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I. PREZENTARE GENERALĂ

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România anunță organizarea ANUALEI DE 
ARHITECTURĂ BUCUREȘTI - ediția a XVI-a 2018, cu tema: „de utilitate publică”. Evenimentul se va 
desfășura în două perioade: prima perioadă, 20 iunie - 5 iulie 2018, iar a doua perioadă 6 octombrie – 
10 decembrie 2018 în spațiul public al Bucureștilor.
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ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREȘTI – ediția a XVI-a 2018 se desfășoară în doua etape:

Etapa 1

20 iunie 2018 – 5 iulie 2018

1) Premierea de arhitectură

2) Conferințele „de utilitate publică” cu prezentările juriului de arhitectură

Etapa 2

3) Expoziții și evenimente satelit

2) Itinerarea Anualei de Arhitectura 2018 prin cartierele bucureștene

Anuala de Arhitectură București 2018 militează pentru o arhitectură responsabilă, o arhitectură de 
utilitate publică sensibilă la ideea de context și comunitate. Premierea arhitecturii de bună calitate 
vizează proiecte realizate de arhitecți în anii 2017 și 2018.

II. EXPOZIȚIA DE PROIECTE. 

Predarea online va fi realizată până la data de 20 iunie 2018*

Preselecția va fi realizată în perioada 23-25 iunie 2018

Rezultatele preselecției vor fi postate vineri 25 iunie 2018

Jurizare, etapa 1si 2, va fi realizată în perioada 26 iunie – 4 iulie 2018

Gala de Premiere a Anualei București 2018, va fi 5 iulie 2018

*la secțiunea „Carte de arhitectura” se vor preda 5 exemplare din fiecare carte, destinate juriului 
secțiunii.

III. PARTICIPARE

Participanții la toate secțiunile Anualei de Arhitectură București 2018 pot fi:

1) toți membrii Filialei București a Ordinului Arhitecților din România;

2) arhitecții membrii ai altor filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România ale căror proiecte 
participante sunt realizate în București;

3) arhitecții romani din Diaspora cu lucrări realizate fie în București fie în străinătate;

Participanții trebuie să aibă cotizația achitată la zi (inclusiv pe anul 2018).

IV. SECȚIUNI ȘI PREMII

Secțiunile premiilor de arhitectură

Arhitectura construită

1. Arhitectura locuinței
2. Arhitectură civică și corporate
3. Arhitectură, conversie și restaurare
4. Arhitectură, intervenții și spațiul public
5. Amenajări de interior
6. Design de obiect
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Arhitectură și cercetare

7. Carte de arhitectură
8. Diplomă de arhitectură
9. Proiecte de arhitectură

Juriul Secțiunilor 1,2,3,4,5,6

Arh. Juan Trias de Bes (Spania) - Președintele juriului

Arh. Yoshihide Kobanawa (Japonia)

Arh. Jean-Paul Viguier (Franța)

Arh. Marc Jay (Danemarca)

Dr. arh. Marian Moiceanu (România)

Juriul Secțiunilor 7, 8, 9 

Dr. Arh. Françoise Pamfil - Președintele juriului

Arh. Dan Clinci

Scriitor Marius Chivu

Premiile Anualei de Arhitectură București 2018

Premiul secțiunii Arhitectura locuinței: 9000 lei

Premiul secțiunii Arhitectură civică și corporate: 9000 lei

Premiul secțiunii Arhitectură, conversie și restaurare: 9000 lei

Premiul secțiunii Arhitectură, intervenții și spațiul public: 6000 lei

Premiul secțiunii Amenajări de interior: 7000 lei

Premiul secțiunii Design de obiect: 4500 lei

Premiul secțiunii Carte de arhitectură: 4500 lei

Premiul secțiunii Diplomă de arhitectură: 2500 lei

Premiul secțiunii Proiecte de arhitectură: 4000 lei

Premii speciale

Premiul Președintelui: 2000 lei

Beneficiarul de arhitectură: 2000 lei
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V. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Arhitectura locuinței: în cadrul secțiunii sunt incluse ambele categorii de programe- locuire 
individuală și locuire colectivă. Deși diferite sub aspect cantitativ, accentul va fi pus pe calitatea și 
creativitatea locuirii și mai puțin pe aspectele cantitative. În ambele zone, proiectele trebuie să fie 
realizate sau finalizate de arhitecți în perioada 2017-2018.

Arhitectura civică și corporate: în cadrul secțiunii sunt prezente programe cu funcțiune 
corporate/birouri, sportivă, culturală, administrativă, medicală, religioasă realizate de arhitecți în 
perioada 2017-2018.

Arhitectura, conversie și restaurare: în cadrul secțiunii sunt prezente proiecte ce intervin pe clădiri 
existente, le refuncționalizează, sau/și conservă un obiect de arhitectură. Lucrările trebuie să fie 
realizate sau finalizate de arhitecți în perioada 2017-2018.

Amenajări de interior: în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de amenajare a spațiilor 
interioare pentru diferite funcțiuni public-economic-cultural/social dar și domestice: birouri, baruri, 
magazine, locuințe, spatii civice, medicale, religioase, expoziții etc., finalizate de arhitecți în perioada 
2017-2018.

Design de obiect: în cadrul secțiunii sunt prezente proiecte de design realizate de arhitecți.

Arhitectură, intervenții și spațiul public: acțiuni/intervenții/instalații socio-culturale în spațiul public.

Carte de arhitectură: secțiunea dorește să încurajeze prezența cărții de arhitectură, carte de autor 
unic sau de autor colectiv. Cartea de autor nu include periodice și cataloage de proiecte. La această 
secțiune pot participa nu doar arhitecții, dar și echipe mixte cu membri din diferite profesii care sa 
includă și arhitecți. Se predau 5 exemplare de fiecare carte, plus panoul la secțiunea aferentă.

Diplomă de arhitectură: pot participa acele proiecte jurizate în sesiunile din perioada 2017-2018.

Proiecte de arhitectură: proiecte care nu au fost construite, proiecte de sertar, proiecte cu un demers 
explorativ; acestea cuprind și proiecte din competiții, care trebuie prezentate ca un demers propriu și 
nu ca parte din competițiile de arhitectură toate trebuie să fie finalizate în perioada 2017-2018.

Premii speciale

Premiul președintelui filialei O.A.R. București

Premiul Președintelui Filialei va fi acordat unui proiect ales de președintele OARB.

Beneficiarul de arhitectură:

Premiul este acordat de juriul Anualei 2018. Partea finala a jurizării o constituie vizita la obiectivele 
nominalizate, în care membrii juriului discuta cu arhitecții și despre modul de interacțiune cu clientul. în 
urma acestui demers, juriul stabilește cea mai bună comunicare arhitect-client și desemnează un 
câștigător.

VI. PROCESUL DE JURIZARE

Premierea proiectelor se va face în trei etape:

1) Preselecția proiectelor

2) Jurizarea proiectelor calificate

Preselecția proiectelor va fi realizată pe baza materialelor predate de fiecare participant și are un 
caracter tehnic. 

Ordinul Arhitecților din România, Filiala București 4
str. Sf. Constantin nr. 32, sector 1, tel 021-3039226, email secretariat@oar-bucuresti.ro



Preselecția urmărește:

a) respectarea datelor/cerințelor de competiție
b) respectarea layout-ului propus de organizatori
c) respectarea textului și a creditelor

Preselecția va fi realizată în perioada 23-25 iunie 2018

Rezultatele vor fi anunțate pe 25 iunie 2018

Jurizarea proiectelor selecționate va fi realizată de cele două jurii anunțate și va cuprinde două etape, 
o etapa online și o etapă cu vizitarea obiectivelor nominalizate.

Criterii generale de jurizare:

1) inovație (2 puncte)
2) creativitate (4 puncte)
3) înscriere în context (2 puncte)
4) sustenabilitate (2 puncte)

VII. REGULAMENT

Înscrierea proiectelor în Concurs se face exclusiv prin completarea formularului online aflat la adresa 
https://www.entryform.ro/anuala2018/

Materialele se predau doar în format electronic și se descarca de pe adresa www.anuala.ro

Printarea materialelor precum și suportul outdoor al proiectelor vor fi asigurate gratuit de către 
AAB2018

Se cer următoarele:

1. Informații obligatorii despre proiect (vor fi postate pe site)

- Denumirea proiectului (în limba romană + în limba engleza)
- Amplasament
- Un scurt text de prezentare a lucrării în limba romana, eventual cu date tehnice – maximum 1200 
caractere împreună 
- Un scurt text de prezentare a lucrării în limba engleza, eventual cu date tehnice – maximum 1200 
caractere împreună
- Un scurt text descriptiv al lucrării în limba romana – maximum 100 cuvinte
- Un scurt text de prezentare a lucrării în limba engleza – maximum 100 cuvinte
- Informații despre autori: un singur autor sau autor colectiv/echipa. În cazul în care este un singur 
autor, el va trebui sa înscrie proiectul indicând nr. TNA, nume, prenume (în limba romana). În cazul în 
care este un autor colectiv (doua sau mai multe persoane), înscrierea pe fisa se va face astfel: la 
secțiunea autori se completează toate numele, iar la secțiunea TNA va fi scris numărul unuia din 
membri grupului de autori.
- Firma/biroul de proiectare (în limba romana + în limba engleza)
- Informații despre alți colaboratori (în limba romana + în limba engleza)

2. Layout de prezentare

Layout-ul de prezentare se va preda în format JPEG sau TIFF.

Layout-urile în format TIFF se vor salva fără layere, utilizând comanda „Flatten image” înainte de 
salvare. În plus, la salvarea în format TIF se va folosi compresie LZW.
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Se acceptă atât layout-uri RGB cât și cele CMYK.

Dimensiunile obligatorii ale layout-ului sunt de 8268 x 23622 pixeli, adică 70 x 200 cm la o rezoluție de 
300 dpi.

Layout-urile de alte dimensiuni vor fi respinse automat la înscriere.

Editarea layout-ului va trebui să țină cont de următoarele reguli:

a) 70-80% imagini ale obiectivului prezentat;
b) 15-25% planuri scheme și desene 2D
c) 5% text de prezentare obiectiv și echipa de proiectare + colaboratori

Notă: în cazul secțiunii Carte de arhitectura, regulile se adaptează obiectului expus - a) 85% imagini 
ale cărții prezentate și ale interiorului sau; b) 15% prezentare generala carte și autor unic sau autor 
colectiv.

3. Materiale pentru catalog

- Obligatoriu: 1-5 imagini ale proiectului, format TIFF sau JPEG.

Dimensiunile imaginilor vor fi de maximum 3500 x 3500 pixeli. Imaginile de alte dimensiuni vor fi 
respinse automat la înscriere.

Imaginile în format TIFF se vor salva cu compresie LZW

- Opțional: maximum 5 planuri și/sau secțiuni format PDF. Desenele vor avea o complexitate potrivită 
publicării la dimensiuni mici (10-20 cm)

Notă: Panoul tipărit de organizatori va avea dimensiunea 70x200cm. Fiecare proiect are un singur 
panou. Se va respecta paginarea oficială a Anualei de Arhitectură. Paginarea constituie o cerință 
obligatorie pentru înscrierea proiectelor în expoziție. Modelul de paginare poate fi descărcat de pe 
site-ul Anualei de Arhitectură București - www.anuala.ro

VIII. CALENDARUL EVENIMENTULUI DE PREMIERE

20 iunie 2018 Termenul limită pentru predarea materialelor online

23-25 iunie 2018 Realizarea preselecției

2 iunie 2018 Afișare rezultate preselecție

26 iunie - 4 iulie 2018 Jurizarea proiectelor selecționate

5 iulie 2018 Gala de Premiere a Anualei de Arhitectură București 2018

01.06.2018

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Comisarul Anualei de Arhitectură
dr. arh. Emil Ivănescu
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