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E02 ARHITECTURA PENTRU VIITORI ARHITECŢI

(re)PREZENTam ABSENTa

”Educaţia este vitală în obţinerea durabilităţii şi a calităţii mediului. Pentru aceasta 
este necesară dezvoltarea în cadrul comunităţii a capacităţii de înţelegere a arhitec-
turii, peisagisticii şi amenajării urbane, precum şi a proceselor de modelare a mediu-
lui nostru. Această politică are rolul de a promova un context în care cetăţenii să aibă 
încredere şi să aibă capacitatea de a se angaja eficient în crearea şi managementul 
unui mediu construit de înaltă calitate.”  - Politica pentru arhitectură în România 
2010-2015.

01. Conceptul evenimentului

Imaginam o instalatie urbana, in care accentul sa cada pe deteriorarea obiectului 
artistic, sub efectele externe (ploaie, vant, influente antropice), ca o metafora asupra 
situatiei in care se afla cadrul natural in raport cu cel antropic, de dependenta, avand 
nevoie de ajutorul oamenilor spre a supravietui in actualele conditii. Astfel, dorim o 
constientizare colectiva asupra situatiei. 

02. Obiective didactice

Realizarea unui workshop prin intermediul caruia studentii dar si publicul larg sa 
constientizeze efectele societatii asupra celui natural, dobandind astfel notiuni eco-
logice, dar si civice, prin implicare asociala activa.

03. Simulare buget

Buget: 1000 lei 10 echipe -> ~10 copaci 1 echipa = 1 copac = 50 Lei 10 echipe = 500 
Lei buget estimat per echipa 5x 100/70 mucava 3mm - 10 lei 1x lipici PRENADEZ - 
6 lei 1x rola sarma - 10-15 lei total: 70 lei/echipa 10 echipe -> 700 restul de 300 lei 
vor fi folositi pentru achizitionarea materialelor necesare(carton mucava si vopsea 
neagra), in vederea realizarii unei instalatii ce presupune alipirea unor contururi de 
copaci pe fatadele cladirilor, precum si achizitionarea alimentelor(mere verzi), desti-
nate participantilor la workshop( 1kg/mere pentru doua echipe / zi).

04. Participare așteptată

maxim 10 echipe formate din 2-3 studenti pentru workshopul propus. mizam si pe 
voluntari pentru realizarea instalatiilor de umbre pe fatade.
 
05. Perioadă

3-9 Noiembrie 2014

06. Locaţie

Str. Marasesti, Timisoara
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07. Facilităţi

spatiu de lucru in caz de vreme nefavorabila, pentru realizarea obiectelor artistice

08. Costuri de participare

0 lei

09. Abilităţi necesare pentru participare

-capacitatea de a realiza grafic si la nivel de bricolaj conceptul copacului imaginat 
-capacitatea de a lucra intr-o echipa, abilitati de comunicare

10. Abilităţi dobândite după participare

-constientizarea procesului de deteriorare a cadrului natural -sporitea capacitatii de 
lucru si comunicare in cadrul unei echipe 

11. Beneficiile Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiș
 
sustinerea unui workshop de manifest social, ce are in vedere cresterea calitatii spa-
tiului public, precum si sprijinul oferit unei actiuni ce promoveaza principiile si inter-
esele OAR. promovarea in mediul social al organizatiei

12. Beneficiile Facultăţii de Arhitectură și Urbanism din Timișoara

sprijinul oferit in dezvoltarea personala si profesionala a studentilor facultatii pro-
movare in mediul social sansa de a fi recunoscuta implicarea sociala de catre publi-
cul larg

13. Beneficiile participantului la eveniment 

prilejul de a se dezvolta pe plan personal si profesional, de a participa la o activitate 
extra-curriculara, de a se implica activ in probleme sociale si de mediu, precum si 
dobandirea unor calitati in cadrul lucrului in echipa, comunicarii sau capacitatii de 
organizare.
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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: arh. Alexandru Cozma

Prezentul regulament a fost întocmit de: 
arh. Alexandru Cozma 
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”. De atunci, a_ta a devenit 
o manifestare care își propune să recunoască excelenţa în practica locală premiind arhitectura de calitate în cadrul unor 
evenimente festive.  Expunerea discursului arhitectural local a fost completat mereu de conferinţele anuale, care au 
încercat să lărgească graniţele contextului în care operăm.

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 eveni-
mente, 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. Aceasta are două înţelesuri concomitente: unul legat de spaţiu, 
altul legat de timp - care este de faţă, aflat acolo unde se vorbește sau se face ceva, respectiv care are loc în timpul de 
faţă, actual. 

a_ta 2014 își propune să dezvolte platformele de comunicare dintre diverse grupuri de interes și, implicit, extinderea și 
activarea comunităţilor interesate de  tematica spaţiului construit.


