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Momente – cheie ale 
evenimentului
• Conferinţa profesională UN ALT FEL DE ARHITECT – O 

ALTĂ ABORDARE A SPAŢIULUI PUBLIC (sâmbătă, 17 
martie 2012, orele 10.30 – 15.00 – THE ARK – Bursa 

mărfurilor creative). 

• BALUL ARHITECŢILOR 2012 (sâmbătă, 17 martie 2012, 
orele 20.00 – Palatul Snagov. Fiind un imobil al R.A.P.P.S., 
această locaţie este păzită de Jandarmerie. Pentru acces 
este nevoie de transmiterea seriei şi numărului actului de 
identitate şi a numărului de înmatriculare al maşinii, 
pentru participanţii care sosesc cu maşina personală – 

persoană de contact: Iulian Ţepure, O.A.R., 

secretariat.oar@rdsmail.ro).   
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UN ALT FEL DE ARHITECT – 
O ALTĂ ABORDARE A SPAŢIULUI PUBLIC

10.30 – Wellcome Coffee.
11.00 – Prezentare eveniment, temă şi invita ţi – arh. Şerban Ţigănaş, 

preşedintele O.A.R. şi moderator al evenimentului (10 minute)
• „Temporary city” – Proiectele temporare şi spa ţiile publice în lume. 

Key – note speaker: arh. Peter BISHOP, pre şedintele Architecture 
Centre Network din Marea Britanie . (35 de minute)

Sesiune de Q&A (10 de minute).

11.55 – 13.15 – Identitatea şi func ţiunea public ă a trei spa ţii publice 
centrale din Bucure şti: Pia ţa Victoriei, Pia ţa Universit ăţii, Pia ţa Unirii .  

Introducere – arh. Teodor Frolu  (3 minute) 
• Analiză istorică asupra celor trei spaţii publice – Adrian Majuru, istoric  (20 

de minute)
• Cum se văd cele 3 spaţii publice în ochii documentariştilor – Ana Vlad şi 

Adrian Voicu, regizori şi scenari şti de film documentar . (10 minute)
• Studiu de mobilitate pentru cele 3 pieţe publice – arh. Abdul Esenghiul . 

(15 de minute).
• Identitate şi reprezentativitate a celor 3 spaţii publice – arh. Teodor Frolu . 

(20 de minute) 
Sesiune de Q&A (10 de minute)
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UN ALT FEL DE ARHITECT – 
O ALTĂ ABORDARE A SPAŢIULUI PUBLIC

13.15 – 13.30 Coffee Break

13.30 Ce fel de arhitect aşteaptă cartierele istorice? –
prezentare susţinută de arh. Şerban Sturdza. Invitat: Stelian 
Tănase, scriitor

Lansare de carte: Cui i-e frică de cartierul Matache? 
Principii de regenerare urbană pentru zona Matache –
Gara de Nord din Bucureşti
http://www.arhiforum.ro/agora/cui-i-e-frica-de-cartierul-matache

14.30 Lansare de carte: Castelul Peleş. Expresie a 
fenomenului istorist de influenţă germană, autor 
Ruxandra Beldiman, editura SIMETRIA. Invitaţi: Dan C. 
Mihăilescu, Nicolae Lascu, Ruxandra Demetrescu. (30 de minute).

______________________________________    
Locaţie: THE ARK – Bursa Mărfurilor

Calea Rahovei 196 A, zona Uranus – Rahova, Bucureşti 
http://offices.theark.ro/contact
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BALUL ARHITECŢILOR 2012
(sâmbătă, 17 martie 2012, orele 20.00 – Palatul Snagov)

• Arti şti invita ţi: 
Răzvan Mazilu – dans contemporan. 
Proiectul muzical R.O.A. 
Interpretul popular Grigore Leşe, acompaniat de Taraful de la Gorj.
• Meniu :
Aperitiv: Quiche de ciuperci cu brânză de capră şi salată
Fel principal I : File de butterfish servit cu cartofi boulanger şi tartar de sfecla 

roşie
Fel principal II: Beef Wellington cu budincă yorkshire şi legume coapte
Desert: Tort Rusesc
Mâncarea este preg ătit ă de Privileg Catering, furnizorul Casei Regale.
• Meniu b ăuturi:
Cocktail – uri alcoolice şi non alcoolice pregătite de Academia de Barmani
Vin alb Sable Noble, Premium, recomandat de sommelierii Murfatlar
Vin roşu Sable Noble, Premium, recomandat de sommelierii Murfatlar
Cafea, apă, soft drinks, whisky
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DETALII LOGISTICE:

• 6 autocare vor asigura transportul participanţilor la Palatul Snagov. 
Autocarele pleac ă din parcarea din fa ţa 
restaurantului Cina, Calea Victoriei, de  lângă Ateneul 
Român, sâm bătă, 17 martie, la orele 18.15 . Cele 6 
autocare vor asigura transportul participanţilor înapoi în Bucureşti, 
conform solicitărilor. 

• Pentru a avea acces la Palatul Snagov, este nevoie de lista 
numerelor de înmatriculare ale ma şinilor personale, 
cât şi de seria şi num ărul c ărţii de identitate ale 
tuturor participan ţilor (de transmis domnului Iulian 
Ţepure, O.A.R. – secretariat.oar@rdsmail.ro) 

• La Palatul Snagov, participanţii au la dispoziţie un 
apartament / garderobă - http://www.palatulsnagov.ro/
(intrare în dreapta, prin satul Ciolpani)
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DETALII LOGISTICE
• Participanţii vor primi atât la Conferinţă, cât şi la 

Bal, Carnetul de Bal , cu prezentarea detaliată a 
invitaţilor din cadrul Conferinţei profesionale, 
precum şi a artiştilor din cadrul Balului 
Arhitecţilor.  

• Biletele se pl ătesc la Palatul Snagov, 
conform anun ţului anterior .

• De asemenea, se pot plăti şi la secretariatul 
O.A.R., în sediul de pe strada Pictor Arthur 
Verona nr. 19, până vineri, 16 martie, orele 
12.00. 

______________   


