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50 de ani / years

* Termenul limită pentru înscrieri este 15 martie
* The registration dedline is March 15

Carta de la Veneţia
Venice Charter

20 de ani / years
Docum entul despre
autenticitate de la
Nara
The Nara Document on
Authenticity

Simpozionul „Arhitectură. Restaurare. Arheologie“
“Architecture. Restoration. Archaeology” Symposium
Sesiunea a 15-a : Monument şi memorie
15th session : Monument and memory
--------------------------------------------------------------------Între 24 şi 26 aprilie 2014 va avea loc Simpozionul „Arhitectură.
Restaurare. Arheologie.“ organizat de Asociaţia ARA în
parteneriat cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“ al
Academiei Române.
The Asociation ARA announces that it will be hosting, together
with the “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology of the Romanian
Academy, the annual Symposium “Architecture. Restoration.
Archaeology”, to be held on April 24th to 26th , 2014.
Vă invităm să participaţi cu comunicări şi cu intervenţii la masa
rotundă cu tema „Monument şi memorie“, prilejuită de

Caiete ARA/ARA Reports, nr. 5
Lansare în 26 aprilie, în cadrul
simpozionului ARA.
Caiete ARA / ARA Reports, no.
5, to be launched on April 26,
w ithin the ARA Symposium.

aniversarea a 50 de ani de la redactarea Cartei de la Veneţia şi
a 20 de ani de la adoptarea Documentului despre autenticitate
de la Nara.
Authors are invited to submit proposals for papers to be
delivered at the open sessions and for contributions to the round
table “Monument and memory”, on the occasion of the 50 years

Translate

anniversary of the Venice Charter and of the 20
years anniversary of the Nara Document on Authenticity.
Contribuiţi la succesul acţiunilor

Înscrierile, însoţite de rezumatele comunicărilor, sunt primite

ARA, implicaţi-vă! Urmăriţi-ne pe

până în data de 15 martie 2014 la adresa de e-mail

situl w eb şi pe pagina de

contact@simpara.ro sau direct la organizatori (persoane de

Facebook.

contact: Monica Mărgineanu Cârstoiu, tel. 021-212 88 70, 021-

Get involved and contribute to

212 88 62; Ştefan Bâlici, tel. 0731-343 333).

the success of ARA's actions!

The call for papers is open until March 15th , 2014. The proposals

Follow us on our w ebsite and
Facebook page.

and abstracts can be sent via e-mail at contact@simpara.ro or
directly to the organizing committee, to Ms. Monica Mărgineanu
Cârstoiu, tel. +40-(0)21-212 88 70 or Mr. Ştefan Bâlici, tel. +40(0)731-343 333.
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