ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI, EDIŢIA a X-a 2012
I. PREZENTARE GENERALĂ

Filiala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România anunţă organizarea ANUALEI
DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI - ediţia a X-a 2012, cu tema: ”Eco-arhitectura”. Evenimentul
se va desfăşura în perioada 01-12 iunie 2012 în spaţiul expoziţional Sala Dalles aflat pe
Bulevardul N. Bălcescu nr. 18. În scopul de a reflecta cât mai corect activitatea profesională a
membrilor filialei, ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI – ediţia a X-a 2012 se defineste
prin trei zone generale:
1) ca eveniment central, expoziţia-concurs conţinând lucrări finalizate de membri ai
filialei până în luna mai 2012;
2) comunicari stiintifice profesionale sub titlul: Eco-arhitectura;
3) serile culturale ale Anualei;
In cadrul expozitiei concurs, sunt invitaţi să participe la această manifestare toţi membrii
Filialei Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, inclusiv cei din Diaspora, la una sau mai
multe secţiuni, cu una sau mai multe lucrări reprezentative. Participanţii trebuie să aibă cotizaţia
achitată la zi (inclusiv pe anul 2012).
Face exceptie secţiunea "Proiecte de diplomă" la care pot participa numai absolvenţii facultăţilor
de arhitectură bucureştene promoţia 2011 (sesiunea iulie 2011 - februarie 2012).
Secţiunile expoziţiei-concurs

Expoziţia-concurs este organizată pe şapte secţiuni:
1.

Arhitectură

- categoria social-culturale
- categoria locuinte

2.

Design

- categoria amenajari interioare
- categoria design de obiect

3.

Restaurare şi reabilitare

4.

Concursuri de arhitectură, studii şi proiecte (nerealizate),

5.

Proiecte de diplomă

6.

Imagine de arhitectura - categoria fotografie de arhitectura
- categoria desen de arhitectura

7.

Carte de arhitectură
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Jurizarea expoziţiei-concurs
Lucrările prezentate in expozitie vor fi supuse unui proces de jurizare. Jurizarea proiectelor va fi
realizată de patru jurii specializate, stabilite de către Colegiul Director al Filialei Bucureşti a
O.A.R. Juriul pentru secţiunile 1, 2, 3 va fi compus din 5 membri şi va avea un preşedinte, doi
arhitecţi români activând în străinătate şi doi arhitecţi români activând în ţară, în alte filiale
teritoriale ale OAR. Pentru sectiunile 4 si 5, juriul va fi compus din cate 5 membrii: doi arhitecti
straini si 3 arhitecti romani. Secţiunile 6 si 7 vor avea jurii distincte formate din cite trei membri..
Pentru fiecare secţiune juriul va propune câte trei nominalizări dintre care va acorda un singur
premiu.
Înscrierea în Anuală se face numai pe baza Formularului de inscriere (vezi anexa), însoţit
obligatoriu de CD-ul conţinând materialele solicitate pentru realizarea Albumului Anuala de
Arhitectură Bucureşti 2012. Formularul de inscriere impreuna cu CD-ul se vor depune la sediul
Filialei Bucureşti, la secretariat, cu menţiunea "pentru expoziţia-concurs a Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2012".
Toate proiectele prezente in expozitie vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitectură Bucureşti
2012.
II. CALENDARUL ANUALEI DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI 2012
vineri 4 mai 2012 - termenul limită pentru eventuale întrebări;
luni 7 mai 2012 - termenul limita pentru transmiterea raspunsurilor la intrebari;*
joi 10 mai 2012 - pana in ora 16:00, termenul limita pentru depunerea, la Secretariatul
Filialei Bucuresti a O.A.R, a formularului de inscriere, a cate 5 exemplare pentru fiecare
carte si a unui CD, in cadrul sectiunii Carte de Arhitectura;
luni, 21 mai 2012, ora 16:00, - termenul limită pentru depunerea lucrărilor (panourilor),
pentru toate cele 7 secţiuni;
marti 5 iunie 2012, la ora 17:30 - deschiderea oficiala a expozitiei si festivitatea de
decernare a premiilor;
marti 12 iunie 2012 - inchiderea expoziţiei.
* Eventualele întrebări vor fi adresate Comisarului Anualei, d-lui arh. Emil Ivănescu, pe adresa
de e-mail: oarbuc@rdsmail.ro - data limită: vineri 4 mai 2012. Răspunsurile la întrebări vor fi
transmise până luni 7 mai 2012. Începând cu această dată, toate întrebările şi răspunsurile la
intrebari vor fi postate şi pe site-ul Anualei de Arhitectură Bucureşti 2012 (www.anuala.ro).
III. PREMIILE ANUALEI DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI 2012
1.

Premiile secţiunii Arhitectură - categoria social-culturale 750 Euro
- categoria locuinte 750 Euro

2.

Premiul secţiunii Design – categoria amenajari interioare 750 Euro
- categoria design de obiect 750 Euro

3.

Premiul secţiunii Restaurare şi reabilitare 750 Euro

4.

Premiul secţiunii Concursuri de arhitectură, studii şi proiecte (nerealizate) 500 Euro

5.

Premiul secţiunii Carte de arhitectură 500 Euro

6.

Premiile sectiunii Imagine de arhitectura - categoria fotografie de arhitectura 300 Euro
- categoria desen de arhitectura 300 Euro
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7.

Premiul secţiunii Proiecte de diplomă 300 Euro

8.

Premiul Preşedintelui Filialei 750 Euro

9.

Premiul Baumit

10.

Premiul Senso Ambiente

11.

Premiul Lafarge

12.

Premiul Wienerberger

13.

Premiul Autodesk

14.

Premiul Ruuki

De asemenea, conform tradiţiei anilor precedenţi, se va acorda Premiul Opera Omnia, pentru
intreaga activitate profesională.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNILE : "1. Arhitectură", "2. Design
", 3. Restaurare şi reabilitare",
Participarea cu proiecte la aceste secţiuni este deschisă tuturor membrilor Filialei Teritoriale
Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România. De asemenea sunt invitaţi să participe membrii
Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR din Diaspora. Participanţii trebuie să aibă cotizaţia achitată la
zi, inclusiv pe anul 2012.
Înscrierea în Concurs se face numai pe baza formularului de înscriere ataşat si a CD-ului,
conform Invitaţiei de participare.
REGULAMENT
Proiectele pentru aceste secţiuni vor fi prezentate pe panouri din carton muss de 70x100x5mm,
utilizand layout-ul sectiunii.
Fiecare participant poate expune oricâte proiecte, cu condiţia ca acestea să fi fost finalizate
până în mai 2012.
Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) panouri, paginate vertical, cu o grafică la
alegere.
Panourile vor respecta paginarea oficială a Anualei de Arhitectură - paginarea constituie o
cerinţă obligatorie pentru înscrierea panourilor in expoziţie; formatul oficial de paginare va putea
fi descărcat de pe site-ul Anualei de Arhitectură Bucureşti - www.anuala.ro – incepind cu data de
miercuri 1 mai 2012.
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In cazul celor doua categorii din sectiunea “Arhitectura”, mentionam: categoria social-culturale,
contine programe de arhitectura, cultura, comert, sanatate, educatie fizica,etc.; in categoria
locuinte, se vor depune lucrari vizand programul de locuire.
Este obligatoriu ca proiectele să fie predate şi pe suport electronic (pe CD), în conformitate cu
calendarul Anualei. Pentru sectiunile enumerate mai sus, se pot prezenta si machete cu
mentionarea machetei in formularul de inscriere. Termenul de predare al machetelor este 30
mai 2012, intre orele 11:00- 20:00 direct la Sala Dalles.
Panourile vor fi numerotate pe spate, în ordinea în care se doreşte expunerea pe simeze.
Depunerea panourilor pregătite pentru expunere se va face la sediul Filialei Bucureşti a OAR,
str. Academiei nr. 18-20, până pe data de luni 21 mai 2012, ora 16:00.
O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi un CD de prezentare a lucrării *.
CD-ul este obligatoriu să cuprindă:
•
•
•
•
•
•

Imagini ale proiectului - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un scurt text de prezentare a lucrării, eventual cu date tehnice - maxim 2500 caractere
Planuri - format EPS sau PDF
Un scurt CV al autorului proiectului - maximum 2000 caractere
Imaginea panourilor expuse - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un folder numit web care să conţină imaginile panourilor in format TIFF de 1024x1463 pixeli

* Pentru a fi publicate in Albumul Anualei de Arhitectura 2012 si postate pe site-ul Anualei 2012
– www.anuala.ro -, toate lucrările trebuie să respecte condiţiile tehnice necesare mentionate
mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi si postarii pe site va
conduce la excluderea lucrării atit din Album cit si de pe site.
Toate proiectele prezente în expoziţie vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitectură Bucureşti 2012.
JURIUL
•
•
•
•
•

arh. Serban Tiganas (Presedinte O.A.R.) - Preşedinte juriu
arh. Dan Hanganu (Canada)
arh. Maximilian Zielinski (Anglia)
arh. Petru Alexandru Gheorghiu (Presedinte Filiala Mures a O.A.R.)
arh. Catalin Paul Cozma (Filiala Arges a O.A.R.)

PREMII
1.

Premiile secţiunii Arhitectură

- categoria social-culturale 750 Euro
- categoria locuinte 750 Euro

2.

Premiul secţiunii Design

- categoria amenajari interioare 750 Euro
- categoria design de obiect 750 Euro

3.

Premiul secţiunii Restaurare şi reabilitare 750 Euro

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNEA "4. Concursuri de arhitectură
Studii şi proiecte (nerealizate), "
Participarea cu proiecte la aceste secţiuni este deschisă tuturor membrilor Filialei Teritoriale
Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România. De asemenea sunt invitaţi să participe membrii
Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR din Diaspora. Participanţii trebuie să aibă cotizaţia achitată la
zi, inclusiv pe anul 2012.
Înscrierea în Concurs se face numai pe baza formularului de înscriere ataşat si a CD-ului,
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conform Invitaţiei de participare.
Pentru aceasta sectiune, se doreste prezenta in numar cat mai mare a unor proiecte de
experiment, concursuri de arhitectura si studii care sa analizeze tematica principala a Anualei:
eco-arhitectura
REGULAMENT
Proiectele pentru aceste secţiuni vor fi prezentate pe panouri din carton muss de 70x100x5mm,
utilizand layout-ul sectiunii.
Fiecare participant poate expune oricâte proiecte, cu condiţia ca acestea să fi fost finalizate
până în mai 2012.
Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) panouri, paginate vertical, cu o grafică la
alegere.
Panourile vor respecta paginarea oficială a Anualei de Arhitectură - paginarea constituie o
cerinţă obligatorie pentru înscrierea panourilor in expoziţie; formatul oficial de paginare va putea
fi descărcat de pe site-ul Anualei de Arhitectură Bucureşti - www.anuala.ro – incepind cu data de
miercuri 1 mai 2012.
Este obligatoriu ca proiectele să fie predate şi pe suport electronic (pe CD), în conformitate cu
calendarul Anualei. Pentru sectiunea de mai sus, se pot prezenta si machete cu mentionarea
machetei in formularul de inscriere. Termenul de predare al machetelor este 30 mai 2012, intre
orele 11:00- 20:00 direct la Sala Dalles.
Panourile vor fi numerotate pe spate, în ordinea în care se doreşte expunerea pe simeze.
Depunerea panourilor pregătite pentru expunere se va face la sediul Filialei Bucureşti a OAR,
str. Academiei nr. 18-20, până pe data de luni 21 mai 2012, ora 16:00.

O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi un CD de prezentare a lucrării *.

CD-ul este obligatoriu să cuprindă:
•
•
•
•
•
•

Imagini ale proiectului - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un scurt text de prezentare a lucrării, eventual cu date tehnice - maxim 2500 caractere
Planuri - format EPS sau PDF
Un scurt CV al autorului proiectului - maximum 2000 caractere
Imaginea panourilor expuse - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un folder numit web care să conţină imaginile panourilor in format TIFF de 1024x1463 pixeli

* Pentru a fi publicate in Albumul Anualei de Arhitectura 2012 si postate pe site-ul Anualei 2012
– www.anuala.ro -, toate lucrările trebuie să respecte condiţiile tehnice necesare mentionate
mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi si postarii pe site va
conduce la excluderea lucrării atit din Album cit si de pe site.

Toate proiectele prezente în expoziţie vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitectură Bucureşti 2012.
JURIUL
•
•
•
•
•

Arh.
Arh.
Arh.
Arh.
Arh.

Anja Fischer (Austria) Preşedinte juriu
Ernst Beneder (Austria)
Viorel Găgeanu (Filiala Dunărea de Jos a O.A.R.)
Gelu Tudorache (Filiala Bacău Neamţ a O.A.R.)
Daniela Radu (Filiala Muntenia Vest a O.A.R.)
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V.DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNEA "5. Proiecte de diplomă"
Participarea cu lucrări la această secţiune este deschisă numai absolvenţilor facultăţilor de
arhitectură bucureştene din promoţia 2011 (sesiunea iulie 2011 - februarie 2012).
La sectiunea Proiecte de diploma se pot prezenta si machete cu mentionarea machetei in
formularul de inscriere. Termenul de predare al machetelor este 30 mai 2012, intre orele 11:0020:00 direct la Sala Dalles.
Înscrierea în Concurs se face numai pe baza Formularului de Înscriere ataşat si a CD-ului,
conform invitaţiei de participare.
REGULAMENT
Lucrările secţiunii Proiecte de diplomă vor fi prezentate pe panouri din carton muss de
70x100x5mm, utilizand layout-ul sectiunii.
Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) panouri, paginate vertical, cu o grafică la
alegere.
Panourile vor respecta paginarea oficială al Anualei de Arhitectură - paginarea constituie o
cerinţă obligatorie pentru înscrierea panourilor de expoziţie; formatul oficial de paginare va
putea fi descărcat de pe site-ul Anualei de Arhitectură Bucureşti - www.anuala.ro incepind cu
data de marti 1 mai 2012.
Panourile vor fi numerotate pe spate, în ordinea în care se doreşte expunerea pe simeze.
Depunerea panourilor pregătite pentru expunere, însoţite de CD-ul care conţine lucrările în
format electronic, se va face la sediul OAR Filiala Bucureşti, Str. Academiei nr. 18-20, până la
data de luni luni 21 mai 2012, ora 16:00.
O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi un CD de prezentare a lucrării *.

CD-ul este obligatoriu să cuprindă:
•
•
•
•
•
•

Imagini ale proiectului - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un scurt text de prezentare a lucrării, eventual cu date tehnice - maxim 2500 caractere
Planuri - format EPS sau PDF
Un scurt CV al autorului proiectului - maximum 2000 caractere
Imaginea panourilor expuse - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un folder numit web care să conţină imaginile panourilor in format TIFF de 1024x1463 pixeli

*Pentru a fi publicate in Albumul Anualei de Arhitectura 2012 si postate pe site-ul Anualei 2012
– www.anuala.ro -, toate lucrările trebuie să respecte condiţiile tehnice necesare mentionate
mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi si postarii pe site va
conduce la excluderea lucrării atit din Album cit si de pe site.
Toate proiectele prezente în expoziţie vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitectură Bucureşti 2012.
JURIUL secţiunii Proiecte de diplomă
JURIUL
•
•
•
•
•

Arh.
Arh.
Arh.
Arh.
Arh.

Anja Fischer (Austria) Preşedinte juriu
Ernst Beneder (Austria)
Viorel Găgeanu (Dunărea de Jos a O.A.R.)
Gelu Tudorache (Filiala Bacău Neamţ a O.A.R.)
Daniela Radu (Filiala Muntenia Vest a O.A.R.)

PREMIUL secţiunii Proiecte de diplomă
• Proiect câştigător: 300 Euro

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA, FILIALA BUCURESTI
S t r. A c a d e m i e i n r. 1 8 - 2 0 , t e l / f a x : 0 2 1 3 0 3 9 2 2 6 , e m a i l : o a r b u c @ r d s m a i l . r o

6

VI. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNEA " 6. Imagine de arhitectura"
Aceasta sectiune are doua categorii: categoria fotografie de arhitectura si categoria desen de
arhitectura, fiecare cu cate un premiu.
Precizam ca vor fi admise in concurs doar lucrari cu tema de arhitectura.
Categoria fotografie de arhitectura
Reluand o traditie a anilor trecuti, categoria aceasta vrea sa incurajeze si sa promoveze
fotografia de arhitectura.
Categoria desen de arhitectura
Aceasta categorie doreste sa incurajeze desenul ca modaliatate de exprimare in arhitectura, pe
fundalul unei disparitii treptate cauzate de reprezentarea digital-arhitecturala. De aceea sunt
admise in concurs schite de idee, de concept de arhitectura si desene tehnice.
REGULAMENT
Lucrările categoriei de fotografie si de desen, vor fi prezentate pe panouri paginate vertical din
carton muss de 70x100x5mm, utilizand layout-ul sectiunii, fiecare candidat putand participa cu
maxim 2 (doua) panouri.
Panourile vor respecta paginarea oficială a Anualei de Arhitectură - paginarea constituie o
cerinţă obligatorie pentru înscrierea panourilor de expoziţie; formatul oficial de paginare va
putea fi descărcat de pe site-ul Anualei de Arhitectură Bucureşti - www.anuala.ro incepind cu
data de marti 1 mai 2012).Panourile vor fi numerotate pe spate, în ordinea în care se doreşte
expunerea pe simeze. Depunerea panourilor pregătite pentru expunere, însoţite de CD-ul care
conţine lucrările în format electronic, se va face la sediul OAR Filiala Bucureşti, Str. Academiei
nr. 18-20, până la data de luni luni 21 mai 2012, ora 16:00.
O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi un CD de prezentare a lucrării*.
CD-ul este obligatoriu să cuprindă:
•
•
•
•
•

Imagini ale materialului - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un scurt text de prezentare a lucrării - maxim 2500 caractere
Un scurt CV al autorului proiectului - maximum 2000 caractere
Imaginea panourilor expuse - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un folder numit web care să conţină imaginile panourilor in format TIFF de 1024x1463 pixeli

* Pentru a fi publicate in Albumul Anualei de Arhitectura 2012 si postate pe site-ul Anualei 2012
– www.anuala.ro -, toate lucrările trebuie să respecte condiţiile tehnice necesare mentionate
mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi si postarii pe site va
conduce la excluderea lucrării atit din Album cit si de pe site.
Toate proiectele prezente în expoziţie vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitectură Bucureşti 2012.
JURIUL secţiunii Imagine de arhitectura, ambele categorii:
•
•
•

Mihai Oroveanu, critic si istoric de arta - Preşedinte juriu
Arh. Andrei Pandele
Prof.dr. Arh. Sorin Vasilescu

PREMIILE secţiunii Imagine de arhitectura:
•

Proiect câştigător categoria fotografie de arhitectura: 300 Euro

•

Proiect câştigător categoria desn de arhitectura: 300 Euro

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA, FILIALA BUCURESTI
S t r. A c a d e m i e i n r. 1 8 - 2 0 , t e l / f a x : 0 2 1 3 0 3 9 2 2 6 , e m a i l : o a r b u c @ r d s m a i l . r o

7

VII. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNEA "7. Carte de Arhitectura"
În această secţiune sunt admise cărţile care tratează subiecte teoretice, critice si studii legate
de arhitectură, fiind excluse periodicele.
Participarea cu lucrări este deschisă tuturor membrilor filialei, autori de carte, indiferent de
secţiunea O.A.R. la care sunt înscrişi. Participanţii trebuie să aibă cotizaţia achitată la zi,
inclusiv pe anul 2012.
In Anuala vor fi expuse toate cartile iar premiul va fi acordat unei carti de autor.
Înscrierea în Concurs se face numai pe baza Formularului de Înscriere ataşat si a CD-ului,
conform invitaţiei de participare.
REGULAMENT
Lucrările secţiunii Carte de Arhitectură vor fi prezentate pe panouri paginate vertical din carton
muss de 70x100x5mm utilizand layout-ul sectiunii. Fiecare carte va fi prezentată în expoziţie pe
1 (un) panou. Fiecare participant poate expune mai multe carti.
Panourile vor respecta paginarea oficială a Anualei de Arhitectură - paginarea constituie o
cerinţă obligatorie pentru înscrierea panourilor de expoziţie; formatul oficial de paginare va
putea fi descărcat de pe site-ul Anualei de Arhitectură Bucureşti - www.anuala.ro – incepind de
miercuri 1 mai 2012.
Panoul trebuie obligatoriu să conţină coperta cărţii şi un scurt text de prezentare (maxim 2000
caractere).
Pentru jurizare fiecare participant va depune 5 (cinci) exemplare ale fiecărei cărţi la sediul OAR
Bucureşti, nu mai târziu de joi 10 mai 2012, ora 16:00, câte una pentru fiecare membru al
juriului, una pentru a fi prezentată în expoziţie şi una care va rămâne la OAR Bucureşti.
O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi un CD de prezentare a lucrării *.
CD-ul este obligatoriu să conţină:
•
•
•
•

Imaginea copertei - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un scurt text de prezentare a lucrării - maxim 2000 caractere
Imaginea panoului expus - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un folder numit web care să conţină imaginea panoului in format TIFF de 1024x1463 pixeli

* Pentru a fi publicate in Albumul Anualei de Arhitectura 2012 si postate pe site-ul Anualei 2012
– www.anuala.ro -, toate lucrările trebuie să respecte condiţiile tehnice necesare mentionate
mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi si postarii pe site va
conduce la excluderea lucrării atit din Album cit si de pe site.Nerespectarea acestor cerinte face
imposibila afisarea lucrarii pe site-ul Anualei 2012.
Toate proiectele prezente în expoziţie vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitectură Bucureşti 2012.
JURIUL secţiunii Carte de Arhitectură
•
•
•

Arh. Dana Vais - Preşedinte juriu
Istoric de arta Carmen Popescu (Franta)
Arh. Doina Petrescu (Universitatea din Sheffield – UK)

PREMIUL secţiunii Carte de Arhitectură
•

Lucrare câştigătoare 500 Euro
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VIII. ALBUMUL "ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI 2012"

Albumul Anuala de Arhitectură Bucureşti 2012 va cuprinde toate proiectele prezente în expoziţie
şi va fi structurat astfel încât să respecte organizarea acesteia pe cele şapte secţiuni.
Fiecare proiect va fi prezentat pe o pagină, proiectelor câştigătoare fiindu-le alocate două
pagini.
Pentru editarea în condiţii bune a Albumului, participanţii vor depune, o dată cu panourile pentru
expoziţie şi în conformitate cu calendarul anexat, până joi 10 mai 2012, ora 16:00, un CD
conţinând imaginile lucrării expuse *.
CD-ul este obligatoriu să cuprindă:
•
•
•
•
•
•

Imagini ale proiectului - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un scurt text de prezentare a lucrării, eventual cu date tehnice - maxim 2500 caractere
Planuri - format EPS sau PDF
Un scurt CV al autorului proiectului - maximum 2000 caractere
Imaginea panourilor expuse - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG
Un folder numit web care să conţină imaginile panourilor in format TIFF de 1024x1463 pixeli

* Pentru a fi publicate in Albumul Anualei de Arhitectura 2012 si postate pe site-ul Anualei 2012
– www.anuala.ro -, toate lucrările trebuie să respecte condiţiile tehnice necesare mentionate
mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi şi postarii pe site va
conduce la excluderea lucrării atit din Album cât şi de pe site.

IX. PREMIUL PRESEDINTELUI FILIALEI O.A.R. BUCURESTI
Premiul Presedintelui Filialei, in valoare de 750 euro, va fi acordat unui proiect care se va
incadra in tematica de dezbatere a Anualei de Arhitectura 2012, “ Eco – arhitectura”.

X. CONFERINTELE ECO-ARHITECTURA
Seria conferintelor din cadrul Anualei, doreste sa supuna dezbaterii o tema problematica pentru
contextul romanesc al constructiilor. Anul acesta, am ales ca subiectul sa fie eco-arhitectura,
tocmai fiindca tema este sensibila in Romania. Optica noastra priveste eco-arhitectura in primul
rand ca mentalitate si ca atitudine arhitectural-umana, social-urbana, educativ- culturala si
legislativa.
In acest sens, invitam arhitectii membri ai O.A.R. Bucuresti sa participe la eveniment prin
prezentari ale unor subiecte proprii legate de eco-arhitectura. Prezentarea trebuie trimisa in
rezumat pe maxim doua imagini A4, format PDF, continand un text de 800 caractere si scheme
sau imagini ale subiectului ales.De asemenea, materialele trebuie sa contina datele de contact
ale autorului: nume,adresa e-mail, telefon.
In urma unei selectii realizate de catre organizatorii Anualei 2012, se va alege un numar de
comunicari. Acestea vor fi publicate in rezumat, in revista “Buletinul si Arhitectii”, din perioada
urmatoare perioadei Anualei.

vineri 4 mai 2012 - termenul limită pentru eventuale întrebări;
luni 7 mai 2012 - termenul limita pentru transmiterea raspunsurilor la intrebari;*
joi 10 mai 2012 – termenul limita pentru trimiterea materialelor la adresa de e-mail:
oarbuc@rdsmail.ro
marti 15 mai 2012 – anuntarea rezumatelor selectionate
.
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* Eventualele întrebări vor fi adresate Comisarului Anualei, d-lui arh. Emil Ivănescu, pe adresa
de e-mail: oarbuc@rdsmail.ro - data limită: vineri 4 mai 2012. Răspunsurile la întrebări vor fi
transmise până luni 7 mai 2012. Începând cu această dată, toate întrebările şi răspunsurile la
intrebari vor fi postate şi pe site-ul Anualei de Arhitectură Bucureşti 2012 (www.anuala.ro).

Cu aceasta ocazie, in cadrul Eco-arhitectura, au fost invitati pentru a sustine conferinte cateva
personalitati internationale din domeniul eco-arhitecturii:

botanist Patrick Blanc (Franta),
arh. Triptique Architecture (Brazilia),
ing. prof. em. Klaus Daniels (ETH - Zurich, Elvetia)

Toate conferintele, atat ale specialistilor romani, cat si ale celor internationali, vor fi sustinute in
cadrul Salii Dalles, incepand cu ora 17:00, in zilele de 6,7,11 iunie 2012.
Va rugam sa confirmati participarea dumneavoastra la adresa de e-mail: oarbuc@rdsmail.ro,
pana pe data de 21 mai 2012

25.04 2012

Director executiv

Comisarului Anualei,

arh. Cornelia Burcus

arh. Emil Ivănescu
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