin cedarea resurselor de 
metale preţioase și rare, de gaze de șist și celor din Marea Neagră, către companii absolut 
dubioase și în condiţii mizerabile pentru copiii și nepoţii noștri !! Urmează distrugerea 
staţiunilor balneo-climaterice, a peisajului cultural montan (cel cu monumente istorice), a 
crestelor pe care se propune instalarea turnurilor eoliene, tocmai zonele care pot oferi 
viaţă economică prin resursele lor blânde tuturor locuitorilor de-acolo, și venituri durabile 
statului român !!  
Se ascunde mereu faptul că la Roșia Montană se pregătește o CATASTROFĂ UMANĂ, 
ECOLOGICĂ, CULTURALĂ ȘI ECONOMICĂ, prin acel uriaș șantier care va disloca munţi 
întregi, va lăsa libere otrăvuri și radiaţii nocive pe sute și mii de ani, va alunga definitiv o 
populaţie de cca 10 000 de oameni, lăsând în mijlocul unor MUNŢI LOCUIŢI un deșert 
mineral și uman...  
 
 
Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/22288/unde-ne-aflam-pe-arena.html?sst= 
 

http://www.turnulsfatului.ro/22288/unde-ne-aflam-pe-arena.html?sst=
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REVISTA ARHITECTURA 

PATRIMONIUL NAȚIONAL CONSTRUIT CA OPORTUNITATE 

De Silvia Coşciuc 
 
Arhitectura din România suportă următoarea clasificare: contemporană, socialistă și 
de patrimoniu.  
 
Arhitectura de patrimoniu este dominantă cantitativ, calitativ și prin vechime faţă de 
celălalte două categorii și poate fi subîmpărţită în câteva grupări generale: tradiţională, 

vechile cetăţi, religioasă, civilă de zid și cultă. Diversitatea stilistică, de amplasare, 
volumetrică, de scară, a comanditarilor, ca datare, pe regiuni, ca specificităţi, ca materiale, 
ca detalii constructive sau ca implicaţii culturale este foarte mare.  
 
De aici mai departe, lucrurile devin din ce în ce mai difuze pentru publicul larg, pentru 
arhitecţi și chiar și pentru specialiștii în domeniul patrimoniului, aceștia înţelegând cel mai 
bine că fiecare clădire de patrimoniu înseamnă o lume și o perioadă de cercetare pentru un 
colectiv de specialiști, în sensul înţelegerii unui mic univers profesional. 
 
Starea de conservare a arhitecturii de patrimoniu din România este, în general, una 
avansată de degradare, în mare parte datorită abandonului și/sau a lipsei întreţinerii 
curente. Alte cauze care pot fi menţionate sunt: naţionalizările și starea litigioasă a 

arhitecturii vechilor elite, problemele specifice mediului rural, sporul negativ, preţurile 
mici ale proprietăţilor, succesiunile întârziate sau uneori imposibile, lipsa fondurilor 
alocate restaurării și conservării clădirilor de patrimoniu ce aparţin statului.  
 
Acestea continuă cu: problemele din sfera legislativă a patrimoniului, lipsa cercetărilor și a 
studiilor detaliate de istoria arhitecturii, interesele imobiliare, situaţia specialiștilor 
depășiţi numeric și pregătiţi în consecinţă după sistarea disciplinei Restaurare în perioada 
comunistă, educaţia superioară de specialitate orientată către arhitectura nouă, în 
contextul boomului imobiliar postrevoluţionar.  
 
Cărora li se adugă și lipsa de experienţă privind negocierile, lobby-ul și munca în echipe 

interdisciplinare și chiar nestăpânirea de către societatea postrevoluţionară a 
mecanismelor economice și democratice. Este greu de stabilit în ce măsură toate aceste 
cauze care au contribuit și contribuie la degradarea patrimoniului românesc sunt tributare 
perioadei comuniste și sorţii elitelor. Însă cea mai importantă cauză a degradării 
patrimoniului naţional ar putea fi denaturarea simţului de proprietate și a scării de valori. 
 
Dar, în contextul globalizării ca schimbare majoră de mentalitate sau de perspectivă asupra 
lumii prin care trecem, umanitatea devine conștientă de proprietatea comună asupra 
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planetei și a resurselor sale, naturale, dar și culturale, și chiar de diversitatea identităţilor 
culturale prin re-cunoașterea patrimoniului cu specificităţile sale și prin reîntoarcerea spre 
peisaj, spre natură. 

 
România deţine un fond uman tradiţional (meșterii vechi), cât și un fond rural construit 
(mediul autentic ţărănesc), probabil, într-o mai mare măsură decât celălalte ţări central-
europene.  Ea este, acum, posesoarea unui patrimoniu construit extrem de variat stilistic, 
volumetric, ca materiale, dar și extrem de avariat și complex ca patologie de arhitectură, 
prin diversitate și lunga expunere la avarii. În contextul globalizării, starea de degradare 
avansată a patrimoniului și abandonul conduc la excluderea etapei specifice în obţinerea 
finanţărilor pentru patrimoniu, respectiv de sensibilizarea actorilor sau a factorilor 
decizionali. 
 
Având în vedere cantitatea obiectelor de patrimoniu construit – aflate în stare de 

conservare proastă raportat la numărul relativ mic de specialiști atestaţi care, majoritatea, 
activează în orașele mari -, pare că singura soluţie fiabilă este educarea. Procesul de 
formare se bazează pe educarea practică și informarea studenţilor-arhitecţi sau a tinerilor 
arhitecţi spre arhitectura de patrimoniu. 
 
În contextul crizei economice și a căderii pieţei de construcţii, dar și datorită stării 
patrimoniului din România, receptivitatea tinerilor faţă de problemele patrimoniului 
construit este foarte mare. Ajunși în școlile de vară și intrând în contact direct cu 
arhitectura de patrimoniu în stare de degradare, probabil, mare parte dintre aceștia rămân 
în cercurile arhitecţilor de patrimoniu. E mult mai captivant contactul tactil și lucrul pe 
teren, interacţiunea cu detaliile și materialele istorice, starea de conservare, peisajul și 
oamenii locului decât munca pe care o presupune arhitectura-desktop. 

 
Din această dublă perspectivă, naţională și globală, dacă am putea să ne imaginăm o analiză 
SWOT având ca mediu intern patrimoniul din România, iar ca mediu extern contextul 
mondial al globalizării, putem să considerăm că punctele slabe ale mediului intern pe care 
le-am prezentat mai sus ar putea fi percepute ca oportunităţii. Starea proastă a clădirilor de 
patrimoniu este, de fapt, un mare caz de studiu expus extrem de expresiv, lipsa studiilor de 
istoria arhitecturii detaliate obligă la o vastă și reală cercetare, regimul de proprietate 
incert, abandonul și globalizarea accelerează și sprijină reînsușirea comună asupra 
patrimoniului construit. 
 
În contextul stagnării pieţei contemporane de arhitectură, a reorientării populaţiei și a 

pieţei imobiliare către mediul rural și către peisaj, trendul ecologic – prin reutilizarea 
materiei construite ca metodă de conservare a energiei – toţi acești factori plasează 
arhitecţii din România în faţa unei repoziţionări/pervertiri/regenerări profesionale 
spontane, nedisimulate, autentice care presupune și mutaţii în ceea ce privește simţul de 
proprietate comună/apartenenţă/interdependenţă faţă de patrimoniului cultural. 

 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/09/patrimoniul-national-construit-ca-oportunitate/ 

http://arhitectura-1906.ro/2013/09/patrimoniul-national-construit-ca-oportunitate/
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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR 

INVITAŢIE –arh. Victor Moraru, Sibiu 
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INVITAŢIE 

CONGRES SINAIA: DE LA ARHITECTURA LA PATRIMONIU 
CONSTRUIT . . .SI MAI DEPARTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. arh. Viorica Curea                           Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu 
Preşedinte al UAR                                   Preşedinte al UAUIM Bucuresti 

 
 

Au onoarea de a va invita la Congresul Naţional – Patrimoniul Arhitectural, Urban şi 
Peisagistic “DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIU CONSTRUIT...ŞI MAI DEPARTE” 

 
Congresul va avea loc în zilele de 27-29 sept. a.c. la Palatul Casino din Sinaia, jud. 

Prahova. 
 
 

Confirmări sau date suplimentare se pot obţine de la d-na arh. Luminiţa Patron, tel. 
0722739810, e-mail uauimcs2013@yahoo.com. 
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PROGRAM 
 
27.09.2013           Cazinoul Sinaia 

 

  9:00 - 10:00  Inregistrarea participantilor 

10:00        Deschiderea Congresului : Plen 1 

11:00 – 11:30       Pauza cafea              

11:30 -  13:00       Plen 1  (continuare) 

13:00  - 14:30  Pauza de masă 

14:30  - 17:30  Prezentări/conferinte S2/S3 

17:30 – 18:00       Deschiderea expoziţiei UNRMI  

18:00        Program artistic coordonat de prof. pianist Livia Teodorescu 

 

28.09.2013           Cazinoul Sinaia 

 

  9:00 -11:00   Prezentări/conferinte S1/ S4 – P I 

11:00 -11:30   Pauza cafea 

11:30 -14:00   Prezentari/conferinte S1/S4 + P II 

14:00 -15:30   Pauza de masa 

15:30 -17:30   Plen 2  

17:30-18:30  Prezentarea proiectului de restaurare BNR 

18.30 -19.00     Concluzii, inchiderea Congresului 

 20:00                 Cina festivă la restaurantul hotelului Palace 

 

29.09.2013  

 

1.  Prezentarea expoziţiei lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice. Dezbateri. 

2.  Vizitarea unor obiective de patrimoniu 

 
 

Mai multe informatii gasiti pe http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresul-
national-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urban-
si-peisagistic.html 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresul-national-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urban-si-peisagistic.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresul-national-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urban-si-peisagistic.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresul-national-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urban-si-peisagistic.html
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INVITAŢIE   

 U A R –  FILIALA EUROREGIONALĂ  SUD – VEST   OLTENIA 

 

« S.O.S. CULELE DIN ROMÂNIA »  

                    

   

Vă invităm la vernisarea 

expoziţiei, realizată de filiala 

noastră, 

« S.O.S. CULELE din ROMÂNIA », 

ce se va întâmpla luni 

30.09.2013, orele 17.00 , în 

saloanele Centrului de Cultură 

Arhitecturală, al Uniunii 

Arhitecţilor din România din 

Bucureşti, str. Jean Louis 

Calderon, nr. 48, cu care ocazie, 

arh. Pavel POPESCU îşi va lansa 

cartea CULELE DIN OLTENIA .. şi 

evoluţia lor până astăzi, 

lucrare premiată de Fundaţia 

Naţională pentru Civilizaţie 

Rurală«Nişte ţărani»,al cărei 

preşedinte fondator şi membru 

al Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă, romancier, publicist și dramaturg român DINU SĂRARU, va face prezentarea, 

după ce i-a făcut prefaţa sentimentală la o carte de ştiinţă. 
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EXPERIENŢA BIFE-SIM 2013: CONFERINŢE, CONSULTANŢĂ  ŞI 
PROGRAME SPECIALE 

 

In  saptamana care tocmai a trecut, s-a desfasurat la Romexpo cel mai mare târg de mobilă 

şi echipamente pentru industria lemnului şi a mobilei din Europa de Sud Est.  

 

La deschiderea târgului au participat oficiali români şi un număr important de membri ai 

Corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, demonstrând interesul statelor pe care le 

reprezintă pentru produsele industriei lemnului şi mobila românească. S-au adresat 

auditoriului reprezentanţi ai Romexpo SA, ai Camerelor de Comerţ şi Industrie, ai Asociaţiei 

Producătorilor de Mobilă din România - APMR şi ai Eurexpo. 
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In paralel cu activitatile destinate publicului larg, la BIFE-SIM 2013 s-au desfasurat 
conferintele Design is lust si Furniture Forum. Un alt program destinat publicului specialist 
a pus in lumina reflectoarelor tehnologii revolutionare, apartinand sectorului Echipamente. 
Innovation Tour i-a purtat pe vizitatori intr-o incursiune in lumea celor mai performante 
sisteme de prelucrare a lemnului. 
 

CONFERINŢA “DESIGN IS PURE LUST”  

 

Conferinta “Design is pure lust” din cadrului targului BIFE de la Romexpo a adus in fata 
publicului o paleta de personalitati ale industriei pentru a prezenta subiecte inspiratoare si 
provocatoare. Arhitecti, designeri, profesori universitari, au  sustinut prezentari variate din 
domeniul designului de interior si al celui de mobilier, oferind informatii valoroase si 
facilitand schimbul de idei intre participanti. 

Iata o selectie a speaker-ilor: 

Arh. Mircea Tibuleac, General Manager, Axis Laminate Sibiu 
Tema sustinuta: „Fierul forjat – arta sau mestesug?” 
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Serban Tiganas, Presedinte, Ordinul Arhitectilor din Romania, partener al biroului de 
arhitectura si inginerie Dico si Tiganas, fondator al biroului de Urbanism Planwerk si 
profesor la Faculatea de Arhitectura si Urbanism a Universitatii Tehnice din Cluj – Napoca.  
Tema sustinuta : De la design la arhitectura si inapoi   
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Dorina Tarbujaru - Arhitect, conf., Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” 
din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură de Interior.  
Tema sustinuta: Reciclarea deseurilor: reutilizare, reinterpretare, 
refunctionalizare 
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Marius Marcu Lapadat - Decan, Facultatea de Arhitectura de Interior, din cadrul 
Universitatii de Arhitectura Ion Mincu din Bucuresti.  
Tema sustinuta: Lemnul versus materiale noi in productia de mobilier a secolului 
21. 
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D-na Aurica SERENY- Presedinte a Asociatiei Producatorilor de Mobila cu Arh.Marius 

Marcu Lepadat 
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Pentru cei interesati pot accesa linkurile de mai jos pentru a vedea discursurile 
arhitectilor amintiti mai sus: 
 
 
Arh Mircea Tibuleac: 
 
https://www.wetransfer.com/downloads/2bdbf547e51da2ece607b903c2a1f9f0201309
18150236/bc4d22b2088a55208ab9eff43c0b391020130918150236/0f4051 
 
si 
 
https://www.wetransfer.com/downloads/4ac89d46933e1e2a5d709ab1e75cd28820130
918121013/033e3db4545fc803ff72615adc20eda120130918121014/db4ef8 
 
Arh. Serban Tiganas: 
 
https://www.wetransfer.com/downloads/edb2c77ff2f5565ed60c7178e0fbb164201309
18163843/431f04a240994cb684c3816b39ec53fa20130918163843/376140 
 
si 
https://www.wetransfer.com/downloads/c29352ad64d3654d0abe317910b2a0122013
0918163608/1968f4e962de8c5e1a9537aa93812c3120130918163608/1af12c 
 
si 
 
https://www.wetransfer.com/downloads/738c9f8211bfe47e3f3db9525f55cbe1201309
18163522/05f0d2477d6eab1e1ab18b9bc220d5d220130918163522/9fbe24 
 
Arh. Marius Lepadat: 
 
https://www.wetransfer.com/downloads/2db7195205ecfa367a9297c3452ec4cf201309
19055753/d186d7464ea6afe242f7d56751eff0e620130919055753/2a6c93 
 
si  
 
https://www.wetransfer.com/downloads/d8b9b6e3f5566b20cb12c390f3935e0820130
919055600/b524a1aeb5abc01927427cfc1684f53420130919055600/d8244c 

 
Arh. Doina Tarbujaru: 
 
https://www.wetransfer.com/downloads/244f21e11274c1e801fa45b63cee5c08201309
19055614/bdd1959ecf703bca796125ff46704b3220130919055614/0152af 
 
 
 
 
 
 

https://www.wetransfer.com/downloads/2bdbf547e51da2ece607b903c2a1f9f020130918150236/bc4d22b2088a55208ab9eff43c0b391020130918150236/0f4051
https://www.wetransfer.com/downloads/2bdbf547e51da2ece607b903c2a1f9f020130918150236/bc4d22b2088a55208ab9eff43c0b391020130918150236/0f4051
https://www.wetransfer.com/downloads/4ac89d46933e1e2a5d709ab1e75cd28820130918121013/033e3db4545fc803ff72615adc20eda120130918121014/db4ef8
https://www.wetransfer.com/downloads/4ac89d46933e1e2a5d709ab1e75cd28820130918121013/033e3db4545fc803ff72615adc20eda120130918121014/db4ef8
https://www.wetransfer.com/downloads/edb2c77ff2f5565ed60c7178e0fbb16420130918163843/431f04a240994cb684c3816b39ec53fa20130918163843/376140
https://www.wetransfer.com/downloads/edb2c77ff2f5565ed60c7178e0fbb16420130918163843/431f04a240994cb684c3816b39ec53fa20130918163843/376140
https://www.wetransfer.com/downloads/c29352ad64d3654d0abe317910b2a01220130918163608/1968f4e962de8c5e1a9537aa93812c3120130918163608/1af12c
https://www.wetransfer.com/downloads/c29352ad64d3654d0abe317910b2a01220130918163608/1968f4e962de8c5e1a9537aa93812c3120130918163608/1af12c
https://www.wetransfer.com/downloads/738c9f8211bfe47e3f3db9525f55cbe120130918163522/05f0d2477d6eab1e1ab18b9bc220d5d220130918163522/9fbe24
https://www.wetransfer.com/downloads/738c9f8211bfe47e3f3db9525f55cbe120130918163522/05f0d2477d6eab1e1ab18b9bc220d5d220130918163522/9fbe24
https://www.wetransfer.com/downloads/2db7195205ecfa367a9297c3452ec4cf20130919055753/d186d7464ea6afe242f7d56751eff0e620130919055753/2a6c93
https://www.wetransfer.com/downloads/2db7195205ecfa367a9297c3452ec4cf20130919055753/d186d7464ea6afe242f7d56751eff0e620130919055753/2a6c93
https://www.wetransfer.com/downloads/d8b9b6e3f5566b20cb12c390f3935e0820130919055600/b524a1aeb5abc01927427cfc1684f53420130919055600/d8244c
https://www.wetransfer.com/downloads/d8b9b6e3f5566b20cb12c390f3935e0820130919055600/b524a1aeb5abc01927427cfc1684f53420130919055600/d8244c
https://www.wetransfer.com/downloads/244f21e11274c1e801fa45b63cee5c0820130919055614/bdd1959ecf703bca796125ff46704b3220130919055614/0152af
https://www.wetransfer.com/downloads/244f21e11274c1e801fa45b63cee5c0820130919055614/bdd1959ecf703bca796125ff46704b3220130919055614/0152af
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RADIO ROMÂNIA CULTURAL 
 

EXPOZIŢIA "ÎNSEMNE ŞI CRESTĂTURI", LA MUZEUL ŢĂRANULUI 
ROMÂN 

 

Expoziţia "Însemne şi crestături", 

care integrează semnele şi 

simbolurile precreştine preluate de 

motivele decorative uzuale ale lumii 

ţărăneşti propunând o plimbare 

narativă prin arta meşteşugului, s-a 

deschis, joi, în Sala Foaier a Muzeului 

Naţional al Ţăranului Român.  

Cu această expoziţie se încheie o 

primă serie de experimente vizuale, 

care încearcă să construiască un 

dialog, o sumă de relaţii, de 

alăturare, de complementaritate, de 

împrietenire între obiectul de 

patrimoniu din colecţiile muzeului, 

obiectul de colecţie privată şi 

obiectul anonim şi umil - obiectul de 

acasă, învestit cu valoare 

autobiografică şi demn de a fi muzeificat, precizează organizatorii.  

 

Expoziţia va putea fi vizitată până pe data de 11 octombrie. 

 

Sursa:http://www.radioromaniacultural.ro/expozitia_insemne_si_crestaturi_la_muzeul_taranului_r

oman-8808 
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