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REGULAMENT CONCURS TEXT DE 
ARHITECTURĂ a_ta 2014

OBIECTIV

OAR Filiala Timiş lansează în premieră anul acesta concursul de eseuri pe teme de 
arhitectură, concurs derulat în cadrul anualei timişorene de arhitectură a_ta 2014. 
Ediţia de anul acesta a a_ta, a cărei temă generală este “prezent!”, îşi propune ca 
prin această iniţiativă să stimuleze şi să promoveze discursul teoretic arhitectural, 
facilitând astfel un alt tip de prezenţă decât cea strict materială consacrată 
obiectului de arhitectură.

TEMA

În condiţiile în care contemporaneitatea a adus cu sine o tranziţie a figurii 
arhitectului din postura de producător de obiecte în cea de manager de procese, 
investigarea şi reevaluarea dimensiunii temporale a arhitecturii devine o necesitate. 
Concursul pentru text de arhitectură vine în întâmpinarea acestei necesităţi, oferind 
participanţilor posibilitatea de a aborda critic relaţia dintre arhitectură şi prezentul 
- economic, politic, social, cultural etc. - în care aceasta se inserează. Eseul se 
poate concretiza fie sub forma unei expuneri a propriei viziuni asupra subiectului 
propus fie printr-o prezentare critică a unui proiect de arhitectură relevant pentru 
subiect.

ARGUMENT

Concursul pentru text de arhitectură a_ta 2014 apare în primul rând pe fondul 
unei carenţe a discursului teoretic arhitectural românesc care, în prezent, dispune 
pe plan naţional de o voce insuficient de conturată pentru a fi relevantă. În acest 
context, şi considerând potenţialul criticii de arhitectură de a se constitui într-un pol 
de influenţă pozitivă asupra evoluţiei arhitecturii româneşti, lansarea concursului 
de eseuri apare ca o iniţiativă necesară. Obiectivul principal al acestuia este de a 
stimula şi de a promova discursul critic de arhitectură. În acest sens, evenimentul 
reprezintă o tentativă de remediere a fracturii pronunţate dintre practica şi teoria 
arhitecturală. Oferind oportunitatea profesioniştilor şi studenţilor din domeniu, 
criticilor, teoreticienilor, filosofilor, sociologilor şi tuturor celor preocupaţi de 
domeniul arhitecturii să prezinte modul în care ei percep relaţia dintre prezent şi 
arhitectură, încurajăm o altfel de prezenţă şi o altă formă de dialog decât cele uzuale 
în arhitectură.
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ELIGIBILITATE

•	 Participanţii pot fi studenţi, critici de arhitectură sau artă, profesori, filosofi, 
teoreticieni, sociologi sau arhitecţi, urbanişti, designeri cu înclinaţii către teorie, 
etc. care pot realiza un eseu critic despre relaţia dintre arhitectură şi prezentul în 
care aceasta este produsă. 

•	 Participanţii trebuie să aibă cetăţenie română şi vârsta de minim 18 ani.
•	 Persoanele care fac parte din juriu, persoanele care au participat la organizarea 

concursului, la elaborarea temei şi a regulamentului, precum şi angajaţii sau 
rudele acestora până la gradul II nu au dreptul de a participa la concurs.

•	 Se acceptă doar lucrări originale. Toate drepturile de autor (text şi imagini) vor 
fi gestionate de către autorul eseului, organizatorii nefiind responsabili pentru 
acest lucru. Prin înscrierea în concurs autorul certifică faptul că deţine drepturile 
de autor şi cedează către organizatorii a_ta dreptul de publicare atât a textelor 
cât şi a fotografiilor, indiferent dacă este sau nu premiat. 

ÎNSCRIERE

În cazul în care sunteţi interesaţi să participaţi şi îndepliniţi cerinţele concursului, 
vă rugăm să intraţi pe site-ul www.anualadearhitectura.ro unde puteţi completa 
formularul de înscriere şi încărca eseul în format .pdf până în data de 3 noiembrie 
ora 23:59. 

Organizatorii a_ta 2014 vă vor trimite un e-mail de confirmare în termen de maxim 
două zile lucrătoare. Dacă nu primiţi e-mailul de confirmare în acest termen, vă 
rugăm să retrimiteţi formularul de înscriere.

O persoană poate participa cu mai multe eseuri, atât timp cât acestea respectă 
condiţiile de înscriere, sunt trimise separat şi denumite în concordanţă pentru a nu 
exista nelămuriri la descărcarea materialului. 

DOCUMENTAŢIE NECESARĂ ÎNSCRIERII

- înscrierea se va face prin completarea datelor în formularul accesibil pe http://
anualadearhitectura.ro/ro/p01-text-de-arhitectura/
- materialul propriu-zis: prima pagină trebuie să conţină numele autorului, titlul 
eseului şi un rezumat de maxim 1000 de caractere cu tot cu spaţii. Corpul de text 
trebuie să se încadreze în 2000 de cuvinte, font 12, Minion Pro Medium, spacing 1.5.
- toate eseurile se vor redacta şi preda obligatoriu în limba română.
- este obligatorie trimiterea materialelor în format .pdf, pe layout-ul pus la dispoziţie 
ca anexă la regulament (anexa 1, maxim 25 mb).
- este obligatorie folosirea sistemului de citare “Oxford” (regulile acestui sistem de 
citare le puteţi găsi pe https://mail.uaic.ro/~proca/documente/sistemul_Oxford_de_
redactare_a_aparatului_critic.pdf  ).



3

ANUALA 
TIMIȘOREANĂ DE 
ARHITECTURĂ

a_ta 2014

Str. Diaconu Coresi nr.12

300588 Timişoara

Timiş  România

T: +40 (0) 745 145-537

E: contact@anualadearhitectura.ro

- dacă aveţi ilustraţii care însoţesc textul dvs., acestea trebuie să-i indice pe titularii 
drepturilor de autor; toate drepturile de autor vor fi gestionate şi obţinute de către 
autorul textului.

Prin înscrierea unui material, participanţii declară în mod implicit că sunt 
deţinătorii drepturilor de autor asupra acestuia şi îşi asumă toate consecinţele 
legale în cazul în care se dovedeşte contrariul şi, de asemenea, în cazul în care 
sunt desemnaţi câştigători, premiul va fi retras.

Transmiterea materialului presupune acordul dvs. în vederea publicării textului 
alături de poze pe platforma www.anualadearhitectura.ro şi/sau în alte publicaţii 
de profil din România cu care vor colabora organizatorii.

TERMENE LIMITĂ

- întrebări şi răspunsuri: 1 august - 31 august
(întrebările se vor trimite de către participanţi pe adresa de mail contact@
anualadearhitectura.ro iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei)
- termen limită înscriere eseuri: 3 noiembrie
- jurizare: 17 noiembrie - 30 noiembrie
- anunţarea eseului câştigător: 3 decembrie
- decernarea premiului: 13 decembrie

JURIU

Juriul este alcătuit din arhitecţi/specialişti în domeniu (3 membri titulari şi 1 membru 
supleant) selectaţi de către organizatorii a_ta 2014. 
Procesul de jurizare se va desfăşura online, cu participarea tuturor membrilor juriului 
(atât titulari cât şi supleanţi). Membri supleanţi nu au drept de vot decât în măsura 
în care înlocuiesc temporar sau permanent un membru titular. 
Juriul va stabili modul şi programul de desfăşurare a deliberărilor.
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 responsabilul concursului, 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 nici unor contestaţii, ele fiind definitive şi 
irevocabile.
Componenţa juriului:
- membri titulari
conf. dr. arh. Francoise Pamfil
prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade
prof. dr. arh. Ioan Andreescu
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- membri supleanţi
lect.dr. Horia-Radu Moldovan

CRITERII DE EVALUARE

•	Adecvarea	limbajului	la	subiectul	abordat
•	Coerenţa	şi	claritatea	discursului
•	Calitatea	argumentelor	și	gradul	de	originalitate
•	Actualitatea	şi	relevanţa	subiectului	abordat	relativ	la	tema	concursului
•	Calitatea	generală	a	exprimării

PREMII

Autorii eseurilor înscrise în concurs vor beneficia de promovare la nivelul Fililalei 
Timiş a OAR, atât în cadrul anualei timişorene de arhitectură a_ta, cât şi pe 
platforma virtuală a a_ta www.anualadearhitectura.ro, unde vor fi publicate toate 
lucrările ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate.
Premiul pentru cel mai bun eseu de arhitectură constă în suma de 2000 lei (brut) şi 
va fi decernat în cadrul galei de premiere a a_ta 2014 care se va desfăşura în luna 
decembrie. De asemenea, eseul va fi publicat integral într-o revistă de profil din 
România.
Suma menţionată mai sus, cuvenită ca premiu, se va impozita conform Codului 
Fiscal în vigoare.

ORGANIZATORI

Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din 
România. Datele de contact ale organizatorului sunt: str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1, 
tel. 0729181713 , 0745145537, email:contact@anualadearhitectura.ro 
Responsabil concurs: stg.arh. Simina Cuc

Prezentul regulament a fost întocmit de: 
stg.arh. Simina Cuc  
responsabil eveniment a_ta 2014

Anuala	timișoreană	de	arhitectură		a_ta  este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România Filiala 
Teritorială	Timiș,	cu	sprijinul	financiar	al	Ordinului	Arhitecţilor	din	România,	acordat	din	Timbrul	Arhitecturii.

Proiectul a debutat în 2004 printr-o reuniune de mici dimensiuni numită “Seara Arhitecturii”. Din acel moment, cu fiecare 
ediţie succesivă, a_ta a crescut în amploare, devenind o manifestare încetăţenită şi aşteptată în mediul profesional. Cel mai 
important	eveniment	al	anualei	este	gala	de	premiere	a	proiectelor	din	anul	curent	-	un	proces	de	recunoaștere	a	calităţii	în	
breaslă. a_ta 2014 intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul 
unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni. Întregul proiect va fi compus din mai multe 
evenimente, coagulate în patru categorii importante pentru perceperea breslei: educaţie, start, profesie, stradă.

Tema anualei - “prezent!” - apare ca o posibilă abordare a contextului interior, în perpetuă tranziţie, în care absenţa a devenit 
cea mai lizibilă formă a prezenţei/prezentului, un prezent dezechilibrat de o lipsă de sensibilitate faţă de trecut şi viitor.


