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Cabinetul cartografic al Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Piaţa Mare Nr. 4-5 

 

Pictorul şi graficianul sibian Stefan Orth a devenit de multă vreme o personalitate artistică de 

anvergură naţională şi internaţională. În cadrul bogatei sale activităţi el a practicat cu interes şi 

un gen aparte al graficii, afişul. Preocupat de valenţele artistice ale acestuia, Orth a lucrat puţine 

afişe comerciale, a ocolit şi reclama, consacrându-şi timpul, inspiraţia şi energiile creatoare în 

realizarea afişului cu mesaj cultural. 

Lucrând 25 de ani la Muzeul Naţional Brukenthal ca grafician-restaurator, a creat afişele 

„generice” ale tuturor secţiilor Muzeului, artă, istorie, ştiinţe naturale… dar şi pe cele ale multor 

expoziţii temporare importante. A devenit repede un maestru al genului, mereu solicitat de către 

aproape toate instituţiile de cultură sibiene, teatru, filarmonică, muzee, case de cultură, lucrând 

de asemenea afişe pentru colocvii şi simpozioane, saloane, expoziţii şi festivaluri folclorice, ale 

muzicii, artelor vizuale, sau teatrului. 

Ca afişe exemplare şi faimoase au rămas şi la nivel naţional, unele dintre cele ale festivalului de 

jazz  de la Sibiu, festivalul „Cibinium”, sau primul salon al foto-clubului „Orizont”, apoi cel al 

zonei de agrement din Dumbrava Sibiului, dar şi acela al „Capitalei culturale europene Sibiu 

2007”. 

Orth a avut numeroase participări la expoziţii din ţară şi străinătate, deschizându-şi de-a lungul 

timpului câteva importante expoziţii personale, cea mai recentă fiind vernisată anul trecut la 

Galeria Brukenthal. Acum inaugurează tot în spaţiile Palatului Brukenthal, o expoziţie personală 

de afişe, care se constituie într-o scurtă cronică a evenimentelor culturale ale Sibiului de-a lungul 

a mai mult de trei decenii.  

Totuşi, pe lângă interesul documentar, latura artistică a expoziţiei este prevalentă, fiindcă Orth şi-

a folosit mereu fantezia şi creativitatea, ilustrând vizual şi sugestiv mesajul afişului în primul 

rând prin imagini sintetice şi simbolice, textul apărând numai ca adaos necesar, ca un „pronume 

de întărire” rotunjind şocul vizual-artistic. Pe lângă desenul concentrat spre sugestie şi emblemă, 

culoarea adaugă efectul sărbătoresc, folosind contrastele cromatice (la afişul festiv), sau dând 

note intimiste rafinate bazate pe nuanţe cromatice, atunci când  evenimentul o impune (spre 

exemplu), la concerte de muzică simfonică (de cameră, menuet, preclasici…). Artistul are aşadar 

în vedere „adresa” afişului, conţinutul mesajului şi publicul, detalii ce solicită totdeauna anumite 

(şi diferite) mijloace de exprimare. 

O expoziţie deosebită şi interesantă care ne propune o dublă viziune în cadrul „graficii 

publicitare”: arta afişului şi afişul ca artă. 

Curator expoziţie: 

                                                                                                                            Valentin Mureşan 
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

RĂZVAN POP:  

„STATUL NU ARE, DIN PĂCATE, O DIRECȚIE 
DEFINITĂ ŞI CLARĂ PRIVIND SALVAREA 
PATRIMONIULUI NAŢIONAL.” (I)  

 

 

 
Sibiu, Strada Ocnei 

 

 De Camelia Repede 

 

Ce activităţi sunt, în acest an, pe agenda Direcţiei Județene pentru Cultură Sibiu? Cum 
colaborează direcția cu principalii actori implicați în protejarea patrimoniului?Ce prevede 
"Protocolul pentru Conservarea patrimoniului cultural şi natural şi revitalizarea satelor şi 
oraşelor din Transilvania"? Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări ne-am adresat lui 
Răzvan Pop, conducătorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sibiu. 
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Camelia Repede: DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SIBIU ESTE FOARTE 
PREZENTĂ ÎN COMUNITATE, CU REALIZAŢI ACEST LUCRU?  
 
Răzvan Pop: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu este una dintre cele mai mari direcţii 
de profil din ţară, cu peste 10 angajaţi. În organigramă sunt 13 posturi, de facto ele sunt 11 
cu tot cu secretară şi director. Dintre toţi aceştia, doar cinci sunt implicaţi efectiv în munca 
de cercetare, pentru care există Direcţia, ei sunt istorici, istorici de artă, arhitecţi. Restul 
formează personalul administrativ. Nu spunem că e rău, dar în mod normal poate că ar 
trebui să fie mai mulţi angajaţi, mai ales pe partea de patrimoniu. Avem o problemă 
serioasă pe patrimoniul mobil deoarece aici este o singură angajată, căreia îi este foarte 
greu să-şi realizeze munca completă, deşi dânsa face eforturi mari în acest sens. De ce 
suntem vizibili? Pentru că ne permite oraşul Sibiu, ne permite viaţa culturală de la noi. În 
acelaşi timp şi ceea ce faci ca specialist sau ca direcţie te pune în poziţia de a îţi fi destul de 
simplu să te evidenţiezi. Suntem vizibili pentru că suntem o direcţie foarte specializată, dar 
şi pentru că o Direcţie pentru Cultură într-un astfel de judeţ este nevoită să interacţioneze 
cu o foarte valoroasă moştenire culturală. Bunurile patrimoniale nu sunt proprietatea 
direcţiei, dar sunt în supravegherea ei. De când am preluat această direcţie m-a interesat 
foarte mult să refac toate relaţiile pe care ea în mod firesc ar trebui să le aibă cu toate 
instituţiile culturale, cu tot ce înseamnă aparat administrativ, fie el local, sau naţional şi în 
permanenţă să-i fac simţită prezenţa. Nu e nevoie să te ascunzi, nici de presă, nici de 
specialişti, nici de ONG-uri. Aceştia îţi pot deveni cei mai buni aliaţi.  
  
Patrimoniu cultural imobil judeţul Sibiu - iunie 2013 

o 2 obiective UNESCO; 
o 1026 de obiective monument istoric (al şaptelea judeţ după numărul de 

monumente) din care: 419 de grupa A (valoare internaţională şi naţională), 812 aflate în 
categoria "arhitectură"; 

o 50 localităţi cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cultural de interes 
naţional (cf. Legii 5/2000); 

o 389 situri în Repertoriul Arheologic Naţional; 
o DJCS: 11 angajaţi, din care 5 de specialitate.       

  

C.R.: DE CURÂND, DJC SIBIU A SEMNAT ALĂTURI DE MAI MULTE ORGANIZAŢII, 
PRINTRE CARE ŞI FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR, PROTOCOLUL PENTRU 
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI NATURAL ŞI REVITALIZAREA 
SATELOR ŞI ORAŞELOR DIN TRANSILVANIA. CUM SPERAŢI SĂ FIŢI AJUTAŢI DE 
ACESTE ORGANIZAŢII?  
 
R.P.: Dorim să cultivăm o relaţie sinceră şi deschisă faţă de presă şi faţă de ONG-uri sau 
specialişti. Sunt aproximativ 30 de ONG-uri, inclusiv UAR Sibiu, care au semnat acest 
protocol pentru o strategie comună în ceea ce priveşte prezervarea patrimoniului. Un prim 
pas urmărit, ceea ce o să şi facem în viitorul apropiat, este să ne implicăm în proiectele lor, 
iar ele, pentru că sunt formate din specialişti, arhitecţi, jurnalişti, oameni de cultură, ne pot 
ajuta cu un punct de vedere şi un ochi foarte corect. Şi sunt două lucruri pe care vrem să le 
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facem cu ajutorul acestor asociaţii în timp relativ scurt. Primul este să avem o evidenţă cel 
puţin semestrială a tot ce înseamnă patrimoniu cultural din judeţ - vorbesc mai ales de 
monumente - şi deja vă pot spune că specialiştii de la Asociaţia pentru Înfrumuseţarea 
Judeţului Sibiu (AIOS) au demarat un proiect al lor despre evaluarea monumentelor şi la 
sfârşit ne vor trimite absolut toate datele. Cu surpriză, ne-au atenţionat că unele 
monumente nu mai există decât pe hârtie. Din vina şi a administraţiei locale şi chiar şi a 
DJC, de ce nu. A Statului român de fapt. Al doilea rezultat al colaborării provine din faptul că 
ONG-urile pot avea mai uşor o situaţie din teren. La DJC Sibiu doar patru persoane au 
atibuţii în supravegherea patrimoniului în teren şi nu putem cuprinde într-un mod 
constant şi coerent tot judeţul. Prin aceste ONG-uri, putem observa toate intervenţiile 
asupra zonelor de protecţie, asupra monumentelor istorice. Lucru care ne interesează pe 
toţi. Acesta este doar începutul. De aici evident că vor veni şi alte proiecte care ori noi ori 
asociaţiile le vor iniţia.  
 

        
 

Sibiu, Str. Vopsitorilor nr.13 
 
C.R.: CUM CREDEŢI CĂ S-A AJUNS CA STATUL SĂ PIARDĂ DIN VIZIBILITATE, IAR 
PROBLEMELE PATRIMONIULUI SĂ FIE PRELUATE ÎNTR-UN FEL SAU ALTUL DE 
FUNDAŢI SAU ASOCIAŢII?  
 
R.P.: Eu nu cred că este un lucru rău. Sunt adeptul externalizării, al unui stat minimal. 
Statul are obligaţia să monitorizeze respectarea legilor. Noi nu trebuie să luăm locul 
proprietarilor, să ne ocupăm propriu-zis de restaurarea unui element de patrimoniu, dar 
trebuie să avem grijă cum aceasta se face. Unde ar trebui să intervină Statul, indiferent de 
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regimul politic, nu are încă forţa să o facă? Statul nu are, din păcate, o direcție definită şi 
clară privind salvarea patrimoniului naţional şi nu înţelege că prin salvarea lui, ne vom 
păstra identitatea, vom rezista şi vom merge mai departe. Din păcate, de la buget vin bani 
foarte puţini pentru cultură. Statul nu are capacitatea să susţină financiar restaurarea 
tuturor monumentelor, refacerea tuturor elementelor de patrimoniu, ş.a.m.d. Ceea ce 
înseamnă că Statul nu realizează un al doilea obiectiv, acela de a ajuta financiar proprietarii 
acestui patrimoniu de a existenţă ne defineşte identitatea. Nu toţi proprietarii sunt Biserica 
Evanghelică, Biserica Ortodoxă, Consiliul Judeţean sau Primăria. Sunt foarte mulţi alţii. Mai 
bine de jumătate din patrimoniu se află în proprietatea particulară a cetăţenilor. De multe 
ori, aceşti cetăţeni sunt oameni care nu au o capacitate financiară mare şi le este foarte greu 
să restaureze sau să refacă un monument sau o casă din zona de protecţie a monumentelor 
la parametrii pe care îi cere o lege. Pentru că o ţiglă ceramică tradiţională costă mai mult 
decât o ţiglă din beton, o tencuială realizată potrivit reţetelor tradiţionale e mult mai 
costisitoare decât una care este făcută din elemente chimice, cărămida nearsă este înlocuită 
de cărămida simplă, etc. Dacă Statul ar veni cu un program cum a fost cel cu anveloparea 
blocurilor, în care primăria să dea o parte din bani, administraţia centrală o parte, iar 
proprietarul să dea cel mult o treime din sumă pentru a-şi restaura corect casa, eu cred că 
s-ar realiza un mare pas înainte. Atunci rămân nerezolvate doar cazurile de rea voinţă. Sau 
măcar Statul să suporte diferenţa. Dacă proprietarul vrea să-şi pună termopan şi nu mai are 
bani să-şi refacă geamul tradiţional, atunci Statul să-i dea diferenţa pentru a-şi pune în mod 
corect un geam.  
 
C.R.:  CE NE PUTEŢI SPUNE DESPRE ÎNTÂLNIREA DIRECŢIEI, DE LUNA ACEASTA, 
CU MITROPOLIA PENTRU A DISCUTA DESPRE COLECŢIILE PRIVATE DE OBIECTE 
RELIGIOASE?  
 
R.P.: Noi am încercat să facem un plan. Este adevărat că se începe, ar spune unii, printr-un 
anost seminar în care ne întâlnim şi ne dăm mâna. Ceea ce încercăm este să îi îndrumăm pe 
partenerii noştri să-şi dea seama de oportunitatea unor situaţii. Tot astfel am procedat cu 
Mitropolia. Am insistat să facem întâlnirea cu preoţi parohi. De unde ne-a venit 
ideea?...Foarte mult mergând pe teren în sate, Copşa Mare, Movile, Fofeldea, Apoldu de Jos, 
etc., am văzut că mulţi preoţi având obiecte de cult de valoare patrimonială (icoane pe 
sticlă, icoane pe lemn, cărţi vechi, ziare, haine şi obiecte de cult vechi) încearcă, într-un fel 
sau altul, să le pună în evidenţă. Dar preoţii nu sunt specialişti, este normal. Ei nu ştiau la ce 
temperatură să menţină sală expoziţională, cum să aerisească. Atunci ne-am gândit să 
facem acest seminar. Ştiam că nu o să-i adunăm pe toţi, dar au venit peste 20 de parohii. 
Fericirea mea a fost că, din partea lor, a venit ideea ca seminarul să fie şi despre 
monumentele istorice în sine, nu doar despre obiecte de cult şi atunci am avut o dezbatere 
întreagă cu specialişti de la DJC Sibiu, de la Univeristatea "Ion Mincu" - Secţia Sibiu, cu 
specialişti de la Muzeul ASTRA şi Biblioteca ASTRA, fiecare a vorbit din perspectiva 
specializării lui. Li s-au explicat norme minime, inclusiv cum se realizează o colecţie 
muzeală. Ideea unde băteam noi a venit şi din partea lor. Arhiepiscopia ne-a îndrumat să 
mergem în protopopiate. Din toamnă vom merge cu unul - doi specialişti în protopopiate la 
întâlniri şi vom discuta cu ei toate aceste norme. Noi le-am făcut un caiet cu tot ce înseamnă 
legislaţie şi norme pentru protejarea unui monument, pentru protejarea unui patrimoniu 
imobil, pentru picturile murale, ş.a.m.d. Ne va fi uşor să menţinem cu ei legătura şi să-i 
ajutăm să-şi realizeze colecţiile muzeale în mod corect. Pentru ca acestea să rămână în 
comunitate şi pentru comunitate.  
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C.R: CÂT DE MULT SE IMPLICĂ ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂŢILOR DVS. FACULTĂŢILE 
SIBIENE DIN DOMENIU?  
 
R.P.: Avem o bună relaţie şi deschidere cu ambele care au specializări în acest sens (cu 
Secţia de arhitectură de la Sibiu a Univeristăţii "Ion Mincu" şi cu Facultatea de Istorie, secţia 
Restaurare, din cadrul Universităţii "Lucian Blaga"). Mediul acesta, al patrimoniului, este 
mic. Toţi specialiştii din domeniu se cunosc între ei şi comunicăm ori de câte ori este 
nevoie.  

Sibiu, Strada Ocnei 
 

C.R.: ŞTIU CĂ AVEŢI PE AGENDĂ ORGANIZAREA UNEI DE ŞCOLI DE VARĂ... 
 
R.P.: Da! O să facem o Şcoală de Vară în a treia săptămână din iulie în satul Târnăvioara. 
Aici, studenţi de la Universitatea "Ion Mincu", atât din Sibiu, cât şi din Bucureşti, vor realiza 
relevee ale clădirilor, iar apoi vor propune soluţii urbanistice pentru reamenajarea satului. 
Vom pune la dispoziţia primăriei rezultatele, în cazul în care, evident, primăria 
intenţionează să reamenajeze. După care, studenţii de la Istorie, din toamnă vor intra în 
arhivele satului şi vor face un studiu istoric al localităţii.  
  
RĂZVAN POP ARE 32 DE ANI ŞI ESTE DIRECTORUL EXECUTIV AL DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU 
CULTURĂ SIBIU DIN IANUARIE 2013. DOCTORAND ÎN ISTORIE, COFONDATOR AL ASOCIAŢIEI 
AIOS, RĂZVAN POP A OCUPAT PENTRU O PERIOADĂ POSTURI PRECUM CEL DE CONSILIER LOCAL 
AL SIBIULUI ŞI DE CONSILIER PERSONAL AL MINISTRULUI CULTURII (2007). 
 

Sursa:http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-

privind-salvarea-patrimoniului-national-1.html 

http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-privind-salvarea-patrimoniului-national-1.html
http://www.observatorulurban.ro/razvan-pop-statul-nu-are-o-directie-definita-si-clara-privind-salvarea-patrimoniului-national-1.html
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TURNUL SFATULUI 

DE CE? 

Opinii 

De arh. Dorin Boilă 

 

Nedumeriri legate de ţară: 
 
- de ce noi, românii, trebuie să plătim energia la prețuri tot mai apropiate de 
cele din statele vest-europene, deși avem propriile resurse de petrol și gaz 
metan? 
 
- de ce suntem obligați să ne aliniem la normele comunitare europene numai 
cu costurile și niciodată cu veniturile? 
 
- de ce importăm 75% din hrana folosită în România, când zonele noastre 
agricole pot hrăni minim 50 milioane de oameni? 
 
- de ce statul/guvernanții nu sprijină în nici un fel 47% din populația țării, 
trăitoare în zona rurală, care constituie o forță strategică a acestei țări, umană 
– economică - culturală? 
 
- de ce nu există nici un program de stopare a emigrației economice din țara 
aceasta, prin strategii de utilizare a forței de muncă de toate vârstele? 
 
- de ce nu există nici un program de stopare a emigrației științifice din țara 
aceasta, prin care se pierd cele mai valoroase persoane (de toate vârstele) 
care pot genera progres științific – tehnologic - informațional ? 
 
- de ce nu există nici o formă de sprijin instituțional pentru micile comunități 
care locuiesc în zona montană a României, ele fiind la rândul lor un bastion 
strategic al statului care a avut norocul să aibă o zonă montană ? 
 
- de ce am ajuns să avem ca sate turistice-model numai așezări ale comunității 
maghiare și germane – Remetea (zona Aiud), Viscri (zona Sighișoara), câteva 
sate secuiești din Harghita ? 
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Nedumeriri legate de orașul Sibiu: 
 
 
- de ce istoria orașului de după 1990 este marcată de lipsa cooperării 
complexe cu comunele și orășelele din vecinătate ? Strategia autorităților cu 
sedii în Sibiu nu ia în considerare structurarea unei Zone metropolitane… 
 
- de ce dezvoltarea corect-sustenabilă a stațiunii Păltiniș nu a interesat nici 
autoritățile respective, nici promotorii cu bani, cum s-a întâmplat în toate 
județele cu zone montane favorabile sporturilor de vară și de iarnă ? 
 
- de ce Sibiul este singurul oraș românesc care a acceptat/a avizat o rețea de 4 
mall-uri, împănate cu blocuri înalte, tocmai în jurul Centrului – care este, 
culmea, și un valoros Centru istoric ? 
 
 Unde ar veni astea ? În zona Dobrun - Berăriei, platforma Independența, zona 
N.Teclu - Libertatea și zona Simerom - Ion Creangă… Sau n-ați știut ? 
 
- de ce Sibiul este printre puținele orașe mari din țară în care nu se selectează 
deșeurile urbane ? 
 
- de ce în proiectele de urbanism pentru oraș și pentru zonele adiacente nu 
sunt deloc prevăzute terenuri de rezervă ? Acest tip de terenuri, unde nu se 
aprobă timp de 10-20 de ani construcții, s-au dovedit cele mai fertile investiții 
pe termen lung în gestiunea sustenabilă a localităților, pentru că în aceste 
etape de decenii apar cerințe cu totul noi, de care se leagă dezvoltarea 
neașteptată a comunității urbane sau, dacă nu există resursa, decăderea ei ! 
 
 
Răspunsurile favorabile la toate cele de mai sus ne-ar face viața mult mai 
ușoară, mai decentă și mai atractivă! 
 

 

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/21338/de-ce-.html?sst= 

 

http://www.turnulsfatului.ro/21338/de-ce-.html?sst=
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COVASNA 

REALITATEA.NET 

SATUL FANTOMĂ:  

CASE RIDICATE DE 800 DE ROMI LA ACEEAŞI ADRESĂ 

 

Este vorba de satul Arini, aflat la 
graniţa dintre judeţele Braşov şi 
Covasna, cunoscut drept "satul 
fantomă", din cauza faptului că 
aici trăiesc aproximativ 800 de 
romi, care şi-au ridicat case cu 
forţe proprii, iar toţi au aceeaşi 

adresă, scrie bzb.ro. 

 

Acum autorităţile vor reface podul de lemn care traversează Oltul spre acest sat, de pe 
Drumul Judeţean 103G.Podul a fost construit în anul 1950, astfel că exista riscul ca 
localnicii să rămână izolaţi de Braşov până la urmă. Satul a fost de fapt "pasat" de la 
autorităţile din Covasna la cele din Braşov. Este şi motivul pentru care situaţia de acolo nu 
este clară nici acum. Satul aparţine din punct de vedere administrativ de comuna 
braşoveană Măieruş, însă casele au rămas pe teritoriul administrativ al Covasnei, respectiv 
comuna Belin. Acum 10 ani, autorităţile braşovene au iniţiat o serie de demersuri privind 
punerea în legalitate a romilor din acest sat. 

 
Un prim pas a fost luarea în evidenţă a locuitorilor şi a imobilelor şi încercarea de emitere a 
unor acte de identitate. Acest ultim demers nu s-a putut realiza, nefiind întrunite condiţiile 
legii, deoarece nu exista dovada deţinerii legale a terenului şi a imobilului, iar unii nu aveau 
nici măcar certificat de naştere. 
 
Cei în cauză locuiesc în 120 de imobile, construite fără autorizaţie în urmă cu circa 30 de 
ani, pe o suprafaţă de peste cinci hectare. Terenurile au fost achiziţionate de la localnici cu 
acte de mână, nelegalizate şi, deci, fără nici o valoare juridică. Această încurcătură 
administrativă a fost prezentată, în 2011, şi într-un film documentar realizat de francezul 
Stéphane Luçon. 
 
Link stire video: http://www.realitatea.net/podul-spre-satul-fantoma-din-romania-va-fi-
refacut_1211638.html 

 
Link trailer film: http://www.youtube.com/watch?v=0ejP2TMp31U 

http://www.realitatea.net/
http://bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=86476
http://www.realitatea.net/podul-spre-satul-fantoma-din-romania-va-fi-refacut_1211638.html
http://www.realitatea.net/podul-spre-satul-fantoma-din-romania-va-fi-refacut_1211638.html
http://www.youtube.com/watch?v=0ejP2TMp31U
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HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 

FESTIVAL DE  MUZICĂ VECHE LA MIERCUREA-CIUC 

Festivalul de Muzică 
Veche a luat fiinţă 

în 1980 din 
iniţiativa 

ansamblurilor 
Barozda şi Kájoni și 
este cea mai veche 

manifestare de 
acest gen din ţară.  

În anul acesta, se va 
desfăşura între 11 

şi 14 iulie. 

Iubitorii de muzică veche vor putea să se delecteze cu muzica formațiilor Sanatores 

Pannoniae, Ansamblul Passeggio, Ansamblul Baroc Transylvania, Ansamblul Codex, Kajoni 

Consort, Lyceum Consort, Musica Historica, Ansamblu Flauto Dolce, Carmina Renascentia, 

Custos Viol Consort, The Early Folk Band și deja cunoscuta Orchestră Barocă a Festivalului, 

condusă de violonista Ulrike Titze. Tema principală a festivalului din acest an se axează pe 

muzica engleză. 

Noutățile remarcate, față de programul festivalului din alți ani, sunt reprezentate de faptul 

că în deschiderea festivalului va concerta formația de suflători Sanatores Pannoniae, 

specializată în interpretarea muzicii pentru suflători din secolele XVI-XVII cu ajutorul 

instrumentelor din alămuri de epocă. Această formație este unica formație de alămuri din 

Ungaria, constituind o raritate și la nivel european. Concertele de seară care se vor ține în 

pivnița Cetății Mikó reprezintă de asemenea o noutate, iar specificitatea lor constă în faptul 

că necesită un spațiu mic de desfășurare având în vedere faptul că muzica este interpretată 

cu ajutorul unor instrumente cum este lăuta și clavecinul. Orchestra festivalului va concerta 

în acest an alături de un cor al festivalului, compus în mare parte din interpreți locali. 

O altă noutate este reprezentată de concertele formațiilor de muzică veche care vor avea 

loc în locații inedite, cum ar fi spațiul din fața magazinului Tulipán, ori parcarea 

magazinului Kaufland. Dansurile și portul specific epocii renascentiste contribuie la 

unicitatea acestui eveniment. Manifestările festivalului se vor încheia în data de 14 iulie, cu 

o petrecere în stil renascentist, cu muzică de curte veche. 

 

Sursa: http://www.judetulharghita.ro/index.php?pg=news_15_2311  

http://www.judetulharghita.ro/index.php?pg=news_15_2311
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HUNEDOARA 

CASTELUL CORVINILOR A INTRAT ÎN TOPUL CASTELELOR DE 
POVESTE DIN LUME  

 

Foto: Camelia Repede 

Castelul Corvinilor din Hunedoara este menţionat între construcţiile de gen din lume 
care par a fi desprinse din basme, într-un clasament alcătuit de site-ul american 
Huffingtonpost. 

Castelul din România se numără printre cele 10 palate "de poveste" prezentate de 
huffingtonpost.com. 

Imaginea dedicată castelului Corvinilor surprinde această cetate împreună cu 
impresionantul pod de acces în edificiu. 

  

Între palatele de basm se numără şi castelul Leslie din Glaslough (Irlanda), castelele 
Neuschwanstein şi Hohenschwangau din Germania, castelul din Sussex (Marea Britanie), 
castelul Eltz din Germania şi castelul Lichtenstein din Baden-Württemberg. 

Unicitatea Castelului de la Hunedoara constă în gradul înalt de reprezentativitate pentru 
arhitectura militară din sud-estul Europei secolului XV, el întrunind cele mai dezvoltate 
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elemente de arhitectură civilă. Palatul Mare este o construcţie de inspiraţie franceză, unică 
în spaţiul dominat de regatul maghiar în acea perioadă, ilustrând măreţia unei mari familii, 
cea a Hunedoreştilor, capabilă să împrumute modele arhitecturale dintr-un spaţiu care 
găzduieşte una dintre cele mai strălucite civilizaţii medievale: Franţa, se arată pe site-ul 
Castelului Corvinilor. 

Castelul Corvinilor a găzduit mai multe producţii cinematografice (filme artistice, 
documentare şi clipuri publicitare), între care şi pelicula "Ghost Rider 2", cu Nicolas Cage în 
rolul principal. 

Conform site-ului CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Muzeul Castelul Corvinilor este 
adăpostit în Castrul regal, care este amintit în documente prima dată în anul 1364 şi care, 
în 1409, este donat cneazului Voicu şi rudelor sale. Iancu de Hunedoara întreprinde lucrări 
de mare anvergură în două etape între anii 1441-1456, iniţial mărind dimensiunile 
fortificaţiei militare şi apoi transformând-o într-un castel somptuos prin lucrări unde 
predomină stilul gotic. Matei Corvin continuă după anul 1458 lucrările, insistând mai ales 
pe aspectul de înfrumuseţare a construcţiei existente, astfel pătrunzând influenţe 
renascentiste. 

Ultima etapă de construcţie are loc între anii 1618-1624, când principele Transilvaniei 
Gabriel Bethlen realizează ultimele construcţii de mare anvergură (turnul nou al porţii şi 
palatul baroc de pe latura de est - actualmente cu faţadă neogotică). În anul 1724 castelul 
intră în proprietatea tezaurizatului habsburgic, situaţie care se menţine până în 1880. Noua 
destinaţie, după anul 1724, produce monumentului daune însemnate, printre care şi două 
incendii, ultimul, cel din 1854 transformându-l într-o ruină, după care este abandonat până 
în 1868 când începe restaurarea care durează până în 1914. Castelul a suportat o nouă 
etapă de restaurare între anii 1956-1968. 

După 1997 începe proiectul de punere în valoare a monumentului care este unic în partea 
răsăriteană a Europei şi reprezentativ pentru arhitectura civilă şi militară medievală. 
Muzeul înfiinţat în 1974 cuprindea iniţial piese de lapidariu provenite de la lucrările de 
restaurare efectuate asupra monumentului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea.  

În prezent, muzeul deţine şi colecţii de arheologie - ceramică, piese litice, metalice şi 
osteologice provenite din săpăturile sistematice efectuate în zona Hunedoarei, acoperind 
cronologic perioadele istorice din paleolitic şi până în evul mediu; etnografie - piese şi 
recuzită din portul pădurenesc, unelte specifice acestei zone; artă decorativă - piese de 
mobilier sculptat, lăzi de breaslă, farfurii din ceramică şi metal, icoane pe lemn şi sticlă, 
tablouri pe pânză, statui din lemn; numismatică - monede din secolele XVI - XIX; tehnică 
militară - arme de tăiere, împingere, lovire, arme de foc (marea majoritate fiind replici). 

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/21263/castelul-corvinilor-a-intrat-in-topul-castelelor-de-

poveste-din-lume.html 

 

http://www.turnulsfatului.ro/21263/castelul-corvinilor-a-intrat-in-topul-castelelor-de-poveste-din-lume.html
http://www.turnulsfatului.ro/21263/castelul-corvinilor-a-intrat-in-topul-castelelor-de-poveste-din-lume.html
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CLUJ 

REVISTA BULEVARD 

UN NOU FESTIVAL PENTRU CLUJENI: COLOURS OF CLUJ 

 

Spaţiile publice ale Clujului vor 

căpăta o nouă culoare în perioada 1-

4 august, cu ocazia primei ediţii a 

festivalului “Colours of Cluj”. 

Evenimentul anunţat încă de la 

deschiderea ediţiei de anul acesta a 

Festivalului Internaţional de Film 

Transilvania va aduna mai bine de 

20 de artişti care vor da viaţă 

oraşului, presupus a fi mai letargic 

pe timp de vară, prin 60 de 

manifestări şi activităţi. Tema 

primei ediţii este “Împreună”. 

 

Festivalul va include spectacole de teatru, dans, arte vizuale și multimedia și concerte. 

Clujenii vor avea parte de o surpriză: o clădire din centrul istoric va fi pusă în valoare prin 

proiecții video realizate pe fațada acesteia și controlate prin gesturi de către spectatori. 

„Ne-am dorit să organizăm un festival într-o perioadă în care, de obicei, în Cluj nu se 

întâmplă nimic. Iar dacă alții spun că în august orașul  «este mort», noi vrem să îl aducem la 

viață printr-o serie de evenimente active, în care spectatorii pot deveni la rândul lor actori. 

Tot pentru a crește gradul de participare și a avea evenimente cât mai accesibile tuturor, 

activitățile se desfășoară în aer liber, în spații publice. Nu în ultimul rând, «Colours of Cluj» 

este un festival în care cea mai mare parte a invitaților sunt artiști clujeni; promovăm tot ce 

e mai bun în oraș și îi susținem la rândul nostru pe acei oameni care dau viață culturii în 

Cluj Napoca”, a declarat Andreea Iacob, președintele Asociației SHIFT Transilvania Art 

Grup. 

Organizat de Asociaţia SHIFT Transilvania Art Group și Asociaţia Film și Cultură Urbană, cu 

sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca, „Colours of Cluj” va cuprinde întregul 

centru al orașului: printre spaţiile deja confirmate se numără Piaţa Unirii, Bulevardul Eroilor, 

Parcul Central, Piaţa Muzeului, strada Potaissa și Casa TIFF (str. Universităţi nr. 6). 
 

Sursa: http://revistabulevard.ro/2013/07/un-nou-festival-pentru-clujeni-colours-of-cluj/ 

http://revistabulevard.ro/2013/07/un-nou-festival-pentru-clujeni-colours-of-cluj/
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BRAŞOV 
 
PRIMĂRIA BRAŞOV 

EVENIMENTELE CULTURALE ALE LUNII IULIE  

 
Celebrul pianist Richard Clayderman este “capul de afiş” al evenimentelor pe care Primăria  
Braşov şi partenerii săi vi le vor aduce în această lună.  Richard Clayderman se va afla 
pentru prima dată la Braşov, pe 13 iulie, pentru întânirea de la ora 19.00 cu publicul din 
Piaţa Sfatului. Evenimentul este organizat, cu sprijinul Primăriei  Braşov, de Asociaţia 
Culturală Braşov Music Fest, care îşi doreşte astfel să contribuie la  desemnarea oraşului ca 
şi Capitală Culturală Europeană 2021.  
 
Biletele au fost puse în vânzare încă din luna mai, la preţuri cuprinse între 80 şi 200 de lei  
şi pot fi achiziţionate prin comandă la numărul 0731.366.800 sau din Braşov de la: Librăria 
Sf. O. Iosif, Piaţa Sfatului, Modarom, Cafe La Strada, Xerox (vis-a-vis de magazinul Star).  
 
Din 5 iulie şi până pe 10 iulie, Piaţa Sfatului se va transforma din nou în cinematograf în  
aer liber, mulţumită Asociaţiei Culturale Metropolis. Evenimentul are ca obiectiv atragerea 
atenţiei  publicului larg asupra celei de-a şaptea arte, savurate de această dată într-un 
mediu diferit.  Caravana Metropolis aduce în România un concept popular peste hotare, 
„Cinema în aer liber“,  împreună cu cel mai mare ecran gonflabil din România, de 120 m², şi 
un proiector de 17.000 de  lumeni, care au uimit publicul anul trecut. Publicul braşovean se 
va putea bucura alături de prieteni  şi familie, în răcoarea serii, de şase surprize 
cinematografice, atât producţii internaţionale, cât şi  româneşti, apreciate la festivaluri 
internaţionale de film, de presa internaţională de specialitate, şi  filme de box-office. 
Filmele selectate împacă toate gusturile, atât pe ale cinefililor, cât şi pe ale  amatorilor de 
distracţie şi relaxare într-un spaţiu deschis: Piaţa Sfatului.  
La mijlocul lunii va începe la Centrul Cultural Reduta Festivalul Internaţional al Artelor  
din Ţările Vecine României şi din Balcani, ediţia a VII-a. Sunt invitaţi artişti din Turcia, 
Polonia, Serbia, Ungaria, România .  
 
Între 18 şi 21 iulie, Piaţa Sfatului se va transforma în Târg de carte, la „Festivalul de Carte  
şi muzică” organizat de Asociaţia Libris Cultural în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Filiala Braşov a Uniunii Scriitorilor din România.  
  
 

Sursa: 

https://extranet.brasovcity.ro/Lists/Anunturi/Attachments/161/Program%20evenimente%20iuli
e%20site.pdf 

 
 

https://extranet.brasovcity.ro/Lists/Anunturi/Attachments/161/Program%20evenimente%20iulie%20site.pdf
https://extranet.brasovcity.ro/Lists/Anunturi/Attachments/161/Program%20evenimente%20iulie%20site.pdf


 

17 

ALBA 
 
ZIARUL UNIREA 
 

”ALBA IULIA –  ORAȘUL ȘI MONUMENTELE SALE”: MĂNĂSTIREA 
IEZUIŢILOR ŞI GIMNAZIUL “MAILATH”  

 

*Gimnaziul romano-catolic „Mailath” 
 

Prezenţa ordinului iezuit la Alba Iulia, începând cu anul 1579, se datorează familiei 
princiare Bathory, care a îndreptat acţiunile călugărilor iezuiţi spre contracararea 
Reformei în Transilvania. 

În lipsa unui aşezământ propriu, la venirea în oraş, iezuiţii au fost instalaţi (1579) în 
mănăstirea ocupată temporar de dominicani (1553-1556), care au preluat-o la rândul lor 
de la “fraţii eremiţi ai Sfântului Augustin”. Expulzaţi la scurt timp din cetate (1588), iezuiţii 
sunt nevoiţi să-şi construiască un sediu al ordinului în afara zidurilor, unde îşi ridică o 
biserică nouă, cu hramul „Sfântul Mihail”, astfel încât prima reşedinţă rămâne în părăsire. 

Abia la începutul secolului al XVIII-lea, în condiţiile instalării dominaţiei austriece asupra 
Transilvaniei, iezuiţilor li se permite din nou accesul în cetate. 
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Revenirea în vechea mănăstire, aflată în ruină, a presupus ample lucrări de reparaţii şi 
înfrumuseţare, activităţile de construcţie desfaşurându-se până în anul 1718, concomitent 
cu cele de edificare ale cetăţii, sub conducerea autorităţilor militare (arh. G. M. Visconti, în 
calitate de Fortifikations Direktor) şi religioase (episcopul catolic Martonffy). 

În anul 1778 iezuiţii părăsesc definitiv aşezământul, acesta fiind transferat institutului 
teologic spre administrare. Cinci ani mai târziu (1783), cu prilejul unei vizite a împăratului 
Iosif al II-lea la Alba Iulia, biserica a fost dezafectată şi transformată în depozit al Comisiei 
Economice Militare (Comissio Aeconomica Militaris), mănăstirea devenind cazarmă. 

Clădirea reintră în proprietatea Episcopiei romano-catolice în toamna anului 1890, odată 
cu plecarea la Sibiu a unităţilor militare încartiruite aici, pentru ca la 28 iulie 1891, în locul 
bisericii şi parţial al mănăstirii, să se construiască noua clădire a Gimnaziului Superior 
(ulterior “Liceul Mailath”). 

 
În anul 1896, pe locul fostului locaş al iezuiţilor şi a unei părţi din clădirile care formau 
ansamblul mănăstiresc – pe latura de sud, a fost înălţat un grandios edificiu creaţie 
reprezentativă a stilului neoclasic, din incinta Cetăţii Alba Iulia. 

Conceput să adăpostească o instituţie de învăţământ, edificiul a fost ridicat pe baza unui 
proiect adecvat scopului, beneficiind de înzestrările necesare: săli de clasă, un amfiteatru, 
două biblioteci, laboratoare, o sală de gimnastică, birouri, o capelă şi alte dotări.iezuiţilor şi 
a unei părţi din clădirile care formau ansamblul mănăstiresc – pe latura de sud, a fost 
înălţat un grandios edificiu creaţie reprezentativă a stilului neoclasic, din incinta Cetăţii 
Alba Iulia. 

Până la înfiinţarea în oraş a unui liceu cu predarea în limba română (1 februarie 1919), 
elevii români au studiat în cadrul liceului romano – catolic „Mailath”, numărul lor 
depăşindu-l uneori pe cel al maghiarilor. 

În existenţa sa care a devenit seculară, edificiul a adăpostit diferite forme de învăţământ: 
Gimnaziul Superior, Gimnaziul Romano – Catolic, Liceul Romano – Catolic „Mailath”, Liceul 
de Fete, Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi Crişan”, Liceul Industrial Nr. 4, Universitatea “1 
Decembrie 1918″. 

SURSA: Gheorghe FLEŞER – ”Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în imagini de 
epocă”  

În Alba Iulia avem clădiri și monumente vechi de sute de ani însă sunt foarte mulţi care nu le 
cunosc istoria. Începând de astăzi, ziarulunirea.ro vă prezintă o serie de articole în care veţi 
afla despre arhitectura vechiului oraș și veţi afla poveștile celor mai importante edificii, așa 
cum sunt ele prezentate în volumul ”Alba Iulia – Orașul și monumentele sale în imagini de 
epocă”, semnat de Gheorghe Fleşer – o carte care nu ar trebui să lipsească din biblioteca 
niciunui albaiulian pasionat de cunoașterea și păstrarea memoriei trecutului. 

Sursa: http://www.ziarulunirea.ro/alba-iulia-orasul-si-monumentele-sale-manastirea-
iezuitilor-si-gimnaziul-mailath-201707.html 

http://www.ziarulunirea.ro/alba-iulia-orasul-si-monumentele-sale-manastirea-iezuitilor-si-gimnaziul-mailath-201707.html
http://www.ziarulunirea.ro/alba-iulia-orasul-si-monumentele-sale-manastirea-iezuitilor-si-gimnaziul-mailath-201707.html
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FOTOREPORTAJ: 

STREET DELIVERY BUCUREŞTI –  PARTEA A PATRA : 
" DIALOG FUNCŢIONAL ÎN TIMP " 

 

 

Text şi foto de arh. Mircea ŢIBULEAC 

Paşii vrei nu vrei te poartă pe scara bătrânei Case, cum am convenit în episodul trecut să 
numesc Casa MINCU, şi fără să-ţi dai seama te trezeşti în altă lume la nivelul fostului pod. 
Accesul este printr-o scară destul de strâmtă între două ziduri care în primă fază nu te lasă 
să bănuieşti ce te aşteaptă sus. Mie personal aşa mi s-a părut că există acolo un contrast 
izbitor între imaginea Casei privită de afară cu ce se întâmplă în interiorul mansardei. În 
primul rând m-a "izbit" cantitatea de lumină, care pogoară din luminatorul zenital în două 
pante executat pe coama acoperişului, combinată cu cea care pătrunde prin generoasele 
lucarnele laterale.  
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Lucarnelor li s-a adăugat un efect optic inedit dat de oglinzile montate pe timpanele 
laterale. Am fost atras de efect în primă fază fără să-mi dau seama ce se întâmplă. Numai 
după ce m-am apropiat am găsit explicaţia. Oglinda a fost folosită şi la luminatoarele tip 
Velux pentru mine fiind şi aceasta o premieră. O alta rezolvare inedita, tot în premieră ,am 
descoperit-o la golurile conice realizate pe perimetrul zidurilor exterioare. 
 

 
 
Gândul m-a dus la început către golurile de tragere folosite pe timpuri la fortificaţii. După 
care m-am întrebat care este de fapt rostul şi mai ales mesajul simbolic pe care l-a gândit 
autorul când a proiectat aceste fante conice. Astept ca şi voi cu nerăbdare să aflăm istoria şi 
mai ales conceptul acestui spaţiu ca şi în general a tot ce am descoperit foarte interesant şi 
inedit în restaurarea acestei minunate Case.  
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Mai este încă de lucru la ea atât la nivelul acestei mansardei cât şi a demisolului. În 
incheierea prezentării vă mărturisesc ca am fost plăcut impresionat de acestă surpriză mai 
ales că am rămas cu multe întrebări la care sunt curios să aflu răspunsuri. De pildă sunt 
nedumerit de stângacia meşterilor dulgheri, daca îi pot numi aşa, care au realizat 
elementele de structură ale şarpantei mai ales că probabil se ştia că ele vor rămâne 
aparente. Să fie un fapt premeditat prin care s-a creat o antiteză exagerată între nişte 
realizări conceptuale de excepţie şi traducerea lor concretă în fapte ? Cine ştie ? Rămâne să 
aflăm. Un lucru este cert şi-l spun cu convingere în final. Trebuie să vizitaţi neapărat Casa şi 
grădina Mincu  ! " 
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Şi acum, linkurile promise cu fotografii şi imagini video de la Street Delivery, cu menţiunea 
că  pot fi descărcate până în data de 20 iulie a.c.: 
 
  
Link foto STREET DELIVERY (tot evenimentul): 

http://we.tl/Io8GO55bXI 

Link video STREET DELIVERY – partea 1 - atmosfera de la standuri- :  

http://we.tl/gJdmmfaTIY 

Link video STREET DELIVERY – partea a 2-a – Casa Mincu –mansarda:  

http://we.tl/vZZ5L9W44r 

Link video STREET DELIVERY – partea a 3-a - Casa Mincu – interioare:  

http://we.tl/gxE4aoWD2y 

Link video STREET DELIVERY – partea a 4 -a - Casa Mincu – interioare şi exterioare :  

http://we.tl/VhtKiRZsBn 

 

 

http://we.tl/Io8GO55bXI
http://we.tl/gJdmmfaTIY
http://we.tl/vZZ5L9W44r
http://we.tl/gxE4aoWD2y
http://we.tl/VhtKiRZsBn
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ANUNŢ 

SE FAC ÎNSCRIERI LA ATELIERUL DE MEȘTEȘUGURI 
TRADIȚIONALE DE LA ŢIBĂNEŞTI 

 

Asociația Maria în 
parteneriat cu Fundația Pro 

Patrimonio și Asocația 
Arhiterra organizează ediția 

a VII-a a școlii de 
meșteșuguri (fierărie, 
tencuieli din lut, hîrtie 

manuală şi dulgherie) de la 
Țibănești. 

 
Perioada: 15-28 iulie 2013 

Cost: 700 RON 
 
"Iniţierea în arta fierăritului se va face prin realizarea unui obiect de artă sub îndrumarea 
companionului-feronier Fabien Monestier, de la Şcoala de utilitate publică Les Compagnons 
du Devoir din Franţa, urmaşă a breslelor de constructori ai catedralelor din Evul Mediu. 
Participanţii vor crea şi vor asambla elemente decorative componente ale staţiei de 
autobuz, inaugurată în ediţia precedentă a workshopului. Totodată, vor asista la montarea 
unor obiecte funcţionale şi/sau de decor în incinta conacului. 
O importanţă deosebită se acordă, în această ediţie a workshopului, conceperii şi executării 
unui obiect original de mici dimensiuni pe care fiecare participant îl va putea lua acasă.  
Atelierul de tencuieli tradiţionale din lut şi var, condus de Constantin Palaghiu, 
maistru în construcţii, în încăperile conacului Petre P. Carp îşi propune să familiarizeze 
participanţii cu modul de aplicare, compoziţia şi dozajul optim oferind ca spaţiu de lucru 
camerele din conac.  
Lucrările de dulgherie, atelier condus de Constantin Palaghiu, maistru în construcţii, îşi 
propune să realizeze un planşeu pentru camera de cazare.  
Atelierul de hîrtie manuală, condus de Răzvan Supuran de la Atelierul de Carte din 
cadrul Muzeului Ţăranului Român îşi propune să continue demersul început anul trecut-
tapetarea unei camere din conac cu hîrtie manuală precum şi să surprindă cu noi 
experimente." Se arată în prezentarea atelierului făcută de organizatori. 
Acţiunile vor fi coordonate de arhitecţii: Alexandra Mihailciuc şi Şerban Sturdza.  

Înscrierile se fac în baza CV-ului (max. 2 pagini) și a unei scurte scrisori de motivație (max. 
2.500 caractere cu spaţii) transmise, pînă la data de 10 iulie, la una dintre următoarele 
adrese de e-mail - avmihailciuc@yahoo.com, prodidbucuresti@gmail.com (subiectul 
mesajului "Înscriere Workshop Ţibăneşti"). 

Mai multe detalii pe https://www.facebook.com/events/454456071314805/ 

https://www.facebook.com/events/454456071314805/
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INVITAŢIE 

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

“ARHIBOLTA 1891” 

ORGANIZEAZĂ  

EXCURSIE DOCUMENTARĂ CU GHID 

LA  

BALCIC 

In perioada 1-15 IULIE 2013 

Excursie “Balcic – patrimoniul arhitectural” 

Vă invităm într-un mini-sejur de familiarizare cu micul orăşel de pe „Coasta de argint”, celebru 
datorită şcolii interbelice de pictură şi mai ales pentru faima ce i-a adus-o fosta reşedinţă regală de 
vară. 

La Balcic veţi găsi şi muntele şi marea la un loc ! Un orăşel cu istorie milenară, cu atmosferă 
mediteraneeană şi influenţe orientale, ce respiră o tihnă paradisiacă, însă este în acelaşi timp mai 
cosmopolit decât tot litoralul românesc. Căţărat pe dealuri, ca un imens amfiteatru deschis spre 
Marea Neagră, Balcicul ascunde o istorie bogată, şi mai ales nenumărate şi neştiute vestigii şi 
bijuterii arhitectonice, aparţinând unor perioade variate, de la Perioada Otomană până la Epoca 
Modernă, de la Renaşterea Naţională Bulgară până la Epoca Interbelică românească. 
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COST INFORMATIV pentru o persoană = 400 RON * 

AVANS 200 RON 

ÎNSCRIERILE SE FAC 

MARŢEA ŞI JOIA , ÎNTRE ORELE 11,30 – 15,00 

LA SEDIUL CENTRULUI CULTURAL AL UNIUNII ARHITECŢILOR DIN BUCUREŞTI , STR. J.L. 
CALDERON NR. 48 , SECTOR 2 

E-mail: iulius.radulescu@gmail.com,  n_amelie@yahoo.com 

GSM: 0721 130 678; 0721 366 212 

 

Program informativ : 

Excursia va include două tururi ghidate de explorare la pas a patrimoniului arhitectural din Balcic. 

Ziua 1: 

- 7,30 – plecarea din Bucureşti spre Călăraşi, via A2 
- 9,00 – sosirea la Dunăre: trecerea cu bacul (Chiciu-Regie) 
- 9,30-10,00 – trecerea frontierei (vama Ostrov−Silistra) 
- 12,00 – sosirea la Balcic şi cazarea la “Irish Rover” 
- 13,00 – masa de prânz la unul din restaurantele de pe faleză: “Doi Cocoşi”, “Casa Albă”–vila 

scriitorului Ion Pillat; 2h timp liber 
- După-amiază: tur arhitectural al oraşului vechi, tipic meridional (circuit pe cele mai 

interesante dintre străzi, cu vizionarea unor obiective din diferite epoci istorico-
arhitecturale: renaşterea naţională bulgară, epoca modernă, perioada interbelică 
românească, etc.). Nu vor fi ratate şi elementele mai rare precum vestigii antice-medievale 
sau monumentele epocii otomane ** 

- 19,00-20,00 – cina (la “Irish Rover”– cu show live de calitate) 
 

     

mailto:iulius.radulescu@gmail.com
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Ziua 2: 

- micul dejun servit la hotel 
- Dimineaţă (începând cu orele 8,00-9,00): vizită a complexului palatului regal (incluzând şi 

câteva obiective din vecinătate – zona fostului cartier rezidenţial românesc, de la vila Storck 
până la casa Devetacof şi peisajele naturale deosebite din apropiere) ** 

- 13,00-14,00 – masa de prânz (la unul din restaurantele de pe domeniul regal) 
- 14,00-15,00 – plecarea din Balcic, pe ruta Varna – autostrada spre Şumen – Razgrad – 

Rusciuk 
- 18,00 – sosirea la Rusciuk, popas la cafeneaua “Ciflika” din centrul istoric 
- 19,00-19,30 – trecerea frontierei (podul peste Dunăre, la Giurgiu) 
- 20,30 – sosirea în Bucureşti 
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Transportul 

 Plecarea şi întoarcerea se fac din  Bucureşti 
(piaţa Unirii), transportul fiind realizat cu 
microbuz Renault Trafic de 8+1 locuri 

 traseul urmat: Bucureşti – A2 – Călăraşi – trecere 
bac Chiciu – vama Ostrov/Silistra – Bazargic – 
Balcic; întoarcere Balcic – Varna – autostrada A2 – 
Razgrad – vama Rusciuk/Giurgiu – Bucureşti (în 
total: 580km)  
 

 

 

Cazarea - o noapte  

 Cazarea se face la minihotelul “The Irish Rover” – categoria 2 stele, situat la capătul falezei, 
în centrul oraşului, în camere cu două paturi, tv, internet, aer condiţionat, frigider, room 
service şi grup sanitar propriu. 

 Micul dejun inclus 
 

           

 

* Tariful cuprinde transportul dus-întors din Bucureşti şi cazarea pentru o noapte + micul dejun. Orice 

alte costuri suplimentare (mese principale, bilete intrare obiective, alte cheltuieli) vor fi suportate direct 

de către turişti la faţa locului. În cele mai multe restaurante şi cafenele din Balcic se pot plăti serviciile şi 

în EUR sau RON. 

 

** Traseele culturale se fac la pas, eventual cu colaborarea unui membru al Asociaţiei “Prietenii 

Balcicului” (ONG care a realizat diferite proiecte culturale pentru conservarea patrimoniul oraşului, 

inclusiv un traseu turistic). 
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REVISTA ARHITECTURA  

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU VĂ PROVOACĂ SĂ 
REINVENTAȚI BUCUREȘTIUL! 

 Ediția din acest an a Festivalului George Enescu va fi 
dublată în perioada  1-28 septembrie de o adevărată 
olimpiadă culturală, care va transforma Capitala prin valorile 
Festivalului: Bucureștiul Creativ  

 38 de artiști de instalație, pictură, grafică, ceramică, 
din cinci țări, și-au anunțat deja prezența în Capitală, la E-
Bienale, bienala de artă contemporană a Festivalului 

 24 de regizori din 13 țări vor avea proiecții în cadrul 

secțiunii video “Enescu screenings”, care va avea loc la 
Digiplex Grand Cinema 

 Mai multe companii, organizații media și instituții de 
cultură vor expune propriile instalații artistice și vor organiza 
evenimente 

 

Odată cu ediția 2013, Festivalul Internațional George Enescu se extinde și lansează un nou 
și ambițios proiect cultural, care se va desfășura în același timp cu Festivalul, între 1 și 28 
septembrie 2013: Bucureștiul Creativ, prin care Festivalul transmite public, în țară și în 
străinătate, un mesaj despre valorile și creativitatea românilor. 
 

Festivalul lansează o invitație către companiile, organizațiile neguvernamentale, instituțiile 
de cultură și artiștii români pentru a se alătura în cadrul proiectului cultural cu lucrările, 
inițiativele sau evenimentele lor și a expune în cele mai vizibile spații publice ale 
Bucureștiului. 
 
Proiectele propuse trebuie să promoveze teme inspirate din Festival și valori care 
contribuie la un spațiu public care inspiră oamenii să se deschidă și să formeze o 
comunitate: bine, libertate, responsabilitate, solidaritate, frumos, respect, implicare, 
participare, creativitate, deschidere, curaj, tenacitate, cooperare, onestitate, corectitudine, 
comunicare, inițiativă, generozitate, compasiune, eleganță, comunitate. Proiectele nu pot 
promova servicii, produse sau mărci comerciale.  

 
Organizatorii pun la dispoziție un brief de creație și reguli de participare pe site-ul 
Festivalului  :   http://www.festivalenescu.ro/ 

 
Aplicanții își asigură finanțarea propriilor proiecte, în timp ce Festivalul George Enescu va 
asigura identitatea vizuală a Bucureștiul Creativ, va susține prin comunicare de presă toate 
proiectele participante și va da sprijin pentru obținerea aprobărilor.   

http://www.festivalenescu.ro/festival-2013/bucurestiul-creativ.
http://www.festivalenescu.ro/festival-2013/bucurestiul-creativ.
http://www.festivalenescu.ro/


 

30 

Proiectele pot fi trimise pe adresa office@omavision.ro, cu mențiunea la subiect 
Bucureștiul Creativ, până la data de 25 iulie 2013. Propunerile selectate vor fi anunțate de 
organizatori până pe data de 10 august, odată cu locul unde vor fi amplasate. 

 
Bucureștiul Creativ își propune să transforme Capitala, prin încurajarea creativității, a 
participării în spațiul public și a valorilor care sudează comunitatea, ca răspuns la 
nemulțumirea cotidiană și la campaniile negative care îi vizează adesea pe români. Spații 
din apropierea sălilor de concerte în care se va desfășura Festivalul vor fi reinventate prin 
obiecte de artă urbană, instalații, expoziții, evenimente de stradă, precum și prin 
participarea publicului larg și printr-o conectare interactivă cu mediul online. 
 
Bucureștiul Creativ va fi un spațiu magic, al creativității și al valorii, al muzicii și al artelor 
plastice, deschis tuturor, un spațiu care inspiră oamenii să intre într-o comunitate care 
împărtășește valori și ia parte la trăirea creației artistice. Va fi o declarație de valoare 

despre cum suntem noi, românii”, a declarat presei Oana Marinescu, directorul de 
comunicare al Festivalului. 
 
Bucureștiul Creativ va purta amprenta și spiritul lui George Enescu, reinterpretate prin 
identitate vizuală, prin creație în forme plastice, prin promovarea valorilor în care Maestrul 
a crezut. „Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un număr de ani, devii bătrân fiindcă ai dezertat de 
la idealul tău. Anii ridează pielea, dar renunţarea la ideal ridează sufletul”, spunea George 
Enescu.  
 
În spațiile verzi din jurul principalelor săli de concerte – Ateneul Român și Sala Mare a 
Palatului – va fi Grădina Festivalului cu lucrări de artă ale tinerilor artiști, selectați în cadrul 
Bienalelor de Artă și Design ale Festivalului (E-Bienale).  

 
Piața Festivalului va găzdui pe scena sa concerte și evenimente muzicale. 
 
Orașul Festivalului: 

 Locații publice foarte populare din centrul Bucureștiului (Piața Universității, Piața 
Colțea, Centrul Vechi) vor fi amenajate cu obiecte de artă urbană realizate de diverși actori 
din spațiul public. 

 În restaurante și spații de servicii publice, veți descoperi surprize inspirate de magia 
Festivalului. 

 Cu ajutorul partenerilor noștri, vom fi prezenți în locuri publice cu afișe și publicații 
ale Festivalului. 

 

Toate spațiile inedite ale Festivalului, precum și sălile de concerte urmează să fie publicate 
pe Harta Festivalului, o inițiativă unică, accesibilă în curând pe website-ul Festivalului  
 
 Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/07/festivalul-international-george-enescu-va-provoaca-

sa-reinventati-bucurestiul/ 

 

mailto:office@omavision.ro
http://www.festivalenescu.ro/
http://arhitectura-1906.ro/2013/07/festivalul-international-george-enescu-va-provoaca-sa-reinventati-bucurestiul/
http://arhitectura-1906.ro/2013/07/festivalul-international-george-enescu-va-provoaca-sa-reinventati-bucurestiul/
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ANUNŢ 

Vă rugăm retransmiteţi anunţul de mai jos cu referire la Oferta Educaţionalăa şi 
Admiterea din 22-25 iulie 2013, pentru licenţa şi programele masterale ale Facultăţii 
de Urbanism, din UAUIM. 
Cu mulţumiri,  
CONF. DR. ARH. CERASELLA CRACIUN 
 Prodecan Facultatea de Urbanism,  
 Coordonator Sectia _Amenajarea si Planificarea Peisajului_ 
 Director Master _Peisaj si Teritoriu_, Facultatea de Urbanism,  
 Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti 
 0723 254 204; cerasellacraciun@gmail.com; www.cerasellacraciun.ro [1] 
 
  

ANUNŢ ADMITERE LICENŢĂ  ŞI PROGRAME MASTERALE - 
FACULTATEA DE URBANISM  

- AN UNIVERSITAR 2013-2014 –   

 
   
I.   PROGRAME LICENŢĂ:  
 
Pentru anul universitar 2013-2014, Facultatea de Urbanism oferă o gamă variată de 
specializări:  
 
1.  PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ - studii de licenţă 4 ani, Bucureşti - 240 de 
credite  
 
    Nr. de locuri buget: 30; Nr. de locuri taxă: 20; Total: 50 LOCURI.  
 
2.  AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI - studii de licenţă 4 ani, Bucureşti - 240 
de credite  
 
    Nr. de locuri buget: 20; Nr. de locuri taxă: 20; Total: 40 LOCURI.  
 
3.  URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI - studii de licenţă 3 ani, Sibiu - 180 de 
credite  
 
    Nr. de locuri buget: 15; Nr. de locuri taxă: 15; Total: 30 LOCURI.  
 
CONCURSUL DE ADMITERE va cuprinde o proba unică, ce va consta într-o serie de 
TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ, exprimate grafic (reprezentare figurală, desen) 
specifică domeniului şi specializării, prin care se urmărește testarea următoarelor 
calităţi ale candidaţilor: cunoştinţe şi spirit interdisciplinar; cultură generală de 
specialitate;capacitate de sinteză; asociere de idei; creativitate; capacitatea de 
reprezentare geometrică şi spaţială; capacitatea de restructurare a gândirii în raport 
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cu noile situaţii; abilitatea de a folosi anumite strategii; capacitatea de combinare şi 
transformare de date.  
 
Cu caracter orientativ, este recomandata o BIBLIOGRAFIE minimala, necesara pentru 
formarea culturii generale de specialitate a candidaț ilor: Jean-Louis, HAROUEL, 
Istoria Urbanismului, Ed. Meridiane, 2001, ISBN 973-33-0427-1 Peter, HALL, Oraşele de 
mâine - o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, ed. All, Bucureşti, 1999, 
ISBN: 973-684-059-X; Grigore, IONESCU, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul 
veacurilor, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R.,1982; _Adina, NANU,_ Vezi? 
Comunicarea prin imagine,_ Bucureşti, prod."Levintza" Modexim s.r.l., tipografia 
"Vizual", 2002, ISBN 973-0- 02668-8_ (Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 3193/2000, 4055/2000, 4144/2001); Margareta, DINCA, Teste de 
creativitate, ed. Paideia, 2001, ISBN 973-8064-90-2 Philip, CARTER; Teste de 
inteligenţă şi psihometrice, ed. Meteor Press, 2011, ISBN 978-973728-515-7; Jim, 
BARRETT, Teste supreme de aptitudini, ed. Meteor Press, 2010, ISBN 978-973-728-468-
6.  
 
   
Admiterea pentru PROGRAMELE DE LICENŢĂ va avea loc în data de 22 IULIE 2013, iar 
înscrierile se vor face în perioada 17–19 IULIE 2013. Informatii la: 
http://www.uauim.ro/admitere/regulament/2013/Regulament_admitere_2013-
2014.doc [2]  
 
   
II. PROGRAME MASTERALE  
 
 
Admiterea pentru MASTERELE Facultăţii de Urbanism va avea loc în data de 25 IULIE 
2013.  
 
- Master: AMENAJAREA TERITORIULUI SI DEZVOLTARE REGIONALA (MADTR)  
 
- Master: MANAGEMENT URBAN PENTRU ORASE COMPETITIVE (MMOC)  
 
- Master: MOBILITATE URBANA (MMU)  
 
- Master: URBANISM SI POLITICI PUBLICE (MUPP)  
 
(Masterele PROIECTARE URBANA-MPU si PEISAJ SI TERITORIU-MPT, nu se vor activa in 
acest an universitar)  
 
  
PROBA DE CONCURS consta intr-un comentariu de problema prin prisma specializarii 
obtinute de candidat (urbanism, peisagistica, arhitectura, geografie, constructii, 
istorie, stiinte politice, sociologie, antropologie, etnografie, horticultura, mediu, 
management, etc.) din domeniul de incadrare a masteratului, cu particularizare pe 
campul de specializare al primei optiuni si pe formatia de baza a licentei anterioare 
obtinute de candidat.  
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La 
http://www.uauim.ro/admitere/regulament/2013/Regulament_admitere_mastere_urbanism.doc 

 [3] este publicat continutul tematic si bibliografia aferenta pentru admitere.  
 
   
 
TEMATICA GENERALA: Dezvoltare urbana durabila la scara orasului, teritoriului, 
peisajului; Legislatie romaneasca si europeana in domeniul urbanismului si 
amenajarii teritoriului; Principalele elemente caracteristice privind operatiunile 
urbane / teritoriale / peisagistice contemporane  
 
  
 
BIBLIOGRAFIE: Charta de la Leipzig, 2007 – Leipzig Charter of Sustainable European 
Cities http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf 
[4]; Conventia Europeana a Peisajului, Florenta 2000 – The European Landscape 
Convention http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Landscape/default_en.asp [5]; 
Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul cu modificarile si 
completarile ulterioare http://legeaz.net/legea-350-2001-amenajarea-teritoriului-
urbanismul/ [6]  
   
 
Pentru MASTERUL URBANISM SI POLITICI PUBLICE (MUPP), proba de concurs consta in 
prezentarea si sustinerea in fata comisiei de admitere a unui proiect de cercetare, 
redactat pe 5-7 pagini A4, insotit de un abstract, de anexe illustrate si bibliografie 
propusa de catre candidat. Proba de concurs (prezentarea proiectului de cercetare) 
are o durata de 20 de minute pentru fiecare candidat. Sustinerea proiectului poate fi 
doar orala, dar si ilustrata (proiectie power-point).  
 
OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ  
 
Absolvenţii Facultăţii de Urbanism pot lucra în: proiectare, administraţie - 
compartimentul arhitectului şef şi şef serviciu urbanism, management, economie, 
sociologie şi geografie urbană, mediu si dezvoltare durabila, cercetare, educaţie sau în 
domenii ale creaţiei artistice-grafică, web design, scenografie, film, etc.  
 
   
CONTACT ŞI DETALII:  
 
TELEFON Secretariatul Facultăţii de Urbanism: 021 30 77 180 sau 183  
 
SITE: http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/ [7] ; FACEBOOK: _Facultatea de 
Urbanism _  

 

 

http://www.uauim.ro/admitere/regulament/2013/Regulament_admitere_mastere_urbanism.doc
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SPAŢIUL CONSTRUIT  

VECHE GARĂ  SPANIOLĂ  TRANSFORMATĂ  ÎN SPAŢIU DE BIROURI 

 

  

Traducere si adaptare: Arh. Raluca Popa 

 

În orasul spaniol Alicante, de pe coasta marii Mediterane o veche gara a fost transformata 
intr-un spatiu de birouri, modern si luminos pentru Casa Mediterraneo. Arhitectul Manuel 
Ocana del Valle i-a ajutat pe reprezentantii institutiei diplomatice sa isi amenajeza noile 
birouri astfel incat acestea sa devina un exponent pentru politica proprie. Casa 
Mediterraneo este o institutie dedicata dezvoltarii identitatii comune si a specificului 
satelor mediteraneene iar acest nou sediu ofera un minunat exemplu despre cum 
organizatia reuseste sa revigoreze trecutul comunitatii. 
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Arhitectului i s-a dat o tema interesanta care a determinat o abordare atipica oricarui 
proiect de reconversie. Beneficiarii doreau ca vechiul imobil sa fie adaptat pentru noile 
cerinte spatiale si functionale fara sa ii fie afectata prestanta si valoarea istorica si 
arhitecturala. Drept urmare, arhitectul nu a propus elemente moderne impozante, optand 
mai degraba pentru o solutie corecta cu detalii atent gandite menite sa puna in valoare 
arhitectura frumoasa a vechii gari. 
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S-a propus o separare a spatiilor in cadrul celor 3100mp, generand pavilioane individuale, 
de dimensiuni mai mici care inconjoara o sala de 1500mp. In trecut aceasta sala era 
intunecata si plina de igrasie, dar odata cu interventia propusa spatiul a fost transformat 
complet prin varuirea in alb a peretilor si prin inserarea unui acoperis translucid. Structura 
dantelata realizata din mii de cercuri din aluminiu cu diametre diferite filtreaza lumina 
soarelui si ii da o nuanta albatru-Kleine (culoare realizata si folosita pentru prima data de 
artistul francez Yves Klein). Noua sala poate fi acum folosita pentru organizarea diferitor 
evenimente, prezentari si expozitii. Desi volumul incaperii este unul generos ceea ce face ca 
in climatul torid al zonei atmosfera de la interior protejata de peretii masivi din caramida 
sa fie racoroasa, arhitectii au propus totusi montarea in zona centrala a unui ventilator al 
carui diametru ajunge la 7m. 

 

 Imbunatatirile aduse prin proiectul de reconversie al garii Benalua sunt undeva intre 
designul modern si conservarea elementelor istorice. Pavilioanele inserate intre peretii 
masivi ai cladirii sunt realizate pe structura metalica cu inchideri vitrate, ceea ce permite ca 
interioarele sa fie luminoase si bine ventilate. Suplimentar pentru a face fata 
temperaturilor fiecare pavilion a fost dotat cu sistem de climatizare, restul imobilului 
ramanand ca atare. Desi acoperite, salile nu au fost complet izolate si inchise fata de spatiul 
exterior obinandu-se astfel o ventilatie naturala permanenta. Pardoselile au fost realizate 
prin compactarea nisipului, local intervenindu-se cu pietris si piatra. Intre module s-a 
propus amenajarea unor zone cu vegetatie menite sa reinprospateze atmosfera si sa fie un 
petec de culoare in imensitatea alba a salilor. 

Rezultatul acestui proces de transformare este un model ce poate fi urmat in cazul altor 
cladiri istorice, un nou scenariu in care vechile cladiri si locuitorii pot empatiza, pot 
mentine vie istoria locului fara a face concesii cu privire la estetica. 

Mai multe informatii gasiti pe: http://inhabitat.com 

Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/stire/veche-gara-spaniola-transformata-in-spatiu-de-
birouri-object_id=13235 

http://inhabitat.com/spanish-train-station-transformed-into-gorgeous-daylit-office-for-casa-mediterraneo/
http://www.spatiulconstruit.ro/stire/veche-gara-spaniola-transformata-in-spatiu-de-birouri-object_id=13235
http://www.spatiulconstruit.ro/stire/veche-gara-spaniola-transformata-in-spatiu-de-birouri-object_id=13235

