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REGULAMENT 

de organizare si desfășurare a concursului pentru bursa anuală  

”Sabin Nicolae Dancu” 

 

 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

Art.1. Prezentul regulament cuprinde dispoziții care reglementează modul de 

organizare și desfașurare a concursului pentru bursa anuală ”Sabin Nicolae 

Dancu” instituite începând cu anul 2014 în baza contractului de donație 

încheiat între Dancu Liana, în calitate de donatoare, și Ordinul Arhitecților din 

România Filiala Teritorială Timiș. 

 

Art.2. Bursa ”Sabin Nicolae Dancu” se acordă anual, prin grija Ordinul 

Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, unui tânăr arhitect care, prin 

valorificarea sumei de bani atribuită, va promova teme de arhitectură cu 

aplicabilitate sau inspirate din mediul rural tradițional, în special folosind ca 

suport tehnici și procedee tradiționale meșteșugărești și/sau adaptarea 

creativă a elementelor componente care definesc arhitectura vernaculară. 

Art.3. Primirea unei burse ”Sabin Nicolae Dancu” nu limitează dreptul 

bursierului de a accesa și alte burse sau ajutoare acordate tinerilor arhitecți, 

inclusiv pentru tema pentru care a primit bursa sau a unei teme 

asemănătoare, de către Ordinul Arhitecților din România sau de către alte 

organizații, precum și dreptul de a primi sponsorizări, inclusiv pentru 

subiectul promovat de bursa acordată.    

 

Capitolul al II-lea 

Organizarea și desfașurarea concursului pentru bursa anuală ”Sabin 

Nicolae Dancu” 

 

Art.4. (1) Lansarea, modul de organizare și desfășurare a fiecărui concurs 

pentru bursa anuală ”Nicolae Dancu” se realizează de către Ordinul 

Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, prin intermediul site-ului 

propriu, www.oartimis.ro, prin e-mail-uri către toți membrii înregistrați cu 
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adrese, prin publicarea pe pagina de facebook a filialei, precum și prin 

afișarea la sediul din str. Diaconu Coresi nr.12 și secretariatul din str. 

Episcop Augustin Pacha nr.8, et.1, cu cel puțin 30 de zile înainte de data 

limită pentru depunerea dosarelor de concurs pentru bursă. 

(2) Comunicatul de lansare a concursului pentru bursa anuală ”Sabin Nicolae 

Dancu” va fi redactat de vicepreședintele filialei cu atribuții specifice legate 

de „parteneriate, organizare și relația cu membri”, transmiterea și publicarea 

prevăzută la alin.(1) intrând în obligațiile secretarului executiv al filialei. 

Art.5 Data lansării, valoarea bursei anuale ”Sabin Nicolae Dancu” stabilită în 

intervalul de 1800 - 2500 Euro, termenul limită pentru înscrierea la concurs, 

membrii comisiei care analizează dosarele și realizează interviurile, data și 

locul anunțării câștigătorului, precum și locul unde se vor expune rezultatele 

bursei din anul precedent, se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului de 

Conducere al Filialei Teritoriale Timiș a O.A.R. la propunerea grupului de 

lucru „legislație, regulamente și concursuri de arhitectură”, cu excepția 

primului an, 2014, când acestea se stabilesc prin hotărâre a Colegiului 

director al Filialei Teritoriale Timiș a O.A.R. 

Art.6. La concursul pentru bursa anuală ”Sabin Nicolae Dancu”” au dreptul să 

se înscrie arhitecții care îndeplinesc, cumulativ, condiția de a fi membrii ai 

Filialei Teritoriale Timiș a O.A.R., au vârsta de până la 35 de ani și nu au mai 

beneficiat de bursa ”Sabin Nicolae Dancu” sau au beneficiat de aceasta o 

singură dată. 

Art.7 (1) Înscrierea la concursul anual pentru bursa ”Sabin Nicolae Dancu” se 

face prin înregistrarea până la data limită anunțată, la secretariatul Filialei 

Teritoriale Timiș a O.A.R. din str. Episcop Augustin Pacha nr.8, et.1, a unui 

singur dosar de concurs pentru fiecare solicitant. 

(2) Depunerea dosarului de concurs se face fie personal, fie prin poștă sau 

prin curier, cu confirmare de primire. 

(3) Data înscrierii la concurs se consideră data înregistrării la secretariatului 

Filialei Teritoriale Timiș a O.A.R., a dosarelor de concurs depuse personal 

sau prin curier, și data poștei pentru cele transmise prin poștă, dosarele  de 

concurs primite sau trimise după termenul limită nefiind evaluate. 

(4) Dosarul de concurs depus intră în gestiunea Ordinului Arhitecților din 

România Filiala Teritorială Timiș și nu se returnează, indiferent de rezultatul 

concursului. 
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Art.8 (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele 

documente redactate în limba română: 

a) Cerere tip de înscriere la concurs; 

b) Curriculum vitae cu evidențierea lucrărilor, proiectelor, acțiunilor sau 

activităților care se încadrează în caracteristiciile bursei; 

c) Proiectul de studiu/cercetare/creație care justifică activitatea pe durata 

următorului an pentru care se solicită bursa și care evidențiază, în 2 până 

la10 pagini A4, obiective clare, precise și fezabile, precum și activități 

prevăzute în vederea realizării lor și modul de valorificare și diseminare a 

rezultatelor. 

(2) Tema pentru care se solicită bursa poate fi o dezvoltare, derivare, 

continuare a lucrării de licență, a lucrării de master sau a tezei de doctorat 

sau poate fi o temă nouă, eventual în legătură cu activitatea curentă 

profesională. 

(3) Toate filele din dosarul de concurs vor fi îndosariate sau legate, fiind 

numerotate în ordine, începând cu numarul 1 de pe prima pagina a 

formularului de înscriere la concurs. 

 

Art.9. Etapele concursului pentru acordarea bursei anuale ”Sabin Nicolae 

Dancu” sunt: 

1. verificarea administrativă a dosarelor de concurs; 

2. evaluarea dosarelor de concurs; 

3. interviul; 

4. anunțarea rezultatului. 

 

Art.10 (1) Rezultatele verificării administrative a dosarelor de concurs se face 

de către vicepreședintele filialei cu atribuții „parteneriate, organizare și relația 

cu membrii” și se comunică membrilor filialei atât prin e-mail cât și prin 

publicarea pe pagina de facebook a filialei și pe site-ul www.oartimis.ro. 

(2) Dosarele de concurs care nu respectă prevederile Art.7 și/sau nu conțin 

documentele prevazute la Art. 8, alin.(1) și alin.(3), sunt considerate 

incomplete în etapa verificării administrative și nu sunt supuse evaluării. 

 

Art.11 (1) Evaluarea dosarelor de concurs și interviul cu candidații se face de 

o comisie, desemnată anual conform art.5, formată din 3 membrii titulari și 2 

supleanți, care au realizări, lucrări, articole, acțiuni și/sau activități care se 

http://www.oartimis.ro/
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încadrează în caracteristiciile bursei, dintre care cel puțin 3 arhitecți, 

respectiv 2 membri și un supleant,. 

(2) Din comisia de evaluare nu pot face parte asociați ai unor societăți, rude 

de gradul I și II sau îndrumători de doctorat ai aplicanților, în cazul constatării 

unei atari situații membrii respectivi având obligația de a se retrage. 

 

Art.12 (1) Membrii comisiei evaluează individual și notează cu note de la 1 la 

10 fiecare dosar și fiecare interviu, nota finală acordată fiind media aritmetică 

a sumei acestora.  

(2) În condițiile în care la evaluarea unor dosare de concurs există o diferența 

mai mare de 2 puncte între notele evaluărilor, membri au obligația să 

reexamineze împreună respectivele dosare pentru a se pune de acord. 

(3) În condițiile în care există doi sau mai mulți solicitanți cu punctajul eligibil, 

membrii comisiei, pe baza unor criterii discutate la începutul jurizării, vor 

stabili, prin consens, câștigătorul. 

(4) Notele acordate în evaluarea dosarelor de concurs și a interviului au un 

caracter intern și nu se comunică urmând ca ele să fie predate în plic închis 

împreună cu procesul verbal al jurizării semnat de toți membrii.  

 

Art.13 Rezultatele concursului bursei „Nicolae Dancu” se comunică în cadrul 

galei de premiere a „anualei timișorene de arhitectură – a_ta” și, ulterior, prin 

publicarea pe site-ul propriu, www.oartimis.ro, și pe pagina de facebook a 

filialei, precum și prin e-mail-uri către toți membrii înregistrați cu adrese. 

 

Art.14 (1) Contestațiile, adresate Colegiului director al Filialei Teritoriale Timiș 

a O.A.R., se pot formula în termen de 3 zile lucrătoare, de la data 

comunicarii, numai pentru încălcarea procedurilor și/sau a celor prevăzute în 

prezentul regulament, si se inregistreaza la secretariatul OAR Fil.Timis sau 

se expediaza prin posta cu confirmare de primire. 

(2) Hotărârea Colegiului director al Filialei Teritoriale Timiș a O.A.R. de 

soluționare a contestației/lor se va comunica în termen de zece zile de la 

inregistrarea acesteia/acestora tuturor membrilor prin intermediul site-ului 

propriu, a paginii de facebook și prin e-mail. 

 

Art.15 (1) Filiala Timis OAR prin președintele filialei  va încheia cu 

beneficiarul bursei ”Sabin Nicolae Dancu” un contract care va stabili 

drepturile și obligațiile părților precum și restul celor necesare. 
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(2) Încheierea contractului și atribuirea sumei pentru bursă se poate face 

numai după soluționarea eventualelor contestații. 

 

Capitolul al III-lea 

Promovarea burselor anuale ”Sabin Nicolae Dancu” 

 

Art.16 (1) Contractul pentru bursa ”Sabin Nicolae Dancu” va conține, în mod 

obligatoriu, prevederi privind înscrierea pe diferitele documente și 

comunicate ulterioare a denumirii bursei și/sau a unui logo, după caz. 

(2) Contractul va prevedea de asemenea și obligativitatea bursierului de a-și 

prezenta rezultatele în proxima „anuală timișoreană de arhitectură – a_ta” 

într-o modalitate asupra căreia se va conveni, fie prin prezentarea unor 

panouri ce vor purta însemnele distinctive ale bursei în expoziția „proiecte și 

realizări”, fie printr-o conferință, fie in ambele modalitati. 

(3) Gestionarea promovării burselor anuale „Nicolae Dancu” prin anunțuri, 

comunicate, conferințe de presă, expoziția și/sau conferințe de prezentare a 

rezultatelor, revine vicepreședintui filialei cu atribuții de „comunicare și 

imagine”. 

 

Cap.IV 

Dispozitii finale si tranzitorii 

Art.17 In termen de 30 de la adoptarea prezentului regulament de catre 

colegiul director si de la confirmarea sa expresa de catre donatoare, doamna 

Liana Dancu, se vor elabora anexele sale, si anume: 

-sigla concursului 

-model cerere inscriere candidati  

-contract cadru acordare bursa 

Art.18 Modificarea, adaptarea sau actualizarea prezentului regulament este 

posibila prin hotarare a Consiliului de Conducere al Filialei Teritoriale Timiș a 

O.A.R, cu exceptia urmatoarelor aspecte care raman invariabile: denumirea 

bursei, anuitatea acordarii bursei, limitele valorice ale bursei, elementele de 

tematica stabilite prin contractul de donatie. 

 

 

Întocmit, 

Adrian-Florin Ionașiu 

membru în Consiliul de conducere a Filialei Teritoriale Timiș a O.A.R. 


