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HERITAS - SIBIU 

REZULTATELE JURIZĂRII CONCURSULUI DE IDEI 
"SIBIEL - CULTURA CONSTRUITĂ"  

Amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel,oraşul Sălişte, judeţul Sibiu  

 

Promotori: Primăria oraşului Sălişte, Asociaţia Sibiel 2000, Ordinul Arhitecţilor din România 

Organizatori: OAR filiala SB VL, Fundaţia Heritas, arh. Mirela Weber 

 

CONCURS PUBLIC DESCHIS ÎNTR-O FAZĂ, 25 PROIECTE PREDATE, 25 PROIECTE 

ADMISE ÎN JURIZARE 

 

În perioada 15-16 februarie 2013, a avut loc la Sibiel jurizarea proiectelor participante în 

concurs. 

 

JURIUL CONCURSULUI: 

 

Membri titulari: 

1. Horaţiu Răcuciu – primar Sălişte 

2. Aurel Pau –preşedinte, Asociaţia Sibiel 2000 

3. drd. arh. Mirela Ileana Weber, Austria – președintele jurului 

4. prof. dr. Gerhard Stadler – Universitatea Tehnică din Viena, Austria 

5. arh. Peter Schneider – Schneider&Lengauer Architekten, Austria 

6. dr. arh. Vera Marin – ATU, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană 

7. arh. Ernö Bogos – OAR 

Membri supleanţi: arh. Gabriel Roșca (fără drept de vot). 

 

Premiul I  

 

PROIECTUL NR. 1010,  

SIMBOL DE IDENTITATE 010117 

CONCURENT:  

SC SPINDLER PROIECT SRL,  

arh. Eduard Spindler  

COAUTORI:  

arh. Stag. Alexandra Onea,  

arh. Stag. Adrian Corduneanu 
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Premiul II 

PROIECTUL NR. 1021  

 

SIMBOL DE IDENTITATE 725175 

CONCURENT:  

Wolfhouse Productions  

(Tamina Lolev, Cristina Zlota, Iulian Canov, Vlad Stoica) 

 

Easternworks (Creosteanu Liviu, Mihat Mark-Lorant)  

 

Florin Cobuz 
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Premiul III 

PROIECTUL NR. 1013,  

SIMBOL DE IDENTITATE 230811 

CONCURENT:  

SC GETRIX SRL,  

arh. Mihai Radu Trif  

COAUTORI:  

urb. Adela Trif  

COLABORATORI:  

arh. Leontin Nicolae Trif,  

arh. Bogdan Ruxanda 

  

 

 

Sursa: http://www.heritas.ro 

 

 

http://www.heritas.ro/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

SESIUNE CONCURS FINANŢĂRI UAR 2013  

De Florin Bălteanu 

 

Uniunea Arhitecţilor din România a lansat concursul pentru obţinerea de finanţări pentru 

proiecte culturale şi sociale din Fondul Timbrul Arhitecturii. În anul 2013, UAR invită 

operatorii culturali interesaţi să depună proiecte pe următoarele teme (pentru formularea pe 

larg a acestora a se vedea regulamentul concursului): 

• Biografii de arhitecţi notabili; 

• Documente de arhitectură din România; 

• Monografii de clădiri monumentale; 

• Tratate, dictionare, ghiduri; 

• Soluţii de salvgardare a obiectivelor cu valoare culturală. 

 

Suma maximă care poate fi solicitată este de 40.000 lei. Bugetul alocat concursului este în valoare totală 

de 260.000 lei. 

Calendar:  

Depunerea proiectelor: 18 februarie - 4 martie, ora 17,00; 

Formularea eventualelor întrebari: 21-22 februarie (secretariat@uniuneaarhitectilor.ro); 

Raspunsuri la întrebari: 25 februarie; 

Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilitatii cererilor de finanţare: 5-6 

martie; 

Selecţia: 7-9 martie; 

Afişarea rezultatelor propuse de Comisia de Selecţie: 11 martie; 

Primirea contestaţiilor [*]: 12 martie, pînă la ora 16,00; 

Analiza şi soluţionarea contestaţiilor: 13 martie; 

Însuşirea de către Senatul UAR a proiectelor selecţionate: 15 martie; 

Afişarea rezultatelor definitive: 18 martie; 

Încheierea contractelor de finanţare: 18-29 martie; 

Desfăşuarea proiectelor: 29 martie - 15 noiembrie; 

Evaluarea intermediară: sfîrsitul lunii iunie, la o dată care se va anunţa ulterior;  

Sesiunea de comunicări a rezultatelor proiectelor: 18-19 noiembrie. 

Cîteva dintre deosebirile faţă de concursurile din anii anteriori: 

• acordarea finanţării în trei tanşe (30%, 30%, 40%); 

• prezenţa unei etape de evaluare intermediare a proiectelor, în iunie; rezultatele acesteia vor 

determina acordarea tranşei a doua de finanţare; 

• persoanele fizice autorizate şi firmele nu mai sînt beneficiari eligibili; 

• absenţa liniei de finanţare "Observatorul Urban", o parte din tematica acesteia (soluţii de 

salvgardare a obiectivelor cu valoare culturală) este preluată de concursul recent lansat. 

 
Mai multe pe : http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uniunea-arhitectilor-din-romania-anunta-lansarea-sesiunii-de-

finantare-pentru-proiecte-culturale-si-sociale-2013.html 

 

 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/sesiune-concurs-finanari-uar-2013.html 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uniunea-arhitectilor-din-romania-anunta-lansarea-sesiunii-de-finantare-pentru-proiecte-culturale-si-sociale-2013.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uniunea-arhitectilor-din-romania-anunta-lansarea-sesiunii-de-finantare-pentru-proiecte-culturale-si-sociale-2013.html
http://www.observatorulurban.ro/sesiune-concurs-finanari-uar-2013.html
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 INVITAŢIE - REVISTA ARHITECTURA 

 

 
Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2013/02/expozitie-de-arhitectura-horia-creanga-crezul-

simplitatii/ 

 

http://arhitectura-1906.ro/2013/02/expozitie-de-arhitectura-horia-creanga-crezul-simplitatii/
http://arhitectura-1906.ro/2013/02/expozitie-de-arhitectura-horia-creanga-crezul-simplitatii/
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ARHIBOLTA 1891  

 

 

Cartea săptămânii : 

“MEMORIA CARNETELOR CU ÎNSEMNĂRI. BUCUREȘTIUL 
CUTREMURAT 1977-1989 –  DE ARH. CONSTANTIN JUGURICĂ  

 

“Măi, tu știi care este cuvântul de ordine ”acolo sus” (…) în ceea 

ce privește soluțiile urbanistice care duc la exproprieri și 

demolări provocând nemulțumirea populației?  Eu am ramas 

mut, iar el a continuat: “Proiectanții și arhitecții sunt marii 

vinovați. Ei au facut soluții proaste, negândite și dușmănoase. 

Tovarășul Ceaușescu a intervenit pentru a salva ce se mai putea 

salva. Vor fi trași la răspundere cei din vina cărora se 

demoleaza!  Deci, Jugurică, vezi ce faci…O să vezi ce te 

asteaptă!” 

 

(discuţie privată între arh. Constantin Jugurică şi  Gheorghe 

Pană – primarul general al capitalei din perioada 1978-1985) 

 

 

“Memoria Carnetelor cu Însemnări – BUCUREȘTIUL CUTREMURAT 1977-1989″ reprezintă 

în fapt un jurnal personal, prin care autorul -  arh. Constantin Jugurică redă, din perspectiva 

proprie, starea de spirit sub care a lucrat în “epoca de aur” a societății românești. 

Drept urmare, lucrarea de față este concepută ca o mărturie a ceea ce s-a petrecut în activitatea 

de arhitectură și urbanism pentru realizarea ”Noului Centru”, visul de nemurire istorică a lui 

Nicolae Ceaușescu. 

 

Ca director tehnic al Institutului Proiect București, arh. Constantin Jugurică a  fost unul dintre cei 

care au participat, în perioada 1977-1989, la vizionarea machetelor și proiectelor pentru zona 

centrală a Capitalei, precum și la vizitele pe teren, ale lui Nicolae Ceaușescu. Acesta este poate 

și motivul pentru care autorul spune că s-a simțit obligat să-și aducă aportul la deslușirea și 

conturarea unei “istorii” a ceea ce s-a numit “noul Centru politico-administrativ”. În acest 

demers, Constantin Jugurică se sprijină pe conținutul celor aproape 80 de carnete de notițe care 

l-au însoțit permanent la aceste întâlniri. 
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“Mi-am propus să relatez cu prioritate întalnirile cu Nicolae Ceaușescu prilejuite de vizitele pe 

șantiere sau a  prezentărilor de machete și proiecte aferente zonei centrale, eleborate de Proiect 

București. Am selectat numai 215 întâlniri din totalul celor 512 consemnate în carnetele mele cu 

însemnări. Am încercat să relatez odiseea proiectanților în această blamată perioadă istorică.” 

 

Arh. Constantin Jugurică 

 

 

Despre autor 

 

1955 – Arhitect diplomat- Institutul de Arhitectură Ion Mincu. 

 

1955- 2010-  Institutul de proiectare „ Proiect București” – arh. proiectant, șef proiect, șef 

atelier  de arhitectură, director tehnic, consilier arhitectură și urbanism. 

 

1965-1988 -  Secretar  al Uniunii Arhitecţilor din România. 

 

1988-1989 -  Vice-președinte al Uniunii Arhitecților din România. 

 

1957-1965 -  Asistent  Institutul de Arhitectură Ion Mincu. 

 

1978-1982 – Profesor asociat Institutul de Arhitectură Ion Mincu-Catedra Bazele proiectării. 

 

 

 

Editura: ARHILIBRA  (2012) 

Numar de pagini: 283 

Pret: 35 RON 
 

 

 

 

 

Sursa: http://arhibolta1891.ro/product/memoria-carnetelor-cu-insemnari-bucurestiul-cutremurat-

1977-1989-arh-constantin-jugurica/ 

 

 

 

 

http://arhibolta1891.ro/product/memoria-carnetelor-cu-insemnari-bucurestiul-cutremurat-1977-1989-arh-constantin-jugurica/
http://arhibolta1891.ro/product/memoria-carnetelor-cu-insemnari-bucurestiul-cutremurat-1977-1989-arh-constantin-jugurica/
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OAR SI UAR VA INVITA LA BALUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA 

 

Balul Arhitectilor din Romania 
Balul Arhitectilor este un eveniment anual care celebreaza arhitectura, este totodata otraditie de 

peste un secol, lansata in 1891, anul infiintarii primei Societati a Arhitectilor.In timp, dincolo de 

a fi un eveniment social ce reuneste peste 400 invitati, arhitecti sipersonalitati, Balul Arhitectilor 

a devenit si un prilej de punere in legatura a arhitecturiicu teme contemporane. Criza financiara 

si semnul ei cel mai lizibil, banii, sunt temaeditiei din acest an a conferintei profesionale a 

O.A.R., organizate la Timisoara. 

 

Conferinta Arhitectura si banii 
In contextul evolutiei economiei globale, piata constructiilor si, odata cu ea, piata serviciilor de 

arhitectura s-au modificat substantial. Intre 2008 si 2012, in Romania,acestea s-au contractat cu 

jumatate din valoarea initiala. Insa, dincolo de contractareasau expansiunea acestui domeniu, in 

ecosistemul financiar se afla valoarea generatasau irosita in exercitarea zilnica a profesiei de 

arhitect. Cuantumul potential sau real alpietei serviciilor de arhitectura depinde de ceea ce cred 

investitorul si clientul, pe de oparte, si administratia publica, pe de alta, ca merita investit in 

arhitectura. Masura incare permitem arhitecturii sa genereze plusvaloare depinde de locul pe care 

i-lacordam pe scara de valori comuna si de rezultatul urmarit: cresterea profitului,cresterea 

calitatii vietii, cresterea productivitatii angajatilor, diminuarea costurilor petermen lung, salvarea 

mediului, educatia copiilor, valorificarea patrimoniului natural si construit. Despre valoarea 

adaugata pe care o poate genera arhitectura, despre efortulnecesar in acest sens si rezultatul dorit 

va invitam sa discutam in cadrul conferinteiprofesionale "Arhitectura si banii", alaturi de invitatii 

nostri: 

 arh. Serban Sturdza,vicepresedinte OAR, Bucuresti     

 arh. Klara L. Veer,VK design+arhitecture,Cluj     

 arh. Vlad Gaivoronschi,presedinte, filiala Tm - CS a OAR,Timisoara     

 prof.univ.dr. Vintila Mihailescu,antropolog,Bucuresti  

 Ioana Iordache, Bucuresti     

 Cristian Rusu,Fabrica de Pensule,Cluj     

 Ovidiu Sandor,Modatim CMB,Timisoara      

 Miki Braniste,Fabrica de Pensule,Cluj         
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PROGRAM:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact: 

Inscrieri la conferinta / bilete la Balul Arhitectilor: 

E-mail: secretariat.oar@rdsmail.ro 

Tel. 0720 345 555, dl. Iulian Tepure 

Tel. 0745 145719, d-na Andreea Duminica 

Secretariat OAR Timis 


