
 

1 

 

 

Buletin informativ 
 

9 aprilie 
  

 
 

2013 

FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR 



 

2 

SIBIU / EVENIMENT 

SIBIU NEWS 

SIBIUL A FOST ALES CEL MAI BUN ORAŞ  DE VIZITAT ÎN 2013 

AUercuri, 27-03-2013 13:  
Sibiul a fost ales cel mai 

bun oras de vizitat în 2013, 

într-un clasament realizat 

de un popular blog 

britanic de calatorii. 

Împrejurimile Sibiului 

ofera o gama larga de 

activitati si optiuni de 

relaxare, spun 

organizatorii competitiei, 

ca sa nu mai vorbim de 

traditiile si obiceiurile care 

dau farmec marginimii, 

dar si orasului în sine. 

De la turismul rural la 

parcurile şi rezervaţiile 

naturale, Sibiul are tot ceea 

ce îi trebuie unei staţiuni 

turistice europene.  

În acelaşi top, care a 

presupus o competiţie 

extrem de strânsă, a fost 

inclus şi Bucureştiul. 

Municipiul Sibiu este unicul 

oraş din România care a 

primit, în ediţia din 2011 a 

"Ghidului verde Michelin", 

o cotaţie de trei stele (punctaj maxim), a anunţat Klaus Iohannis. Pentru realizatorii acestui ghid 

turistic, cele trei stele înseamnă că oraşul este "o locaţie care trebuie văzută neapărat". 

 

Sursa: http://www.sibiunews.net/index.php/articole/9-actualitate/520-sibiul-a-fost-ales-cel-mai-bun-oras-

de-vizitat-in-2013.html 

http://www.sibiunews.net/index.php/articole/9-actualitate/520-sibiul-a-fost-ales-cel-mai-bun-oras-de-vizitat-in-2013.html
http://www.sibiunews.net/index.php/articole/9-actualitate/520-sibiul-a-fost-ales-cel-mai-bun-oras-de-vizitat-in-2013.html
http://www.sibiunews.net/index.php/articole/9-actualitate/520-sibiul-a-fost-ales-cel-mai-bun-oras-de-vizitat-in-2013.html
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 
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PETRILA TE VREA! ANUNŢ ÎNSCRIERI ATELIER REGENERARE 
PATRIMONIU INDUSTRIAL 

 

 

De Ina Stoian  
 

In perioada 7-14 mai 2013 la Petrila (jud. Hunedoara) va area loc un atelier romano-

francez cu tema Patrimoniul industrial ca sursa de regenerate. 

 

Sunt invitati sa participe studenti arhitecti si tineri profesionisti romani care vor alcatui echipe de 

lucru cu tineri francezi care urmeaza specializarea in patrimoniu la Paris Belleville. 

 

Inscrierile se pot face pana pe data de 15 aprilie pe adresa petrilaworkshop@ymail.com unde 

trebuie trimise un CV si cinci motive pentru care doritorii sunt interesati sa participe la aceasta 

operatiune.  

 

Locurile sunt limitate, inscrierile sunt adresate tuturor celor interesati de domeniul patrimoniului 

in general sau chiar industrial. Apelul este national, iar selectia va fi realizata de coordonatorii 

proiectului - arh. Cristina Sucala (ADERF), arh. Ilinca Paun Constantinescu (UAUIM, 

Ideogram), arh. Ina Stoian (PlusMinus, UAUIM), arh. Dragos Dascalu (UTCN FAU). 

   

Vor fi asigurate cazare, masa si transport la Petrila. Pentru detalii contactati organizatorii la 

adresa petrilaworkshop@ymail.com.  

 

Proiectul este demarat de ADERF - Asociatia doctoranzilor si studentilor romani din Franta 

(Association des Doctorants et Etudiants Roumains en France) si Societatea Culturala Conditia 

Romana (Ion Barbu) in parteneriat cu Consiliul Local si Primaria Petrila, Compania Nationala a 

Huilei - Exploatarea miniera Petrila, Universitatea Petrosani, Ecole Nationale Superieure 

d'Architecture de Paris-Belleville, Universitatea de Arhitectura Ion Mincu Bucuresti, 

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca - Facultatea de Arhitectra si Urbanism, Universitatea de 

Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti, OAR Hunedoara, Institutul Francez din Romania, 

Asociatia pentru Arheologie industriala, Asociatia Plusminus si studioul de arhitectura Ideogram. 

Proiect 

 

 

Sursa: http://observatorulurban.ro/petrila-te-vrea-anunt-inscrieri-atelier-regenerare-patrimoniu-

industrial.html 

 

mailto:petrilaworkshop@ymail.com
mailto:petrilaworkshop@ymail.com
http://observatorulurban.ro/petrila-te-vrea-anunt-inscrieri-atelier-regenerare-patrimoniu-industrial.html
http://observatorulurban.ro/petrila-te-vrea-anunt-inscrieri-atelier-regenerare-patrimoniu-industrial.html
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REVISTA ARHITECTURA 

BARJA –  ARHITECTURA UNUI SPAȚIU PUBLIC DE-A LUNGUL 
CANALULUI BEGA 

Râul Bega a devenit 

navigabil în anul 1729, 

ajungând un important  

traseu  naval al Impe-

riului Austro-Ungar, cu 

utilitate până la sfâr-

șitul anilor 1960, când, 

din considerente eco-

nomice, a fost între-

ruptă definitiv circu-

lația mărfurilor și a pe-

rsoanelor. Bega urma 

să devină un canal îm-

bătrânit prin col-

matarea și prin de-

gradarea ecluzelor ne-

utilizate.  

 

Pentru jumătate de secol, orașul a uitat de coloana lui vertebrală lăsând canalul să devină o 

periferie, excepție făcând doar zona centrală racordată la parcurile publice istorice. De-a lungul 

Canalului Bega au apărut locuri importante în memoria colectivă a orașului, de la Clubul Flora, 

unde Phoenix  aduna rebelii vremii, la Terasa Bănățeană din anii ’80 și la Clubul de jazz al 

anilor ’90. Ultimul deceniu uită de Bega și de farmecul promenadei de primăvară pe sub salcâmii 

și cireșii sălbatici, devenind în mare parte un loc rezidual al orașului. În 2010 se finalizează 

lucrările de dragare a canalului colmatat, începând astfel o igienizare a malurilor, de-a lungul 

cartierelor istorice. 

 
Povestea  acestui proiect începe odată cu ocuparea  de către un investitor privat a unui spațiu 

public aflat în avansată stare de degradare, aflat la piciorul podului Tinereții din parcul 

Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Intervenția, în primă fază, nu face altceva decât să 

igienizeze locul și să-l dea spre folosință pentru deschiderea unei cafenele cu terasă, sezonieră, 

spre Canalul Bega, urmată în anul 2009 de amplasarea unei platforme în consolă peste taluzul 

betonat al canalului. În 2010, odată cu finalizarea lucrărilor de dragare, încep căutările pentru o 

ambarcațiune ce părea a fi o completare firească în reinventarea unui LOC. 

 

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

 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/03/barja-arhitectura-unui-spatiu-public-de-a-lungul-
canalului-bega/ 

http://arhitectura-1906.ro/2013/03/barja-arhitectura-unui-spatiu-public-de-a-lungul-canalului-bega/
http://arhitectura-1906.ro/2013/03/barja-arhitectura-unui-spatiu-public-de-a-lungul-canalului-bega/
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SPAŢIUL  CONSTRUIT  

AMENAJARE URBANĂ  PENTRU PIAŢA EDUARD WALLNOEFER DIN 
INNSBRUCK 
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Traducere şi adaptare: arh. Raluca Popa 

 

Piata Eduard Wallnoefer este cea mai mare piata urbana din orasul Innsbruck, amplasata in zona 

centrala. Inainte de acest proiect piata era dominata de fatada cladirii guvernamentale a regiunii 

Tirol construita in perioada Socialismului National, si de un monument ridicat in cinstea 

eliberarii de sub regimul comunist. Alte trei monumente sunt amplasate in piata, deasupra 

parcarii subterane. 

Proiectul propus de echipa LAAC Architects, Stiefel Kramer Architecture si artistul Christopher 

Gruner urmareste sa contracareze impresiile deja create in randul locuitorilor si sa promoveze 

mai bine semnificatia istorica a monumentului. Noua topografie propusa va oferi un punct de 

plecare pentru transformarile ulterioare si va unifica intr-o maniera contemporana elementele 

disparate apartinand diferitelor perioade. In acest fel monumentele vor fi accesibile si vor putea 

fi percepute in maniere diferite. Pardoseala pietei va fi presarata cu o serie de forme organice ce 

apar asemeni unor dune minerale concepute sa delimiteze si sa marcheze anumie zone. In acest 

fel in piata se pot produce simultan o serie de evenimente si activitati. 
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Noua suprafata a pietei este realizata din placi modulare avand maxim 100mp, obtinute din beton 

turnat in-situ. Pentru estetica generala a pietei folosirea unui singur material era cruciala, mai 

ales ca existau o serie de elemente de mobilier urban care trebuiau adaugate, fie ca e vorba de 

scari, balustrade, banci si chiar obiecte de infrastructura. Jardinierele de diferite dimensiuni, 

spatiile de odihna si fantanile sunt toate elemente componente ale topografiei din beton. 

  

Cele cateva monumente existente in piata au fost in acest fel integrate intr-o scluptura urbana 

gigant care este folosita acum ca un loc public modern. Reamenajarea pietei Wallnoefer a 

contribuit la cresterea atractivitatii acestui spatiu astfel ca persoane din cartiere invecinate care 

pana acum nu frecventau acest loc au inceput sa vina in centru, generand un mix social si 

cultural. Interventia are un impact integrator pentru foarte multe comunitati din zona. 

  

Mai multe informatii gasiti pe: http://www.e-architect.co.uk 

 

Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/stire/amenajare-urbana-pentru-piata-eduard-wallnoefer-

din-innsbruck-object_id=12878 

 

 

http://www.e-architect.co.uk/austria/eduard_wallnoefer_platz_innsbruck.htm
http://www.spatiulconstruit.ro/stire/amenajare-urbana-pentru-piata-eduard-wallnoefer-din-innsbruck-object_id=12878
http://www.spatiulconstruit.ro/stire/amenajare-urbana-pentru-piata-eduard-wallnoefer-din-innsbruck-object_id=12878
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EVENIMENT 

CLUJ ARENA ŞI SKY TOWER, PREZENTATE ÎN CADRUL 
CONTRACTOR 2013 

Cluj Arena si Sky Tower - doua proiecte de anvergura din spatiul romanesc vor fi 

prezentate in cadrul primei editii a Expoconferintei Antreprenorilor de Instalatii din 

Romania, CONTRACTOR, care va avea loc pe 27-28 mai 2013, la Bucuresti. 

 

Alexandra STOICA prezinta proiectul de instalatii de la Cluj Arena 

Alexandra Stoica este inginer de instalatii si co-fondatorul companiei 

de antreprenoriat in instalatii DAS Engineering Grup, in cadrul careia 

ocupa pozitia de director executiv.  

Ing. Alexandra Stoica este coordonatoarea unor proiecte nationale 

importante, premiate in tara si in strainatate, printre care proiectarea 

instalatiilor aferente Stadionului Cluj Arena, lucrare premiata in 

cadrul Anualei de Arhitectura 2012 Bucuresti si in cadrul Bienalei de 

Arhitectura 2012.  

 

 

 

Proiectul Cluj Arena (arhitect: 

Serban Tiganas, DICO si 

TIGANAS) a fost nominalizat 

la Premiul Uniunii Europene 

pentru Arhitectura Conte-

mporana "Mies van der Rohe" 

si a castigat recent premiului 

Popular Choice Winner in 

cadrul Architizer A+ Awards,  

la categoria cladirilor pentru 

sport si centre de recreare. 

 

 

http://www.clujarena.ro/
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Gabriel HORVATH prezinta proiectul de instalatii de la Sky Tower 

Gabriel HORVATH este Speaker in cadrul Expoconferintei Antreprenorilor de 

Instalatii din Romania CONTRACTOR 2013 si va prezenta, in sesiunea plenara 

de pe 27 mai, proiectul de instalatii electrice a celei mai inalte cladiri din 

Romania - Sky Tower. 

 

Dipl. Ing. Gabriel HORVATH este Project Manager si 

coordonatorul diviziei de instalatii mecanice in cadrul 

LSG Building Solutions Romania, parte a LSG 

GROUP, cu sediul principal in Austria. LSG GROUP 

este unul dintre liderii din domeniul instalatiilor 

electrice, de automatizare si mecanice pentru 

domeniul industrial si comercial, care s-a facut 

remarcat prin solutiile oferite si prin sistemele de 

instalatii integrate pentru cladiri. 

Cu o inaltime de 137 de metri (37 de etaje), Sky 

Tower este cea mai inalta cladire din Romania. 

Construit ca o cladire de birouri, Sky Tower 

redefineste ideea de business prin spatiul pe care il 

pune la dispozitia oamenilor de afaceri, a arhitecturii 

si proiectarii inovatoare, precum si a pozitionarii 

excelente in nordul capitalei. 

 

Singurul eveniment din 2013 dedicat Antreprenorilor si Proiectantilor de Instalatii 

Invitatul special al acestei editii este Dipl.-Ing. Reinhold Bacher, fondatorul biroului vienez 

Reinhold A. Bacher, care va prezenta in cadrul expoconferintei proiectul HVAC pentru Centrul 

International de Conferinte Dalian, din China (arhitect: Wolf D. Prix, COOP HIMMELB(L)AU). 

Printre speakerii CONTRACTOR 2013 se numara si Ing. Ruxandra Ciacoi, care va va sustine pe 

27 mai prezentarea proiectului de instalatii de la Crystal Tower (Marele Premiu al Anualei de 

Arhitectura Bucuresti, 2012) 

Peste 200 de antreprenori de instalatii, proiectanti de instalatii si companii din industrie vor 

participa pe 27 si 28 mai, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, la Expoconferinta 

Antreprenorilor de Instalatii din Romania, CONTRACTOR 2013.  

Mai multe despre Expoconferinta Antreprenorilor de Instalatii din Romania 

pe www.instalatii.contractor.com.ro 

http://rw.mailagent.ro/rewrite/MjAxMzAzMTgwOTA4MzdhNzVjNjk5NTZiZjUwNjYyOWEyNWJmNmEwZjY0OWU4NC0zNDY5MTg1MDUvaHR0cDovL3d3dy5pbnN0YWxhdGlpLmNvbnRyYWN0b3IuY29tLnJvLw==
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CONCURS 

EUROPAN 12, COMPETIŢIA EUROPEANĂ DE ARHITECTURĂ, A FOST 
LANSATĂ OFICIAL  

 

 

Competitia Europeana de Arhitectura Europan 12 a fost lansata in urma cu cateva zile, pe site-ul 

oficial europan-europe.eu fiind publicate tema, regulamentul, calendarul, o scurta prezentare a 

amplasamentelor propuse si alte informatii necesare celor interesati de participare. 

Pentru editia Europan 12, s-a ales ca tema conceptul ORASULUI ADAPTABIL. Insertia 

ritmurilor urbane. Aceasta optiune pleaca de la definitia adaptabilitatii, vazuta ca acea calitate a 

spatiului de a suferi usor modificari, pe masura schimbarilor survenite in utilizarea sa. 

Termenul limita pentru predarea online a proiectelor este 28 iunie 2013, anuntarea rezultatelor 

finale fiind programata pentru data de 13 decembrie 

http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/topic
http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/topic
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Europan se adreseaza tinerilor arhitecti si urbanisti cu varsta sub 40 de ani, posesori ai unei 

diplome europene sau care lucreaza in Europa. Fiecare echipa inscrisa in concurs trebuie sa 

cuprinda cel putin un arhitect. 

Competitia europeana de arhitectura Europan este un apel de proiecte si idei de arhitectura si 

urbanism, a caror finalitate o reprezinta implementarea acestora. 

Europan este o federatie europeana de organisme nationale responsabile cu organizarea 

competitiilor, lansate simultan si pe o tema comuna, in toate tarile participante. Romania nu este 

inca membra a Cartei Europan si nu are o structura nationala afiliata Asociatiei Europan. 

Regulamentul de concurs si criteriile de jurizare sunt identice in toate tarile participante. 

Concursurile sunt deschise, publice, anonime si de desfasoara la nivel european. Concurentilor li 

se propun o serie de situri in diverse orase europene, impreuna cu o tema de program specifica. 

Fiecare concurent poate alege dintre siturile impuse pe acelea pentru care va propune proiecte. 

Fiecare proiect trebuie sa cuprinda doua componente: prima va fi o perspectiva strategica ce 

raspunde conceptului general al sesiunii, in conjunctie cu schimbarile urbane globale si cu 

tendintele specifice ale sitului ales. A doua componenta este un plan de arhitectura 

implementabil intr-o zona bine definita a sitului ales. 

In fiecare tara, juriul national evalueaza perspectiva strategica si proiectele de arhitectura din 

siturile nationale. Comitetul Stiintific European compara apoi toate proiectele si le analizeaza la 

nivel european, in cadrul unui forum de dezbateri intre reprezentantii siturilor si membrii 

juriului. 

Castigatorii sunt asistati de organizatorul Europan sa contracteze implementarea proiectelor, in 

acest scop organizandu-se intalniri ale autorilor proiectelor castigatoare cu reprezentantii 

administratiilor locale respective si membrii juriului. 

Proiectele premiate sunt expuse la nivel national. La nivel european, este publicat un catalog al 

proiectelor premiate. De asemenea, se organizeaza o intalnire care reuneste echipele castigatoare, 

reprezentantii siturilor, membrii juriilor si reprezentantii organizatorilor, pentru a pune in 

discutie rezultatele si a le analiza din punctul de vedere al directiilor strategice. 

  

Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul oficial al competitiei.: 

 

http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/topic 

 
Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/stire/europan-12-competitia-europeana-de-arhitectura-a-
fost-lansata-oficial-object_id=12864 

http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/topic
http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/topic
http://www.spatiulconstruit.ro/stire/europan-12-competitia-europeana-de-arhitectura-a-fost-lansata-oficial-object_id=12864
http://www.spatiulconstruit.ro/stire/europan-12-competitia-europeana-de-arhitectura-a-fost-lansata-oficial-object_id=12864
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ŞTIRI ASTĂZI.RO 

 

CASA DE 1.000 DE EURO, ADUSĂ ÎN ROMÂNIA DE UN ARHITECT 
DIN BRAŞOV  

 
 
 

De Simona Suciu 

 

Bogdan Mureşan vrea să revoluţioneze modul în care percep românii locuinţa. 

Arhitectul din Braşov a preluat modelul de la germani şi norvegieni şi pregăteşte 

pentru această vară câteva imobile construite din baloţi de paie. 

În ţările nordice sunt sute astfel de case, iar anul trecut la Şoncuta Mare a fost ridicată de 

norvegieni prima casă din baloţi de baie pentru o comunitate de romi. 

„Sunt interesat încă din perioada studiilor de proiectarea locuinţelor verzi. Am avut onoarea de a 

fi invitat la Şoncuta Mare de Harald Medboe şi Eirik Gram Frank doi prieteni norvegieni de la 

care am învăţat cum se contruieşte o astfel de casă din baloţi de baie. Dacă pentru occident un 

astfel de proiect are mai mult conotaţii ecologice, la noi ar putea deveni un proiect social datorită 

costurilor extrem de scăzute", povesteşte Bogdan Mureşan. 

Proiectul se adresează atât cu oamenilor cu stare care vor să trăiască verde, dar şi românilor cu 

posibilităţi materiale reduse. Primele astfel de case proiectate de Bogdan Mureşan vor putea fi 

văzute în judeţul Braşov în vară. Vor fi construite cinci astfel de case pentru turişti la un centru 

de echitaţie din Râşnov şi încă una la Cristian care va adăposti un magazin de produse BIO. 

http://www.click.ro/news/national/FOTO-casa-romania-arhitect-brasov-baloti_de_paie_0_1587441303.html
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Solide şi eficiente 

 

Casele din baloţi de baie nu 

sunt case din chirpici. Sunt 

case rezistente, solide şi 

eficiente energetic. „Toată 

lumea când aude de case 

din paie se gândeşte 

automat la povestea celor 

trei purceluşi. Lucrurile nu 

stau însă aşa. Casele din 

paie rezistă mai bine de la 

un cutremur decât cele din 

beton deoarece sunt 

elastice. Baloţii reprezintă 

şi o izolaţie perfectă, deci nu mai este nevoie şi alte adaosuri. Singura problemă este apa în 

exces. Rezistă la o infiltraţie de 19% apă în interiorul zidurilor. De asemenea acest case nu ard, 

deşi toată lumea se gândeşte la pericolul de incendiu. Au fost făcute teste. Oamenii pot încerca să 

dea foc unui balot de paie legat şi vor vedea că nu arde", mai spune arhitectul. 

 

 

 

 

Cum se construieşte o casă 

din baloţi 

 

Construcţia unei astfel de 

locuinţe este simplă, dar 

trebuie respectate nişte reguli 

de bază. ,,Iniţial, se face o 

fundaţie de pietre de 50 - 70 

de centimetri. Fundaţia unei 

asemenea case poate fi zidită 

din pietre de râu, lipite între 

ele cu mortar. Urmează apoi 

o placă de beton armat. După 

ce se construieşte temelia şi 

baza casei în aceasta se 

fixează ţepuşe de lemn, care vor împiedica paiele să alunece, apoi se pun baloţii şi ulterior 

zidurile din baloţi sunt prinse între paleţi de lemn şi legate cel puţin cu sârmă. Însă, asamblarea 

casei se mai poate face cu ajutorul unor legături sau dispozitive metalice, cu şuruburi. Astfel, 

aceşti pereţi de cinzeci de centimetri lăţime pot suporta fără nici o problemă o casă normală de 

până la patru metri înălţime la o suprafaţă de 100 de metri pătraţi. Această structură, foarte 

simplă, poate avea şi o mansardă. Totul trebuie apoi tencuit cu lut şi paie tocate, iar apoi vopsit 

cu var. Acoperişul se face în general din lemn", explică Bogdan Mureşan. 
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Costuri extrem de mici 

O casă din baloţi de baie de 75 

de metri pătraţi costă doar 

1.000 de euro. Asta dacă 

beneficiarul are materialele la 

îndemână. Este nevoie de 

piatră, puţin lemn, lut şi 

bineînţeles baloţi de baie. Se 

poate construi în regie proprie 

cu ajutorul a câţiva prieteni în 

două-cinci săptămâni. Are un 

confort termic sporit deoarece 

zidul din baloţi are 50 de 

centrimetri grosime. Practic 

vara este răcoare, iar iarna este 

cald. 

 

 Se poate face şi un acoperiş 

înverzit şi atunci costurile de 

încălzire se reduc cu 30%.Dacă 

omul nu are materialele 

disponibile acestea nu costă 

mai mult de 1.000-1.500 de 

euro. Deci casa îl va costa 

maximum 2.500 de euro. Din 

baloţi de baie se pot face şi 

adevărate vile cu etaj. O astfel 

de locuinţă ajunge să costă 

20.000 de euro, cam 20% din 

preţul uneia din beton şi 

cărămidă.  

Arhitectul speră ca acest proiect să prindă în România.„Sunt zece ani de când încerc să 

construiesc o casă independentă energetic. Sper să acest proiect va prinde. Dacă omul care o 

construieşte are un curs de apă pe teren se poate face o microhidrocentrală şi atunci costurile cu 

energia sunt zero. Se mai pot folosi încălzitoare solare. Eficienţa energetică a acestor locuinţe 

este dovedită. Norvegia are o climă mult mai aspră ca a noastră şi de aceea mulţi oameni de 

acolo au optat pentru această soluţie", mai spune arhitectul. 

Sursa: http://stiri.astazi.ro/stire-foto-casa-de-1-000-de-euro-adusa-in-romania-de-un-arhitect-din-

brasov-255140120.html 

 

http://stiri.astazi.ro/stire-foto-casa-de-1-000-de-euro-adusa-in-romania-de-un-arhitect-din-brasov-255140120.html
http://stiri.astazi.ro/stire-foto-casa-de-1-000-de-euro-adusa-in-romania-de-un-arhitect-din-brasov-255140120.html
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INVITAŢIE 

AL 14-LEA SIMPOZION ANUAL „ARHITECTURĂ. RESTAURARE. 
ARHEOLOGIE”  

ARA - Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”  

în parteneriat cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române : 

 

Al 14-lea Simpozion anual „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” se va desfăşura între 18 

şi 20 aprilie 2013 la sediul Institutului de Arheologie – Casa Macca, str. Henri Coandă nr. 

11, Bucureşti 

 

Moderator: Monica Mărgineanu Cârstoiu 

 

Program 

 

18.04, Joi  

9.00 

 

Cuvânt de deschidere 

 

Liviu GLIGOR (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti) – Biserica 

fortificată din Dealu Frumos / Schönberg, marcă de succes şi caz aparte al patrimoniului 

(in)vulnerabil [9.20-9.40] 

 

Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Raluca POPESCU, Cristina MIHAI, Cristian 

NESTORESCU (Muzeul Municipiului Bucureşti) – Cercetări arheologice preventive la Biserica 

Albă – 2012-2013 [9.40-10.00] 

 

Bujor BARBU, Alexandra CHILIMAN JUVARA (Bucureşti) – Cercetarea de arhitectură la 

Biserica Albă – 2012-2013 [10.00-10.20] 

 

Zoltan SOOS (Muzeul Judeţean Mureş, Tg. Mureş) – Cetatea Târgu Mureş. Cercetare, 

conservare şi restaurare. Refuncţionalizarea şi reintroducerea cetăţii în circuitul ştiinţific şi 

turistic [10.20-10.40] 

Horia MOLDOVAN (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti) – 

Reconsiderarea patrimoniului arhitectural al secolului al XIX-lea: cazul Arnota [10.40-11.00] 

 

Pauză : 11.00 - 11.20 

 

Cătălina BULBOREA (Bucureşti) – Trei conace. Mecanisme de vulnerabilizare a patrimoniului 

[11.20-11.40] 

 

Gabriel IZDRĂILĂ (Braşov) – Biserica ortodoxă Sfânta Paraschiva din Feleacu, jud. Cluj: 

cercetări arheologice recente [11.40-12.00] 
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Dan MOHANU, Ioana GOMOIU, Ana CHIRICUŢĂ, Viorel ALBU (Universitatea Naţională de 

Arte, Bucureşti) – O etapă decisivă în salvarea bisericii de lemn din Urși, jud. Vâlcea [12.00-

12.20] 

 

Mihail ZAHARIADE, Cristian NESTORESCU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 

Bucureşti) – Propunere de reconstituire grafică a fazei I a porţii de nord a cetăţii Halmyris 

[12.20-12.40] 

 

Daniela MARCU ISTRATE (Braşov) – Despre începuturile oraşului Braşov în lumina unor 

cercetări arheologice recente [12.40-13.00] 

 

Gheorghe I. CANTACUZINO (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti) – Informaţii 

despre Curtea domnească din Câmpulung în prima parte a secolului XV într-un izvor recent 

publicat [13.00-13.20] 

 

Pauză : 13.20 - 13.40 

 

Andrei MĂGUREANU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti), Bogdan 

CIUPERCĂ (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti) – Spre o posibilă 

reinterpretare a evoluţiei Curţii domneşti de la Târgşoru Vechi [13.40-14.00] 

 

Cristian MĂRUNŢEANU (Universitatea din Bucureşti), Al. NICS, Mihai MAFTEIU, Victor 

NICULESCU, Sanda BUGIU (Bucureşti) – Cetatea Sighișoara - Casa Wagner [14.00-14.20] 

 

Marius Eugen CONSTANTINESCU, Cătălin Constantin DINU, Gabriel STĂICUŢ (Muzeul 

Judeţean Buzău, Buzău) – Cercetările arheologice de la Rm. Sărat [14.20-14.40] 

 

Vlad MITRIC-CIUPE (Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti) – Arhitecţi români între 

închisoare politică şi practică profesională în timpul regimului comunist. Prezentare generală şi 

scurt studiu de caz - Virgil Antonescu [14.40-15.00] 

 

Andreea MATACHE, Vlad MITRIC-CIUPE (Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti) – Fortul 

13 Jilava - memorial al victimelor comunismului [15.00-15.20] 

 

 

19.04, Vineri  

 

9.00 

 

Atelierul „Dacii între Orientul Elenistic şi Occidentul Roman în secolele II a.Chr. - I p.Chr.”  

 

Moderator: Mircea Babeş (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti) 

 

Viorica CRIŞAN (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca) – Accesorii şi piese 

de podoabă la dacii din sud-estul Transilvaniei [9.00-9.20] 
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Daniel SPÂNU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti) – Orfevreria dacică între 

lumi [9.20-9.40] 

 

Emilian TELEAGĂ (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti) – Mormintele cu arme 

din perioada La-Tene Mijlociu târziu (C2) şi La-Tene Târziu (D) din zona Porţilor de Fier [9.40-

10.00] 

 

Răzvan MATEESCU (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca) – Sanctuarul de 

la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia [10.00-10.20] 

 

Luca-Paul PUPEZĂ (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca) – Murus dacicus: 

imitaţie sau inovaţie? [10.20-10.40] 

 

Cătălin CRISTESCU (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva) – Tradiţie şi influenţă în 

ceramica dacică de la Sarmizegetusa Regia [10.40-11.00] 

 

George TROHANI (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti) – Aşezarea getică de pe 

Popina Borduşani şi legăturile ei cu lumea înconjurătoare [11.00-11.20] 

 

Dragoş MĂNDESCU, Ion DUMITRESCU (Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti) – Contacte 

interculturale ale lumii elenistice și romane cu spațiul geto-dac surprinse în situl de la Cetățeni 

[11.20-11.40] 

 

Pauză : 11.40 - 12.00 

 

Cristinel PLANTOS (Alba Iulia) – Produse şi imitaţii din mediul elenistic şi roman în centrul de 

putere dacic de la Craiva „Piatra Craivii” (jud. Alba) [12.00-12.20] 

 

Sebastian MATEI (Muzeul Judeţean Buzău, Buzău) – Câteva consideraţii privind răspândirea 

bolurilor getice cu decor în relief [12.20-12.40] 

Livia BUZOIANU, Maria BĂRBULESCU (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, 

Constanţa) – Albeşti - aşezare grecească în mediul autohton (sec. IV-III a.Chr.) [12.40-13.00] 

 

Vasilica LUNGU (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti) – Importuri elenistice în 

situri arheologice identificate în Dobrogea [13.00-13.20] 

 

Pierre DUPONT (UMR 5138, Lyon), Vasilica LUNGU (Institutul de Studii Sud-Est Europene, 

Bucureşti) – Ceramiques hellenistiques du Pont Gauche. Acquis archéométriques récents [13.20-

13.40] 

 

Mariana-Cristina POPESCU (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca) – 

Ceramică microasiatică în situri dacice (sec. II a.Chr. – I p.Chr.). Ateliere, producţie şi distribuţie 

[13.40-14.00] 

 

Pauză : 14.00 - 14.20 
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Stefano D'AVINO (Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, Chieti - Pescara) – Rifflesioni 

sul complesso rapporto fra indagine archeologica e conservazione [14.20-14.40] 

Emese SARKADI NAGY (Keresztény Múzeum, Esztergom) – Retabluri sub lupă. Rolul 

documentaţiei atelierului Giselei Richter în istoria artei [14.40-15.00] 

 

Dana RAICU, Andrei BĂLTEANU (Bucureşti) – Cercetarea şi protejarea siturilor dacice. Studiu 

de caz: Cetatea de la Cugir [15.00-15.20] 

 

Geanina DECIU, Cristian DECIU (Bucureşti) – Pridvoarele bisericii mari a Mănăstirii Suceviţa 

[15.20-15.40] 

 

  

20.04, Sâmbătă 

 

10.00 - 14.00 : Masa rotundă cu tema „Patrimoniu vulnerabil” 

 

Niels AUNER (Bucureşti) – Despre viitorul bisericilor de lemn din România  

 

Ramona CARAMELEA (Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti) – Școlile primare tip „Spiru 

Haret” - un patrimoniu în pericol 

 

Hanna DERER (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti) – Din nou pe 

strada Mântuleasa 

 

Stefano D’AVINO (Università degli Studi Gabriele D’Annunzio, Chieti - Pescara) – 

Vulnerabilità e tutela dell'architettura storica in area sismica 

 

Mircea BABEŞ (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti) – Arheologii, un pericol 

pentru patrimoniul arheologic? 

 

Sergiu NISTOR (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti) – 

Patrimoniofobia: falsa dilemă a conflictului dintre dezvoltare şi conservarea patrimoniului 

 

Caroline FERNOLEND (Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Londra - Sighişoara) – Exemple de 

acţiune comunitară pentru protejarea patrimoniului 

  

14.30 Ş Vernisajul expoziţiei „Ceramică elenistică şi romană din Dacia preromană (sec. II a.Chr. 

– I p.Chr.)” 

 

Simpozionul se încheie cu lansarea revistei anuale de arhitectură, restaurare şi arheologie Caiete 

ARA, nr. 4, 2013, programată sâmbătă 20 aprilie, ora 15.00  

 

Asociaţia "Arhitectură. Restaurare. Arheologie"  

Calea Vitan, nr. 8, bl. V51, sc. 2, ap. 42, București 031296 , Romani 


