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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016

In anul 2016, filiala Transilvania a organizat evenimente profesional-culturale pentru membrii ei si nu
numai, astfel:
-

-

-

5 cursuri de formare profesională detinat stagiarilor i nu numai
o Luna martie – Arhitectul – Angajat, Antreprenor, Angajator
o Luna mai – Piatra din Transilvania în Arhitectură, Design i Construc ie
o Luna iunie – Profesia de arhitect – cine, de ce, cum ?
o Luna noiembrie – Arhitectura ecologică, ventila ii, pompe de căldură i construirea cu
lemn
o Luna decembrie – Codul Deontologic i legisla ia în vigoare
Prelegere ”Ambulan a pentrtu Monumente” – interven ie de punere în siguran ă a patrimoniului
imobil.

Proiecte culturale
o Am continuat itinerarea expozi iei Regionalei bienala de arhitectură 2015 în alte 7
ora e din ară (pe raza filialei noastre) i în localitatea Kecskemet din Ungaria.
o Scena urbană - 18-22 aprilie ne-am implicat în Festivalul Scoala Altfel. Scena Urbană
a propus opt ateliere cu participare gratuită dedicate copiilor pentru treasure hunt,
două ateliere de Tug of War în parteneriat cu U-BT şi două ateliere pentru profesori.
Locurile s-au ocupat foarte repede prin urmare s-a suplimentat cu două grupuri pentru
clasele de liceu.
o 22 mai (Par)curs Urban -comunitatea şi administraţia oraşului, alături de specialişti
din diferite domenii sunt tot mai interesaţi de posibile soluţii şi strategii optime de
relaţionare a spaţiului urban, a comunităţii cu Someşul. In acest context ne-am dorit să
atragem clujenii într-un eveniment inedit. Pentru a admira şi pune în evidenţă întreg
parcursul Someşului în oraş, sfere luminoase au fost lansate la intrarea acestuia în
Cluj.
o 04 – 10 iulie Universitatea Internaţionala de Var a atras interesul specialiştilor din
multe domenii. La specialiştii anunţaţi din Italia, Japonia, Franţa, Turcia şi Anglia s-au
alăturat specialişti români din diferite domenii: Ligia Subţirică, architect şef la Primăria
Cluj-Napoca, architect Vasile Mitrea, decanul Facultăţii de Business profesor Ioan Alin
Nistor, profesor Mircea Miclea, psiholog, Cătălina Oţoiu,psiholog. Grupele de studenţi
din România şi Italia au avut ca subiect Parcul Feroviarilor, Parcul Armătura şi zona
adiacentă.
o Someş 2021 - În seara zilei de 14 august, în cadrul evenimentului Some 2021:
Sunt Riveran organizat de Cluj-Napoca 2021 - Capitală Europeană a Culturii, a fost
repusă în lumină Instalaţia “River Reflexions”. Instalaţia a marcat intrarea Someşului
în oraş, începând cu evenimentul ParCURS Urban din 22 mai. S-au expus planşele cu
toate studiile realizate în cadrul Universităţii de Vară a OART din 2014, referitoare la
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o

-

-

întreg parcursul Someşului precum şi studiile realizate în cadrul Universităţii de Vară
din acest an.
Muzicalul pe ghea ă ”Alice în ara Zăpezilor” - decembrie (Patinoarul Pia a Unirii)

Vernisaj expozi ie – Monument – Desen – Cercetare / Relevee, cercetări la Catedrala
Romană-Catolică din Alba-Iulia 2000 – 2013 – noiembrie
Lansarea numarului "Rural" al revistei ARHITECTURA la Cluj
Membrii no tri, în colaborare cu filiala au fost implica i în proiecte urbane cum ar fi : Some
Delivery, De-a arhitectura, Vamos a la Plaja.
Filiala, împreună cu Primăria Cluj-Napoca au semnat contractul de prestări servicii în vederea
organizării concursurilor Revitalizarea Turnului Pompierilor din Cluj-Napoca – concurs deja
lansat i Elaborarea unui plan Integrat de Dezvoltare pentru Malurile Râului Some pe Traseul
Municipiului Cluj-Napoca – concurs care fi pregătit pentru anul 2017.

-

intalnirea cu Comisia de disciplina al filialei Maramures - schimb de experienta/transfer de
know-how / eficientizarea activitatii comisiei, etc., noiembrie/sediul filialei

-

numeroase intalniri cu Grupurile de Actiune Locala (G.A.L.-uri comune din mediul rural) de pe
teritoriul filialei pentru promovarea arhitecturii de calitate si a folosirii materialeor/tehnicilor
locale ecologice/regenerabile i realizarea Ghidurilor de arhitectura rurala pentru zone
cuprinse in teritoriul filialei noastre - proiect aflat in curs de finalizare/validare - pe directia
strategica "RURAL", finantat de OAR

-

punerea bazelor legale pentru activitatea de verificare in cadrul Primariilor municipiilor,
comunelor dar si la nivelul Consiliilor judetene de pe raza filialei a existentei Dovezii de luare
in evidenta a proiectelor la documentatiile de autorizatie de construire deja autorizate in ultimii
doi ani

arh. Guttmann Szabolcs
Pre edinte
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