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”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 proce-
selor de modelare 
a mediului 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 manage-
mentul unui mediu 
construit de înaltă 
calitate.”  - Politica 
pentru arhitectură 
în România 2010-
2015.

PRACTICA
STUDENŢEASCĂ

01. Anuala de arhitectură - context

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 completată 
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 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. 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, prin această atitudine, să dezvolte platformele de comunicare 
dintre diverse grupuri de interes și, implicit, extinderea și activarea comunităţilor 
interesate de temele spaţiului construit. 

Întelegând educaţia de arhitectură ca interes important al breslei arhitecţilor şi 
practica studenţească ca o componentă importantă a educaţiei de arhitectură, a_ta 
2014 se implică în sprijinirea unui demers de practică studenţească - ca rezultat al 
unui concurs de idei. 

Vă invităm astfel la dialog - resursa negocierii continue a intereselor comunităţilor în 
raport cu mediul antropizat!

Mai multe detalii despre anuala de arhitectură de anul acesta puteţi afla accesând 
adresa de web sau urmărind pagina de facebook.

02. Practica studenţească - obiective

Prin prezentul eveniment solicităm propuneri pentru practici studenţești 
convergente cu tema anualei, în cadrul cărora studenţii pot deveni prezenţi în 
breaslă și/sau comunitate. Ne interesează valoarea practicii ca element de legătură 
dintre educaţie și profesie sau ca mijloc de inserţie al studenţilor în profesie.*

În structura evenimentelor propuse ne interesează să regăsim următoarea atitudine: 
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* “Astăzi, figura 
arhitectului nu mai 
poate fi percepută 
doar în termeni 
de «producător 
de obiecte», ci 
mai degrabă ca 
şi «strateg de 
procese». În fapt, 
problema nu se 
mai reduce la 
a crea o formă, 
locală sau globală 
(de a o închide, 
finisa, completa 
sau decora), ci mai 
degrabă la a genera 
regulile jocului. 
Strategul dezvoltă 
o logică evolutivă 
pentru structuri 
incomplete, aflate 
într-o perpetuă 
- sau virtuală - 
metamorfoză: 
structuri - cum ar fi 
însuşi cea a oraşului 
contemporan 
- în continuă 
transformare, 
recuperare şi 
modernizare. 
Procese, deci, în loc 
de întâmplări.”

Manuel Gausa

să consideraţi evenimentul din perspectiva breslei; să consideraţi modul în care 
evenimentul se raportează la diferite comunităţi; să consideraţi valoarea didactică a 
evenimentului; să daţi dovadă de pragmatism și capacitate de bună organizare; să 
prezentaţi de la început o listă de obiective și rezultate preconizate.

Practica studenţească face parte din categoria de evenimente “Educaţie” care își va 
propune generarea unor dezbateri, la limita dintre Educaţie și Profesie.  

03. Calendar

30.05 - lansarea concursului în cadrul evenimentului SERI(I)LE D’ARC şi în mediile 
digitale. 
30.05 - 09.06 - elaborarea propunerilor
09.06, ora 24:00 - predarea propunerilor la adresa: contact@anualadearhitectura.ro
10.06- ora 12:00 - publicarea propunerilor pe facebook/anuala timişoreană de 
arhitectură.
10.06 - 12.06 - ora 12:00 - perioada în care se pot vota proiectele, în mediul digital - 
facebook/anuala timişoreană de arhitectură.
12.06 - 18:00 jurizarea proiectelor votate
12.06, ora 24:00 - publicarea rezultatelor pe site-ul anualei
 
Intervalul de execuţie a proiectului de practică: 30 iunie - 15 august. 

Vă puteţi adresa echipei de organizare, pentru întrebări referitoare la acest 
eveniment, prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro, până la 
data de 08.06.

04. Juriu

reprezentant al OAR filiala Timiş - asist. drd. arh. Rudolf Graef 

Echipa de organizare a_ta 2014: Oana Simionescu, Bogdan Isopescu, Simina Cuc, 
Jianu Robert, Cristina Milici, Alexandru Cozma, Anda Maier si Sergiu Sabău.  

reprezentat al Asociaţiei de la 4: Adrian Foltean

Votul public va nominaliza proiectele care ulterior vor fi alese prin jurizare directă. 

05. Predarea

Conceptul și propunerea de practică pot fi prezentate, după preferinţele 
participantului, prin orice instrumente considerate potrivite: text, fotografie, simulări 
foto, desene, etc., folosind formatul pus la dispoziţie - ANEXA 1 (A4).

Numărul de pagini este la latitudinea participantului cu condiţia predării unui singur 
fişier PDF.   

In orice situaţie prezentarea trebuie să conţină, obligatoriu, următoarele piese:
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- se vor prezenta conceptul practicii și obiectivele sale didactice prin intermediul 
unui text descriptiv.
- se va prezenta o simulare de buget pentru cei 1000 de lei puși la dispoziţie de 
organizatori, și se va preciza existenţa unor fonduri suplimentare dacă este cazul. 
Finanţarea din partea OAR filiala Timiș, prin programul a_ta 2014, se poate adăuga 
la resurse financiare existente sau obţinute prin sponsorizări, donaţii etc.
- se va preciza numărul de locuri disponibile pentru studenţi arhitecţi, precum și 
pentru alte specializări dacă este cazul.
- se va preciza perioada în care se va desfășura practica
- se va preciza locaţia practicii
- se vor preciza facilităţile oferite în cadrul practicii: cazare, masă, transport, diurnă, 
etc.
- se vor prezenta costurile practicii din perspectiva studentului
- se vor preciza abilităţile necesare, din partea studentului, pentru a putea participa 
la practică, precum și abilităţile dobândite în urma efectuării practicii
- se vor preciza beneficiile acestui proiect din perspectiva celor 3 parteneri: 
Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiș; Facultatea de Arhitectură 
și Urbanism din Timișoara; participantul la practică.
- se va prezenta un acord de principiu între organizatorul de practică și un 
cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură, care va coordona practica, conform 
regulamentului de practică al UPT - ANEXA 2
- în cazul în care practica se bazează pe diverse parteneriate, se vor prezenta 
acorduri de principiu cu posibilii parteneri
- prezentarea va conţine un scurt CV al organizatorului de practică, respectiv al 
coordonatorului colectivului de organizare.

06. Criterii de evaluare

- importanţa evenimentului din perspectiva breslei arhitecţilor. 
- comunităţile ţintite de proiect.   
- valoarea practicii ca parte din procesul didactic.  
- capacitatea de organizare a practicii, aparentă din documentaţia predată. 
- rezultatele preconizate. 

07. Regulament de participare
 
Eligibilitate: 
Participarea la concurs este deschisă oricui: cadre didactice, asociaţii, studenţi, 
grupuri formale sau grupuri informale, din cadrul sau din afara profesiei de arhitect, 
respectând următoarele condiţii:

Regulament general:
- pentru ca practica să fie posibilă se va prezenta un acord de principiu între 
organizatorul de practică și un cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură, care va 
coordona practica, conform regulamentului de practică al UPT.
- organizatorul practicii se va obliga să respecte regulamentul de practică al UPT în 
ceea ce privește organizarea practicii - ANEXA 2
- organizatorul practicii se obligă să predea la concurs toate piesele cerute, 
respectând layout-ul pus la dispoziţie. Predarea pe alt tip de format, sau predarea în 
formă incompletă va atrage după sine descalificarea, respectiv omiterea propunerii 
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din procesul de jurizare.
- în urma jurizării, câștigătorul se obligă să semneze un contract cu organizatorul 
concursului, în cadrul căruia se vor stabili obligaţiile părţilor. Doar în urma semnării 
contractului câștigarea concursului devine validă, și se poate proceda spre 
acordarea sumei de 1000 lei, stabilită ca premiu prin prezenta temă de concurs.
- în cazul în care părţile nu pot ajunge la consens în ceea ce privește semnarea 
contractului în termen de 10 zile lucrătoare de la anunţarea câștigătorului pe site-ul 
www.anualadearhitectura.ro, premiul - respectiv suma de 1000 lei - se va acorda 
proiectului de pe locul 2.
- în cazul în care completul de jurizare va considera că niciunul dintre proiecte nu 
întrunește condiţiile necesare pentru a putea fi premiat, acesta își rezervă dreptul de 
a nu acorda premiul întâi.
- premiul concursului constă în suma de 1000 lei care va fi folosită exclusiv pentru a 
bugeta activităţile presupuse de practică
- în suma de 1000 lei nu pot fi prevăzute cheltuieli pentru organizarea practicii: 
remuneraţii organizator, cheltuieli de întreţinere a vreunei locaţii, transport, cazare, 
diurnă sau protocol pentru organizatorul de practică.
- participantul la concurs se obligă să respecte calendarul concursului. 
- se pot adresa întrebări referitoare la prezenta documentaţie, doar prin intermediul 
adresei de contact pusă la dispoziţie mai sus.
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