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SIBIU / EVENIMENT 

SEMINARUL "PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN 
DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM"  

 

Vineri, 22 martie, Biblioteca ASTRA Sibiu a fost gazda seminarului  "Protejarea 

patrimoniului cultural în documentaţiile de urbanism" , organizat de Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu şi Asociaţia 

MONUMENTUM. Evenimentul a fost destinat atât studenţilor, urbaniştilor, arhitecţilor 

cât şi reprezentanţilor primăriilor judeţului Sibiu. 

Printre participanţi,  s-au numărat  Răzvan POP – director executiv al Direcţiei Judeţene pentru 

Cultură Sibiu, arh. Corneliu DRĂGAN – arhitect şef - Consiliul Judeţean Sibiu, arh.  Eugen 

VAIDA – preşedintele asociaţiei Monumentum, arh. Mircea ŢIBULEAC, preşedintele Filialei 

Judeţene Sibiu (FJSB) a UAR , arh. Dorin BOILĂ – responsabil latura culturală în FJSB a UAR , 

arh. Viorel RUSU – responsabil latura socială în FJSB a UAR, etc.. 

 

 

De la stânga la dreapta : arh.Corneliu Drăgan, Răzvan Pop 
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Seminarul a fost structurat pe cinci prezentări diverse care au abordat tema patrimoniului, după 

cum urmează: 

1. Iosefina POSTĂVARU – istoric de artă -  INSTITUTUL NAŢIONAL AL 

PATRIMONIULUI : Studiu istoric de fundamentare pentru elaborarea P.U.G. 

Dumbrăveni 

 
Iosefina Postăvaru 
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2. Adriana STROE – istoric de artă - colaborator INSTITUTUL NAŢIONAL AL 

PATRIMONIULUI :  Importanţa inventarierii patrimoniului construit pentru 

întocmirea planurilor urbanistice. Studiu de caz – satul Halchiu/Heldsdorf (BV) 
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3.  dr. arh. Cerasella CRĂCIUN -UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM 

"ION MINCU” - Departamentul „Proiectare Urbană şi Peisagistică” : Patrimoniu şi 

peisaj natural, antropic şi construit. Studiu de caz: Studiul de  fundamentare 

morfostructural şi configurativ al peisajului natural, antropic şi cultural al oraşului 

Cisnădie 
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4. arh. Alexandru GĂVOZDEA  - Sibiu : Patrimoniu. Urbanism. Dincolo de dispoziţiile 

legale. Studiu de caz : PUG SIBIU 2009  
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5. arh. Eugen VAIDA, MONUMENTUM : Reguli în vederea protejării fondului construit 

tradiţional în documentaţiile de urbanism. Prezentare asociaţie şi demersuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru versiunea video a seminarului, accesati linkul de mai jos: 

https://www.wetransfer.com/downloads/5a57c74ad4948e6e66b94420c92d3c4d20130325131037

/98a9f6012bc78d813f6ba8528758881720130325131037/32f246 

https://www.wetransfer.com/downloads/5a57c74ad4948e6e66b94420c92d3c4d20130325131037/98a9f6012bc78d813f6ba8528758881720130325131037/32f246
https://www.wetransfer.com/downloads/5a57c74ad4948e6e66b94420c92d3c4d20130325131037/98a9f6012bc78d813f6ba8528758881720130325131037/32f246
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SIBIU / EVENIMENT 

DEMONSTRAŢIE CU PRIVIRE LA CAPABILITĂŢILE SCANĂRII LASER 
ÎN RELEVAREA ŞI CONSERVAREA PIESELOR SAU CONSTRUCŢIILOR 

DE VALOARE CULTURALĂ  

  
1. Activitatea se desfasoara in cadrul parteneriatul dintre IPartner Buro si ICOMOS Romania, cu 

sprijinul UAUIM, Universitatea Lucian Blaga Sibiu si Complexul National Muzeal Astra 

/Muzeul Tehnicii Populare Dumbrava Sibiului. Acest lucru va fi specificat pe tot ce este spus sau 

scris. 

 

2. Activitatea va consta in: 

a. Scanare demonstrativa in aer liber a unui obiect (moara, instalatie, casa traditionala) din 

Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului.  

b. Prelucrare informatica demonstrativa a materialul scanat in spatiile Laboratorului de restaurare 

din Muzeu, sau dupa caz la localul Facultatii de arhitectura, licenta Conservare/Restaurare din 

str. Dealului 6, Sibiu. 

c. Discutie, intrebari si raspunsuri 

3. Program 

a. Dupa caz, organizare a activitatii demonstrative Joi 28.03 la Muzeul tehnicii populare 

din Dumbrava Sibiului 
b. Scanare: Vineri 29.03 orele 10.00 - 12.00 

c. Pauza de cafea 12.00-12.30 

d. Discutie, intrebari si raspunsuri, in paralel cu prelucrarea informatica (demonstrativa, 

ilustrativa, nu foarte laborioasa) a materialului scanat. 

e. Prezentarea rezultatului partial: 13.30 - 14.30 

 

3. Participanti 

a. studentii cursului de licenta Conservare/Restaurare de arhitectura a UAUIM 

b. studenti ai Facultatii de conservare/restaurare din ULBS 

c. arhitecti membrii ai Ordinului Arhitectilor din Sibiu 

d. arhitectul sef al Mun. Sibiu si staff tehnic din Primarie 

e. arhitectul sef al Jud. Sibiu si staff tehnic din CJ Sibiu 

f. personal de specialitate din Complexul Muzeal Astra - Muzeul tehnicii populare din Dumbrava 

Sibiului 

 

 

ICOMOS Romania, presedine conf.dr.arh. Sergiu NISTOR,  

in parteneriat cu  

S.C. IPartner Buro srl, director drd. ing. Marian Radoi 
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SIBIU / EVENIMENT 

GRUP DE LUCRU PENTRU CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA 
PATRIMONIULUI CULTURAL TRANSILVĂNEAN  

 

Joi, 19 martie la ora 11:00, 

în sala de conferință din 

Casa Artelor a Muzeului 

ASTRA a avut loc 

concretizarea unei inițiative 

demarate la finalul anului 

trecut de Fundația Mihai 

Eminescu Trust, Fundaţia 

Heritas şi Muzeul ASTRA.   

Astfel s-a înființat un grup 

de lucru care își propune să 

susțină, prin proiecte și 

inițiative comune, conser-

varea și valorificarea patri-

moniului cultural transilvănean și dezvoltarea regională durabilă. În cadrul evenimentului oficial 

un număr total de 27 de organizații au semnat declarația de intenție - pentru a exemplifica, pe 

lângă inițiatori este vorba despre instituții precum Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

(Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Religie Protestantă), Consistoriul Superior al Bisericii 

Evanghelice din România C.A., Asociația Județeană de Turism Sibiu, Ordinul Arhitecților din 

România, Fundația ADEPT, Asociația Hosman Durabil, GAL Mărginimea Sibiului, GAL 

Podișul Mediașului, etc.  

Ca și acțiuni concrete model în acest sens la sfârșitul anului trecut au fost pregătite două aplicații 
de proiecte pentru valorificarea patrimoniului din comuna Biertan.  

 

Grupul își propune realizarea de proiecte, monitorizarea stării patrimoniului, informarea 

comunităților locale, diseminarea bunelor practici, precum și acțiuni la nivelul factorilor de 

decizie. Intenția constă de asemenea și în sprijinirea colaborării între organizațiile și instituțiile 

din regiune în vederea protejării și valorificării durabile a patrimoniului. Am considerat că acest 

parteneriat trebuie să se constituie ca o declarație de intenție, fiecare organizație având egalitate 

în drepturi şi libertatea de a iniția acțiuni în scopurile mai sus amintitite. 

 Parteneriatul își propune să ofere o bază pentru colaborările viitoare și pentru formarea unei 

rețele de actori în regiune. 
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TURNUL SFATULUI (SIBIU) 

CALIGRAFIE 

 

 Opinii 

De arh. Dorin Boilă  

Este tot mai clar că ne-a fost dat să trăim 

o perioadă cu dramatice schimbări în 

sistemul de învățământ, pe toate 

meridianele pământului și indiferent de 

nivelul de dezvoltare al țării respective. 

Proces care în țara noastră este accentuat prin 

dramatice modificări de paradigmă politică, 

pe tot parcursul secolului 20, și nici de 

următorul văd că nu suntem scutiți… 

Sigur că ritmurile majore ale vieții 
economice-politice și-au mărit cadența, cu 

corolarul că schimbările agresează și sfera 

educațională-culturală aferentă, lucruri 

specifice mersului contemporan al lumii – cu 

toate determinantele ei ascunse, ce tind să omogenizeze națiuni, sisteme culturale și politice ! 

Tocmai de aici (unii îi spun mondializare, alții globalizare, alții progres….) vine și problema 

statelor captive ale altor state, adică de fapt a coloniilor economice ale vectorilor actuali de 

putere. Soarta acestor colonii, ca pe tot parcursul istoriei mondiale, este să copieze și formele 

culturale inventate sau experimentate de către cei ce dau tonul… 

România are puține momente de grație, în care să nu fi copiat forme culturale străine, ba din Est, 

ba din Vest… Și când, prin personalități născute aici, a oferit forme originale, avansate, de nivel 

internațional, lucrurile s-au petrecut de obicei tot în statele-pilot, unde respectivii emigraseră… 

Ceea ce se continuă, cu și mai mare înverșunare (adică migrație…) și în zilele acestea ! 

Tocmai din aceste motive, recentul anunț, venit din SUA, că diriguitori ai sistemului educațional 

de stat de pe-acolo, au hotărât să scoată din materiile obligatorii CALIGRAFIA, mai precis 

învățarea manuală a scrisului, mă duce cu gândul la o foarte apropiată inițiativă de acest fel și pe 

malurile Dâmboviței…Consider că acest demers este fundamental greșit, ba mai mult, vine în 

direcția de-acum evidentă, de a lipsi pe tineri de instrumente esențiale în dezvoltarea gândirii și a 

conștiinței normale pentru un cetățean al lumii – deci în ideea de a scoate din școli doar simpli 

consumatori, apolitici și aculturali…  

Deja ne situăm pe câmpurile minate ale unei politici anti-umaniste, dincolo de simpla curricula 

pentru învățământ. Producătorii de obiecte electronice, pe care nu mai trebuie să scrii cu/de 
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mână, sunt direct interesați în a-și promova comerțul…Publicitatea este agresivă mai ales în 

aceste domenii, cu obiecte în fond foarte scumpe, și aproape absentă pentru obiecte culturale 

ieftine cum ar fi cartea, pentru evenimente cu încărcătură spirituală adecvate tinerilor, și nu 

mereu cu „distracție”, „relaxare”, „divertisment”… 

Toți cei care au pus la cale această inițiativă și aceia care o aprobă nu știu, sau se fac că nu știu, 

despre aspectele fenomenologice legate de funcționarea creierului uman – lucruri care sunt așa 

de la Facere, așa a fost construit acest miraculos TRUP ȘI SUFLET ! Această ființă umană, chip 

și asemănare cu Creatorul, și pe care, de mii de ori, tot felul de nebuni vor să-l pângărească…  

Aceștia nu mai evaluează legătura dintre mișcarea mâinii (dirijată de minte prin învățare, la 

scrisul manual / meșteșuguri tradiționale / cercetare tehnologică ), și procesele ce au loc în 

creier! De atâtea ori s-a demonstrat unitatea dintre mână, creier și creativitate, încât te întrebi 

dacă nu tocmai știindu-se asta, respectivii decidenți americani au hotărât să elimine cât mai 

multe dintre procesele de învățare ce să dezvolte adevăratele însușiri spirituale, superioare, la 

toți copiii! 

Pentru că din celelalte, vedem prea bine cum se dezvoltă – tot studii americane ne relevă zi de zi 

că timpul petrecut de tineri în fața ecranelor nu echivalează nici pe departe cu activitățile ce 

implică ”manualitate”, cu lucrul bine-făcut, cu mișcarea potențată de creativitate! De aceea, sper 

ca autoritățile românești din educație să aleagă o altă cale decât cea americană și să păstreze 

scrisul de mână, caligrafia (din greaca veche = scris frumos) și tot ce poate modela superior 

mintea și sufletul copiilor noștri !  

 Apăsatul exclusiv pe butoane va duce în scurt timp la sărăcirea spirituală a contactelor inter-

umane… uitați-vă numai în domeniul artistic, cum au virat artele plastice din ultimii 30 de ani, 

de când nu se mai pune accent pe istoria/artele clasice, spre tot mai multe reprezentări ale 

urâtului/grotescului, în toate formele, cum expozițiile devin tot mai mult înșiruiri de „instalații” 

care implică tot mai firav desenul-plasticizarea trăirii artistului. 

Încă o dovadă că nu tot ce vine de la națiunile avansate este neapărat corect și folositor ! Încă o 

probă a treptatei despiritualizări a Creștinătății! Și când nu mai au resurse umane compatibile 

„dezvoltării”, aceste națiuni au politici de stat prin care atrag pe cei dotați superior din întreaga 

lume… 

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/19692/caligrafie.html?sst= 

 

 

 

 

 

http://www.turnulsfatului.ro/19692/caligrafie.html?sst
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REVISTA ARHITECTURA 

BASTIONUL THERESIA, UN MALL CULTURAL? 

De Cristian BLIDARIU 

 

În toamna anului 2010, la doar câteva zile după ce 

gardurile de protecţie ce separau strada Hector de 

spectacolul noii arhitecturi a curţii interioare a 

Bastionului Theresia din Timişoara au fost 

demontate, am observat cu surprindere un 

fenomen nou pentru geografia urbană a unui oraş 

din România. În acel moment, spaţiul încă 

neinaugurat al curţii de onoare a fost rapid luat în 

primire de o serie de grupări de skateri şi bikeri, 

ce au efectuat cu nonşalanţă şi curiozitate primele teste de anduranţă ale acestei noi arhitecturi. 

Răspunsul administratorilor acestui spaţiu public a venit la fel de prompt. În scurt timp, curtea şi 

gangurile clădirii istorice au devenit scena unor performance-uri cu adevărat comice, avându-i ca 

protagonişti principali pe cei câţiva gardieni publici postaţi la datorie. Fugărind la propriu prin 

gangurile şi defileele ludice ale arhitecturii noi orice individ echipat cu două sau mai multe roţi, 

aceştia au reuşit performanţa de a goli rapid acest spaţiu public de orice formă de manifestare 

spaţială ce nu se înscria în normă. Am perceput, cu o oarecare tristeţe, acest moment ca pe o 

trădare a idealurilor spaţiale ale noii arhitecturi. 

Transformarea acestui spaţiu dinamic, în cei trei ani scurşi de la momentul inaugurării, într-o 

veritabilă zonă de excludere şi control mi-a ridicat, în primul rând, o serie de întrebări legate de 

modul de înţelegere a spaţiului public în România. În al doilea rând, m-am întrebat unde sunt 

acele activităţi pe care mi le doream în acest spaţiu. Unde este arta, muzica, teatrul, cine le aduce, 

cine le întreţine, cine le consumă. Ele există în continuare în spaţiile şi instituţiile de tradiţie ale 

oraşului, însă nu au migrat spre acest spaţiu, iar atunci când au făcut-o a fost fie temporar, fie 

inconsistent. Este suficient să ai un spaţiu, o carcasă bine „planificată” pentru a stimula aceste 

activităţi? Calitatea arhitecturală a spaţiului nou generat, caracterul lui reprezentativ, simbolic, de 

landmark ar fi trebuit să fie, cel puţin în viziunea noastră, a arhitecţilor, suficiente pentru a 

coagula în această zonă toate aceste activităţi. În momentul inaugurării, beneficiarul a dobândit 

un obiect croit, în mod ironic, chiar după cerinţele lui, pe care nu a ştiut cum să îl valorifice. Se 

pune astfel întrebarea: dacă acest spaţiu este de tip flagship, cui i se adresează el cu adevărat şi 

cum este el valorizat. Cu o poziţie extrem de favorabilă în geografia oraşului, punct de 

confluenţă a mai multor artere auto şi pietonale ce circumscriu zona centrală, legând campusurile 

universitare de la sud şi nord, beneficiind de vecinătatea Facultăţii de Arte Plastice şi, în viitor, a 

Facultăţilor de Muzică, Teatru şi Film, ansamblul ar fi trebuit să se adreseze unui public-ţintă 

extrem de dinamic, coagulat în jurul segmentului creativ al populaţiei oraşului. Spaţiile 

corpurilor istorice reconfigurate şi unificate arhitectural urmau să primească atât o parte din 

funcţiunile culturale preexistente, cât şi unele noi, în timp ce noua curte de onoare, prin calitatea 

iconică, de referinţă a arhitecturii propuse transforma acest spaţiu public într-un suport exterior al 

primelor. 

Citiți textul integral în numărul 1/2013 al revistei Arhitectura – Număr special Timișoara 
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

"TRANSLAREA" HALEI MATACHE 

 
 

De Florin Bălteanu 

 

Lucrările de tranşare a şarpantei Halei Matache au început în seara zilei de 25 martie. Şantierul 

nu are panou de organizare a lucrărilor şi nu este sigur că a fost emis avizul Ministerului Culturii 

pentru strămutarea halei. Convenţia de la Granada, la care a aderat şi România, interzice 

deplasarea monumentelor istorice în afara situaţiilor în care, prin acest gest, se evită un pericol 

iminent ce ameninţă obiectivul protejat. 

Acesta va fi cel de al treilea monument istoric care se află în Lista Monumentelor dar nu şi pe 

teren, celelalte două fiind demolate în vederea translării, tot pentru proiectul diametralei, în urmă 

cu 2 ani. 

Hala, împrejmuită de două incinte de şantier (una din ele înaltă de peste 7 m) şi apărată de circa 

40 de poliţişti locali, aflati în subordinea PMB, s-a lăsat cu greu fotografiată în ultimile ei clipe. 

Mai ales că un acces în şantier, de unde mass-media filma, a fost blocat cu un autocamion.Cu 

cîteva ore înainte de a se începe operaţiunea de secţionare şi coborâre pe fragmente a 

acoperişului în vederea strămutării, a avut loc la PMB o dezbatere publică. Aceasta este, cel mai 

probabil, ultima înaintea supunerii la vot în Consiliul General a planurilor urbanistice în baza 

cărora se realizează diametrala Buzeşti - Berzei. Planurile urbanistice stabileasc un perimetru 

unde se va putea reconstrui hala, poziţia exactă urmând să fie stabilită printr-un concurs. 

În ritmul actual, tranşarea şarpantei halei va mai dura cel puţin o zi. ONG-urile, de mai multă 

vreme, au atras atenţia PMB asupra faptului că este necesară sprijinirea monumentului istoric pe 

perioada iernii, vandalizarea halei conducînd-o în stare de precolaps. În Bucureşti este declarat, 

pentru marţi, 26 martie, în intervalul orar 04:00 - 14:00, cod portocaliu de vînt şi viscol (va ninge 

local abundent, viteza vîntului va depaşi, la rafala, 70 km/h, iar zăpada va fi puternic viscolită şi 

troienită). Pentru următoarele două zile sunt prognozate ninsori şi temperaturi de -3 ... 0 grade. 

Gravitatea condiţiilor meteo a determinat municipalitatea să închidă şcolile marţi.  

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/translarea-halei-matache.html 

 

http://www.observatorulurban.ro/translarea-halei-matache.html
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INVITAŢIE 

 
Sunteţi arhitecţi, designeri, urbanişti, peisagişti şi vă desfăşuraţi activitatea într-una din ţările 

Europei Centrale şi de Est*?Aveţi un proiect (sau mai multe) care răspunde temei 

de Trans(a)parenţe şi care a fost deja construit începând cu 2008 într-una din aceste ţări*? 

Atunci, Fundaţia Arhitext design, vă încurajează să participaţi la open call-ul de proiecte creat 

pentru a vă da posibilitatea de a fi prezenţi în Expoziţia tematică internaţională 

Trans(a)parenţe, din cadrul Trienalei de Arhitectură East Centric 2013. 

  

De ce să participaţi: 
-         Includerea lucrărilor într-o expoziţie tematică va releva latura conceptuală a 

proiectelor, aducându-le astfel la nivelul discursului / dialogului critic şi punând în 

lumină legăturile extra-formale. 

-         Această expoziţie tematică oferă practicienilor o viziune asupra modului în care 

lucrările lor răspund nevoilor şi cererilor specifice contextului acestei regiuni.  

-         Proiectele selectate vor fi incluse şi în catalogul expoziţiei, conceput ca un volum 

de sine stătător. În catalog, vor fi prezentate proiectele selecţionate pentru expoziţie, 

împreună cu o serie de articole teoretice şi critice, care vor vorbi despre arhitectura 

actuală în ţările Europei Centrale şi de Est. Textele vor fi semnate de teoreticieni şi critici 

de arhitectură din regiune. Catalogul va fi bilingv. 

-         Proiectele selectate vor fi integrate în portalul arhitectural regional 

www.east-centricarch.eu care este o reflectare a practicii regionale semnificative. Este 

singura platformă regională de arhitectură în momentul de faţă. 

  
Toate proiectele trebuie depuse până în data de 11 aprilie 2013, orele 21:59, GMT+2. 

  

Echipa curatorială va selecta proiectele care vor întruni cel mai bine criteriile open call-ului 

(criterii care se regăsesc la secţiunea Selecţia Proiectelor din Regulamentul open call-ului) 

pentru a fi incluse în expoziţia tematicăTrans(a)parenţe. 

  

Regulamentul open call-ului este disponibil  online la: 

http://www.arhitext.com/docs/CALL%20FOR%20PROJECTS%20RO.pdf 

şi la http://www.east-centricarch.eu/triennale/open-call/ 

  

*Albania, Austria, Bielorusia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, 

Cipru, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, 

Republica Moldova, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, 

Ungaria 
  

Pentru detalii puteţi contacta departamentul de presă al Trienalei: 

arhitext_redactie@b.astral.ro / 031.104.11.78 

www.east-centricarch.eu/triennale/   

www.arhitext.com/evenimente/trienala-de-arhitectura-east-centric/ 

www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale 

http://www.east-centricarch.eu/triennale/east-centric-architecture-triennale/edition-2013-transapparencies
http://www.east-centricarch.eu/
http://www.arhitext.com/docs/CALL%20FOR%20PROJECTS%20RO.pdf
http://www.east-centricarch.eu/triennale/open-call/
mailto:arhitext_redactie@b.astral.ro
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.arhitext.com/evenimente/trienala-de-arhitectura-east-centric/
http://www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale

