INVITAŢIE
FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
3 EVENIMENTE MARCA UAR ÎN 11.11.2013 LA SIBIU

1.Vernisaj BIENALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012
Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) vă invită la cea de a zecea ediţie a BIENALEI NAŢIONALE DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012 care se
va desfăşura pentru prima dată la Sibiu în perioada 11 - 20 noiembrie 2013, în Centrul de
Informare Turistică din primăria nouă. Vor fi prezentate trei secţiuni ale BNAB 2012 :
Memorabilis, Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural şi Premiile juriului BNAB.
Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, 11.11.2013, ora 16.00.
Totodată, Filiala Jud. Sibiu a UAR , alături de Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, vă
aşteaptă la două evenimente culturale care vor avea loc în tot în data de 11.11.2013 :

2.Prezentare de carte & revistă
Ora 18.00 : Prezentare carte Estetica urbană de Titu Popescu & revista ORAŞUL moderează arh. Ionel Vitoc (Cluj - Napoca) - Biblioteca Judeţeană ASTRA, Corp A, etaj 1

3. Recital de pian
Ora 19.00 : Invitaţi surpriză - Sala Festivă - Biblioteca Judeţeană ASTRA, corp A, etaj
2. Intrarea este gratutiă.
Organizatori: Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) şi Filiala Judeţeană Sibiu a UAR
Parteneri: Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul
Judeţean Sibiu , Hotel Continental Forum şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.
Parteneri Media: Radio TV Sibiu, Rondul de Sibiu, Monitorul de Sibiu, Mesagerul de Sibiu,
Hermannstädter Zeitung, Rapsodia.
Sponsori: Ambient, Tondach.
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
IMAGINI
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC!TRANS(A)PARENŢE
– PARTEA A IV – A (ULTIMA)
Imagini de arh. Mircea Ţibuleac
Vineri, 25 octombrie
Palatul Ştirbei → Pavilioane expoziţii

Arh. Marius Miclăuş, arh. Arpad Zachi
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Arh. Marius Miclăuş explicând despre proiectul BORANGIC

4

5

Palatul Ştirbei → Susţinere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric –
Secţiunile Clădiri rezidenţiale & Amenajări exterioare
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20:00, Palatul Ştirbei → Conferinţă arhitect Willem Jan Neutelings
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Willem Jan Neutelings
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Sâmbătă, 26 octombrie
→ Promenadă culturală pe Calea Victoriei
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Muzeul George Enescu
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→ Concert de chitară clasică – Vlad Cristian Ghinea
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→ Expozitia Academia si Biblioteca Academiei Române văzute de arhitecţi
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Palatul Ştirbei → Gală de premiere Concurs Premiile Arhitext East Centric
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Link-uri foto –video evenimente Trienală:
Vernisaj expozitie nominalizatii premiilor arhitext
https://www.wetransfer.com/downloads/eea055a54f9b2c1cb8e89c6edf87c8f620131104
105847/1ca7393f9d1fe000e4c973487ef979b520131104105847/c9180a
Proiecte nominalizate
https://www.wetransfer.com/downloads/b741c3a7371d066be3514ebf98bb30fc201311
04105817/f55acf1aa1df232326fe9c5780a6d78720131104105817/59c729
Conferinta Willem Jan Neutelings
https://www.wetransfer.com/downloads/0427656c9ef147ac4c331ef1816afa092013110
4105710/b2d0287e988e1524b2642bc2d0b5e51520131104105710/88504b
Promenada culturala pe Calea Victoriei
https://www.wetransfer.com/downloads/8e3528fcf3ad7501ee865c5796eac0c92013110
4110000/e09b7893fa9a474a9eff8658bb78f3ba20131104110000/e2e952

Concert chitara clasica- Vlad Cristian Ghinea
https://www.wetransfer.com/downloads/e31b7c0680339f3f61e3421ba63bf83f2013110
4105652/bad015348bd5e91350434c6cde0fb6fb20131104105652/dce7d4
Expozitia Scademia si Biblioteca Academiei vazute de arhitecti
https://www.wetransfer.com/downloads/6847bacccbf5398a4a25a4109d64483d201311
05063836/1892510a28d5f8d1e0ec1e056791090b20131105063836/bc84d5
Gala de premiere Arhitext
https://www.wetransfer.com/downloads/d46a5701f7719289e7b177c5b84dd270201311
04105801/6f57b1c7570d6c0c220206a9a1ed40f720131104105801/a9b58
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TURNUL SFATULUI, SIBIU
ÎNTREBĂRI PENTRU ACTIVIȘTII PRO-JEFUIRE

Opinii
De arh. Dorin Boilă

1. De ce sunt secrete toate ofertele de concesionare a bogățiilor acestei țări, toate
licitațiile, toate programele de explorare și apoi exploatare ?
2. De ce s-a concesionat mai mult de jumătate din teritoriul României unor firme
străine, înainte să se știe ce, cât și cum se poate extrage din subsol ?? Adică toate
guvernele de după 1994 au oferit pe tavă, și pe bani foarte puțini, toată platforma
continentală a Mării Negre, tot litoralul, toate zonele cu poliminerale din munți, tot
Podișul Transilvaniei și tot Podișul Moldovei, toată Cîmpia de vest, din Sătmar la
Dunăre…
3. De ce se tot încearcă atribuirea, pentru protestele publice, a etichetei de „antiamerican” în locul celei corecte de „anti-colonialist” ?
4. De ce numai oamenii partidelor (afaceriști, primari, etc.) au cumpărat terenuri pe
zonele posibil de exploatat și apoi le-au oferit companiilor străine ?
5. De ce se utilizează companii românești de prospecțiuni, care intră fără să anunțe
proprietarii, pe terenurile private ?
6. De ce nici o conducere post-1990 a acestei țări nu a fundamentat o strategie
energetică a României pe 30 – 50 de ani ? Ca să nu mai vorbim că nu există nici un
fel de strategie de dezvoltare a țării, ca și când aici ar urma să se înființeze cu totul
altceva…
7. De unde apare ideea că protestatarii sunt împotriva capitalismului ? Pentru că
operațiunile unor securiști români, aliați cu firme canadiene înființate peste noapte
în paradisuri fiscale și protejate de un guvern criptocomunist, NU ÎNSEAMNĂ
CAPITALISM !!!
8. În contextul actual, de ce nu se organizează dezbateri oficiale, publice, în presa
scrisă, la televiziune, la consiliile locale și județene, pentru ca majoritatea populației
să fie în cunoștință de cauză asupra a ceea ce urmează să se petreacă în vecinătatea
localităților lor, sau chiar pe pământurile lor?
9. De ce nu s-a clarificat în România regimul de proprietate asupra bogățiilor
subsolului și asupra exploatării lor ? Lucrurile acestea, mai ales într-o țară bogată
cum e a noastră, trebuiau gestionate așa cum s-a făcut asta în perioada interbelică,
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cu legi ale minelor și subsolului care au asigurat succesul utilizării resurselor în
favoarea națiunii – una dintre cauzele majore ale dezvoltării spectaculoase a țării
între cele două războaie mondiale !!

10. De ce nu se vorbește deloc despre TOATE firmele implicate în concesionarea
rezervelor noastre strategice (inclusiv Gazprom!), despre exploatarea haldelor
aurifere și a minereurilor din zonele Baia Mare, Brad, Certej și atâtea altele ?
11. De ce televiziunea națională nu prezintă, la ore de maximă audiență, și opiniile
alternative ale specialiștilor și investigatorilor din țări dezvoltate unde au avut loc
asemenea exploatări, ce a rămas în urma lor și de ce multe dintre aceste țări au
interzis continuarea lor ??
12. De ce nu se vorbește de loc în mass-media românească despre costurile colaterale
ale instalării câmpurilor de turnuri eoliene, costurile colaterale ale exploatării
gazelor de șist – cantitățile uriașe de apă necesare unei singure sonde de acest tip pe
parcursul unui singur an, sutele de curse cu cisterne auto necesare, deci
infrastructura rutieră și locuințele pe lîngă care trec mii și mii de camioane de mare
tonaj se vor degrada rapid !! Și cine plătește depoluarea din miile de lacuri cu apă
uzată de la aceste sonde (câtă mai se scoate din adânc, restul rămânând acolo…)???
13. Apropo de costuri colaterale, a plătit cineva pentru degradările din satele gălățene
supuse la sute de cutremure anul acesta și pentru apa fântânilor care nu se mai
poate folosi? Face vreo societate de asigurări din țara asta polițe de asigurare pentru
sondele respective și pentru locuitorii din localitățile din jur ?? Încercați – nu face
nimeni așa ceva !!

Las numărul întrebărilor la această cifră! Dar se mai poate adăuga faptul că majoritatea
carierelor de exploatare din Canada și majoritatea sondelor ptr. gaze de șist expirate din
S.U.A. au fost părăsite prin falimentul firmelor respective, depoluarea, teribil de scumpă,
rămânând în seama guvernelor (locale și federale )!
Aici e și celebrul exemplu cu fostul lac de cianuri din Canada, unde guvernul (deci cetățenii)
plătește 1 miliard de dolari PE AN ca să înghețe permanent pământul de sub lac, ca apele
toxice să nu se infiltreze în pânza freatică! DOAMNE FEREȘTE!

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/22670/intrebari-pentru-activistii-pro-jefuire.html?sst=
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CASA TEUTSCH, SIBIU
EXPOZIŢIE ŞI CONFERINŢE ÎN CASA TEUTSCH
Deschiderea expoziţiei „Cultura scrisului”
În anul cultural „Sibiu smart 2013”, Centrul de dialog
şi cultură invită publicul sibian, studenţii şi dascălii, la o
expoziţie inedită de manuscrise din jurul anului 1500.
Expoziţia de codice originale şi fotografii este vernisată la 4
noiembrie 2013, ora 17, în Casa Teutsch (Sibiu, str.
Mitropoliei 30). Cercetătorul clujean dr. Adinel Dincă va
oferi o expunere ştiinţifică despre universul manuscriselor
din bibliotecile parohiale transilvănene. Marea parte a
codicelor expuse aparţin parohiei evanghelice CA. din
Cisnădie şi sunt prezentate pentru prima dată în Sibiu, iar celelalte manuscrise aparţin
Arhivei Centrale a Bisericii Evanghelice C.A. din România.
În cadrul expoziţiei care poate fi vizitată în zilele de lucru între orele 10-17, Casa
Teutsch oferă un program variat de evenimente:
11.11.2013, ora 17, „Scrieri sibiene în limba germană din secolul al 16-lea”
Conferinţă susţinută de lect. dr. Dana Dogaru, ULBS Sibiu
18.11.2013, orele 10-12 /15-17 Introducere în tainele paleografiei
Workshop îndrumat de Monica Vlaicu, Arhiva Centrală a B.E.R.
25.11.2013, ora 17 Bibioteca de manuale „Friedrich Philippi”
Pezentarea bibliotecii de manuale din Casa Teutsch de către iniţiatorurul ei,
Prof. Friedrich Philippi de la Colegiul Naţional Samuel v. Brukenthal Sibiu
12.12.2013, ora 17 Cultura scrisului – restaurare, cercetare, educaţie
Masă rotundă: profesori şi studenţi discută despre valorile materiale, ştiinţifice şi
spirituale transportate de cărţi de-a lungul timpului şi importanţa lor pentru
generaţia de azi.
Conducerea Casei Teutsch
Gerhild Rudolf
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA FESTIVALUL ARCHITECTURE WEEK,
PRAGA

DE ARH. CODINA DUŞOIU
Aflat anul acesta la a şaptea ediţie, beneficiind de înaltul patronaj al Preşedintelui
Republicii Cehe şi de spaţiul de excepţie al mănăstirii Sf. Gheorghe din cadrul castelului
praghez aflat în punctul zero al centrului istoric, în imediata vecinătate a catedralei gotice
St. Vit, festivalul de arhitectură de la Praga (23 septembrie - 20 octombrie 2013) s-a
constituit ca un eveniment internaţional de calibru: expoziţie de arhitectură
contemporană din peste 30 de ţări, expoziţii separate dedicate arhitecturilor naţionale,
conferinţe, vizite ghidate la obiective din capitala cehă şi împrejurimi. Tematica generală
de anul acesta, dedicată patrimoniului arhitectural listat UNESCO, s-a dovedit extrem de
generoasă şi de deschisă iniţiativelor arhitecţilor, instituţiilor de arhitectură, institutelor
şi organizaţiilor culturale reprezentând diverse ţări etc.
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Cu sprijinul Institutului Cultural Român,
al Uniunii Arhitecţilor din România şi al
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion
Mincu, ţara noastră a avut parte în acest an
de o participare bogată şi apreciată în
cadrul acestui eveniment. Aceasta a constat
din itinerarea expoziţiei "Arhitecţi Români
Creatori de Patrimoniu", începută cu
prilejul Bienalei Naţionale de Arhitectură
Bucureşti 2012, conferinţa: PATRIMONIUL
UNESCO DIN ROMÂNIA - UNITATE ÎN
DIVERSITATE, susţinută de conf.dr.arh.
Codina Duşoiu de la Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din
Bucureşti în cadrul ICR Praga, prezentarea
în cadrul expoziţiei Arch World 2013 a
proiectului "O casă din garaje" - laureat al
Premiului Secţiunii Locuinţe din cadrul
BNAB 2012, realizat de Abruptarhitectura (arh. Cosmin Pavel şi arh. Cristina Constantin),
expoziţie de diplome ale studenţilor facultăţii de Arhitectură de Interior a UAUIM.
Tinerii arhitecţi Cosmin Pavel şi Cristina Constantin au avut prilejul, prin acest unic
proiect de arhitectură contemporană care a reprezentat România (s-a cerut ca în cadrul
Expoziţiei ARCH WORLD 2013 fiecare ţară să fie reprezentată de un singur birou de
arhitectură care să prezinte un singur proiect, mai ales la nivel de machetă) să dezvolte o
descoperire originală şi o idee morală: reciclarea fostelor garaje prefabricate comuniste şi
adaptarea lor pentru a primi o multitudine de funcţiuni, cu caracter public sau privat.
Absolvenţii Facultăţii de Arhitectură de Interior au întregit senzaţia de prospeţime şi
curaj conceptual, extrem de apreciată de publicul festivalului, prin cele patru proiecte de
diplomă prezentate: MEMORIALUL FORTUL 13 JILAVA, proiect tranşant, emoţionant
prin identificarea autoarei cu subiectul, de stud.arh. Ştefania Bădilă, refuncţionalizarea
sinagogii abandonate din oraşul Făgăraş şi transformarea ei în sală de spectacole,
stud.arh. Cătălina Comănariu, propunerea pentru CAFENEAUA LITERARĂ MONTEORU,
pe fondul retrocedării recente a fostului sediu al Uniunii Scriitorilor din Calea Victoriei,
restaurat de Ion Mincu la sfârşitul secolului al XIX-lea, stud.arh. Ileana Moţoc, CENTRU
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PENTRU ARHITECTURĂ TRADIŢIONALĂ în biserica săsească fortificată Moşna, din
judeţul Sibiu, stud.arh. Irina Simion.

În ce priveşte expoziţia "Arhitecţi Români Creatori de Patrimoniu", concepută cu
prilejul împlinirii a 120 de ani de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români şi a Şcolii
româneşti de arhitectură, aceasta s-a bucurat încă de la prima sa prezentare în cadrul
Bienalei bucureştene de arhitectură de susţinere şi interes atât din partea
profesioniştilor, cât şi a maselor de iubitori de arhitectură. Acest fapt a făcut posibilă
completarea sa, pentru a acoperi o paletă cât mai largă de personalităţi ale arhitecturii
româneşti şi itinerarea sa, prin amabilitatea Institutului Cultural Român, în mari oraşe
unde arhitectura noastră modernă începe să fie cunoscută şi apreciată: Londra, Praga,
Budapesta, iar în perspectivă New York, Madrid etc. Poate că acest lucru ne va încuraja să
trecem peste complexul de NAŢIE FĂRĂ O ARHITECTURĂ DE REFERINŢĂ, care ne
încearcă, poate, uneori...
Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/participarea-romaniei-la-festivalularchitecture-week-praga.html
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
LANSARE 7 NOIEMBRIE: "ZID. CTITORII MĂRUNTE DIN NORDUL
OLTENIEI"
Albumul "Zid. Ctitorii mărunte din nordul Olteniei" incheie seria de trei albume dedicate
patrimoniului din nordul Olteniei. Aceasta a debutat în 2010 cu "Lemn. Biserici din nordul
Olteniei", si a continuat în 2012 cu "Piatră. Case tradiționale din nordul Olteniei".
"Zid" reunește bisericile de zid pictate din satele de vale și de deal ale zonei. Proiectul are la
bază unui amplu proces de cercetare desfăşurat pe parcursul a 5 ani.
Albumul a apărut cu sprijinul Uniunii Arhitecților din România și al Ordinului Arhitecților
din România din lei din Fondul „Timbrul Arhitecturii”.
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REVISTA ARHITECTURA
SECŢIUNE SPECIALĂ DEDICATĂ PATRIMONIULUI ARHITECTURAL
LA RIFF 2013, PE 12 NOIEMBRIE

Pe 12 noiembrie, in cadrul Expoconferintei de Arhitectura RIFF 2013, organizata de ABplus
Events si Ordinul Arhitectilor din Romania, va avea loc o sectiune speciala dedicata
patrimoniului arhitectural, in parteneriat cu Institutul National al Patrimoniului. Invitatul
sectiunii este Alexandru Muraru, Directorul General al Institutului National al
Patrimoniului. Companiile pot prezenta solutiile pentru cladirile de patrimoniu fie in
programul sectiunii, fie in cadrul expozitiei tematice din Grand Ballroom.
Serban Tiganas, Presedintele OAR, despre profesia de arhitect in Romania, pe 11
noiembrie, la RIFF
"Ce se intampla arhitectule? Despre de unde vine si incotro se indreapta profesia de
architect in Romania" este titlul prezentarii sustinute de arhitectul Serban Tiganas,
Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, pe 11 noiembrie, in sesiunea plenara de
deschidere RIFF 2013.
Guardian Glass, despre noi orizonturi, la RIFF 2013
Sidney Vastenhout, Segment Manager Europe, Commercial Market la Guardian Glass
prezinta pe 11 noiembrie, in prima sesiune RIFF 2013. Titlul prezentarii: "New Horizons build with the mind, create with the heart".
Detalii aici:
http://www.ieriff.ro/expozitie
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
ROMÂNIA ARE UN GRAD DE URBANIZARE DE 65 LA SUTĂ

De Raluca Iuga
Concluzia vine în urma unei analize efectuată de Banca Mondială (BM) pentru
Ministerul Dezvoltării. Potrivit lui Marcel Heroiu, reprezentantul instituţiei
financiare internationale, ariile cu posibilităţile cele mai mari de urbanizare sunt
cele aflate în apropierea zonelor urbane.
„Banca Mondială a făcut o analiză pentru Ministerul Dezvoltării, în care a arătat că o
strategie economică trebuie să se adreseze oamenilor. Gradul de urbanizare a României este
de 65 la sută şi nu de 55 la sută*, iar dezvoltarea şi urbanismul merg mână în mână. Aceasta
presupune o anumită divergenţă în studiile iniţiale, în care geografia şi distanţa contează.
Aici am identificat infrastructura conectivă care să permită accesul cât mai multor oameni la
priorităţi, investiţiile în calitatea vieţii şi măsuri adresate comunităţilor marginalizate", a
declarat Heroiu în cadrul unei conferinţe pe probleme de dezvoltare regională.
El a precizat totodata că Banca Mondială a recomandat o definire mai bună a zonelor
urbane funcţionale, în politicile publice dar și definirea zonelor cu potenţial de urbanizare.
Asta în condițiile în care în prezent România are şapte poli de creştere, dar care până acum
nu au fost definiţi clar.
*Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), din 1990 şi până în 2011 gradul de
urbanizare al României a crescut cu doar 0,6% - de la 54,3% la 1 iulie 1990 la 54,9% la 1 iulie
2011.
Sursa: http://observatorulurban.ro/romania-are-un-grad-de-urbanizare-de-65-la-suta.html
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