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HERITAS/AIOS 

 

CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI DE INSTALAŢII URBANE 
HUET.URBAN 

 

 

 

Concursul de idei pentru amenajarea de instalaţii urbane în Piaţa Huet şi-a desemnat 

câştigătorii. Concursul a urmărit 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.  

 

Membrii juriului: 

• Stela Matioc (Primăria Municipiului Sibiu), 

• Răzvan Pop (Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu), 

• Tudor Şt. Popa (AIOS), 

• Michael Engel (HERITAS) 

• Protocolant: Anda Ghazawi 

 

Detalii despre concurs puteţi citi pe site-ul AIOS: http://aios.ro/hueturban2013/ 

http://aios.ro/hueturban2013/
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SIBIU/ EVENIMENT 

ÎNTÂLNIREA DIRECŢIEI  JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ SIBIU 
CU ORGANIZAŢIILE NON-GUVERNAMENTALE IMPLICATE ÎN 

DOMENIUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI 

 

 

 

„Cooperarea Instituțiilor Abilitate în Domeniul Protejării Patrimoniului cu 

Organizațiile Non Guvernamentale” este titlul seminarului organizat la Sibiu, vineri, 24 mai 

2013, de Direcția Județeană de Cultură Sibiu în parteneriat cu Asociația „Heritas” și Complexul 

Național Muzeal ASTRA. 

La întâlnire au participart reprezentanții a peste 30 de asociații implicate în protejarea 

patrimoniului din județul Sibiu.  

 

 

 

Agenda evenimentului s-a deschis cu luări de cuvânt ale lui Răzvan Pop, directorul 

executiv DJC, Valeriu Olaru, director general al CNM Astra, şi Michael Engel, director al 

Fundaţiei Heritas. De asemenea, istoricii şi specialiştii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sibiu au 

prezentat diferite aspecte ale patrimoniului, Ovidiu Calboreanu vorbind despre situaţia legislativă 

în domeniul protejării patrimoniului, iar Carol Szatmari despre activitatea DJC Sibiu în anul 

2013 în domeniul protejării patrimoniului.  
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Totodată, câteva asociaţii şi-au prezentat portofoliul de realizări, scopuri şi proiectele 

viitoare, în speranţa colaborării, după cum urmează: 

 Alina SCHOLTES, Mihai Eminescu Trust – proiectul Satul de sine stătător: Studiu de 

caz: Alma Vii, comuna Moşna, judeţul Sibiu 

 

 
De la stânga la dreapta: Alina SCHOLTES, Michael ENGEL şi  Răzvan C. POP 

 

 Vera MARIN – Asociaţa pentru Tranziţie Urbană: proiectul Viva East – Valea 

Hârtibaciului. 

 

 

 

De la stânga la dreapta: Vera MARINA, Carol SZATMARI şi Ovidiu CALBOREANU 
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 Eugen VAIDA, Asociaţia Monumentum: Reguli de protecţie ale fondului construit 

tradiţional în documentaţiilde de urbanism 

De la stânga la dreapta: Răzvan C. POP, Eugen VAIDA  şi  Carol SZATMARI 

 

 

 Kristina CREOȘTEANU, Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii: Exemple 

de acţiuni comune pentru toţi aceia care au acelaşi crez: 

 Admiraţia şi respectul pentru patrimoniu ca moştenire de-a lungul generaţiilor 

 Dorinţa de a menţine viu şi funcţional patrimoniul ca spaţiu de locuire şi activitate 

umană 

 Dorinţa de a anima viaţa comunităţilor 

 

 

De asemenea, au avut loc discuții legate de coerența procedurilor legale de colaborare între 

instituțiile de stat și organizațiile nonguvernamentale.  

 

Aceasta este cea de a doua întâlnire dintr-un ciclu coerent pe care DJC Sibiu și-l propune spre a-l 

implementa în anul 2013 în relația cu toți factorii implicați în procesul cultural și patrimonial al 

județului Sibiu. 

 

 

Foto: Mihai Colibaba , Camelia Repede 
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ADMITERE LA SECŢIA „CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE 
ARHITECTURĂ” –  SIBIU 

 

Facultatea de Arhitectură din cadrul Universitatii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ 

din Bucureşti, anunţă organizarea concursului de admitere la Sibiu, în data de 22 iulie 2013, 

pentru SpecializareaConservare şi Restaurare de Arhitectură. 

Acest program de licenţă are o durată de 3 ani (180 credite), oferind posibilitatea continuării 

studiilor în cadrul ciclurilor de studii în sistem licenţă şi master integrat UAUIM (Facultatea 

de Arhitectură, 6 ani; Facultatea de Arhitectură de Interior, 5 ani), pe baza selecţiei 

respectând prevederie Regulamentului UAUIM. 

Diploma acordată după finalizarea studiilor atestă dobândirea unor cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi de bază, cu accentuat caracter pragmatic, în domeniul arhitecturii în general şi în 

domeniul conservării şi restaurării de arhitectură în particular. Absolvenţii acestui ciclu de 

studii pot lucra în birouri de arhitectură, în administraţia locală şi centrală, în execuţie etc., cu 

avantajul unei mai bune cunoaşteri a problematicii patrimoniului arhitectural. 

Înscrierea 

Înscrierea va avea loc în perioada 17-19 iulie 2013 la sediul Secţiei de Conservare şi 

Restaurare de Arhitectură din Sibiu, str. Dealului nr.6. 

Proba de admitere 

Admiterea constă într-o unică probă – „Desen tehnic şi desen liber“. 

 

Pentru informaţii şi detalii suplimentare: 

Secretariat Sibiu:  

Str. Dealului nr.6  

550010 Sibiu  

(Clădirea fostului Liceu Sanitar)  

Tel/fax: 0269-22.22.15 

Secretariat Bucureşti:  

Str. Academiei nr.18-20  

010014 Bucureşti  

Tel: 021-307.71.33  

Fax: 021-312.39.54 

 

http://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/conservare-sibiu/
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BUCUREŞTI/ INVITAŢIE 

EXPOZIŢIA „CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE NATURALE –  TRADIŢIE 
ŞI INOVAŢIE”.  

 

Muzeul Naţional al 

Satului „DIMITRIE 

GUSTI” Bucureşti 

găzduieşte joi, 30 mai 

2013, ora 17.00, 

expoziţia cu tematica 

„Construcţii şi 

Materiale Naturale – 

Tradiţie şi inovaţie”. 

Evenimentul îşi 

propune 

redescoperirea 

tehnicilor tradiţionale 

de construire şi 

utilizarea 

materialelor naturale 

de construcţii folosind 

resurse locale şi cu 

impact minim asupra 

mediului. 
 

 

Acţiunea promovează spaţiul construit organic şi ecologic care susţine o locuire 

sănătoasă în case care „respiră”.Organizaţia „Case Naturale”, principalul 

organizator şi reprezentanta „Natural Homes” în România, îşi propune pe termen 

lung crearea unei reţele interactive naţionale de informare şi ajutor reciproc, de 

culegere de date de pe teren din diferite zone ale ţării oriunde se construieşte 

„verde”. 

Obiectivul este de asemenea încurajarea vechilor meşteşuguri şi valorificarea lor în 

construcţii în armonie cu natura dar cu o estetică modernă şi un confort 

contemporan. 

Vă aşteptăm! 

Arh. Sebastian Vasiu – WCH 
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REVISTA ARHITECTURA 

LANSARE DE CARTE –  JOHANN SCHLATTER: CULTURĂ 
OCCIDENTALĂ ȘI ARHITECTURĂ ROMÂNEASCĂ (1831-1866) DE 

HORIA MOLDOVAN 

Editura Simetria vă invită 

VINERI, 31 MAI 2013, ORA 

16.00, la Salonul  Internaţional de 

Carte Bookfest 2013, Pavilion 

C5/Stand D07 cu ocazia lansării 

volumului Johann SCHLATTER: 

Cultură Occidentală şi Arhitectură 

Românească (1831-1866) de 

Horia Moldovan. Vor prezenta 

volumul excelenţa sa Jean-Hubert 

Lebet, ambasadorul confederaţiei 

elveţiene în România, arh. 

Alexandru Beldiman şi prof. dr. 

arh. Nicolae Lascu. 
Volumul prezintă arhi-

tectura valahă a primei părţi a 

secolului al XIX-lea prin prisma 

activităţii elveţianului Johann Schlatter (1808-1865), profund implicat în complexul proces de 

modernizare. Schlatter sosea în Ţara Românească într-o perioadă în care, în arhitectură, 

suprapunerea împrumuturilor occidentale pe fondul autohton ajunsese prea puţin să se 

concretizeze în realizări coerente stilistic. În ciuda criticilor ulterioare, din documentele păstrate 

reiese faptul că Schlatter s-a bucurat de consideraţia contemporanilor precum şi de încrederea 

autorităţilor statului.În paralel cu implicarea în unele dintre cele mai însemnate proiecte publice 

(Grădina Kiseleff, Universitatea şi Teatrul Naţional din Bucureşti, etc.), în 1844, la sugestia lui 

Vladimir Blaremberg, conducerea intervenţiilor asupra construcţiilor mănăstirilor medievale din 

Ţara Românească îi era încredinţată lui Schlatter, acesta fiind numit „arhitect mănăstiresc”. Până 

spre 1865, Schlatter s-a ocupat de câteva zeci de ansambluri monastice şi biserici: Tismana, 

Bistriţa, Arnota, Dealu, Cozia, Negoeşti, Snagov, Mitropolia din Târgovişte,etc. 

Horia Moldovan (n. 1978, Sibiu). Licenţiat al Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii de 

Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. Masterat în Conservarea Monumentelor 

Istorice şi doctorat în arhitectură în 2008, cu teza _Arhitectura în Ţara Românească (1831-1866). 

Activitatea lui Johann Schlatter_. Arhitect practicant şi cadru didactic în cadrul Departamentului 

de Istoria și Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului Construit din cadrul UAUIM. 

 

Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2013/05/lansare-de-carte-johann-schlatter-cultura-occidentala-si-

arhitectura-romaneasca-1831-1866-de-horia-moldovan/ 

http://arhitectura-1906.ro/2013/05/lansare-de-carte-johann-schlatter-cultura-occidentala-si-arhitectura-romaneasca-1831-1866-de-horia-moldovan/
http://arhitectura-1906.ro/2013/05/lansare-de-carte-johann-schlatter-cultura-occidentala-si-arhitectura-romaneasca-1831-1866-de-horia-moldovan/
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COLŢUL ECO 
 

CASE ECOLOGICE DIN BALOŢI DE PAIE .  
STUDIU DE CAZ: VALEA NUCULUI, BUZĂU  

 

Scurt istoric 

 

Primele case din baloţi de paie au 

fost construite în Nebraska, SUA, la sfârşitul 

secolului XIX. În anii 80, tot în SUA, a avut 

loc o renaştere a tehnicilor de construcţie cu 

baloţi de paie, iar interesul este în continuă 

creştere. Un număr din ce în ce mai mare de 

arhitecţi şi constructori din toate coluţurile 

lumii aleg să lucreze cu baloţi de paie, 

experimentând şi dezvoltând în acelaşi timp 

noi tehnici care folosesc acest material. În 

prezent, construcţii din baloţi de paie pot fi 

găsite şi în oraşe precum New York, 

Amsterdam, Montreal sau Bath, fiind vorba 

nu doar de case particulare, ci şi de 

magazine, şcoli, secţii de poliţie, clinici, sau 

hoteluri.  

Nu există o numărătoare exactă a 

tuturor caselor din baloţi de paie din lume, 

însă se estimează că numărul lor poate atinge 

20.000. Cele mai multe case din baloţi de 

paie se găsesc în SUA, Canada, Marea 

Britanie, Australia, China, Franţa, Germania 

şi Austria. În România, primele case de acest 

tip au început să fie construite abia cu trei-

patru ani în urmă, iar în prezent există mai 

puţin de zece iniţiative de acest gen în toată 

ţara. Principalul motiv pentru slaba lor răspândire este lipsa de informare a publicului şi numărul 

foarte mic de specialişti în domeniu, care să poată asigura proiectarea şi construcţia unei case din 

baloţi de paie. 

 

Fundaţii 

 

În construcţia caselor ecologice au fost testate diferite metode pentru realizarea fundaţiei, 

urmărindu-se eliminarea betonului. O serie de alternative populare sunt: cauciucurile de maşină 

umplute cu pietriş, sacii umpluţi cu pământ stabilizat, ori piatra sau cărămida legate cu mortar de 

var. 
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Acoperişuri 

 

Baloţii de paie pot fi folosiţi şi pentru izolarea termică a acoperişului, fiind apoi acoperiţi fie cu  

ţiglă, fie cu stuf sau şindrilă. O soluţie care se armonizează foarte bine cu o casă din baloţi de 

paie sunt acoperişurile vii. Acestea nu sunt doar frumoase, ci au şi o serie de avantaje: oferă o 

izolare termică superioară, colectează surplusul de precipitaţii, filtrând, în acelaşi timp, 

elementele poluante din apă, creează un habitat natural pentru plante şi insecte şi contribuie la 

scăderea temperaturii din mediul urban. Baloţii de paie pot fi folosiţi nu doar la interior, ca 

material termoizolant, ci şi la exterior, ca suport pentru vegetaţia unui acoperiş viu.  

 

Structura 

 

Există două tipuri de case din baloţi de paie: cele cu structură din lemn, unde baloţii sunt folosiţi 

ca umplutură a pereţilor, şi cele de tip load-bearing, în care baloţii sunt elemente structurale de 

rezistenţă care suportă greutatea acoperişului. Testele au arătat că un perete din baloţi de paie 

poate suporta o greutate de 1000 kg / m
2
 şi o greutate a acoperişului de 500 kg pe metru de 

perete. Casele de tip load-bearing au în general un singur nivel plus mansardă, însă există 

construcţii de acest gen care au chiar două etaje.  

 

Rozătoarele 

 

Pereţii din baloţi de paie nu atrag rozătoarele. Un proiect realizat de Swarthmore College din 

USA a urmărit studierea proprietăţilor unei case din baloţi de paie, analizând construirea şi 

demolarea unei asemenea clădiri. Cu ocazia dezasamblării casei (la patru ani de la construcţia sa) 

nu a fost descoperit niciun semn care să indice prezenţa rozătoarelor sau a insectelor în pereţi.  

 

Rezistenţa la foc şi la cutremur 

 

Pereţii din baloţi de paie tencuiţi au un nivel ridicat de rezistenţă la foc. Testele de laborator au 

arătat că un perete din baloţi de paie tencuit cu pământ rezistă expunerii la foc deschis timp de 

mai bine de 2 ore. Indicele de rezistenţă la foc stabilit în urma acestor teste este F120. Tencuiala 

din pământ oferă protecţie nu doar împotriva focului, ci şi împotriva ploii: datorită gradului 

ridicat de permeabilitate, tencuiala se umezeşte la exterior, însă tot datorită permeabilităţii, se 

usucă foarte repede. Pentru interior, în camerele expuse la umezeală, există o variantă de 

tencuială specială, originară din Maroc, numită Tadelakt. Tadelaktul se poate aplica atât pe pereţi 

cât şi pe pardoseli, căzi de baie sau blaturi de lucru, iar adăugând pigmenţi naturali se poate 

obţine o gamă largă de culori. 

 

Avantajele caselor din baloţi de paie  
 

Costuri reduse 

 

Pentru un metru pătrat de perete din baloţi de paie veţi plăti de două ori mai puţin decât pentru a 

construi aceeaşi suprafaţă din materiale convenţionale precum cărămidă sau blocuri BCA izolate 

cu polistiren expandat. Acest material de construcţie este uşor de manevrat, sigur şi accesibil 
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oricui. Aveţi posibilitatea de a reduce considerabil costurile de construcţie folosind ajutorul 

familiei, al prietenilor sau al voluntarilor.  

 

Economie de timp 

 

Având o greutate redusă, baloţii se manevrează cu uşurinţă, iar datorită dimensiunii lor mari, 

construcţia avansează rapid. Cu un şantier bine organizat, casa poate fi gata în trei luni de zile.  

 

Izolare termică ridicată 

 

Pereţii din baloţi de paie au un nivel foarte înalt de izolare termică. O casă cu astfel de pereţi este 

călduroasă iarna şi răcoroasă vara. Temperatura se păstrează constantă pentru mai mult timp, 

ceea ce înseamnă că pe termen lung aţi putea economisi până la 75% din costurile pentru 

încălzirea/răcirea casei. Coeficientul de conductivitate termică λR este 0,0456 W/mK. 

 

Un mediu de viaţă plăcut  

 

Pereţii din baloţi de paie tencuiţi cu pământ asigură un mirco climat sănătos şi plăcut. Tencuiala 

de pământ absoarbe vaporii de apă şi reduce umezeala din interior. Atunci când atmosfera devine 

prea uscată, pereţii eliberează umezeala şi funcţionează ca un umidificator, făcând aerul uşor de 

respirat. În plus, deoarece pereţii ‘respiră’, nu sunt probleme cu mucegaiul si igrasia. Finisând 

pereţii cu var, este o atmosferă mai sănătoasă. Un alt avantaj este izolarea fonică. Datorită 

grosimii şi structurii pereţilor, eventualele zgomote din exterior nu se aud.  

 

Tradiţie locală 

 

Construcţiile din baloţi de paie tencuiţi cu pământ şi acoperiţi cu var continuă şi îmbunătăţesc 

practicile arhitecturale tradiţionale din România. 

 

O estetică aparte 

 

Materialele naturale folosite în construcţia caselor din baloţi de paie permit realizarea de finisaje 

cu curburi şi aspect organic. Grosimea mare a baloţilor permite sculptarea unor nişe elegante şi 

utile în pereţi, iar tencuiala din pământ poate fi aplicată sub forma unor basoreliefuri decorative.  

 

Studiu de caz : Valea Nucului, Buzău, Mai – Octombrie 2012 
 

De arh. Grzegorz Gorski, fondatorul Earth Safe Design 

 

Mai jos descriu activitatea mea în cadrul unui proiect desfăşurat în 2012 în România. Pe lângă 

detaliile tehnice pe care le ofer, scot în evidenţă şi o serie de probleme care pot să apară datorită 

unei organizări deficitare a şantierului. Cei interesaţi să-şi ridice o casă din baloţi de paie trebuie 

să se asigure, în primul rând, că deţin atât bugetul, cât şi timpul necesar pentru finalizarea cu 

succes a construcţiei. Insuficienţa materialelor sau materialele păstrate în condiţii improprii peste 

iarnă pot reprezenta o piedică importantă, la fel şi şantierele începute târziu, aproape de sosirea 

sezonului rece. 
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Numele proiectului: Casă ecologică de vacanţă 

Investitor/beneficiar: Alfred Vespremeanu-Stroe 

Suprafaţa: 185m² 

Structură: structură din lemn cu pereţi din baloţi de paie tencuiţi cu tencuială din pământ şi var, 

fundaţie din beton, acoperiş din şindrilă 

Camere: parter – bucătărie, baie, sufragerie, bibliotecă; primul etaj – două dormitoare, toaletă; subsol 

-  pivniţă 

Tehnologie: Fundaţia: fundaţie din beton armat cu beci din beton ocupând 1/6 din suprafaţa 

parterului 

Pereţi exteriori: structură din lemn din bârne de brand 10 m x10 m. Structura din lemn a fost 

umplută cu material termoizolant – baloţi de paie, precomprimaţi şi inseraţi în perete prin 

presarea cu ajutorul chingilor ancorate. Pereţii din baloţi de paie au fost tencuiţi la exterior şi la 

interior cu  tencuiala de var în trei straturi şi apoi vopsiţi cu lapte var 

Interior: pereţi din chirpici: cărămizi de adobe tradiţionale în România compuse din pământ şi 

paie, îmbinate cu mortar din argilă şi nisip şi tencuite cu tencuială de var în două straturi si 

vopsite cu lapte de var 

Podele: podele din lemn suspendate 

Acoperiş: structură din lemn acoperită cu şindrilă de lemn, vopsită cu ulei şi izolată cu vată 

bazaltică 

Imagini: http://www.earthsafedesign.com/straw-bale-house-in-valea-nucului/ 

 

 

http://www.earthsafedesign.com/straw-bale-house-in-valea-nucului/
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Descriere 
În momentul în care noi am intervenit în proiect, structura din lemn şi acoperişul de şindrilă erau 

deja construite. Baloţii de paie fuseseră aduşi la faţa locului înainte de iarnă. Din păcate, însă, am 

constatat că trei sferturi dintre ei erau inutilizabili pentru că fuseseră depozitaţi într-o manieră 

improprie (direct pe sol, acoperiţi doar cu o folie de plastic, pe alocuri găurită) mare parte dintre 

ei fiind umezi şi degradaţi. Deoarece într-o construcţie nu se pot folosi decât baloţi uscaţi, am 

fost nevoiţi să aruncăm toţi baloţii care prezentau semne de umezeală şi/sau degradare. Aceasta 

este o primă condiţie esenţială: umiditatea baloţilor nu poate depăşi 15-20%, iar ideal nivelul 

trebuie să fie în jur de 8-10% (acest lucru poate fi evaluat corect folosind un metru de umiditate 

digital). 

O a doua condiţie, foarte importantă în astfel de construcţii, este buna compresie a baloţilor. 

Pentru a ne asigura că baloţii sunt bine comprimaţi, am construit o presă simplă din lemn cu 

ajutorul căreia i-am comprimt încă o dată înainte de a-i introduce în structura casei. Baloţii sunt 

apoi introduşi în pereţi unde sunt din nou comprimaţi, cu ajutorul unor chingi. 

Pentru a umple pereţii exteriori (o suprafaţă de 190 m
2
) am avut nevoie de aproximativ 500 de 

baloţi. 

 
În 3 săptămâni am construit un sfert din suprafaţa totală a pereţilor, apoi stocul de baloţi de paie 

s-a epuizat şi a fost nevoie să facem o pauză de o lună în aşteptarea noilor baloţi şi a chirpiciului. 

În timpul acestei pauze, membrii iniţiali ai echipei au renunţat şi am preluat eu conducerea 

şantierului, formând o nouă echipă împreună cu 2 localnici şi un lucrător din Bucureşti. Această 

formulă a funcţionat mult mai bine şi odată ce au sosit noii baloţi de paie am finalizat restul 

pereţilor (o suprafaţă de aproximativ 190m²) în doar 2 săptămâni. Pentru construcţia pereţilor 

interiori din chirpici am primit o echipă internaţională de 14 voluntari.  
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Pasul următor a fost aplicarea tencuielii de var la exterior, în 4 straturi cu o grosime totală de 4 

cm. Primul strat, aplicat direct pe baloţi, a fost cel din pământ, urmat apoi de o tencuială din 

amestec de pământ, var, nisip şi paie, un alt treilea strat din var şi nisip grosier, urmat de un strat 

final din var, nisip fin şi cenuşă (pentru o spori rezistenţa). 
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Ultimul strat a fost vopsit cu var pentru a acoperi nuanţa de gri dată de cenuşă, rezultând pereţi 

de un alb strălucitor. Tencuirea exterioară (realizată cu o echipă de 4 lucrători) a durat 6 

săptămâni şi a necesitat aproximativ 5 m
3
 de nisip, 2.5 m

3
 de pământ, 1 m

3 
de var, paie şi apă.  

Lucrările au fost oprite pentru perioada iernii şi urmează să fie reluate în sezonul acesta.  

 

 

 

Material pus la dispoziţie de  Earth Safe Design 

www.earthsafedesign.com         

earthsafedesign@gmail.com   

 Tel. 0753542078, 0740045759 

 

Notă: 

Între 14-16 iunie Earth Safe Design este prezentă la festivalul Street Delivery pe strada Arthur 

Verona din Bucureşti unde va promova tehnicile de construcţie din materiale naturale şi va 

continua lucrul la peretele din baloţi început la Expo Casa Mea. De asemenea, în luna august 

Earth Safe Design va avea un workshop în cadrul festivalul Art Culture Camp Danube. Mai multe 

informaţii despre proiectele viitoare găsiţi pe www.facebook.com/earthsafedesign  

http://www.earthsafedesign.com/
mailto:earthsafedesign@gmail.com
http://www.facebook.com/earthsafedesign

