
 
Buna ziua. 
 
Ma bucur din toata inima cand vad ca lucrurile se misca, normal zic eu avand in vedere ca toti avem 
diferite alte ocupatii,  in ceea ce priveste proiectul nostru de la Sibiel. 
Imi cer scuze ca in ultimul timp am fost mai putin activ, dar am avut un eveniment mai important in 
familie care mi-a ocupat timpul. 
Desi cu intarziere, vreau sa-mi exprim parerea personala ca simpozionul OAR si toate actiunile si 
activitatile desfasurate la Sibiel in perioada 13 - 15 septembrie 2012 au fost de un real succes, fiind 
o ingemanare perfecta a temelor discutate cu locul desfasurarii si calitatea participantilor si a 
invitatilor.   
Referitor la temele discutate, in calitatea mea de reprezentant al comunitatii rurale si a prestatorilor 
turistici din Marginimea Sibiului, vreau sa va spun ca arhitectii, individual sau ca reprezentanti a 
diferitelor organizatii, au si trebuie sa aiba un rol imens in  ceea ce priveste imaginea construita si 
nu numai, a tarii in general si a zonelor rurale in special. 
Sunt convins ca noi nu vom avea capacitatea financiara si cred ca majoritatea nici nu ne-o dorim, sa 
concuram constructiile luxoase din Dubai sau din alte destinatii exotice. 
Noi avem marele avantaj ca mai avem inca un patrimoniu cultural-arhitectural arhaic destul 
de bogat, raspandit in toata tara in special in zonele rurale dar si urbane. 
Acesta este unul din principalele motive pentru care turistii straini ne viziteaza tara si desi de cele 
mai multe ori pare o aventura riscanta pentru ei, pleaca de aici cu impresii si imagini de neuitat si cu 
o alta imagine in ceea ce priveste Romania. 
Romania are intr-adevar un potential turistic enorm, insa doar potential....., nevalorificat aproape 
deloc. 
Aici trebuie ca breasla arhitectilor sa se implice tot mai mult, in restaurarea si punerea in valoare a 
ansamblurilor arhitecturale rurale si/sau urbane, care sa prinda viata, sa devina vii intr-o armonie 
deplina intre pastrarea imaginii satului arhaic-rural si care sa asigure o functionalitate normala in 
concordanta cu dorintele si nevoile atat ale turistilor cat si a proprietarilor si a celor care le 
exploateaza si le intretin. 
Satele trebuie sa asigure convietuirea armonioasa a tuturor categoriilor de locuitori, fie ei 
agricultori, crescatori de animale, prestatori de servicii turistice, mici meseriasi, etc. si sa asigure 
conditii decente si normale de viata pentru toate categoriile de varsta, copii, tineri, adulti si batrani. 
Trebuie sa intelegem si sa acceptam ca din activitatile turistice desfasurate la sate castiga, direct sau 
indirect, absolut toti locuitorii satelor si ca urmare o convietuire armonioasa a lor in conditii de 
colaborare si intrajutorare este in beneficiul tuturor! 
In ceea ce priveste proiectul de la Sibiel, am convingerea ca acesta se va finaliza cu o reusita 
deplina in avantajul tuturor participantilor la acest proiect. Sper ca acesta sa reprezinte un model de 
bune practici, a colaborarii  dintre autoritatea publica locala, ONG-uri, institutii, comunitate locala 
si alti voluntari care impreuna pot realiza lucruri concrete in folosul comunitatii si sa fie popularizat 
si aplicat si in alte comunitati. 
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