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INVITAŢIE CONFERINŢĂ 
 

 

Fundaţia Transsylvania Nostra organizează, în perioada 18-20 octombrie 2018, cea de a 19-a ediţie 
a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice de Teoria şi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit – 
TUSNAD. Acest eveniment ştiinţific internaţional de mare anvergură, se va desfăşura în localitatea Cluj 
Napoca. Tematica abordată la această ediţie se leagă de Anul European al Patrimoniului Cultural din 2018: o 
celebrare a diversității și a bogăției patrimoniului construit european. 

Seria Conferinţelor Internaţionale Ştiinţifice de Teoria şi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit – 
TUSNAD, organizată în localitatea Tuşnad-Băi, a fost demarată în anul 1992 sub forma unui Curs 
internaţional de specializare în domeniul protecţiei monumentelor istorice, devenind apoi din 1993 
simpozion internaţional. De la lansarea sa conferinţa a fost organizată sub egida comitetului Internaţional 
ICOMOS şi comitetelor naționale din Germania, România şi Ungaria. Primele 10 ediţii au fost organizate 
anual, în 2001 luându-se decizia de a transforma manifestarea în bienală. După 11 ediţii desfăşurate la 
Tuşnad-Băi, s-a dorit conferirea conferinței unei mai mari mobilităţi, pe o durată mai scurtă. Astfel, după 
ediţia de la Baia Mare (2005), Sibiu (2007), Rimetea (2009), Alba Iulia – Şimleu Silvaniei (2011), Bistriţa 
(2013) din anul 2014 conferinţa se organizează la Cluj-N. Localităţile conferinței și a deplasărilor de 
documentare propuse găzduiesc şi şantiere de succes de reabilitarea patrimoniului construit din 
Transilvania si furnizează aspecte majore care pun la grea încercare „Industria de restaurare a patrimoniului 
construit” din România, solicitând răspunsuri la o serie de probleme general valabile pe de o parte şi 
specific transilvănene (multiculturalitate de exemplu) pe de alta. 

Ediţia a 19-a a Conferinţei internaţionale ştiinţifice de teoria şi practica reabilitării patrimoniului construit 
– TUSNAD, va cuprinde în programul său prezentări de prelegeri legate de o abordare generală a patrimoniului 
construit, ca parte de excepție a patrimoniului cultural, studii de caz, dezbateri la masa rotundă, expoziţii de 
panouri şi deplasări de documentare. Pe toata durata conferinţei se va asigura traducerea simultană a 
prelegerilor, în limbile română, maghiară şi engleză. 

Tematici propuse, toate abordate prin prisma relației patrimoniu cultural – patrimoniul construit, ca 
modalitate de înființare, exploatare și protecție a patrimoniului construit, aspectele care asigură 
semnificația culturală a activității de a construi: 

• cultura construită: definiții, clasificări, istoric; 
• cultura construită la nivel internaţional și național, în partea a doua a secolului XX, respectiv în primele 

decenii ale secolului XXI: fonduri necesare și alocate, surse de finanțare;  
• extinderea fondului construit protejat; condițiile și procedurile de clasare a monumentelor istorice, liste 

naţionale ale monumentelor istorice; lista patrimoniului mondial; inventarierea monumentelor istorice; 
corelarea vitezei de extindere a fondului construit protejat, respectiv a vitezei de majorare a fondurilor alocate;  
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• cercetarea în domeniul protecţiei monumentelor istorice în partea a doua a secolului XX, respectiv 
în primele decenii ale secolului XXI; cercetarea de fond şi cercetarea aplicată, studii de caz, temporizarea și 
derularea cercetărilor, includerea rezultatele cercetărilor în procesul de conservare și gestionare; fonduri 
naționale și internaționale alocate activității de cercetare; 

• proiecte de reabilitare pentru restaurarea monumentelor istorice în partea a doua a secolului XX, 
respectiv în primele decenii ale secolului XXI; fonduri, comenzi, sponsori, studii de caz;  

• activităţii de execuţie în domeniul reabilitării patrimoniului construit: conservări, restaurări, reînnoiri, 
reconstrucţii în partea a doua a secolului XX, respectiv în primele decenii ale secolului XXI – fonduri private și 
de stat; studii de caz;  

• întreținerea patrimoniului construit; preocupări private și de stat; studii de caz;  
• asigurarea calității în domeniul protecţiei patrimoniului construit; criza calității intervențiilor la 

monumente istorice;  
• globalizarea și activitatea de protecţie a patrimoniului construit: măsuri naționale și internaționale de 

prevenire a tendințelor de globalizare a patrimoniului construit;  
• turismul și patrimoniul construit: cine profită de turism cultural și cât contribuie la susținerea activității 

de protecție;  
• formarea capacității profesionale: formarea specialiștilor, cursuri de formare profesională în domeniul 

reabilitării patrimoniului construit – criza învăţământului în domeniul protecției patrimoniului construit;  
 
 
 

Terminologiile specifice tematicilor în cele trei limbi oficiale ale conferinţei (română, engleză şi 
maghiară), prelegerile fiind traduse în limbile oficiale în cadrul publicaţiilor acestui eveniment ştiinţific; 

 
 
 
 
Program preliminar 
Joi, 18 octombrie 2018 (LOCAŢIE: MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA – PIAțA UNIRII NR. 30) 
0800 – 0900 Înregistrarea participanţilor 
0900 – 1100 Deschiderea oficială a conferinţei – discursuri, rapoarte generale 
1100 – 1130 Pauză de cafea  
1130 – 1330 Prelegeri 
1330 – 1500 Pauză  
1500 – 1700 Prelegeri/discuţii la masă rotundă 
1700 – 1730 Pauză de cafea  
1730 – 1930 Prelegeri/discuţii la masă rotundă 
2000 – Recepţie de deschidere 
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Vineri, 19 octombrie 2018 (LOCAŢIE: MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA) 
0900 – 1100 Prelegeri 
1100 – 1130 Pauză de cafea 
1130 – 1330 Prelegeri 
1330 – 1500 Pauză de masă 
1500 – 1700 Prelegeri/discuţii la masă rotundă 
1700 – 1730 Pauză de cafea 
1730 – 1930 Concluzii, tematica ediţiei 2020 
2000 – Recepţie de închidere  
 
Sâmbătă – 20 octombrie 2018 
Excursie de documentare – program opțional 
 
 
Termene limită 
Trimiterea rezumatelor 01 iunie 2018 
Notificarea participanților privind acceptarea / respingerea 
rezumatelor 15 iunie 2018 

Trimiterea prelegerilor 31 iulie 2018 
Notificarea participanţilor privind acceptarea / respingerea 
prelegerilor 

Prelegeri 

16 august 2018 

Înregistrări on-line Conferenţiari 31 august 2018 
Înregistrări on-line Participanţi 30 septembrie 2018 
 

 

Posibilitate de publicare pentru conferențiari 

Dorim să vă înștiințăm că la conferinţa TUSNAD - 2018 sunt acceptate doar lucrări nepublicate. Lucrările 

trimise vor fi revizuite de către comitetul ştiinţific al conferinţei. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că doar acele 

prelegeri vor fi acceptate pentru publicare, care vor fi prezentate și în cadrul conferinței. Prin urmare autorii 

sunt rugați să confirme participarea cu prelegere la eveniment până la data de 31 august 2018. 
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Posibilități de publicare: 

1. Comitetul Științific al conferinței va selecta prelegerile cele mai reușite în vederea publicării lor în revista 
Transsylvania Nostra, recunoscută de CNCS, cotată B şi indexată în baza de date internațională SCOPUS. 
Prelegerile selectate vor fi editate de autori în forma unui articol după normele de redactare care pot fi găsite pe 
site-ul revistei: http://www.transsylvanianostra.eu/tnjournal/ro/con%C8%9Binut/condi%C5%A3ii-de-publicare. 

2. Prelegerile care nu au fost selectate spre publicare în revistă, vor fi publicate on-line pe site-ul Conferinţei 
Internaţionale Ştiinţifice de Teoria şi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit – TUSNAD Publicația on-line 
va fi accesibil pe site-ul http://www.transsylvanianostra.eu/conferinta-ro-tusnadpublicatii.html și va primi număr 
ISSN. 

Informații detaliate se pot obține prin vizitarea site-ului www.transsylvanianostra.eu, sau se pot cere la: adresa 
de e-mail heritageconferences@gmail.com, adresa de corespondență RO-400253, str. Breaza nr. 14, Cluj-
Napoca, respectiv la nr. de fax +40 264 436805, sau la nr. de telefon +40 264 435489, +40 730 909630 sau 
+40 730 909636. 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 
prof. dr. ing. SZABÓ Bálint,     dr. ing. Imola KIRIZSÁN 
Preşedintele Comitetului Știinţific    Preşedintele Comitetului Organizatoric 
 
 


