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ZIUA MONDIALĂ A ARHITECTURII
În 1997 s-a decis ca Ziua Mondiala a Arhitecturii sa se sarbatoreasca odata cu
Ziua Mondiala a Habitatului, mai precis in prima zi de luni din octombrie.
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O inalta expresie a actului creator, arhitectura este considerata de multi cea mai
practica si utila forma artistica.

- In strainatate, in special in Statele Unite ale Americii, exista traditia ca fiecare zi
internationala a Arhitecturii sa se desfasoare sub pecetea unei teme specifica fiecarui an.
In 2007 s-a discutat indelung despre tendinta oamenilor de a migra dinspre sat spre oras,
sau dispre oras mai mic spre metropola. Astfel, tema “Orasele, magnetele sperantei” a
avut in vedere felul in care acest fenomen va influenta dezvoltarea ulterioara a arhitecturii
sau a habitatului.
- In 2008 s-a tras un semnal de alarma in privinta transformarilor de clima si a
emisiilor de dioxid de carbon, demonstrandu-se faptul ca domeniul constructiilor, deci
implicit si cel al arhitecturii, este responsabil pentru 50% din energia consumata intr-un
an calendaristic. Astfel, s-a dorit implicarea tuturor specialistilor din domeniu pentru a
putea gasi solutii in acest sens.
- In aceste zile, arhitectii si constructorii colaboreaza strans cu toate canalele
media, fiind cunoscut faptul ca doar prin intermediul acestora oamenii se vor implica din
ce in ce mai mult in sectorul constructiilor si al arhitecturii.
- In tarile in care Ziua Internationala a Arhitecturii este sarbatorita odata cu Ziua
Habitatului, se aduc in discutie si formele de adapost sau dreptul oricarui om de a locui
intr-un asezamant decent.
- Scopul tuturor manifestarilor realizate in aceasta zi au ca scop si realizarea
unor noi contacte intre diversele firme de arhitectura si clienti sau firme de materiale de
constructie. Doar astfel arhitectura se va dezvolta din ce in ce mai mult.
In Romania, arhitectura a inceput sa se dezvolte inca de timpuriu, asezarile
rurale din secolul XVII cunoscand noi si noi etape. In timpul constructiei orasului
medieval a inceput delimitarea constructiilor pe zona de functionalitate : cladirile zonelor
comerciale aproape de curtea domneasca, apoi casele de locuit etc.

In secolul XVIII a aparut si primul proiect de cod urban semnat de Mihail Fotino, un set
de reguli ale constructiei urbane. Tot acum s-au definitivat si primele programe de
arhitectura.

Dezbateri şi discuţii libere pe teme arhitectural-urbanistice,
la pensiunea CASA VERA, Tg.- Jiu, str. Vasile Alecsandrii.

Pentru constructia unor diverse cladiri sau monumente sosesc in Romania secolului
XIX numerosi arhitecti straini din tari ca Franta, Germania, Austria si Italia. Tot in
aceasta perioada, mai precis in 1891 se infiinteaza la Bucuresti prima scoala de
arhitectura.
Asadar, arthitectura este o ramura importanta in cultura si istoria oricarei tari.
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