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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR 

ANUALA DE ARHITECTURĂ - IAŞI 2013  –  ÎN IMAGINI  

 

 

 
 

O.A.R. - Filialele Iaşi - Vaslui, Bacău - Neamţ şi Nord - Est au organizat împreună, pentru 

prima dată: ANUALA DE ARHITECTURĂ - IAŞI 2013. Evenimentul a avut loc sâmbătă 23 noiembrie. 

Din program au făcut parte Conferinţa "DESPRE ARHITECTURĂ... PATRIMONIU, ENERGIE, 

SPAŢIU PUBLIC", care a avut loc la Palas Mall - sala Vivaldi (etaj 2), la care au participat 

conferenţiarii: arh. Şerban Ţigănaş, preşedintele O.A.R., arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte O.A.R., 

arh. Vlad Gaivoronschi, preşedinte Filiala Timiş, arh. Constantin Gorcea, preşedinte Filiala Nord – 

Est.  

Un alt eveniment conex ANUALEI DE ARHITECTURĂ - IAŞI 2013 a fost Vernisajul expoziției 

de proiecte, cuprinzând peste 120 lucrări ale arhitecților din cele 3 filiale, nominalizarea și 

premierea proiectelor pe secțiuni, Iași, Palas Mall.  Expoziția poate fi vizitată până pe 30 noiembrie. 

 

       Prezent la evenimente, arh. Mircea Țibuleac vă prezintă mai jos conferința în imagini: 
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Șerban  Sturdza,  vicepreşedinte O.A.R. : 

 

Prezentare Proiect ,,Reciclarea și conservarea patrimoniului, alternative ale societății civile” 
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Arhitect Şerban Ţigănaş, preşedinte O.A.R. : 

 

Prezentare ,,Arhitectul la lucru din nou despre profesie ca fenomen” 
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Arhitect Vlad Gaivoronschi, preşedinte Filiala OAR Timiş 

 

Prezentare   ,,Între public și domestic - proiecte recente” 
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Arhitect Constantin Gorcea, preşedinte Filiala OAR Nord – Est: 

 

Prezentare Uzina de apă, Suceava, restaurare 

 

 

        Evenimentul va fi prezentat mai pe larg în ediția următoare a buletinului informativ. 
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR 
 

„SERILE PATRIMONIULUI NAŢIONAL”  LA JOCKEY CLUB ROMÂN ,  
BUCUREŞTI  

 

Jockey Club Român a găzduit, miercuri, 20 noiembrie, prima ediție a evenimentului ,,Serile 

Patrimoniului Naţional”, organizat de Institutul Naţional al Patrimoniului. În cadrul acestuia, dl. 

Radu BOROIANU, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, a susținut prelegerea „Deruta 

Patrimoniului Naţional”.  

Invitatul lunii decembrie la ,,Serile Patrimoniului Național”, care va avea 

loc la data de 12 decembrie va fi ministrul Culturii, dl Daniel BARBU. 
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“Serile Patrimoniului Naţional”  și-au propus să devină o dezbatere lunară, cu scopul de 

a trage un semnal de alarma în vederea salvagardării patrimoniului naţional.  

 

Din partea Uniunii Arhitecților a participat dna Viorica Curea, președinte, care a fost 

emoționată să revadă fostul sediu al breslei, locul unde s-a desfășurat „Serile patrimoniului 

național”.  
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR 

CONFERINȚA FINALĂ LA SIBIU –  PROIECT VIVA EASTPART 

de Natalia Jian 

Săptămâna trecută a avut loc la Sibiu Conferința Finală a proiectului VIVA EASTPART – 

“Valorizarea centrelor istorice prin îmbunătățirea capacității de management pentru localități 

de mici dimensiuni în regiunea Parteneriatului Estic”, proiect finanțat de către Uniunea 

Europeană prin programul Eastern Partnership Culture Programme. 

 

 
 

La eveniment au participat Vera Marin, preşedintele Asociaţiei pentru Tranziţie Urbană 

Bucureşti, responsabilii de proiect: Zhanna Galyan, din Armenia, Jacob Ajder din Republica 

Moldova şi Ilarion Bârsan, preşedintele GAL Microregiunea Valea Hârtibaciului, Francesco 

Selicato din Bari, Italia şi Gabriel Roşca, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, filiala 

Sibiu-Vâlcea, alături de experţi internaţionali şi cadre universitare. 
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În cadrul conferinţei şi al atelierului organizate prin proiectul VIVA EAST, au fost 

împărtăşite rezultatele proiectului VIVA care privesc metode şi instrumente de planificare 

participativă şi integrată – atât prin documentaţii de amenajarea teritoriului cât şi pentru 

urbanism – pentru a contura sisteme culturale teritoriale în teritorii cu centre istorice de mici 

dimensiuni.  

 

 
 

Obiectivul proiectului a fost legat de fundamentarea într-o manieră participativă și 

integrată a unor metode de intervenție pentru revitalizarea și dezvoltarea teritoriilor cu 

centre istorice mici. VIVA EASTPART studiază, de doi ani, cele mai bune practici în domeniul 

valorificării pe termen lung a patrimoniului cultural şi natural în centrele istorice europene de 

dimensiuni mici, cu accent pe aspectele specifice Europei de Est.  

Echipa este formată din organizații relevante din cele trei țări implicate în proiect 

(România, Armenia, Republica Moldova) și experţi internaţionali, coordonați de cadre 

universitare cu experienţă.  
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Raluca Pop, facilitator cultural, a prezentat rezultatele cercetării prin prisma funcției 

patrimoniului monumentelor: Cetatea Rupea, Cohalm; Ansamblul ,,Strada Republicii”, Rupea; 

Castelul Gutham, Valenta, Haghiz, Cetatea Jimborului, Homorod.  

 

 

 

Concluziile proiectului de analiză a procesului participativ se referă în principal la 

conștientizarea rolului patrimoniului, dar și necesitatea de evaluare a fondurilor, a surselor de 

finanțare pentru punere în practică a ideilor. Autoevaluarea resurselor umane, financiare și de 

timp sunt cele trei componente importante care determină materilizarea unui proiect de 

patrimoniu cultural.  

 Un alt aspect important care influențează traiectoria proiectelor de patrimoniu este 

conștientizarea autorităților locale a ideii că un monument istoric contribuie la păstrarea 

identității culturale a unei localități.  
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Referindu-se la scenariul privind viitorul politicii de dezvoltare a patrimoniului cultural 

pentru perioada 2014-2020, Cătălina Preda, expert UNDP și al Comitetului Național al 

ICOMOS, a precizat că este necesar ca România să elaboreze la nivel local planuri, strtegii de 

dezvoltare pe care ulterior să le aplice pentru a fi finanțate de către Uniunea Europeană. În 

acest context, țara noastră se confruntă  cu lipsa de coerență din punct de vedere a 

programelor.  

 

 
 

Din programul proiectului VIVA EASTPART a făcut parte și deschiderea oficială a 

Expoziției VIVA, la ora 10:00 în Sala de Expoziție a Primăriei orașului. 

 

 
Sursa foto: http://www.sibiunews.net 

 

       

http://www.sibiunews.net/
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CNM ASTRA 

SĂRBĂTORIREA IGNATULUI ÎN MUZEUL ÎN  AER LIBER 

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA păstrează şi în acest an datina 

străbună, organizând duminică, 1 decembrie, începând cu ora 10:30, la Cârciuma din Bătrâni, 

în prezenţa personalităţilor din administraţia locală, un program de animaţii, având ca temă 

tăierea porcului de Ignat.  

 



 

13 

Tradiţii şi superstiţii de Ignat 

Sărbătoarea Ignatului ce premerge Naşterea Domnului asimilează 10t4radiţii şi 

superstiţii păgâne şi creştine din vremuri străvechi. Acest obicei capătă forme diferite în 

funcţie de zona etnografică. În zona Teleormanului se credea că femeile care nu ţineau ziua de 

Ignat, erau pedepsite de o fiinţă lacomă şi rea, numită Inătoarea.  

Ritualul de tăiere cere ca 

în preajma porcului să nu fie 

oameni miloşi, pentru că aceştia 

vor transmite animalului emoţia 

lor, fapt ce îl va face să moară 

foarte greu, iar carnea lui să nu 

mai fie bună la gust.  Se spune că 

pentru a avea noroc tot anul, e 

bine să vezi sânge in ziua de 

Ignat. În Ardeal, pe fruntea 

copiilor se făcea semnul crucii 

cu sângele animalului sacrificat, 

pentru a fi feriţi de boli.  Acest 

obicei aminteşte traseul spiritual al 

Sfântului  Ignaţie Teoforul, 

episcop de Antiohia, care dintr-

un asasin, prin convertire la 

credinţă, devine sfânt. Pentru că 

nu a lepădat credinţa creştină, 

acesta a fost aruncat in arenă şi 

sfâşiat de lei, in jurul anului 110, in timpul domniei împăratului Traian (98-117). Cercetătorii 

au constatat că ziua de Ignat se suprapune peste ziua zeităţii solare celebrate în antichitate 

(Shiva la indieni, sau Osiris la vechii egipteni), care moare pentru a renaşte. Străbunii daci 

considerau şi ei că porcul este un animal ce poate hrăni soarele. 

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA 



 

14 

REVISTA ARHITECTURA 

ANSAMBLURILE NOBILIARE DIN MOLDOVA ŞI BANAT –  UN 
PATRIMONIU REDESCOPERIT 

  



 

15 

Asociaţia ARCHÉ organizează joi, 28 noiembrie, ora 18:00, evenimentul Ansamblurile 

nobiliare din Moldova şi Banat – un patrimoniu redescoperit, la Palatul Cesianu-Racoviţă din 

str. C.A. Rosetti nr. 5, Bucureşti. Evenimentul marchează finalul etapei 2013 a programului 

cultural Monumente Uitate și urmărește să aducă în fața publicului rezultatele acestui an.  

Alături de profesionişti ai domeniului, vor fi aduse în discuţie bunele practici în gestiunea 

patrimoniului imobil. Serata îşi doreşte să creeze pentru participanţi, specialişti şi pasionaţi ai 

domeniului, un mediu propice de dialog şi să schiţeze perspectivele de viitor pentru această 

secţiune aparte a patrimoniului din România. 

Monumente Uitate a început în urmă cu cinci ani, ca exerciţiu didactic. Obiectivul inițial era 

cercetarea arhitecturii rezidenţiale extraurbane a nobilimii din spaţiul intracarpatic. Subiectul 

s-a demonstrat însă unul complex și prea puțin cunoscut, atât în rândurile specialiștilor, cât și 

ale pubicului larg. Demersul a fost continuat şi s-a dezvoltat în timp la nivelul întregii ţări. 

Tineri arhitecţi, alături de specialişti din alte domenii, precum istoria artei, comunicare şi 

relaţii publice, economie, şi-au unit eforturile în slujba descoperirii, cercetării, conservării şi 

punerii în valoare a unei părţi importante din patrimoniul construit, respectiv castelele şi 

conacele din România. Mai multe detalii despre Monumente Uitate sunt disponibile pe 

monumenteuitate.org, platformă online gratuită cu imagini și informații privind ansamblurile 

nobiliare extraurbane de pe actualul teritoriu al României. Până în prezent, prin proiectele din 

cadrul programului, au fost documentate peste 600 de ansambluri nobiliare extraurbane din 

Transilvania, Crişana, Maramureş, Banat şi Moldova, ultimele două regiuni fiind parcurse în 

2013.Accesul la eveniment se face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile la sediul 

gazdelor noastre, Galeriile Artmark. 

Monumente Uitate este un program cultural finanțat de Uniunea Arhitecților din România şi 

de Ordinul Arhitecţilor din România, prin Fondul Timbrului de Arhitectură, şi de Administrația 

Fondului Cultural Național. Proiect sprijinit de Gevalco Industrial. Proiectul este derulat de 

Asociaţia ARCHÉ. Parteneri: Institutul Național al Patrimoniului, Universitatea Politehnica din 

Timișoara – Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași – 

Facultatea de Arte Frumoase și Design, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timișoara. 

Parteneri ai evenimentului: Galeriile Artmark, AQUA Carpatica, Avantgarde Heating, 

HappyBox. 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/11/ansamblurile-nobiliare-din-moldova-si-banat-

un-patrimoniu-redescoperit/  

http://arhitectura-1906.ro/2013/11/ansamblurile-nobiliare-din-moldova-si-banat-un-patrimoniu-redescoperit/
http://arhitectura-1906.ro/2013/11/ansamblurile-nobiliare-din-moldova-si-banat-un-patrimoniu-redescoperit/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREȘTI 

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU SELECTAREA 
PROIECTELOR CARE VOR REPREZENTA ROMÂNIA LA CEA DE-A 14-A 

EDIŢIE A EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ –  LA 
BIENNALE DI VENEZIA.  

Preluare de Raluca Iuga 

În perioada 18-20 noiembrie 2013, la 
sediul Uniunii Arhitecţilor din România 
din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 
2, 020038, Bucureşti, a avut loc 
procedura de selecţie a proiectelor 
înscrise în cadrul Concursului naţional  
pentru  selectarea  proiectelor care vor 
reprezenta  România  la cea de-a 14-a 
ediţie  a Expoziţiei Internaţionale de 
Arhitectură – la Biennale di Venezia. 

 
Juriul Concursului a avut următoarea componenţă: 

1. Arh. Vlad GAIVORONSCHI 
2. Prof. Univ. Dr. Arh. Ana Maria Zahariade, U.A.U.I.M. 
3. Arh. Brian A. SPENCER, Statele Unite 
4. Prof. Arh. Juhani KATAINEN, Finlanda 
5. Monica MORARIU, Ministerul Culturii, comisar 
6. Alexandru DAMIAN, Institutul Român pentru Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, 
vicecomisar 
7. Arh. Bogdan TOFAN, Uniunea Arhitecţilor din România, vicecomisar 
  

La Concurs s-au înscris un număr de 46 de proiecte . În urma evaluării proiectelor, având în 
vedere criteriile prevăzute în Regulamentul de Organizare al Concursului şi publicate pe 
paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului 
Cultural Român şi a Uniunii Arhitecţilor din România, Juriul a acordat  punctaje  
potrivit  Anexei . 
În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, au fost desemnate 
câştigătoare următoarele proiecte: 

1.  Pentru spaţiul expoziţional din Pavilionul României din Giardini della Biennale a fost 
desemnat  câştigător,  cu  un  punctaj  de  85,36  puncte,  proiectul  având  codul  de 
identificare UAR NR.5 , COD PROIECT SM28282 
Titlu: SITE UNDER CONSTRUCTION 
Autor/-i: Andreea Iancu, Raluca Sabau, Mihai Sima, Stejara Timis, Anca Trestian 
  

http://www.observatorulurban.ro/assets/files/stiri/2013_11/Anexa%20BaV%202014.pdf
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2.  Pentru spaţiul expoziţional din Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia a fost  desemnat câştigător, 
cu un punctaj de 91,43 puncte, proiectul având codul de identificare UAR NR.20 , COD 
PROIECT DK62014 
Titlu: CREATIVITATE – CONSERVARE 
Autor/-i: Ileana  Maria Zbirnea ( Kisilewicz), Dan Victor Kisilewicz, Dobrin LaurentiuDatcu 
  

Câştigătorii   vor    negocia    cu    Ministerul    Culturii    (pentru    proiectul    SITE    UNDER 
CONSTRUCTION), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul CREATIVITATE  – 
CONSERVARE) condiţiile de realizare a proiectelor. 
Potrivit  Regulamentului de organizare a Concursului, Uniunea Arhitecţilor din România va 
acorda, în baza deciziei Comisiei de selecţie, următoarele premii: 

  

COD 
UAR 

Cod 
Proiect 

Titlu proiect Motivatie Premiu 
(Euro/net) 

5 SM28282 SITE UNDER 
CONSTRUCTION 

Juriul a apreciat proiectul pentru 
forta plastica si expresivitatea 
spatiului expozitional pe care îl 
propune. Proiectul sustine ideea 
industriei ca motor al 
modernizarii, subiect care se 
încadreaza în tema generala a 
bienalei. Imaginea industriala 
este vazuta ca nucleu al 
modernitatii fiind interpretata în 
proiect printr-un spatiu flexibil, 
capabil sa capteze acest sens.În 
plus, juriul a apreciat în mod 
special potentialul de dezvoltare 
al  proiectului, în ideea de 
elaborare mai nuantata si care sa 
poata exprima mai larg cei 100 de 
ani de modernitate, atat prin 
intermediul ariei tematice 
propuse cat si prin depasirea ei. 
Proiectul reuseste sa exprime o 
atmosfera memorabila, generata 
de raportul lumina / întuneric, de 
sonoritatea compozitiei si de 
principiul de organizare spatiala 
de tip „global container”. Întregul 
spatiu al Pavilionului devine un 
continator al unor obiecte / spatii 
cu dubla functie  interioara / 
exterioara.Conceptul spatial este 
foarte bine exprimat si 
argumentat remarcandu-se ca 

2000 
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fiind puternic si interesant pus în 
opera. 
  

20 DK62014 CREATIVITATE – 
CONSERVARE 

Proiectul a fost selectat  în mod 
special pentru ideea 
tematica.Arhitecta Ioana 
Grigorescu este extrem de 
reprezentativa pentru 
modernitatea romaneasca 
arhitecturala, personalitatea ei 
poate face conexiuni subtile între 
modernismul  interbelic si 
evolutia modernitatii din 
perioada comunista, între etosul 
inovator al avangardei si 
conservarea patrimoniului, între 
arhitectura, grafica si pictura.  
Personaliatea ei complexa si putin 
mediatizata pana acum este 
prezentata prin atmosfera de 
atelier de proiectare si prin 
proiecte si desene originale, ceea 
ce comisia a apreciat. 

2000 

30 IT34567 JUST NOW Proiectul prezinta o abordare 
eleganta si are un continut foarte 
bogat (foarte bine organizat si 
serios) transpus într-o 
scenografie foarte conventionala 
dovedind o simplitate 
benefica.Informatia transmisa la 
nivelul proiectului este extrem de 
bine sistematizata  si riguros  
prezentata.  

500 

34 EM12345 EXPLORING 
IDENTITY : 
ARCHIVES OF 
ROMANIA 
NATIONAL 
PAVILIONS 

La acest proiect juriul a apreciat 
foarte mult continutul  
informatiei transmise – relatia 
extrem de bine argumentata între 
cele doua personaje si discreta 
asociere între Nicolae Iorga si 
Tristan Tzara carora le dedica si 
cele doua instalatii propuse în 
proiect. Iorga întruchipeaza  
spiritul conservator si 
traditionalist, Tzara reprezentand 
spiritul romanesc de 
avangarda.Proiectul sustine ideea 
unui spatiu total (taparea cu ziare 

500 
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si imaginea extrem de bine 
documentata a spatiului interior-
pasaje,foto, texte…).  

37 MA12691 DARE TO FEEL Proiectul transmite o idee clara – 
introducerea unui alt tip de 
definire a spatiului, nu doar 
vizual, mergand pe ideea celor 
doua curente, cel interior si cel 
exterior, care fac trimitere atat 
din modul de abordare cat si de 
punere în opera la Horia Creanga 
( imaginea externa) si Ion Mincu ( 
imaginea interna). 

500 

39 KR22132 TEMPO Proiectul a fost apreciat pentru 
discursul sustinut în cadrul 
textului de prezentare si prin 
modul de transpunere la nivelul 
planului ca abordare spatiala 
arhitecturala. Ideea este 
curajoasa, da dovada de o 
expunere curajoasa si încearca sa 
marcheze un traseu care uneori 
poate sa limiteze spatiul interior 
pentru realizarea unei senzatii de 
strangere si fragmentare “time 
frame”. 

500 

* Premiile se vor acorda în lei la cursul B.N.R. din data atribuirii. 
* Premiile se vor acorda în lei la cursul B.N.R. din data atribuirii. 

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, numai în ceea ce priveşte modul în care au fost 
respectate prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Concursului, la sediul 
Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, 
Bucureşti, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului (până  
la  data  de 26 noiembrie 2013, ora  17). Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de 
maximum cinci zile lucrătoare de la  data  expirării  termenului  de  depunere  a  
contestaţiilor,  de  către  o  Comisie  de soluţionare a contestaţiilor, formată membri desemnaţi 
de instituţiile organizatoare. Proiectele premiate vor putea fi vizionate la sediul Uniunii 
Arhitecţilor din România din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucureşti, în 
perioada 5 – 12 decembrie 2013. 
Proiectele înscrise în concurs, cu excepţia proiectelor premiate, vor putea fi ridicate de la 
sediul Uniunii Arhitecţilor din România, în perioada 5 – 20 decembrie 2013. 

  

Sursa: 

http://www.observatorulurban.ro/rezultatele-concursului-naional-pentru-selectarea-proiectelor-
care-vor-reprezenta-romania-la-cea-de-a-14-a-ediie-a-expoziiei-internaionale-de-arhitectura-la-
biennale-di-venezia..html 

http://www.observatorulurban.ro/rezultatele-concursului-naional-pentru-selectarea-proiectelor-care-vor-reprezenta-romania-la-cea-de-a-14-a-ediie-a-expoziiei-internaionale-de-arhitectura-la-biennale-di-venezia..html
http://www.observatorulurban.ro/rezultatele-concursului-naional-pentru-selectarea-proiectelor-care-vor-reprezenta-romania-la-cea-de-a-14-a-ediie-a-expoziiei-internaionale-de-arhitectura-la-biennale-di-venezia..html
http://www.observatorulurban.ro/rezultatele-concursului-naional-pentru-selectarea-proiectelor-care-vor-reprezenta-romania-la-cea-de-a-14-a-ediie-a-expoziiei-internaionale-de-arhitectura-la-biennale-di-venezia..html
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INVITAȚIE 

 

UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


