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ANUALA 
TIMIȘOREANĂ DE 
ARHITECTURĂ

REGULAMENT CONCURS 
a_ta 2014

Întrebări și răspunsuri - CONCURSUL a_ta 2014, etapa I

În perioada 1-10 noiembrie 2014, s-au înregistrat 12 întrebări referitoare la 
regulamentul sau desfășurarea concursului a_ta 2014. 
Răspunsurile organizatorilor sunt marcate cu BOLD, sub fiecare întrebare.

1. As vrea sa întreb dacă as putea participa cu un proiect cu care am participat la un 
concurs international în 2010 la secţiunea proiecte?

Da, în cadrul secţiunii PROIECTE se poate participa cu proiecte care au 
participat în cadrul altor concursuri - cu excepţia unei alte ediţii a anualei 
timișorene de arhitectură.

2. Fisierul pentru prelesectie contine o pagina A3 sau mai multe?

Una singură.

3. De ce data de predare din Regulamentul a_ta 201 - 31 octombrie 2014 - este 
anterioara anuntarii concursului? Dovada in acest sens sunt si fisierele pdf (spre 
exemplu fisierul Regulament a_ta 2014 a fost creat in 01.11.2014 ora 12:42:53, altele 
chiar mai tarziu).

Concursul a fost lansat pe site în data de 1 noiembrie 2014 - cu o zi  
întârziere faţă de anunţul din program. Ne cerem scuze pe această cale 
pentru această derogare de la program.

4. În Regulament se spune: ”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)”  Nu este normal ca raspunsurile sa fie date si postate cat 
mai curand si nu cu 6 zile inainte de predarea pentru preselectie? 

Conform regulamentului de concurs, răspunsurile la întrebări se vor 
comunica centralizat, la data stabilită prin regulament, și nu individual - 
având ca scop susţinerea unui proces de comunicare transparent pe toată 
durata concursului.

5. Care este rostul codului de identificare daca datele privind autorii sunt la vedere?

Codul de identificare este un element care va face parte din sistemul de 
arhivare al documentelor primite în cadrul CONCURSULUI a_ta2014.
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6. In conditiile in care fiserul nu depaseste 15 MB, pot fi oricate pagini A3 sau nu?

 Nu. Pentru preselecţie se poate preda o singură pagină A3/proiect.

7. In conditiile in care sunt mai multe pagini A3, care este layout-ul pentru 
urmatoarele?

 Se poate preda o singură pagină A3.

8. Ce se inteleg organizatorii concursului prin “spatiu public”?

Prin ”spaţiu public”, organizatorii concursului se referă la - spaţiu 
antropogen care, prin natura(de uz public) și destinaţia(de interes 
public) sa, este întotdeauna complet accesibil publicului, fără delimitări 
temporale, monetare, religioase sau politice. În mod uzual prin folosirea 
acestui termen ne referim la: pieţe publice, parcuri, grădini publice, străzi, 
malurile apelor.

9. Avand in vedere ca la sectiunea “spatiu public” se vorbeste de “proiecte de 
arhitectura”, pot fi prezentate si proiecte de urbanism sau de amenajari peisagere 
care sunt, de obicei, asociate cu spatiul public?

Da, la secţiunea ”spaţiu public” pot fi prezentate proiecte de urbanism 
sau de amenajări peisagere - în măsura în care acestea sunt proiecte 
realizate.

10. La sectiunea “spatiu public”, pot fi prezentate amenajari ale unor incinte private, 
dar deschise publicului (precum, spre exemplu, cea a unei biserici sau a unei galerii 
de arta private)?

Nu, amenajările oricărui tip de incintă - chiar și a celor deschise publicului 
- se vor înscrie la categoria SPAŢIU INTERIOR din cadrul acestui concurs.

11. Buna seara! Am o mare nedumerire legata de sectiunea 8. In regulamentul initial, 
cel redactat in special pentru sectiunea “Text” scrie: “ 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 pe 
tema propusă.” Or, in regulamentul general al Anualei scrie: “La secţiunile 6-8 pot 
participa arhitecţi şi conductori arhitecţi, inclusiv arhitecţi stagiari, înscriși în filiala 
Timiş, precum şi colective coordonate de aceștia.” Din punctul meu de vedere exista 
o neconcordanta aici. Studentii, criticii de arta, filosofii, sociologii etc. nu pot fi inscrisi 
in filiala Timis, decat in situatii exceptionale: studentii sunt in prezent studenti la 
facultati cu alte profile (insa arhitecti inscrisi in filiala); criticii de arta, filosofii etc. ar 
trebui sa fi absolvit cel putin inca o facultate, pe langa cea de arhitectura etc. Deci, ce 
se va intampla? Vor fi exclusi din concurs cei cu alte profesii si care nu sunt membri ai 
filialei sau este vorba de “o scapare” in redactarea regulamentului general al Anualei? 
Astept cu nerabdare lamuriri! Multumesc! P.S. - 1. Care este exact semantismul 
termenului “profesori” in cazul de fata? Este vorba de titlul academic de profesor sau 
de profesia de dascal? 2. Cine se incadreaza la categoria “etc.” ?
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În cazul secţiunii 8 se impune regulamentul specific acesteia. În cadrul 
regulamentului general s-a comis o greșeală de redactare - pentru care ne 
cerem scuze, și care va fi corectată în urma acestei sesiuni de întrebări.

12. sa intelegem de aici ca beneficiarul bursei va afla ulterior acordarii care sunt 
obligatiile sale contractuale ?

Conform regulamentului BURSEI, contractul se va negocia după anunţarea 
beneficiarului bursei.

13. Pentru preselectie, fisierul pdf va contine o singura plansa, sau poate fi compus 
din mai multe planse?

Fișierul .pdf va fi compus dintr-o singură planșă pentru fiecare proiect. 
Proiectele se vor preda separat - fiecare cu planșa/fișierul său.

14. Daca e posibil sa se trimita mai multe planse in acelasi fisier, toate vor respecta 
layoutul dat?

Nu este posibil să se trimită mai multe planșe în același fișier. Pentru a nu 
se supune descalificării, toate planșele predate în cadrul acestui concurs 
- câte una pentru fiecare proiect - vor respecta layout-ul pus la dispoziţie 
de organizatori.

Sesiunea de Întrebări/Răspunsuri se consideră încheiată pentru etapa I. 
Se mai pot adresa întrebări referioare la desfășurarea concursului în sesiunea a II-a 
de întrebări care va avea loc în perioada: 21-23 noiembrie.

Întocmit,
arh. Oana Simionescu,
responsabil eveniment

11 noiembrie 2014, Timișoara.
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