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Stimate domn/Stimată doamnă!  

 

Vă contactăm în numele organizatorilor seriei de Programe Internaționale de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit  

pentru studenți de specialitate şi muncitori calificați, lansată în colaborare cu Institute of Historic Building Conservation (IHBC), Marea 

Britanie, respectiv Fundația Transylvania Trust, România, destinată revigorării meseriilor tradiționale din domeniul construcțiilor.  

Centrul de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit funcționează în Castelul Bánffy la Bonțida din anul 2001. Programul de 

instruire oferă posibilități de practică universitară studenților arhitecți, ingineri constructori, arhitecți peisagişti şi i storici de artă, dar este 

adresat și muncitorilor din industria construcțiilor care doresc să se specializeze în reabilitarea clădirilor. 

Cursurile oferă atât o instruire teoretică, cât și una practică pentru participanți. Instruirea se va începe cu o pregătire t eoretică de două zile 

privind teoria şi abordarea reabilitării clădirilor istorice. Prelegerile vor fi prezentate de către profesori de la universitățile de specialitate 

din Marea Britanie şi România. Translația simultană este asigurată în trei limbi: română, maghiară şi engleză. După instruirea teoretic ă vor 

urma atelierele de specializare, cu ocazia acestora studenții vor participa şi la restaurarea castelului, sub coordonarea specialiştilor şi 

asistenților lor din Marea Britanie şi România. Organizăm cursuri de: zidărie, inclusiv tehnici murale, dulgherie şi pietrărie. La sfârşitul 

perioadei de practică se vor elibera certificate de participare. 

La program au participat până în prezent peste 1300 de cursanți din 24 țări, astfel din România, Albania, Australia, Belgia, Franța, Ungaria, 

Polonia, Slovenia, Suedia, Marea Britanie, Statele Unite, etc. 

Modulele de instruire din acest an se vor desfăşura în perioadele: 

Modulul I. – 6-20 iulie 2013 – Ateliere: Dulgherie ∙ Zidărie, inclusive tehnici murale (frescă, secco, sgraffito, stuc) 

Modulul II. – 10-24 august 2013 – Ateliere: Dulgherie, inclusive tâmplărie ∙ Zidărie, inclusive tehnici murale (frescă, 

secco, sgraffito, stuc) ∙ Pietrărie 

Pentru detalii suplimentare despre cursurile și activitățile noastre, vă rugăm să accesați site-ul Centrului de specializare: 

www.heritagetraining-banffycastle.org. Înscrierile se fac online pe site-ul Centrului BHCT.  
Notă: locurile disponibile sunt limitate. 

Termenul de înscriere este 28 aprilie 2013.  

Taxa de participare este de 150 Euro/ participant/ modul (sumă care reprezintă contribuția studenților la cheltuielile de cazare şi masă). 

Cu stimă, 

 

David BAXTER 

Institute of Historic Building Conservation (UK) 
Director programe europene 

Director program, Centrul BHCT 

HEGEDÜS Csilla 

Fundația Transylvania Trust 
Director executiv 

Director program, Centrul BHCT 
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