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ATELIERE PREGĂTIRE ÎNDRUMĂTORI LA SIBIU

Atelierele de pregătire pentru formarea îndrumătorilor care vor implementa
programul educaţional De-a arhitectura în şcolile primare au fost găzduite la Sibiu în
perioada 5 - 6 septembrie.
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Programul De-a arhitectura – educaţie pentru arhitectură şi mediu construit vizează o
schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale ce nu
se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori indirecţi de
opinie ai părinţilor lor.
Vera Marin – formator curs: Nu ne-am gândit să-i facem arhitecţi erudiţi ci vrem ca
aceşti copii să aibă noţiuni de cultură care să-I ducă la atitudini, aptitudini….să aibă
parte de exerciţii pe care le fac din plăcere şi din care învaţă multe.
Claudia Pamfil – coordonator atelier, formator: Gustul nu se dicută dar se educă….
Dorim să fie nişte cetăţeni responsabili , să analizeze.( …) Ţintim şi părinţii copiilor
dar şi la ce fel de cetăţeni vor fi ei când vor creşte (…)Vrem să aibă parte de o cultură
general care nu se cultivă la noi.
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Aproximativ 30 de profesori şi arhitecţi (inclusiv arh. Mircea ŢIBULEAC - preşedintele
Filialei Judeţene Sibiu a UAR ) au participat timp de două zile la acest program interactiv
care a avut ca obiective :
- Să se familiarizeze cu scopurile programului De-a arhitectura
- Să-şi dezvolte competenţe de adaptare a metodelor de îndrumare la specificul de
vârstă al elevilor în raport cu domeniul educaţiei pentru mediul construit
- Să colaboreze în pregătirea programului De-a arhitectura pe parcursul unui an şcolar;
- să-şi formeze aptitudini de pregătire, implementare şi evaluare a curriculum-ului De-a
arhitectura:
- să transfere experienţa lor şi altor cadre didactice în aplicarea programului De-a
arhitectura - educaţie pentru arhitectură şi mediu construit prin promovarea şi
diseminarea rezultatelor şi a exemplelor de bune practici.
Noutatea acestui curs opţional vine pe de o parte din tematica şi problematica propusă, iar
pe de altă parte din abordarea interactivă. Centrarea pe competenţe şi filosofia învăţării
prin proiecte fac explicită legătura dintre ceea ce se învaţă şi scopul pentru care se învaţă.
Dezvoltarea competenţelor îndrumătorilor pentru acest curs opţional se va face atât prin
acest atelier de formare, căt şi prin mentorat pe parcursul implementării programului De-a
arhitectura pe durata unui an şcolar şi prin activităţi de diseminare şi schimb de bune
practici. Competeţele acumulate sunt utile cadrelor didactice şi pentru aplicarea
curriculum-ului obligatoriu, iar arhitecţilor şi pentru activitatea curentă în relaţia cu
beneficiarii şi comunitatea.
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ZIUA I – 5 septembrie
În prima zi, cursul s-a desfăşurat la sediul OAR Sibiu-Vâlcea, unul din partenerii asociaţiei
De-a Arhitectura.
Formarea îndrumătorilor care vor implementa programul educaţional De-a arhitectura
(curriculum la decizia şcolii) a vizat pregătirea învăţătorilor/institutorilor, profesorilor,
instructorilor, împreună cu arhitecţii ce îi vor spijini (colaboratori ai Asociaţiei De-a
Arhitectura), în ceea ce priveşte atât conţinutul programului, cât şi metodele interactive de
învăţare experenţială şi învăţare prin proiect.
Vă prezentăm în cele ce urmează pulsul acestor cursuri prin câteva instantanee:
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ZIUA a II –a, 6 septembrie
În ziua rezervată atelierelor, cursul s-a desfăşurat la sediul Bibliotecii Judeţene ASTRA
Sibiu. Acest lucru a fost posibil datorită colaborării fructuase a Filialei Judeţene Sibiu A UAR
cu biblioteca.
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La finalul atelierului, Asociaţia De- a Arhitectura a oferit certificate tuturor participanţilor.
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Seria de ateliere de formare pentru pregătirea îndrumătorilor este parte a programului
cultural „De-a Arhitectura – deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit” al
Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, dezvoltat de Asociaţia
De-a Arhitectura în parteneriat cu Departamentul de Ştiinţele Educaţiei din Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei al Universităţii Bucureşti.

Un astfel de atelier de formare va avea loc săptămâna aceasta la Bucureşti.
Foto: Camelia Repede , Mircea Ţibuleac
Video: Mircea Ţibuleac

Link foto eveniment Sibiu - ambele zile:
http://we.tl/MgdYG3YEWj
Linkuri Video Ziua I , Sediul OAR Sibiu –Vâlcea:
- partea I (Introducere despre De-a Arhitectura )
http://we.tl/KimsDvX09Z
- partea a II –a (etape proiect De-a Arhitectura –prezinta Vera Marin si Claudia Pamfil)
http://we.tl/us0UhfZ5KH
- partea a III –a (ateliere pe grupuri)
http://we.tl/kYA5wnwINs
- partea a IV–a
http://we.tl/BCcphMVVSw (ateliere pe grupuri)
- partea a V–a (jocuri, concluzii profesori)
http://we.tl/QfNDZ8v2ov
Linkuri Video Ziua a II-a , Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu:
- partea I (prezentări interactive arhitecţi )
http://we.tl/FpZjiB2hvQ
- partea a II –a (prezentări interactive arhitecţi , jocuri,)
http://we.tl/d18NsdX4O4
- partea a III –a (ateliere şi concluzii profesori)
http://we.tl/mjb5B45JwI
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COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL ASTRA
MOŞTENIREA SĂSEASCĂ- OPT SECOLE ÎN TRANSILVANIA

De Camelia Repede
Muzeul ASTRA vă invită până în 3 decembrie a.c. la Casa Hermes, Piaţa Mică, nr. 11,
Sibiu, la expoziţia Curator şi fotograf despre Moştenirea săsească, ce surprinde aspecte
de cultură şi civilizaţie specifice acestei comunităţi etnice, cu o istorie de opt secole pe
teritoriul Transilvaniei.
Bogatul patrimoniu material şi imaterial al saşilor este adus în faţa publicului prin
intermediul pieselor din colecţiile Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus”, a
fotografiilor realizate de fotograful Laszlo Dudos dar şi a citatelor din interviuri realizate
cu etnici saşi.
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Vineri, 6 septembrie, a avut loc vernisajul acestei expoziţii în prezenţa curatorului
expoziţiei Camelia Ştefan, fotografului Laszlo Dudas şi a unei serii de personalităţi, care au
pus pe tapet trecutul, prezentul dar şi despre viitorul patrimoniului material şi imaterial al
saşilor.
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Au luat cuvântul: Reinhard Guib, episcopul Bisericii Evanghelice, Alfred Mrass,
preşedintele Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Germania, Michael Engel, directorul
fundaţiei Heritas, Hans Klein, preşedintele FDGR – organizaţia Sibiu, prof. univ. dr.
Corneliu Bucur, Răzvan Pop, director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte și
Patrimoniu Cultural Naţional, Johann Schaas, curatorul Bisericii Evanghelice din Richiș.
„Muzeul ASTRA deţine cele mai ample şi mai valoroase colecţii de patrimoniu săsesc din
ţară, dar alături de aceste colecţii, civilizaţia transilvăneană mai prezintă şi un patrimoniu
monumental săsesc. Ce se va întâmpla cu el? Această expoziţie ridică semne de întrebare. E
important să ne asumăm această moştenire şi să o conservăm. Din acest motiv, Muzeul
ASTRA va demara proiectul cu titlul Patrimoniu deschis. Creşterea accesibilităţii publicului
la valorile multi-etnice din patrimoniul Muzeului ASTRA, care are ca termen de finalizare
luna aprilie 2016.”
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TURNUL SFATULUI, SIBIU

AVOCATUL CELUI NEGRU…
Opinii
De arh. Dorin Boilă
Astăzi încercăm un exercițiu de
poziționare în situația unui avocat al
răului, relativ la situația în care a ajuns
România: un teritoriu de spoliere, furt cu
patalama oficială, zonă de spălare a unor
bani murdari și interconexiuni cu mafii
de toate genurile…
Nici nu-i de mirare că dezvoltarea
economiei subterane, a afacerilor cu
totul dubioase a ajuns o caracteristică a
vieții „economice” apărute în această
țară în ultimele două decenii !
Semnalul cel mai prost în acest sens este
faptul că majoritatea populației este de-a
dreptul decuplată de acest tip de
informații, habar nu are că/ și cum/ își
pierde rapid dreptul de a trăi într-o țară
normală, ai cărei conducători să fie atât de responsabili încât să nu renunțe la
rezervele strategice de minerale subterane, la rezervele energetice (fosile și
radioactive), la suprafețele forestiere ce asigură echilibrul climatic și cel al apelor, ca
să nu mai vorbim de apele subterane potabile sau de fauna sălbatică, în același tip de
echilibru fragil cu întreaga pătură bio-naturală ce ocrotește (încă) pământul
României…
Ce ar susține, așadar, un asemenea avocat, pentru subminarea avantajelor naturale
ale țării noastre:
- exploatarea (evident, intensivă) a lemnului să se facă mai ales din pădurile
seculare aflate pe cumpăna apelor și perdelele de protejare a zonelor cu pericol de
deșertificare – de ex.
în sudul Olteniei și al Dobrogei
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- explorarea și exploatarea gazelor de șist să înceapă mai ales în zonele cu subsol
bogat în ape pure, minerale și medicinale, apoi în zonele stațiunilor balneoclimaterice. De ex. – litoralul Mării Negre, mai ales zona Costinești-Mangalia, unde
există și izvoare cu ape medicinale mezo-termale și peșteri-unicate mondiale / zona
bihoreană Felix-1 Mai și în general toată Cîmpia de Vest care posedă zăcăminte de
ape termale curative, probabil mai bune decât ale ungurilor de peste graniță…/ zona
depresiunilor intramontane din estul Transilvaniei (izvoarele Mureșului și Oltului),
zona aceea cu cca 2000 de izvoare de ape minerale care, majoritatea, se scurg
nefolosite în cele două rîuri…/ ar mai fi zonele Slănic Moldova (echivalentul
moldovean al lui Karlovy Vary, dar acum 150 de ani !), Băile Herculane (mai bune
decât toate cele de mai sus!), Băile Olănești, Sovata, Sângeorzul Bistriței și, de ce nu
?, Ocnele – Sibiului, Turzii, Mureșului, Șugatagului și toate celelalte…
- recunosc că nu m-am gândit și realitatea mi-a luat-o înainte – SITURILE UNESCO !!!
Am aflat că în vara asta, pe furiș, fără tam-tam, s-au efectuat nenumărate explorări
pentru gazele de șist în toată comuna Biertan (da, da, în județul nostru!), inclusiv pe
teritoriul de protecție mondială a Cetății medievale Biertan, fost centru
episcopal…Bine, ar mai fi câteva asemenea situri pe lista Patrimoniului Mondial din
România, timpul nu e pierdut, mai ales că se pot avea în vedere și numeroasele
Rezervații Naturale, cu tot cortegiul lor de floră și faună unicat !!
- exploatarea „în carieră deschisă” a tuturor minereurilor rare pe care le mai dețin
munții noștri, începând cu zonele cu cele mai valoroase peisaje, acolo unde
populația ar putea trăi durabil din folosirea pentru turism, refacere fizică și
spirituală, producerea de vegetale rare și nepoluate. Deci ar fi de preferat Munții
Apuseni, Munții Maramureșului, lanțul vulcanic al Carpaților Răsăriteni și Munții
Carașului… Desigur că, pentru a maximiza ștergerea urmelor de identitate națională,
pot fi avute în vedere siturile cu monumente istorice-unicat, mărturiile cele mai
valoroase pentru istoria și devenirea neamului românesc, cum ar fi așezările dacilor,
romanilor, ale proto-românilor din zorii Evului Mediu și ale comunităților din
„Țările” Făgărașului, Loviștei, Amnașului, Săcelelor, Mărginimea Sibiului și toate
celelalte…
- ca niște bombonele pe colivă, se pot avea în vedere și niscai amplasări de parcuri
eoliene, acele grupuri de moriști de vânt înalte de 150 de metri, care pot „încununa”
cât mai multe creste de dealuri și munți, pentru a ne urmări în cele mai tainice locuri
din natură cu „susurul” elicelor de până la 100 de decibeli (cam ca pe aeroport, când
decolează Taromul sau Lufthansa…)
Orice asemănare cu realitatea în marș de prin țară este sau nu întâmplătoare! Vorba
e, lumea noastră mai poate fi atentă la chestiunile astea ?? Că avocații răului taman
pe asta se bazează…

Sursa:http://www.turnulsfatului.ro/22141/avocatul-celui-negru-hellip-.html?sst=
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REVISTA ARHITECTURA
A APĂRUT ARHITECTURA, NR. 4/2013 - TEMA NUMĂRULUI:
REGENERARE

Revista ARHITECTURA s-a
angajat intr-un proiect
editorial care urmareste
regenerarea a patru tipuri
de atitudini fata de
arhitectura, de
patrimoniu si de spatiul
construit:
1. Regenerarea interesului
public – dar si al arhitectilor
insisi
2. Regenerarea spiritului
civic prin cunoasterea
valorilor arhitecturale
3. Regenerarea interesului
pentru fondul construit de
patrimoniu ca tema
dominanta de dezbatere
4. Regenerarea comunicarii
si dialogului intre
generatiile de arhitecti

Cititi versiunea integrala a argumentului la tema:
http://arhitectura-1906.ro/2013/08/regenerare/
Consultati sumarul numarului:
http://arhitectura-1906.ro/2013/08/sumarul-revistei-arhitectura-nr-42013/
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PATRIMONIUL INDUSTRIAL CA SURSĂ DE REGEN ERARE.
EXTRACȚIA MINIERĂ PETRILA

Imaginea panoramica
Vedere din Puțul central spre oraș (clădirile minei surpinse în imagine: stația unghiulară, compresoarele vechi, puțul vechi,
ateliere, magazii)

De Ina Stoian, Dragoș Dascălu
Valoarea fondului industrial pe care îl are România a început să fie dezbătută din ce în ce
mai mult în ultimii ani, chiar dacă multe dintre exemple aparțin unei perioade de care
puțini se pot detașa și privi obiectiv. În ciuda câtorva exemple de bune practici realizate în
câteva din orașele țării1, patrimoniul industrial este departe de a fi considerat o prioritate
pentru majoritatea locuitorilor şi administrațiilor publice. Această indiferenţă afectează
calitatea abordării fostelor situri industriale, care au început să se închidă și să dispară în
urma dezvoltărilor imobiliare, a ecologizării, a abandonului sau a recuperării de materiale.
Cu ocazia atelierelor de regenerare post-industrială organizate recent la Petrila, Valea Jiului
și Hunedoara, s-au evaluat și dezbătut posibile direcții pentru situația particulară a minelor
de cărbune.
În Valea Jiului, procesul de închidere a minelor nerentabile demarat de Ministerul
Economiei, finanțat prin împrumut de la Banca Mondială, constă în închiderea
subteranului, demolarea ansamblurilor supraterane și plantarea suprafețelor până în 2016.
Proiectul ignoră complet posibilitatea păstrării și reconversiei ansamblurilor supraterane
din zonă – în ciuda importanţei minei pentru istoria oraşelor (principalul spațiu de lucru al
rezidenților). Lipsa unei strategii de reintegrare a ansamblurilor în viața orașelor a dus
deja la dărâmarea Minei Dâlja și la abandonarea reconversiei în muzeu a unora dintre
clădirile de la Aninoasa.
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Ataşamentul față de spațiul minei a generat un caz aparte de activism civic în Petrila, unde
artistul Ion Barbu, prin Societatea Culturală Condiția Română, a demarat o acțiune de
salvare a Minei Petrila căreia i s-au alăturat, ani de-a rândul, localnici și artiști.

În acest context şi răspunzând iniţiativelor civice locale, asociaţii din România şi Franţa au
organizat două ateliere de regenerare urbană post-industrială, desfășurate în octombrie
2012 și mai 2013 la Petrila, care au adus laolaltă studenți și profesioniști din Paris,
Bruxelles, București, Cluj și Timișoara. Scopul primului atelier a fost de a realiza o
radiografie a orașului, iar scopul celui de-al doilea a fost de a oferi alternative la soluția
dărâmării integrale a sitului minier Petrila. În echipe internaționale, au fost realizate cinci
scenarii de reutilizare a clădirilor din incinta minei.
Fiecare propunere prezintă reconversia clădirilor selecționate ca având valoare istorică,
simbolică și estetică într-un sistem funcțional, care să producă și să se dezvolte în relație cu
orașul. Toate propunerile țin cont de componenta economică (modul în care intervenția
poate genera venituri care să asigure autosuficiența funcționării pe termen lung a tuturor
conversiilor propuse și care poate asigura locuri de muncă și venituri la bugetul local);
componenta culturală (modul în care intervenția poate crește atractivitatea zonei atât
pentru anumite forme de turism slab reprezentate astăzi în zonă, cât și pentru investiții
economice care presupun o mai puternică calificare); tratarea spațiului public (modalitatea
de amenajare și intervenție asupra spațiilor libere între clădiri și în totalitatea incintei);
fazele de implementare (modul în care intervenția este etapizată); modalitatea de gestiune;
clădirile propuse pentru a fi păstrate.
În diagnosticarea și selecționarea clădirilor, accentul a fost pus pe importanța păstrării
imaginii de peisaj industrial inserat în cadru natural, dar și pe starea structurii sau
posibilitatea de transformare. O parte din ele sunt remarcabile pentru valoarea istorică și
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memorială, datând de la începuturile exploatării (deschiderea Minei Deak): clădirile
Atelierelor Mecanice, clădirea veche a compresoarelor. O altă serie de clădiri datează din
anii ‘30, la rândul lor cu o valoare arhitecturală și patrimonială importantă, precum ar fi
Puțul Centru, a cărui calitate de execuție, de detalii și de materiale este de necontestat. Hala
de acces, impresionantă prin capacitatea sa portantă și suprafață, constituie un excelent
element de reconversie, la fel și Preparația veche, împreună cu castelele de apă și clădirile
administrației. Cu o valoare remarcabilă sunt și clădirile mai recente, precum silozurile sau
sortarea, care au o capacitate portantă semnificativă și sunt compatibile transformărilor.
Nu trebuie neglijată infrastructura, calea ferată ce ar putea fi folosită pentru a conecta
Petrila de restul regiunii și de țară, făcând-o mult mai atractivă, sau podurile rulante, ori
Puțul cu skip, ce constituie, în prezent, simboluri identitare.
Reconversiile clădirilor minelor de cărbune în spații culturale, instituții de învățământ sau
administrative, unități de producție, birouri sau hoteluri sunt practici la modă în țări
precum Germania, Belgia, Franța, iar reușitele acestora au susținut perspectivele creionate
de participanți.
În urma prezentării publice, proiectele au reușit să atragă atenția administrației locale, care
și-a manifestat interesul de a duce mai departe inițiativa. În baza analizelor şi propunerilor
atelierului, coordonatorii au efectuat un studiu de prefezabilitate pentru reconversia
clădirilor cu valoare patrimonială din incinta Extracţiei Miniere Petrila, aprobat în luna mai
de către Consiliul Local Petrila. Înaintarea către Ministerul Economiei poate avea ca efect
abrogarea hotărârii de guvern care a aprobat proiectul de demolare și refacerea proiectului
cu menținerea, punerea în siguranță și eventuala conversie funcțională a clădirilor minei.
Totuși, riscurile păstrării unor clădiri nepuse în siguranță până la finalul finanțării
încetinește dezbaterile cu factorii de decizie. În paralel, împreună cu studenți-arhitecți a
fost demarat releveul clădirilor din incinta minei, fiind vizată clasarea de urgență.
Adegvarea demersului este cu atât mai evidentă luând în considerare și înființarea
asociației „Pro Petrila”. Această asociație, compusă din membri ai comunității locale, are ca
misiune gestionarea și găsirea de proiecte viabile a se desfășură în incinta minei. Una
dintre aceste acțiuni s-a petrecut deja la începutul lunii iulie.
Prognoza în privința patrimoniului industrial, în general, și a minelor neviabile din Valea
Jiului, în particular, nu este cu siguranță una optimistă. Totuși, prin acțiuni concertate, de
tipul atelierului de regenerare urbană post-industrială, a acțiunilor Societății culturale
Condiția Română și altele, se poate întrevedea un viitor în care structurile industriale de
patrimoniu rămân în picioare.
1 Reconversia în centru cultural a Bursei de Mărfuri București (2008), reconversia în hotel,
birouri și un centru comercial a Tipografiei Cartea Românească, București (2009),
dezvoltarea unor spații de artă contemporană în clădiri industriale la Cluj – Fabrica de
Pensule (2009), la Craiova – Club Electro Putere (2010), la Suceava – Uzina de Apă etc.
Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2013/09/patrimoniul-industrial-ca-sursa-de-regenerare-extractiaminiera-petrila/
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INVITAŢIE/ UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
DEPLASARE DOCUMENTAR-TURISTICĂ ÎN BUCOVINA ISTORICĂ

Foto: Camelia Repede
Uniunea Arhitecţilor din România - Filiala Bucureşti (UAR), Asociaţia Culturală Pro
Basarabia şi Bucovina - Consiliul Naţional (CN-ACPBB) și Centrul Bucovinean de
Artă pentru promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti - Cernăuţi vă invită în
perioada 18 -23 septembrie 2013 (6 zile) într-o excursie documentar-turistică în
Bucovina istorică.
PROGRAM:
Ziua 1 (Miercuri 18.09.2013): Ora 8,00 - Plecare din Bucureşti (str. C.A. Rosetti colt cu
str. J. L. Calderon), prin Urziceni, Buzău, Râmnicu Sărat (cca.145 km.) (popas), Focşani,
Mărăşeşti, Adjud, Bacău, Roman (190 km.) (popas prânz la restaurantul din parc), Hanul
Ancuţei, Moţca,Vadul Moldovei, Păltinoasa, vizite la Mănăstirea Humor, Voroneţ și
Suceviţa, sat Marginea (ceramica), Rădăuţi, Mănăstirea Putna (popas cină, cazare, mic
dejun),
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Ziua 2 (Joi 19.09.2013.): plecare de la Putna, prin Siret (trecere frontieră), pe langa
Hliboca, la Cernăuţi (prânzul, cazarea la pensiune), vizită la Cimitirul cărturarilor români,
în centrul vechi, la Universitate fost Palat Episcopal, cina comună,
Ziua 3 (Vineri 20.09.2013): plecare din Cernăuţi şi vizită la Cetatea Hotin, şi Cetatea
Kameniţa, prânzul pe traseu, cina şi cazarea în Cernăuţi;
Ziua 4 (Sâmbătă 21.09.2013): vizită în Cernăuţi, plecarea la Herta, popas și prânzul la
Mănăstirea Bănceni, vizită în comuna Herta, cina şi cazare la hotelul Mănăstirii Bănceni;
Ziua 5 (Duminică 22.09.2013): întâlnire cu arhitecţi bucovineni şi patrioţi români,
plecare din Cernăuţi prin Siret la Suceava, vizitarea Cetăţii de Scaun a Moldovei, cu popas
prânz la terasa Cetății sau la Casa Bucovineană in centrul Sucevei, şi plecarea prin
Fălticeni la Tg. Neamţ cu popas de vizită la Cetatea Neamţului şi Mănăstirea Neamţului
(cina, cazare);
Ziua 6 (Luni 23.09.2013): Plecare din Tg. Neamţ la Mănăstirea Agapia (popas vizita) şi la
Piatra Neamţ (popas de prânz la Hotel Ceahlău, întâlnire cu arhitecţi locali şi opţional
vizită Muzeu de istorie/arheologie, cultura Cucuteni, mil. V-î.Chr.), plecare prin Bacău,
Buzău la Bucureşti.
NOTĂ:
Costul orientativ al excursiei de şase zile este de aproximativ 700 lei/pers.
(transport, cazare 5 nopti, 2 mese/zi).

Toţi participanţii la deplasarea documentară vor avea la ei cartea de identitate şi
paşaportul valabil, cerut la frontieră cu Ucraina (intrare si iesire). Toti participantii vor
putea schimba la Cernauti numai euro sau dolari pentru grivne. Nu se primesc lei
romanesti. La Cernăuţi vom va exista ghid localnic român, care conduce la locurile
vizitare. Este necesară respectarea orelor de plecare cu autocarul şi de masă.
Număr de locuri maximum 40, minimum 30.
După semnarea contractelor cu transportatorul şi pensiunile din Cernăuţi şi
Rădăuţi, se transmite al doilea anunţ definitiv şi se fac înscrieri ferme cu plata unui
avans de 400 lei/pers., restul de 300 lei se plateste la urcarea in autocar.
Informaţii/inscrieri cu achitare avans, pentru arhitecti la Centrul de Cultura
Arhitecturala, din str. Calderon, 48, la Arh.Ionașcu Gheorghe 0745.902.495, (ora
9,00-16,00) sau la 0728.957.875- A.C.P.B.B. persoanaă de contact Marian Clenciu,
str. Blanari nr. 23.
Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/deplasare-documentar-turistica-in-bucovinaistorica.html
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INVITAŢIE/ UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
CONGRES SINAIA: DE LA ARHITECTURA LA PATRIMONIU
CONSTRUIT ...SI MAI DEPARTE

Program actuzalizat
27.09.2013
9:00- 10:00
10:00
11.00
11.30
13:00-14:00
14:15-17:30
18:00
28.09.2013
9:00-11:00
11:00-11:30
11:30-14:00
14:00-15:00
15:00-17:30
18.00-18.30
18.30-19.00
20:00

Inregistrarea participantilor
Deschiderea Congresului : Plen 1
Deschiderea expoziţiei UNRMI–cuvântul preşedintelui dr. arh. C. Hoinărescu
Prezentari/conferinţe
Pauza de masă
Prezentări/conferinte S2/S3
Program artistic coordonat de prof. pianist Livia Teodorescu
Prezentări/conferinte S1/ S4 – P I
Pauza cafea
Prezentari/conferinte S1/S4 + P II
Pauza de masa
Plen 2 Prezentări /conferinţe
Prezentarea proiectului de restaurare BNR
Concluzii
Cina festivă la restaurantul hotelului Palace

29.09.2013 Prezentarea expoziţiei lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice.
Dezbateri. Vizitarea unor obiective de patrimoniu
Taxa de participare la congres este de 200 lei şi se va achita la înregistrarea participanţilor.
Membri UAR şi UNRMI au intrarea liberă.
Confirmările de participare se vor face până la data de 22 sept. la dna arh. Luminiţa Patron
tel. 0722.739.810 / e:m uauimcs2013@yahoo.com
Secretariat UAR: tel. 021.315.60.73/ 0737.017.785 e:m uar_contact@yahoo.coo
Secretariat UNRMI : tel. 0722.955.059 (dna Alina Toader), e:m office_unrmi@yahoo.com
Pentru rezervarea camerelor cu plată se va contacta până la data de 12 sept., dna Roxana
Dumitrache tel 0734904336 si e:m Roxana@palace-sinaia.ro, Hotel Palace, str. Octavian
Goga nr.4, Sinaia, jud. Prahova.
Mai multe informatii gasiti pe http://www.uniuneaarhitectilor.ro/program-congresulnational-privind-protejarea-reabilitarea-si-valorificarea-patrimoniului-arhitectural-urbansi-peisagistic.html
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INVITAŢIE / ROMEXPO
CONFERINŢA “DESIGN IS PURE LUST”
Conferinta “Design is pure lust” aduce in fata
publicului o paleta remarcabila de personalitati ale
industriei pentru a prezenta subiecte inspiratoare si
provocatoare. Prin temele selectate vom supune
atentiei tuturor specialistilor perspective valoroase si
puncte de discutie despre subiectele si tendintele
industriei.
Arhitecti, designeri, profesori universitari, vor sustine prezentari variate din domeniul
designului de interior si al celui de mobilier, oferind informatii valoroase si facilitand
schimbul de idei intre participanti.
Centrul Expozitional ROMEXPO, Pavilion C6, Sala Iorga
Program conferinta “Design is pure lust”
Marti, 17 septembrie, 2013
12.00 – 12.30 – Arh. Mircea Tibuleac, General Manager, Axis Laminate Sibiu
Tema sustinuta: „Fierul forjat – arta sau mestesug?”
12.30 – 12.40 – Q&A
12.40 – 12.45 – pauza
12.45 – 13.30 – Matei Suciu, Designer de produs
Tema sustinuta: “Design sau valoare adaugata”
13.30 – 13.40 – Q&A
13.40 – 14.30 – coffee break
14.30 – 15.15 – Mariana Nicolae, redactor sef-adjunct, revista Casa Lux.
Tema sustinuta: “Rolul formator si mediator al revistei de design”
15.15 – 15.25 – Q&A
15.25 – 15.30 – pauza
15.30 – 16.15 – Robert Savu (Ekero) si Anca Fetcu (designer de produs, membru
fondator al BUCHAREST DESIGN CENTER) – prezentat de Bucharest Design Center
Tema sustinuta: “Designul provoaca Corian-ul. Sau invers?”
16.15 – 16.25 – Q&A
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16.25 – 16.30 - pauza
16.30 – 17.15 – Serban Tiganas, Presedinte, Ordinul Arhitectilor din Romania, partener
al biroului de arhitectura si inginerie Dico si Tiganas, fondator al biroului de Urbanism
Planwerk si profesor la Faculatea de Arhitectura si Urbanism a Universitatii Tehnice din
Cluj – Napoca.
Tema sustinuta : De la design la arhitectura si inapoi
17.15 – 17.30 - Q&A
Miercuri, 18 septembrie 2013
11.30 – 12.00 – inregistrarea participantilor
12.00 – 12.45 – Marina Cionca - Prof. Univ. Dr. Ing. Facultatea de inginerie a Lemnului,
Universitatea Transilvania din Brasov.
Tema sustinuta: “Scaunele – norma si forma”
12.45 – 12.55 – Q&A
12.55 – 13.00 – pauza
13.00 – 13.45 – Alin Olarescu - Dr. Ing. , Sef Lucrari Univ., Facultatea de inginerie a
Lemnului, Universitatea Transilvania din Brasov.
Tema sustinuta: Strategii ale designului sustenabil aplicabile in industria lemnului
13.45 – 13.55 – Q&A
14.00 – 15.00 – coffee break
15.00 – 15.45 – Dorina Tarbujaru - Arhitect, conf., Universitatea de Arhitectura si
Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură de Interior.
Tema
sustinuta:
Reciclarea
deseurilor:
reutilizare,
reinterpretare,
refunctionalizare
15.45 – 15.55 – Q&A
15.55 – 16.00 – pauza
16.00 – 16.45 – Marius Marcu Lapadat - Decan, Facultatea de Arhitectura de Interior,
din cadrul Universitatii de Arhitectura Ion Mincu din Bucuresti.
Tema sustinuta: Lemnul versus materiale noi in productia de mobilier a secolului
21.
16.45 – 16.55 – Q&A
16.55 – 17.00 – pauza
17.00 – 17.45 – Festivitate Premiere – Concursul National de Design
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