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1. SCURTĂ PREZENTARE A SC UTILITAS – CCPDRPC SRL
UTILITAS – Centru de cercetare-proiectare în domeniul reabilitării patrimoniului construit, a fost înfiinţat
în anul 1991, la scurt timp după relansarea acestui domeniu de activitate la noi în ţară, după a trecut printr-o perioadă de
stagnare.
Pe parcursul anilor de activitate, numărul angajaţilor a crescut de la 3 la 22, dintre care 90% au studii
superioare finalizate.
În anul 2004, societatea a fost inclusă în Registrul agenţilor economici autorizaţi, desfăşurând o activitate de
cercetare şi proiectare în domeniul patrimoniului construit. Au fost realizate astfel, până în prezent, peste 300 de
proiecte de restaurare, intervenţii de urgenţă şi consolidări structurale. 90% dintre obiectivele cercetate sunt monumente
istorice, iar 10% sunt edificii noi din Transilvania.
În anul 2003, în cadrul firmei a fost înfiinţat un laborator (autorizat în anul 2007), specializat pe cercetarea a trei
aspecte ale construcţiilor istorice: 1. mortar pentru zidărie şi tencuieli, 2. zidărie şi pereţi, 3. studii geotehnice pentru
fundaţii. De asemenea, realizează diferite teste biologice.
Societatea UTILITAS – Centru de cercetare-proiectare în domeniul reabilitării patrimoniului construit este
condusă de: prof. dr. ing. Bálint SZABÓ.
Membri marcanţi:
ing. Imola KIRIZSÁN

- director executiv

arh. Éva EKE

- şef departament de proiectare

arh. Éva DEZSŐ

- şef departament de arhitectură

ec. Ferenc VASS

- economist

ing. Ana COSMA

- şef laborator

Enikő TAKÁCS

- redactor editură

În anul 1996, firma şi-a completat domeniul de activitate cu EDITURA UTILITAS, al cărei principal rol este
conştientizarea publicului larg faţă de importanţa patrimoniului construit. În anul 2006, EDITURA UTILITAS a lansat
Revista Transsylvania Nostra, propunând în fiecare număr câte o colecţie de materiale ştiinţifice, ce reprezintă
rezultatele muncii de cercetare, conservare şi reabilitare depusă de specialiştii în domeniu, pentru protecţia patrimoniului
construit. Revista a avut câte patru apariţii editoriale în anii 2007, 2008, 2009, iar în prezent sunt în curs de pregătire
numerele anului 2010.

2. PUBLICAŢIILE ANULUI 2009
(în ordinea apariţiei începând cu cea mai recentă)
I. PUBLICAŢIA POST-CONFERINŢĂ TUSNAD 2009
„Patrimoniul construit vernacular subliniază azi mai mult ca oricând faptul că «diversitatea culturală şi a patrimoniului
mondial este de neînlocuit ca sursă pentru bogăţia spirituală şi intelectuală a omenirii. Protecţia şi punerea în valoare a
diversităţii culturale şi de patrimoniu a lumii noastre ar trebui promovată activ ca aspect esenţial al dezvoltării umane».”
(Declaraţia de la Rimetea, 2009)
Volumul cuprinde o selecţie a prelegerilor celei de-a 14-a ediţii a Seriei simpozioanelor de teoria şi practica reabilitării
patrimoniului construit – TUSNAD, organizată la Rimetea şi Colţeşti, având ca temă „Arhitectura vernaculară în regiuni
multiculturale”. Prelegerile şi discuţiile s-au axat în jurul problemei complexe a protecţiei arhitecturii vernaculare şi a
valorilor de patrimoniu vernacular, prezentându-se întrebări şi soluţii legate de inventarieri, cercetări, lucrări de
restaurare sau programe de reabilitare.
Număr ISSN 1843-7109
Număr ISBN 978-973-9377-52-2
Limba: română, maghiară, engleză
Dimensiuni: 21 x 26 cm
Număr pagini: 260
Tiraj: 500 buc.
II. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul III. / nr. 12)
Numărul 4/2009 al revistei este constituit din două secţiuni: prima parte cuprinde rapoartele despre diferite cursuri de
formare, din ţară şi din străinătate, în domeniul protecţiei patrimoniului construit, iar cea de-a doua parte, rubrica Atelier,
cuprinde rezumatele celor mai bune disertaţii ale cursanţilor ce au absolvit Programul postuniversitar de specializare în
reabilitarea patrimoniului construit, promoţia 2006/2008, organizat la Cluj de către Asociaţia Restauratorilor de
Monumente Istorice – ARMIT împreună cu Fundaţia Transilvania Trust şi Universitatea Babeş-Bolyai.
Număr ISSN 1842-5631
Limba: română, maghiară, engleză
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)

Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.
III. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul III. / nr. 11)
Numărul 3/2009 al revistei este dedicat celei de-a 14-a ediţii a Seriei simpozioanelor de teoria şi practica reabilitării
patrimoniului construit – TUSNAD, organizată la Rimetea între 19-24 mai 2009 pe tema Arhitectura vernaculară în
regiuni multiculturale. Revista cuprinde raportul conferinţei, respectiv o selecţie dintre prelegerile prezentate în cadrul
acestui eveniment. Pe parcursul conferinţei s-a dorit conceperea unei declaraţii de cooperare în care – pe plan naţional
sau internaţional – să se atragă atenţia asupra dispariţiei valorilor populare/vernaculare şi de a iniţia printre profesionişti
o colaborare pentru protecţia acestora, pe care am avut privilegiul de a o publica, pentru prima oară în trei limbi
(engleză, română şi maghiară): Declaraţia de la Rimetea semnată la data de 23 mai 2009 de către reprezentanţii
ICOMOS.
Număr ISSN 1842-5631
Limba: română, engleză, maghiară, germană
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.
IV. PREPUBLICAŢIA CONFERINŢEI TUSNAD 2009
Patrimoniul construit vernacular, cu toate componentele sale culturale materiale şi imateriale, este ameninţat cu
dispariţia treptată de pătrunderea şi provocarea vieţii contemporane, care-şi impune noile modele şi şterge treptat
întruchiparea diversităţii culturale universale ce caracterizează acest subiect. Volumul cuprinde programul, rezumatele
traduse în trei limbi şi materialele în limba originală ale celei de-a 14-a ediţii a Seriei simpozioanelor de teoria şi practica
reabilitării patrimoniului construit – TUSNAD, cu tema Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale.
Număr ISSN 1843-7109
Limba: română, engleză, maghiară
Dimensiuni: 23,5 x 32,5 cm, mapă
Număr pagini: 266
Tiraj: 200 buc.
V. PUBLICAŢIA ELECTRONICĂ A CONFERINŢEI TUSNAD 2009
Patrimoniul construit vernacular, cu toate componentele sale culturale materiale şi imateriale, este ameninţat cu
dispariţia treptată de pătrunderea şi provocarea vieţii contemporane, care-şi impune noile modele şi şterge treptat
întruchiparea diversităţii culturale universale ce caracterizează acest subiect.

Publicaţia pe suport electronic cuprinde şi un adaos de rezumate, traduse în trei limbi şi prelegeri în limbile originale ale
celei de-a 14-a ediţii a Seriei simpozianelor de teoria şi practica reabilitării patrimoniului construit – TUSNAD, având ca
temă Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale.
Număr ISSN 2066-3366
Limba: română, engleză, maghiară
Format: suport electronic (CD)
Tiraj: 150 buc.
VI. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul III. / nr. 10)
În cel de-al doilea număr din anul 2009 al revistei, cu ocazia pregătirilor pentru Seria simpozioanelor de teoria şi practica
reabilitării patrimoniului construit – TUSNAD este cuprinsă o sinteză pe tema arhitecturii vernaculare în general, ce
include şi o descriere a programului de protecţie a valorilor vernaculare a localităţii Rimetea (jud. Alba), distinsă cu
premiul Europa Nostra.
Număr ISSN 1842-5631
Limba: română, engleză, maghiară, germană
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.
VII. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul III. / nr. 9)
Primul număr din anul 2009, extins la 60 pagini, pe lângă raportul Comitetului de Organizare a celei de-a 12-a ediţii a
Conferinţei internaţionale de structuri portante istorice, desfăşurată la Cluj pe tema „Structuri istorice din lemn”, în
octombrie 2008, cuprinde şi cele mai interesante prelegeri prezentate în cadrul acestui eveniment.
Număr ISSN 1842-5631
Limba: română, engleză, maghiară
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.

3. FINANŢĂRI ÎN ANUL 2009
Editura a fost finanţată în anul 2009 de către Administraţia Fondului Cultural Naţional – AFCN, de Fundaţia Communitas
şi de Asociaţia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania – ARMIT prin Administraţia Fondului Cultural
Naţional din Ungaria. Cuantumul finanţărilor pentru anul 2009 a fost 35.688 lei.
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