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Scurt istoric  
 
 
Balul Arhitecților este un eveniment anual cu o tradiție de peste 125 de ani. Acesta celebrează înființarea 
Societății Arhitecților Români în anul 1891. În mod tradițional, Balul Arhitecților este un eveniment al Uniunii 
Arhitecților din România, dar este organizat întotdeauna împreună cu Ordinul Arhitecților din România, 
marcând unitatea breslei arhitecților.  
 
Evenimentul și-a propus întotdeauna să fie mai mult decât o sărbătoare a breslei. Este un moment în care 
organizațiile arhitecților, prezențe de multe ori discrete, mai puțin vizibile în spațiul public, doresc să se 
deschidă către publicul larg. Este un moment în care arhitecții doresc să expună publicului problemele, 
realizările, aspirațiile breslei.  

 
Pe parcursul istoriei sale, Balul Arhitecților și-a luat rolul de a enunța poziția comună a breslei în privința unor 
probleme de interes larg precum protecția patrimoniului, starea spațiului public, statutul arhitectului, modul 
de dezvoltare a orașelor și satelor, calitatea arhitecturii din România. Astfel, la Balul Arhitecților din 2008 ce a 
avut loc la Cluj-Napoca și desfășurat la finalul boom-ului imobiliar din perioada 2004 – 2008, a fost enunțată 
Declarația de la Cluj pentru o alta calitate a spațiului si a vieții, elaborată de Ordinul Arhitecților din România. 
Acesta a declarat arhitectura ca fiind de interes public și condiție fundamentală pentru o viață de calitate și 
critica modul haotic în care s-au dezvoltat marile orașe din România la începutul anilor 2000. Balul Arhitecților 
din 2011 ce a avut loc la Sinaia și-a propus să discute situația spațiului public din România aflat în stare de asediu 
din partea puterii politice sau economice.  
 
În 2017, Balul Arhitecților își propune din nou să fie mai mult decât o petrecere a breslei. Sub titulatura de 
S.O.S. Patrimoniu și desfășurat la Palatul Banffy, cel mai important palat baroc urban din România, aflat în 
pericol din cauza retrocedării, Balul Arhitecților își propune să tragă un semnal de alarmă privind starea 
patrimoniului construit din România și a calității politicilor privind patrimoniul, înainte de anul 2018, Anul 
European al Patrimoniului.  



Program  
 
 
12 MAI 2017 EXCURSIE  
 
09:30                    Întâlnire participanți (Strada Avram Iancu la intrarea in Cimitirul Central) 
 
10:00 – 11:30         Vizita cu ghid specializat la Fabrica de placi ceramice Cesarom din Cluj. 
 
12:00 – 14:00        Vizita la Salina Turda (tur Ghidat) 
 
14:00 – 15:00        Brunch (masă) la casa de oaspeți a familiei Rațiu  
 
15:00 – 16:00        Tur ghidat centru oraș Turda, sau vizită la fosta fabrică de Bere Turda 
 
16:00 – 16:45        Deplasare spre Răscruci 
 
16:45 – 17:30         Vizitarea Castelului BÁNFFY din RASCRUCI  
 
17:45 – 18:45         Vizitarea Castelului BÁNFFY din BONȚIDA 
 
Vizitatorii vor beneficia de materiale documentare si ghid profesionist. 
Datorita constrangerilor locistice, participarea la excursie este limitata la 100 de persoane in ordinea inscrierii. 
 
Excursia este oferită participantilor la Balul Arhitectilor de catre Cesarom, producator de placi 
ceramice cu o lunga istorie marcata de produse inovatoare cum ar fi gresia cu relief, vizibila si azi in 
Gara de Nord si majoritatea statiilor de metrou din Bucuresti. 
 
www.cesarom.ro 
 
 

http://www.cesarom.ro/
http://www.cesarom.ro/
http://www.cesarom.ro/


Program  
 
 
13 MAI 2017 SIMPOZION „S.O.S. PATRIMONIU”  
 
Conferința va avea loc la Cazinoul din Parcul Central, Cluj  
 
(10,00-11,30) SIMPOZION, COLOCVIU, EXPUNERI LIBERE  
 

10.00-10.15 Cuvânt de deschidere  
10.15-10.30 Acad. Prof univ. Dr. IOAN AUREL POP, Rector UBB Cluj 

       Trecutul istoric –patrimoniu national 
 

10.30-10.45 Conf. Dr. arh. VASIEL MITREA 
        Patrimoniu între ieri și mâine –cazul Cluj 
 

10.45-11.00 Prof. Em. Dr. arh. ADRIANA MATEI, Președinte UAR Filiala Cluj 
        Patrimoniul Marii Uniri 
 

11.00-11.15  Prof Dr. arh. VIRGIL POP, Secretar Comisie de Cultură Cluj 
       Starea patrimoniului 
 

11..15-11.30 Drd. arh. asist CRISTIAN RUS 
       Colegiul Academic- 80 de ani de la inaugurare 
 
(11,30-11,45) Pauza  
 
(11,45-12,30) MASA ROTUNDA – PATRIMONIUL ARHITECTURAL IN ROMANIA 
 
(12,30-13,00) DECLARATIA DE LA CLUJ 
 
 



Program  
 
 
13 MAI 2017 EXPOZITII 
 
Cazinoul din Parcul Central 

 Colegiul Academic al arh. Cristinel planșe originale – Cristian RUS 

 Starea patrimoniului – Virgil POP 

 Castelul Sâncrai Alba – Adriana MATEI, Narcisa și Răzvan ȚURCANU 

 Patrimoniu românesc – acuarele – Vasile MARCU 

 Casa de cultură Blaj – Vlad RUSU 
 
Palatul Banffy, actualul Muzeu de Arta 

 Patrimoniul Familiei Banffy – Ionut JULEAN, Dana JULEAN 

 Patricipantii la Bal vor putea vizita gratuit Muzeul de Arta in intervalul orar 13.00 – 15.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 MAI 2017 BALUL ARHITECTILOR  
 

Începând cu ora 17.00 participanții sunt așteptați in ambianta baroca a Palatului Banffy. 
Tinuta este obligatorie (rochie de seara pentru  doamne si costum negru pentru domni). 
 
 
 
 



Multumiri  
 
 

Dorim sa le multumim celor care au facut aceasta editie a Balului Arhitectilor posibila. 
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