


 
 
 

 
 
 
 

Sâmbătă, 7 iunie 
Sibiu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Strada Dealului nr. 6 

 
 
 

Secţiunea 1 
Moderator: conf. dr. arh. Liviu GLIGOR 

 
 
 
09:30   Conf. dr. arh. Liviu GLIGOR  

Cuvânt introductiv - Deschiderea oficială a evenimentului 
 

09:45  Conf. dr. arh. Liviu GLIGOR  
Detaliul de arhitectură ca metodă şi obiect de studiu la cursul „Materiale şi procedee 
constructive” 

 
10:00   Asist. dr. arh. Daniel N. ARMENCIU  

Tehnica detaliului în evoluţia arhitecturii 
 

10:15   Asist. drd. arh. Marilena NEGULESCU  
Uşa – acces sau interdicţie 

 
10.30 Dr. arh. Ioana URDEA  

Rolul detaliului în evoluţia (arhitecturii) clădirilor istorice în perioada ultimelor două decenii 
 
10.45 Conf. dr. mat. Anca VITCU  

Realitatea virtuală şi realitatea augmentată în spaţiul arhitectural 
 
11:00 - 11:30 - discuţii 
 
11:30 – 12.00 - pauză 
 
 

Secţiunea 2 
Moderator: asist. dr. arh. Daniel N. ARMENCIU  

 
 
12:00   Lect.dr.arh. Marina MIHĂILĂ  

Particularităţi contemporane de demers_ de la gândirea arhitecturală la detaliu – LVFC Paris.  
Arhitectura lui F.Gehry 
 



 
 
 
 

12:15   Asist. dr. arh. Oana Diaconescu  
Carlo Scarpa şi "poetica detaliului" 
 

12.30 Arh. Emilia ŢUGUI  
Limbajul contemporan al arhitecturii, exprimat prin detaliu 

  
12:45   Asist. drd. arh. Ioana CORBU  

Tradiţie si experiment în arhitectura contemporană 
  
13:00 Asist. drd. arh. Alexandra VIŞAN  

Peretele de cărămidă dintr-o perspectivă tactilă 
  
13:15 Asist. drd. arh.  Adrian VIDRAŞCU  

Despre detaliul limitei şi limita detaliului 
  
13:30 - 14:00 - discuţii  

 
14.00 - 16.00 - pauză de prânz  
 
 
 

Secţiunea 3 
Moderator: Conf. dr. arh. Radu PANĂ  

 
 
 

16:00   Lect.dr.arh. Marina MIHĂILĂ, Asist. drd. arh. Ştefan MIHĂILESCU   
De la demers la detaliu: arhitectura şi educaţia. Proiecte şi exerciţii anii 4-5-6, Facultatea de 
Arhitectură, UAUIM 
 

16:15   Asist. drd. arh.  Raluca BOROŞ  
Evoluţia elementelor de anvelopantă privite din perspectiva sustenabilităţii; De la tradiţie la 
inovaţie  
 

16:30   Drd. arh. Consuela DUMITRESCU  
Metroul subteran - Farul din adâncul oraşului meu 

 
16:45   Lect. drd. ing. Vlad PETRESCU 
 Determinarea in situ a caracteristicilor mecanice ale zidăriilor istorice 

 
17:00   Conf. dr. arh. Radu PANĂ  

Tradiţional vs. modern în transferul termic şi de vapori 
 

17:15   Conf. dr. arh. Gabriela MINDU  
Clasificarea acustică a locuinţelor şi a clădirilor de apartamente în România - între necesitate şi 
moft 



 
 

 
 
17:45   Conf. dr. arh. Mihai OPREANU  

O poveste despre turle - Stereotomie virtuală 
 

18:00   Prof. dr. arh. Mircea CRIŞAN  
Detalii constructive inedite în arhitectura începutului de secol XX 
 

18:15 - 18:45 - discuţii şi concluzii 
 

18:45   Final de sesiune 
  
20:00  Cină  
 
 
 
 

Duminică, 8 iunie  
 

 
 

9:30 – 12:30 - Vizită la următoarele obiective: 
  
a) Biserica evanghelică fortificată din Gușterița/Hammersdorf, actualmente un cartier al Sibiului, înspre 
nord estul orașului, o zonă accesibilă în câteva minute cu mașina sau cu autobuzul. Acolo parohia 
evanghelică desfășoară un program internațional inedit de refuncționalizare, în care au fost implicați 
studenții UAUIM, Secția Conservare şi Restaurare de Arhitectură, Sibiu. 
 
b) Muzeul Energeticii Sibiene la centrala hidroelectrică SADU I, un obiect faimos de arheologie 
industrială care livrează curent în sistemul național, situat la circa 20 de km de Sibiu, înspre munți, la 
ieșirea din satul Sadu, trecând prin Cisnădie-Cisnădioara.  
 
 
 
 
 
 
 

Organizatori: 
 
 

Conf. dr. arh. Radu Pană – coordonator 
Prof. dr. arh. Rodica Crişan – responsabil ştiinţific 
Conf. dr. arh. Liviu Gligor – responsabil local Sibiu 

Asist. drd. arh. Adrian Vidraşcu – organizare 
Asist. dr. arh. Daniel N. Armenciu – organizare şi secretariat 
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