
UNIVERSITATEA DE VARĂ SIBIU 2010  editia a X-a, 19 - 29 iulie 
Soluţii inteligente de recalificare urbană.  Scenarii de implementare a 
prevederilor PUG - zona fostei baze hipice, cartierul Vasile Aron Sibiu 

„The architect must be a prophet, a prophet in the true sense of the word; if he can’t see at least ten 
years ahead then don’t call him an architect”  Frank Lloyd Wright

Prezentare Universitatea de vara 2010

data si locatie: 19 - 29 iulie 2010
Sibiu, Piaţa Mică 22 - sediul UAUIM Sibiu 

eveniment:
„Universitatea de vară”, organizată la Sibiu începând cu anul 2000, a evoluat de la preocupări pentru 
obiecte punctuale legate de restaurare şi reabilitarea centrului istoric al Sibiului, la preocuparea pentru 
spaţiul public al oraşului şi pentru zonele „problemă” ale acestuia. Incepând cu ediţia din 2009 - 
„Gandeste viitorul.Gandeste verde. Arhitectura inteligentă – Concepte inovatoare pentru  arhitectura 
viitorului”  atenţia este îndreptată spre găsirea de soluţii durabile şi din punctul de vedere al resurselor 
implicate (producere, utilizare, reciclare sau dezafectare),  astfel incât să se creeze un mediu de viaţă 
confortabil  aflat in relaţie de reciprocitate cu mediul natural.

obiective: 
o schimbul de informatii si experiente in vederea cunoaşterii şi popularizarii abordărilor integrate, 

durabile, eficiente energetic, cu aplicaţie în managementul localităţilor, urbanism şi arhitectură
o gasirea de solutii  viabile  (din punct  de vedere tehnic  şi  economic)  pentru  ameliorarea calităţii 

locuirii într-o zona dens populata, care sa contribuie la dezvoltarea politicilor urbane locale.

tema:
În tradiţia ediţiilor precedente, tema UV 2010 propune un demers orientat către spaţiul public, care să 
genereze soluţii inovative (urbanistice, energetice/ecologice) şi să stârnească interesul şi implicarea 
locuitorilor. Este vorba de recalificarea urbana a unei zone situata intr-un cartier dens populat al orasului, 
Vasile Aron - fosta bază hipică - si definirea, împreună cu locuitorii zonei şi administraţia locală a câtorva 
posibile scenarii de implementare a prevederilor noului PUG (aflat  în curs de avizare, iunie 2010).

 
organizator principal: 
ATU  –- Asociaţia pentru Tranziţie Urbană, organizaţie non-guvernamentală, www.atu.org.ro 
coordonator proiect: arh. Coralia Marginean ( m: 0723-290595, 0745-021974, coraliams@yahoo.com  )  

parteneri (alte organizatii sau instituţii publice): 
Primăria Municipiului Sibiu
O.A.R.- Ordinul Arhitectilor din Romania, filiala teritorială Sibiu -Vâlcea 
U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucuresti 

situl:
Cartierul Vasile Aron, cartier de blocuri 
construit în perioada socialistă, are cele 
mai mari probleme de densitate, spaţii 
verzi şi locuri de parcare din oraşul Sibiu. 
"Zona bazei hipice constituie cea mai 
importantă rezervă de teren disponibilă 
pentru ameliorarea situaţiei spaţiilor verzi 
şi a dotărilor de agrement aferente 
cartierului V.Aaron" (conform 
reglementarilor noului PUG Sibiu 2009)
Situl va fi descris detaliat în documentaţia 
participanţilor  (amplasare,  planuri  de 
ansamblu etc).

http://www.atu.org.ro/
mailto:coraliams@yahoo.com


Desfăşurarea activităţilor UV 2010:

• atelier practic:  
Studenţii,  grupaţi  in  echipe  pluridisciplinare,  vor  realiza  un  proiect  -  aplicaţie  directă  a  temei  si  a 
prezentărilor urmarite. Scara intervenţiei va fi aleasă de către fiecare echipă în parte, de comun acord cu 
îndrumătorii, soluţiile putând varia de la abordări de ansamblu până la intervenţii pe clădiri. 

o discuţii privind obiectivele workshopului, tema şi activităţile; definirea sarcinilor pe specialităţi 
o vizitarea orasului şi a sitului, culegerea şi prelucrarea datelor 
o dezbaterea/ilustrarea soluţiilor/comunicare şi diseminarea informaţiei
o lucru la atelier; prezentarea şi discutarea soluţiilor propuse în cadrul unor dezbateri intermediare

• comunicări ştiinţifice 
Prezentările teoretice, care vor cuprinde exemple concrete, proiecte pilot, studii de caz privind abordări 
contemporane de succes in alte părţi ale lumii, se vor realiza pe 3 module:

o dezvoltare urbană durabilă, urbanism operational şi calitatea vietii
o energii regenerabile şi solutii eco inteligente
o guvernare urbană, scenarii de implementare a proiectelor

• expozitie publică
Prezentarea şi jurizarea proiectelor studenţilor se va face în cadrul unei expoziţii dechise publicului larg, 
cu participarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, a locuitorilor zonei şi a altor actori urbani. 
Jurizarea lucrărilor se va face de către o comisie formată din specialişti invitaţi la eveniment.

• excursie de studiu
Excursia urmăreşte vizitarea unor obiective de interes in zona Sibiu, in scopul inţelegerii contextului si 
tradiţiilor locale de catre participanţi, şi al familiarizării cu exemple concrete legate de tematica UV2010.

• catalog/brosura
La  finalul  evenimentului  se  va  realiza  un  catalog/broşura  care  să cuprindă rezumatul  prezentărilor, 
concluziile discuţiilor şi proiectele propuse de studenţi. 

coordonatori ştiintifici şi lectori:
lect. dr. arh. Zina MACRI Catedra de Ştiinţe Tehnice, UAUIM Bucuresti
drd. asist.arh. Daniela Calciu Catedra de Proiectare, UAUIM Bucuresti
urb. Josefina López Galdeano Senior Regional and Town Planner, Granada, Spain
dr.ing. Pietro Elisei DipSu. Universita di Roma 3, Senior Regional and Town Planner, Italy.
asist.prof Izabela Mironowicz Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture, Poland
Manfred Schrenk Managing director of Central European Institute of Technology, Austria

Informaţii suplimentare:
Limba  oficială a evenimentului este limba romană. Vor exista prelegeri in limba engleză.
Organizatorii pun la dispoziţia participanţilor:

- cazare si 2 mese/zi (mic dejun si pranz) 
- spaţii pentru desfăşurarea atelierelor, a dezbaterilor publice şi a prezentării proiectelor finale
- printurile proiectelor finale
- acces  internet
- realizarea unei brosuri cu lucrarile atelierului. 

Nu se asigură transport, pentru participanţii la eveniment.
Studenţii vor lucra cu propriile echipamente de desen (laptopuri, ustensile pentru desen, etc.)

Înscrieri:
Atelierul se adresează unui numar de 20 studenţi in ani terminali ai facultăţilor de arhitectură, urbanism, 
peisagistică, inginerie (energii regenerabile), sociologie, arte plastice. 
Cei  interesati  sunt  rugati  sa  completeze  formularul  anexat (toate  rubricile)  in  vederea  selectiei 
participanţilor  de  către  o  comisie  internă  (profesori,  coordonatori  si  organizatori).  Vor  fi  luate  in 
considerere doar formularele complete.
Taxa de participare este de 160 RON.

Formularul  completat  se  poate  trimite  pe  mail  pană la  data  de  11.07.2010,  ora  24.00.  la 
danielacalciu@gmail.com (contact: arh. Daniela Calciu, 0040 728 202762) .
Lista cu participantii admisi va vi transmisă pe mail si afisată pe site-ul atu in data de 12.07.2010.

mailto:danielacalciu@gmail.com

