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PREMIILE ANUALE PENTRU ARHITECTURĂ - ediţia a IV-a 2010 / Filiala Teritorială Sibiu-
Vâlcea a O.A.R. 
 

 
SCOP 
- revitalizarea colocviului profesional intern; 
- vizibilitatea breslei pentru autorităţi şi public/clienţi. 
 
A. Participanţi: 
- La expoziţia – concurs pentru acordarea premiilor filialei pot participa arhitecţi, precum şi colective 
de arhitecţi din care face parte cel puţin un arhitect membru al Filialei Teritoriale Sibiu - Vâlcea. 
Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale al proiectului respectiv. 
- Fiecare autor sau colectiv de autori poate pregăti maximum 3 panouri pentru fiecare lucrare. Un 
participant poate prezenta lucrări la una sau mai multe secţiuni în aceeaşi ediţie. Numărul de lucrări 
prezentate este nelimitat.  
 
B. Domenii: 

1. Arhitectură 
2. Urbanism şi amenajarea spaţiilor urbane 
3. Amenajări interioare  
4. Conservarea si reabilitarea patrimoniului cultural construit 
5. Proiecte  
 

C. Condiţiile de admitere şi de prezentare a lucrărilor în expoziţie 
 
Pentru simplificarea conditiilor de preselectie si jurizare, predarea proiectelor se va face în două 
etape. Prima dintre ele consta dintr-o “predare digitala” – un document pdf continând date esentiale 
despre proiect (imagini si texte). Pe baza acestor materiale se va efectua de catre juriu preselectia. 
În cea de-a doua etapa, autorii proiectelor selectionate vor elabora prezentarea finala, un set de 
panouri ce va face parte din expozitie. Premiile vor fi acordate în timpul desfasurarii expozitiei. 
 
C.1. Conditii de admitere pentru etapa 1 
 
Elemente obligatorii 
La etapa 1 (preselectie) vor fi predate electronic (CD/DVD, e-mail la contact@oarsbvl.ro) 
următoarele materiale: 
 
Un document pdf într-o rezolutie mică (max.1MB / panou), continând date grafice (fotografii ale 
lucrarii, imagini 3D, fotografii de macheta, scheme explicative, pentru lucrarile de arhitectura, 
amenajari interioare, restaurare si reabilitare, amenajarea spatiilor urbane – planuri de încadrare, 
planuri de nivel, sectiuni, fatade, detalii etc.) si texte (descrieri ale proiectului, date despre autori, 
co-autori, client, loc, date tehnice etc.). 
Elemente opţionale: 
Pentru toate secţiunile este posibilă prezentarea unui film de maximum 2 minute despre una dintre 
lucrări. Aceste filme vor fi vizionate de către juriu şi vor fi prezentate şi în sala de expoziţie. Filmele 
vor trebui codate în format mpeg.  
 
Format 
Documentul pdf va conţine maximum 3 pagini format 70X100cm, paginat vertical. Imaginile şi 
textele vor fi prezentate pe fond alb. Formatul pentru documentul pdf şi date despre informaţiile 
cerute sunt prezentate în anexa 1, ce face parte integrantă din acest regulament. Formatul şi datele 
sunt obligatorii. 
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C.2. Conditii de admitere pentru etapa 2: 
 
Pentru etapa 2 vor fi predate panouri de expunere cu materiale grafice si texte despre proiect în 
forma prezentată în prima etapă. 
 
C.3. Condiţii de prezentare: 
 
1. Secţiunea “Arhitectură” 
Vor fi prezentate fotografii exterioare şi interioare, plan de situaţie, planuri de nivel, secţiuni, faţade, 
eventual detalii, axonometrii, perspective, scheme. 
 
2. Secţiunea " Urbanism şi amenajarea spaţiilor urbane” 
- planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului, inclusiv studiile de fundamentare aferente lor, 
avizate de forurile competente în una din fazele PUD, PUZ, PUG. Vor fi prezentate selecţiuni din 
planuri, fotografii, scheme conceptuale şi piese de analiză, texte explicative. 
- proiecte de amenajare a unor spaţii publice. Vor fi prezentate fotografii, planuri de încadrare, 
planuri, secţiuni, detalii, eventual axonometrii, perspective, scheme. 
 
3. Secţiunea Amenajări interioare” 
Vor fi prezentate fotografii, planuri de nivel, secţiuni, eventual detalii, axonometrii, perspective, 
scheme. Se acceptă şi lucrări de scenografie virtuală. 
 
4. Secţiunea “Conservarea si reabilitarea patrimoniului cultural construit" 

Vor fi prezentate fotografii exterioare şi interioare ale situaţiei iniţiale şi a celei de după intervenţie, 
plan de situaţie, planuri de nivel, secţiuni, faţade, eventual detalii, axonometrii, perspective, 
scheme. 
 
5. Secţiunea Proiecte 
Pot fi prezentate proiecte nefinalizate sau virtuale, studii teoretice, etc. 
 
 
D. Juriul 
 
Juriul este alcătuit dintr-un număr de 3 arhitecţi – membri titulari şi 1 arhitect  – membru supleant, 
dintre care se alege un preşedinte. Componenţa juriului este hotărâtă de către Consiliul Teritorial 
de Conducere în anul desfăşurării concursului. 
În faza de preselectie juriul este alcătuit din 3 membri arhitecţi precum şi din publicul larg, care are 
posibilitatea sa voteze electronic pe pagina de internet dedicată concursului.  
În faza a doua juriul este alcătuit din cei 3 membri arhitecţi şi participanţii la concurs care îşi vor 
exprima votul pentru celelalte proiecte din concurs. Pentru centralizarea votului participanţilor 
fiecare participant va avea acces la proiectele selectate pentru faza finală de concurs şi îşi va 
consemna opţiunile pe o fişă de vot. Fişa de vot va fi unică pentru fiecare autor/colectiv de autori, 
se vor nota proiectele celorlalţi participanţi în concurs.     
  
Din juriu fac parte: 
arhitect Nicolae Țaric / Braşov - Romania 
arhitect Michael Engel / Germania 
arhitect Kazmer Kovacs / Miercurea Ciuc - Romania 
membru supleant: arhitect Mihai Ţucă / Sibiu - Romania 
 
Membrii juriului nu participă cu lucrări la această ediţie. 
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Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar, fără drept de vot, care întocmeşte procesele verbale ce 
vor fi semnate de toţi membrii juriului. 
Secretarul concursului este doamna arhitect Iulia Nistor.  
 
E. Selecţia şi premierea  
 
Criterii de selecţie:  
 
Argumentele de jurizare vor avea caracter profesional şi aparţin membrilor jurilui. 
 
Juriul va acorda note în ordine crescătoare de la 1 la 10.  
 
Vor fi efectuate de către juriu şi se vor desfăşura în 2 etape : 
I. Preselecţia: se determină lucrările care avansează în faza a doua. Se iau în considerare cele 3 
voturi ale membrilor arhitecţi ai juriului, precum şi 1 vot al publicului. Votul publicului este 
reprezentat de media aritmetică a voturilor exprimate electronic pe pagina de internet pentru fiecare 
proiect în parte. 
Pragul de preselecţie este nota 5.00 
   
II: Acordarea premiilor: juriul acordă, prin notare, premiile pentru fiecare secţiune. Se iau în 
considerare cele 3 voturi ale membrilor arhitecţi ai juriului, precum şi 1 vot al participanţilor. Votul 
participanţilor este reprezentat de media aritmetică a voturilor exprimate pe fişele de vot pentru 
fiecare proiect în parte. Participanţii vor putea acorda note tuturor proiectelor, cu excepţia acelora la 
care au calitatea de autor sau co-autor. 
Pragul de premiere este nota 8.50 
Pragul pentru menţiune este nota 7.00  
 
Premiile sau menţiunile neacordate se redistribuie la celelalte secţiuni proporţional cu valorile 
respective ale premiilor / menţiunilor de la fiecare secţiune. 
 
Se acordă un singur premiu şi o singură menţiune la fiecare categorie cu excepţia cazurilor de 
egalitate. În caz de egalitate la premiu, nu se mai acordă menţiune, banii pentru menţiune se împart 
în mod egal la premiu. În caz de egalitate la menţiune, se împart banii de menţiune în mod egal. 
 
Premierea:  
Se vor acorda următoarele premii: 
1. Sectiunea “Arhitectură” – 1 premiu: 3500 lei / 1 menţiune 700 lei 
2. Sectiunea “Urbanism şi amenajarea spaţiilor urbane” – 1 premiu: 2600 lei / 1 menţiune 700 lei 
3. Sectiunea “Amenajări interioare” – 1 premiu: 2600 lei / 1 menţiune 700 lei 
4. Sectiunea “Conservarea si reabilitarea patrimoniului cultural construit"” – 1 premiu: 3500 lei / 1 
menţiune 700 lei 
5. Sectiunea “Proiecte” – 1 premiu: 1800 lei / 1 menţiune: 700 lei  
 
 
F. Materiale pentru expoziţie (după preselecţia realizată de juriu) 
Lucrarile trebuie prezentate pe panouri din carton mousse (polistiren expandat caserat alb) cu 
dimensiunea de 70 x 100 x 6-8 mm, paginate vertical.  
Fiecare lucrare poate fi expusa pe maxim 3 panouri într-o grafică la alegere. 
Panourile vor avea obligatoriu pozitionate pe ele sigla si datele conform modelelor din anexa. 
 
Optional pot fi prezentate fatade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de 
analiza, textul explicativ in engleza, etc. 
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Nu se acceptă mai multe lucrări pe un panou.  
 
Se pot prezenta mai multe proiecte pe un singur CD sau DVD, singurele conditii fiind ca ele sa 
aparţină aceluiaşi autor sau autori, sa fie puse in foldere distincte, să conţină toate elementele 
cerute, iar pe coperta să existe numele autorului [autorilor] şi titlul fiecărui proiect 
 
Lucrările pot fi prezentate în condiţiile în care au fost finalizate în perioada 2005 - 2010 şi nu au mai 
fost prezentate anterior în cadrul unei competiţii de premiere în cadrul Filialei. 
 
Lucrările pot fi realizate oriunde, inclusiv în străinătate, cu condiţia ca realizatorul (autorul) să fie 
înscris în Filiala Sibiu-Vâlcea. 
 
G. Predarea materialelor  
 
Participanţii răspund pentru integritatea materialelor şi pentru respectarea termenului de 
predare, indiferent de forma de expediţie. 
 
Panoul în format digital va fi trimis prin email la adresa contact@oarsbvl.ro, alternativ CD-ul 
sau DVD-ul pentru prima etapa (preselectie) va fi expediat sau adus direct la adresa: 
Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a O.A.R. 
Sibiu, str. Dr. Ion Raţiu nr. 4  
 
Panourile din carton mousse pentru faza a II-a vor fi livrate/aduse la adresa menţionată 
anterior în termenul prevăzut în regulament.   
 
 
H. Contact : 
Tel / Fax: 00 40 0269 21 52 51 
E-mail : oarsib@clicknet.ro, contact@oarsbvl.ro 
www.oarsbvl.ro 
 
 
CALENDARUL EVENIMENTULUI: 

● 19 noiembrie 2010 – DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA MATERIALELOR PENTRU 

PRESELECTIE 

● 20 noiembrie - 8 decembrie 2010 – PERIOADA VOT ELECTRONIC  

● 10 decembrie 2010 - ANUNŢAREA REZULTATELOR PRESELECŢIEI 

● 15 decembrie 2010 – DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA PANOURILOR ŞI A FIŞELOR 

DE VOT ALE PARTICIPANŢILOR 

● 17 decembrie 2010 - PREMIEREA 

 

Arhivarea exponatelor, drepturi de publicare 

 
Exponatele predate pentru expoziţie aparţin autorilor, care consimt în momentul trimiterii lucrărilor 
să le ridice de la filială după 1 an, pentru a permite organizarea unei expoziţii itinerante pe 
cheltuiala OAR, asupra careia vor fi anunţaţi pentru a putea participa personal la evenimente. De 
asemenea autorii consimt prin participarea la acest eveniment, să cedeze drepturile de publicare 
asupra materialelor predate catre OAR Sibiu-Vâlcea. Arhivarea informaţiei se va face electronic la 
filială după restituirea panourilor. 

mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:oarsib@clicknet.ro
mailto:oarsib@clicknet.ro
mailto:oarsib@clicknet.ro
mailto:oarsib@clicknet.ro
mailto:oarsib@clicknet.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
mailto:contact@oarsbvl.ro
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oarsbvl.ro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoZBdLhMOVmqWMo1FUuMr4ucWqjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oarsbvl.ro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoZBdLhMOVmqWMo1FUuMr4ucWqjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oarsbvl.ro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoZBdLhMOVmqWMo1FUuMr4ucWqjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oarsbvl.ro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoZBdLhMOVmqWMo1FUuMr4ucWqjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oarsbvl.ro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoZBdLhMOVmqWMo1FUuMr4ucWqjQ

