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REGULAMENT CONCURS a_ta 2014
Filiala Timiş a Ordinului Arhitecţilor din România organizează anuala timişoreană de
arhitectură a_ta 2014 –ediţia a VIII-a, cu tema prezent! Perioada de desfăşurare a
manifestării este 30 mai -13 decembrie 2014 şi circumscrie o serie de acţiuni împărţite în
patru categorii considerate esenţiale din punctul de vedere al profesiei: EDUCAŢIE, START,
PROFESIE, STRADA.
Încadrat în categoria PROFESIE, concursul a_ta 2014 constituie evenimentul central al
întregii anuale, cuprinzând expoziţia proiectelor selectate, vernisată la Galeria de artă “Helios”
a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Piaţa Victoriei nr. 6 în perioada 5-11 decembrie şi apoi
în cadrul GALEI DE PREMIERE care va avea loc în extinderea Consilului Judeţean Timiş, blv.
Revoluţiei din 1989 nr. 17, în perioada 11-13 decembrie.

OBIECTIV
Promovarea calităţii produsului de arhitectură şi urbanism este una dintre atribuțiile statuate
ale OAR. Celebrarea excelenţei profesionale este un proces cultural și educativ important
pentru profesie și comunitatea în care aceasta activează. Din aceste considerente, punctul
culminant al anualei timişorene de arhitectură îl constituie, ca în ediţiile precendente, concursul
de proiecte şi realizări.

SECŢIUNILE CONCURSULUI a_ta 2014
Participanţii îşi vor putea înscrie proiectele la una din următoarele secţiuni:
1. Arhitectură – proiecte de arhitectură realizate* ce fac parte din următoarele categorii:
social-culturale, instituţionale, administrative, comerciale, sportive, turistice, de agrement,
de sănătate, locuire colectivă ș.a.m.d.
2. Locuinţă – proiecte rezidenţiale unifamiliale realizate*
3. Patrimoniu – proiecte realizate* de reabilitare/restaurare/reconversie a unor clădiri
considerate valoroase din punct vedere arhitectural
4. Spaţiu interior – proiecte de amenajări interioare realizate*
5. Spaţiu public – proiecte de arhitectură realizate* ce vizează spaţiul public ca subiect sau
obiect al intervenţiilor
6. Proiect – proiecte şi studii de arhitectură contractate dar nerealizate, proiecte de ofertare,
proiecte de idee sau proiecte de concurs (nu se poate prezenta proiectul unei clădiri deja
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realizate sau variante neexecutate ale acesteia)
7. Proiect cultural – acțiune culturală/ansamblu de acțiuni culturale structurate organic,
realizate în anul 2014, în urma cărora s-au obținut rezultate cuantificabile, valoroase pentru
profesie.
8. Text – eseuri având ca subiect prezentul în arhitectură
9. Diplomă – proiecte de diplomă

ELIGIBILITATE
La secțiunile din cadrul concursului pot participa toţi membrii Filialei Timiş a Ordinului
Arhitecţilor din România, indiferent de sediul profesional (în țară sau străinătate), la una sau
mai multe secţiuni, cu una sau mai multe lucrări reprezentative.
Participanţii sunt obligaţi să aibă cotizaţia achitată la zi (inclusiv pe anul 2014). Verificarea se
va face de către Secretariatul Filialei Timiş a OAR.
Fac excepție de la prevederile anterioare participanţii la secţiunea Diplomă, la care pot
participa numai absolvenţii Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara, promoţia 2014
(iulie) sau 2013 (iulie 2013 - februarie 2014).
La secțiunile 1-5 pot participa arhitecţi şi conductori arhitecţi cu drept de semnătură înscriși în
filiala Timiş, precum şi colective coordonate de arhitecţi care intră în aceste categorii.
La secțiunile 6-8 pot participa arhitecţi şi conductori arhitecţi, inclusiv arhitecți stagiari, înscriși
în filiala Timiş, precum şi colective coordonate de aceștia.
La secțiunea 9 pot participa absolvenți ai Facultății de Arhitectură U.P.Timișoara în anii 2013
sau 2014.
Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor al proiectului înscris la concurs.
Membrii juriului și organizatorii - inclusiv partenerii sau rudele acestora, persoanele care au
participat la organizarea concursului, la elaborarea temei şi a regulamentului nu au dreptul de a
participa la concurs.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul pentru secțiunile 1-7 şi 9 se desfășoară în două etape: preselecție și jurizare, iar
secţiunea 8 într-una singură, respectiv jurizare.
Preselecția constă în înscrierea proiectului prin transmiterea formularului de înscriere și a unui
document .pdf conținând prezentarea lui. În baza materialului predat electronic, în perioada 15
noiembrie – 21 noiembrie juriul va efectua online preselecția și la finalul acestei perioade va
anunța autorii și lucrările selecționate.
Jurizarea pentru secțiunile 1-7 și 9 se va face pe baza panourilor predate / trimise la secretariatul

2

Str. Diaconu Coresi nr.12
300588 Timişoara
Timiş România
T: +40 (0) 745 145-537
W: anualadearhitectura.ro
E: contact@anualadearhitectura.ro
F: anuala timişoreană de arhitectură

2

ANUALA
TIMIȘOREANĂ DE
ARHITECTURĂ
REGULAMENT CONCURS
a_ta 2014

Filialei Timiş a O.A.R. până în data de 28 noiembrie. Expoziţia proiectelor selectate va fi
deschisă publicului la Galeria de artă “Helios” a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Piaţa
Victoriei nr. 6, Timişoara, în perioada 5-11 decembrie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi şi premiaţi
la gala din 13 decembrie.
Jurizarea pentru secțiunea 8 se va face în perioada 17-30 noiembrie, conform Regulamentului
distinct adus deja la cunoștiință, iar câștigătorul va fi anunțat la aceași gală de premiere.

ETAPA I - PRESELECŢIA
Pentru prima fază a concursului a_ta fiecare participant poate înscrie oricâte proiecte, cu
condiţiile:
• să nu mai fi fost înscrise în ediţiile anterioare a_ta;
• pentru secțiunile 1-5, proiectele trebuie să fie realizate.
• pentru secțiunile 6-7, proiectele trebuie să fie finalizate în proporţie de 100% în perioada
noiembrie 2013-noiembrie 2014;
• aceeaşi lucrare să nu fie înscrisă la mai multe secţiuni.
• lucrările pot fi realizate oriunde, inlusiv în străinătate, cu condiţia ca autorul lucrării să
îndeplinească condiţiile de eligibilitate.
Fişierul de prezentare aferent fiecărei lucrări va fi realizat conform indicaţiilor din layout-ul pus
la dispoziţie pe site, denumit LAYOUT_PRESELECŢIE. Fişierul, format .pdf de maxim 15MB,
va conţine:
• date, text explicativ în limba română și în limba engleză;
• desene (plan de situaţie, planurile nivelurilor cu legende, secţiuni, faţade, detalii, scheme
explicative, etc.)
• imagini (fotografii sau vizualizări ale lucrării, fotografii ale machetei etc.)
Fiecare proiect va fi identificat pe baza unui cod format din 3 litere şi 2 cifre la alegerea
participantului (de exemplu XYZ00, X0Y1A). Codul de identificare va fi integrat în denumirea
fişierului, respectând modelul: PRE_ XYZ00_NUMELE SECTIUNII (de exemplu PRE_ XYZ00_
PATRIMONIU).
În cazul în care un participant înscrie în concurs mai multe proiecte, fiecărui proiect îi va fi atribuit
un cod separat.
Materialele pot fi trimise prin intermediul formularului de pe site:
www.anualadearhitectura.ro secţiunea concurs a_ta 2014, pâna în data de 14 noiembrie
ora 16.00.
În data de 21 noiembrie vor fi anunţate lucrările selecţionate prin postarea listei pe
platformele media dedicate anualei (www.anualadearhitectura.ro și www.facebook.com/
anualatimisoreanadearhitectura ) şi prin anunţarea autorilor prin e-mail.
Hotărârile juriului privind lucrările selecţionate nu pot face obiectul niciunor contestaţii.
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ETAPA A II-A - EXPOZIŢIA
Pentru următoarea fază, proiectele selectate pentru toate secţiunile exceptând secţiunea text
(la care se va consulta regulamentul specific de pe pagina dedicată: http://anualadearhitectura.
ro/wp-content/uploads/2014/05/REGULAMENT-FINAL.pdf ) vor fi prezentate pe panouri rigide
uşoare de 70x100cm - grosime 3-5mm, utilizând layout-ul secţiunii pus la dispoziţie - LAYOUT_
EXPOZIŢIE. Acestea vor intra în expoziţia concursului a_ta 2014 care va fi vernisată pe data
de 5 decembrie 2014, la Galeria de artă “Helios” a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Piaţa
Victoriei nr. 6, Timişoara.
Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) panouri, paginate vertical, cu grafică la alegere.
A. Pe PANOURI vor fi prezentate:
• fotografii/vizualizări
• plan de situaţie
• planuri ale tuturor nivelurilor
• secţiuni caracteristice
• text explicativ în română și engleză
• opţional: faţade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de analiză
etc.
• pe panouri va fi prezent acelaşi cod de identificare ales de participant pentru faza de
preselecţie (conform layout-ului pus la dispoziţie pe site).
Nu se acceptă mai multe lucrări pe un panou.
Panourile vor respecta paginarea pusă la dispoziţie de organizatorii a_ta 2014 – această cerinţă
este obligatorie pentru înscrierea panourilor în expoziţie.
Formatul oficial de paginare va putea fi descărcat de pe site-ul a_ta 2014 – http://
anualadearhitectura.ro/ începând cu data de sâmbătă 21 noiembrie.
Panourile predate vor fi numerotate, în ordinea în care se doreşte expunerea acestora.
Depunerea sau trimiterea panourilor pentru expoziţie se va face la secretariatul Filialei Timiş a
O.A.R., Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 8, până în data de 28 noiembrie, ora 16:00.
B. În format DIGITAL se vor preda obligatoriu următoarele:
1. Fişierele cu imaginea panourilor pentru etapa a II-a - format TIFF, JPG sau PDF, la 300 dpi,
rezoluţie de cel puţin 5000 px pe latura scurtă, denumite dupa modelul:
PRINT_XXX00_NUMELE SECTIUNII_NUMARUL PANOULUI
2. Fişierele cu imaginea panourilor pentru publicarea digitală - format TIFF sau JPG, la 100 dpi,
rezoluţie de cel puţin 1200 px pe latura scurtă pentru postarea lor pe diferite site-uri, denumite
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dupa modelul:
WEB_XXX00_NUMELE SECTIUNII_NUMARUL PANOULUI
3. Pentru PUBLICAŢIE:
• imagini ale proiectului - foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPG denumite după modelul:
PUBLICATIE_IMG_XXX00_NUMELE SECTIUNII_denumirea imaginii/numărul imaginii

Str. Diaconu Coresi nr.12
300588 Timişoara
Timiş România
T: +40 (0) 745 145-537
W: anualadearhitectura.ro
E: contact@anualadearhitectura.ro
F: anuala timişoreană de arhitectură

• un scurt text de prezentare a proiectului, cu date tehnice (.DOC sau .DOCX), max. 2500
caractere denumit după modelul:
PUBLICATIE_TXT_XXX00_NUMELE SECTIUNII
• planuri, secțiuni, fațade, schițe - format .PDF sau .EPS denumite dupa modelul:
PUBLICATIE_DESENE_XXX00_NUMELE SECTIUNII_denumirea piesei
• poză (.TIFF sau .JPG) și o scurtă autodescriere a autorului (.DOC sau .DOCX) - max. 1000
caractere, denumite după modelul:
PUBLICATIE_CV_IMG_XXX00_NUMELE SECTIUNII
PUBLICATIE_CV_TXT_XXX00_NUMELE SECTIUNII
Toate materialele menţionate mai sus ale lucrărilor selctate se vor preda în format digital,
astfel: o arhivă (.rar, .zip, etc.) printr-un sistem de trimitere online (www.transfer.ro, www.
yousendit.com, www.wetransfer.com, etc.) către adresa de e-mail a concursului: contact@
anualadearhitectura.ro.
Participanții sunt rugați să confirme expedierea materialelor prin e-mail la adresa menționată
mai sus. Termenul limită de recepție a arhivelor este 5 decembrie 2014, ora 24:00.
Panourile lucrărilor participante în concurs vor fi arhivate pentru tipărire ulterioară de către o
firmă specializată.
Pentru a fi înscrise în Expoziția-Concurs a_ta 2014 toate lucrările trebuie sărespecte condițiile
tehnice necesare menționate mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător
tipăririi și postării pe site va conduce la excluderea lucrării din expoziție și din concurs.
În cazul autorilor care predau mai multe proiecte, fiecare proiect va fi trimis individual, folosind
același sistem/specificații.
Toate textele predate în ambele faze ale concursului vor fi în limba română şi în limba engleză.
Toate lucrările care îndeplinesc cerințele de participare şi au fost selectate vor fi admise în
expoziție la secțiunile corespunzătoare și publicate pe site-ul a_ta 2014.
Lucrările nominalizate și premiate precum și cele selecționate de organizatori pentru valoarea
lor vor putea fi prezentate în publicații de promovare ale a_ta 2014 sau în articole în reviste.
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JURIZAREA
Lucrările înscrise în concurs vor fi supuse unui proces de jurizare realizat de jurii specializate,
stabilite de organizatorii a_ta 2014.
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Secţiunea TEXT va avea un juriu distinct alcătuit din 3 membri, celelalte secţiuni având un al
doilea juriu, unic, alcătuit de asemenea din 3 membri.
Pentru fiecare secţiune juriul va propune, de comun acord, un număr de nominalizări (acolo
unde este cazul), dintre care va acorda un premiu.
Juriul, unic pentru toate categoriile exceptând secţiunea Text, este alcătuit dintr-un număr de
3 arhitecţi/specialişti în domeniu (3 membri titulari) selectaţi de către organizatorii a_ta 2014.
Procesul de jurizare se va desfăşura cu participarea tuturor membrilor titulari ai juriului.
Juriul va stabili modul şi programul de desfăşurare a deliberărilor. Criteriile de jurizare vor fi
elaborate de către juriul desemnat şi vor fi prezentate în cadrul galei de premiere.
Juriul va alege un preşedinte dintre membri săi şi va evalua proiectele conform criteriilor şi
metodologiei de lucru stabilite de comun acord.
Juriul va întocmi şi va înainta către organizatori procesul-verbal privind lucrările juriului şi
rezultatele concursului.
Juriul va fi asistat pe întreaga perioadă a activităţii de un secretar fără drept de vot, care va
contrasemna procesele verbale semnate de toţi membri şi va asigura buna desfăşurare a
deliberărilor.
Hotărârile juriului nu pot face obiectul niciunor contestaţii, ele fiind definitive şi irevocabile.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premii sau nominalizări la oricare dintre secţiuni, în
cazul în care sunt prezentate prea puţine lucrări sau acestea nu corespund nivelului stabilit de
acesta.
Juriul poate de asemenea stabili împărţirea premiului la mai mulţi competitori sau acordarea
doar a unor menţiuni.
Componenţa juriului pentru secțiunile 1-7 și 9:
arh. Oana Bogdan (BOGDAN & VAN BROECK, Bruxelles) - http://bvbarchitects.com/
arh. Iulia Stanciu (STARH, Bucureşti) - http://www.starh.ro/
arh. Şerban Sturdza (PRODID, Bucureşti) - http://www.arhiforum.ro/arhitecti/serban-sturdza
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Componenţa juriului pentru secțiunea 8:
conf. dr. arh. Francoise Pamfil (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”)
prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”)
prof. dr. arh. Ioan Andreescu (Facultatea de Arhitectură şi Urbanism U.P.Timişoara)
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PREMIILE CONCURSULUI a_ta 2014:
• Premiul secţiunii Arhitectură: 4000 lei
• Premiul secţiunii Locuinţă: 4000 lei
• Premiul secţiunii Patrimoniu: 4000 lei
• Premiul secţiunii Spaţiu interior: 4000 lei
• Premiul secţiunii Spaţiu public: 4000 lei
• Premiul secţiunii Proiect: 4000 lei
• Premiul secţiunii Proiect cultural: 4000 lei
• Premiul secţiunii Text: 2000 lei
• Premiul secţiunii Diplomă: 1000 lei
Toate sumele acordate ca premii sunt brute şi vor fi impozitate conform Codului Fiscal în vigoare.
CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul de proiecte a_ta 2014
31 octombrie – 14 noiembrie, ora 16.00: predare proiecte pentru preselecție la secțiunile
1-7 şi 9
15 noiembrie – 21 noiembrie: preselecţia proiectelor înscrise la secțiunile 1-7 şi 9
21 noiembrie: anunțarea proiectelor selecționate
28 noiembrie ora 16.00, termen limită de predarea / trimitere a panourilor
5 decembrie ora 24.00, ternen limită predare material digital.
5 decembrie: vernisajul expoziţiei concursului de proiecte a_ta 2014
13 decembrie: gala de premiere
Concursul pentru text de arhitectură a_ta 2014
3 noiembrie: termen limită înscriere eseuri
17 noiembrie - 30 noiembrie: jurizare
3 decembrie: anunţarea eseului câştigător
13 decembrie: decernarea premiului
CONTACT
Întrebări legate de concurs şi participare pot fi trimise pe adresa de mail:
contact@anualadearhitectura.ro
Data limită de adresare a întrebărilor pentru prima fază este 11 noiembrie, iar pentru faza a
doua 23 noiembrie.
Întrebările precum şi răspunsurile vor fi transmise prin e-mail şi postate pe site-ul a_ta 2014 în
ordinea primirii acestora. (în perioada 9 noiembrie - 23 noiembrie)
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