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I. PREZENTARE GENERALĂ 

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România anunță organizarea ANUALEI DE 
ARHITECTURĂ BUCUREȘTI - ediția a XVII-a 2019, cu tema: „Forum București”.  

Anuala de Arhitectură inițiază programul “FORUM BUCUREȘTI” pentru o perioadă de doi ani, 
începând cu anul 2019. Scopul forumului este de a analiza diversele oportunități de dezvoltare 
arhitectural-urbanistică a Capitalei din perspectiva europeană. Programul va avea ca invitați 
profesioniști din mediul construcțiilor și al arhitecturii la nivel internațional cu scopul de a genera 
dezbateri pe diferite teme implementate în țările europene și care pot constitui oportunități de 
dezvoltare pentru Capitală. Acest program va genera un set de acțiuni și evenimente cultural-
profesionale adresate atât arhitecților, industriei în construcții, instituțiilor și administrațiilor locale, cât 
și publicului larg. O sinteză a acestor discuții va genera un document util pentru orașul București și 
pentru diferite inițiative care vizează dezvoltarea contextului urban contemporan.  

Competiția de Proiecte ale Anualei, în paralel cu programul forumului, va expune exemple de cea 
mai buna practică arhitecturală în Capitală și în țară. Începând cu această ediție, Anuala 
Bucureșteană prin site-ul Anualei, www.anuala.ro va deveni principalul motor de căutare online, a 
arhitecturii din București. Publicul larg, potențialii clienți de arhitectură, vor fi invitați să descopere o 
sursă structurată, o arhivă digitală online, ce conține atât arhitectură construită, proiecte de 
arhitectură, precum și arhitecți, echipele și firmele de arhitectură din București, dar și din țară care 
proiectează și construiesc în zona capitalei.  

Începând cu anul 2019, Anuala de Arhitectură București va premia atât demersul de arhitectură cât și 
cel de construcție și finalizare al lucrărilor. Alături de arhitecți, vor primi distincții toti profesionistii ce 
vor  contribui la buna finalizare a unei construcții: clienți, dezvoltatori, antreprenori, instituții, project-
manageri, ingineri.     

Anuala de Arhitectură București  se va desfășura în trei  perioade: prima perioadă, 20 mai - 10 iulie 
2019, a doua perioadă 1 august – 22 octombrie 2019, și a treia 4 noiembrie – 10 decembrie 2019. 

ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREȘTI – ediția a XVII-a 2019 se desfășoară în trei etape: 

 

Etapa 1 

20 mai 2019 – 10 iulie 2019 

1) Evenimente și dezbateri profesionale „Forum București” 

2) Competiții de arhitectură  

3) 10 iunie 2019 - predare online pentru Anuală 

4) 14-15 iunie 2019 - preselecție 

5) 24 iunie–9 iulie 2019 - jurizare internațională, conferințele juriului AAB2019 , atelierele 
„Forum București” 

6) 10 iulie 2019 - Gala de Premiere Anuala de Arhitectură București 2019, ediția a XVII-a  

http://www.anuala.ro/
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Etapa 2 

1 august 2019 – 22 octombrie 2019 

1) Evenimente și dezbateri profesionale „Forum București” 

2) Itinerarea Anualei de Arhitectură București  2019 în spațiile publice bucureștene 

3) Competiții de arhitectură 

4) Evenimente satelit 

 

Etapa 3 

4 noiembrie – 10 decembrie 2019 

1) Evenimente și dezbateri profesionale „Forum București” 

2) Lansarea Ghidului Turistic de Arhitectură Contemporană în București 2019 - Catalogul 
Anualei 2018/2019 

 

Anuala de Arhitectură București 2019 militează pentru o arhitectură responsabilă, o arhitectură de 
utilitate publică sensibilă la ideea de context și comunitate.  

 

II. EXPOZIȚIA DE PROIECTE.  

Predarea online va fi realizată până la data de 10 iunie 2019 

Preselecția va fi realizată în perioada 14-15 iunie 2019 

Rezultatul preselecției va fi transmis individual fiecărui participant, luni 17 iunie 2019 

Etapa 2 de jurizare va fi realizată în perioada 24 iunie–9 iulie 2019  

Gala de Premiere a Anualei București 2019  se va desfășura pe data de miercuri 10 iulie 2019 

III. PARTICIPARE 

Participanții la toate secțiunile Anualei de Arhitectură București 2019 pot fi: 

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

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

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

Participanții trebuie să aibă cotizația achitată la zi (inclusiv pe anul 2019). 

4) în cazul secțiunilor de diplome de arhitectură și amenajări de interior, participanții pot să nu fie 
membri OAR dar trebuie să aibă încheiat examenul de diplomă la o facultate / universitate de profil din 
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țară sau din străinătate.  

 

IV. SECȚIUNI ȘI PREMII 

 

Arhitectura Construită 

1. Arhitectură locuinței individuale 
2. Arhitectură locuinței colective 
3. Arhitectură publică 
4. Arhitectură, conversie și restaurare 
5. Arhitectură, intervenții și spațiul public 

 
Arhitectura Spațiului interior 
 

6. Amenajări rezidențiale 
7. Amenajări Horeca 
8. Amenajări corporate și retail 
9. Amenajări expoziții, standuri și scenografie 
10. Design de obiect 

 
Cercetare prin Arhitectură 
 

11. Carte de arhitectură 
12. Arhitectură participativă 
13. Diplome de arhitectură 
14. Diplome amenajări de interior și design industrial 

 
Proiecte de Arhitectură # caut beneficiar 
 

15. Arhitectura locuinței 
16. Arhitectură publică 
17. Amenajări de interior 

 
 
 
 
 

Juriul Categoriei Arhitectura Construită_ Secțiunile 1,2,3,4,5 

 

1. arh. João PARDAL MONTEIRO (Portugalia) 

 2. arh. Merce BERENGUER (Spania) 

3. arh. Manuel BAILO (Spania) 

4. arh. Martin DUPLANTIER (France) 

5. arh. Ivana STANCIC (Olanda/Serbia)  

6. arh. Dorin ȘTEFAN (România) 

7. arh. Alexandru GĂVOZDEA (România) 
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Juriul categoriei Arhitectura Spațiului Interior_ Secțiunile 6,7,8,9,10  

1. Ileana RĂDUCANU 

2. arh. Corvin CRISTIAN 

3. dsg. Mihnea GHILDUȘ  

4. arh. Beatrice-Gabriela JÖGER  

5. arh. Andrei FENYO  

 

Juriul categoriei Cercetare prin Arhitectură_ Secțiunile 12,13,14 

1. arh. Marc JAY (Danemarca) 

2. arh. Ana  MARIA GOILAV(România) 

 3. arh. Alexandru RĂUȚĂ (România) 

4. arh. Dan MOHANU (România) 

5. arh. Anca Ioana IONESCU (Olanda/România) 

 

 

Juriul secțiunii Carte de  Arhitectură 

1. arh. Melania DULĂMEA _UAUIM 

2. Vlad NICULESCU _ Cărturești 

3. arh. Nicolae Alexandru PANAITESCU  

 

 

Juriul categoriei Proiecte de arhitectură #caut beneficiar_ Secțiunile 15,16,17 

1. arh. Adrian ZERVA 

2.  arh. Silvia PINTEA  

3.  arh. Radu TEACĂ 

4.  arh. Cătălin BERESCU 

5.  arh. Tiberiu FLORESCU 
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Premiile Anualei de Arhitectură București 2019 

 

 

Arhitectură Construită 

1. Premiul secțiunii Arhitectura locuinței individuale: 6 000 lei 

2. Premiul secțiunii Arhitectura locuinței colective: 6 000 lei 

3. Premiul secțiunii Arhitectură publică: 6 000lei 

4. Premiul secțiunii Arhitectură, conversie și restaurare: 6 000 lei 

5. Premiul secțiunii Arhitectură  și spațiul public – 5 000 lei 

 

Arhitectura Spațiului interior 

6. Premiul secțiunii Amenajări rezidențiale: 5000 lei 

7. Premiul secțiunii Amenajări Horeca:  5000 lei 

8. Premiul secțiunii Amenajări corporate și retail:  5000 lei 

9. Premiul secțiunii Amenajări expoziții, standuri și scenografie: 5000 lei 

10. Premiul secțiunii Design de obiect:  4500 lei 

 

Cercetare prin Arhitectură 

11. Premiul secțiunii Carte de arhitectură: 3000 lei 

12. Premiul secțiunii Arhitectură participativă: 3000 lei 

13. Premiul secțiunii Diplomă de arhitectură: 2500 lei 

14. Premiul secțiunii Diplomă de arhitectură de interior și design de obiect:  2500 lei    

 

Proiecte de Arhitectură # caut beneficiar 

15. Premiul secțiunii Arhitectura locuinței: 3000lei 

16. Premiul secțiunii Arhitectură publică: 3000 lei 

17. Premiul secțiunii Amenajări de interior: 3000 lei 
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V. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 

ARHITECTURA CONSTRUITĂ 

Arhitectura locuinței individuale -  în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele axate pe locuirea 
individuală. Proiectele participante trebuie să fie realizate în București  sau în țară de către arhitecți 
OAR București, precum și de către arhitecții OAR din țară care au construit în București. Proiectele 
trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu mai fi  participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene.  

Arhitectura locuinței colective -  în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele axate pe locuirea 
colectivă. Proiectele participante trebuie să fie realizate în București  sau în țară de către arhitecți 
OAR București, precum și de către arhitecții OAR din țară care au construit în București. Proiectele 
trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu mai fi  participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene. 

Arhitectura publică -  în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele cu următorul program: office, 
administrație, turism, sănătate, culte, cultură, sport, industrie.  Proiectele trebuie să fie realizate în 
București  sau în țară de către arhitecți OAR București, precum și de către arhitecții OAR din țară care 
au construit în București. Proiectele trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu mai fi  participat la 
alte ediții ale Anualei Bucureștene. 

Arhitectură, conversie și restaurare - în cadrul secțiunii sunt prezente proiecte de restaurare, de 
conservare dar și proiectele de intervenție pe clădiri existente, de refuncționalizare și reabilitare. 
Proiectele trebuie să fie realizate în București  sau în țară de către arhitecți OAR București, precum și 
de către arhitecții OAR din țară care au construit în București. Proiectele trebuie sa fie finalizate în 
ultimii 6 ani și să nu mai fi  participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene. 

Arhitectura spațiului public -  în cadrul secțiunii sunt prezente proiecte de amenajări de spații 
publice până la amenajări de grădini cu funcțiune de spațiu public. Proiectele trebuie să fie realizate în 
București  sau în țară de către arhitecți OAR București, precum și de către arhitecții OAR din țară care 
au construit în București. Proiectele trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu mai fi  participat la 
alte ediții ale Anualei Bucureștene. 

 

ARHITECTURA SPAȚIULUI INTERIOR 

Amenajări rezidențiale - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de amenajare a spațiilor 
interioare pentru locuințe. Proiectele trebuie să fie realizate în București  sau în țară de către arhitecți 
OAR București, precum și de către arhitecții OAR din țară care au construit în București. Proiectele 
trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu mai fi participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene. 

Amenajări Horeca - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de amenajare a spațiilor interioare 
în programe Horeca. Proiectele trebuie să fie realizate în București  sau în țară de către arhitecți OAR 
București, precum și de către arhitecții OAR din țară care au construit în București. Proiectele trebuie 
să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu mai fi participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene. 

Amenajări corporate și retail -  în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de amenajare a 
spațiilor interioare cu funcțiuni tip office și amenajări de magazine și spații comerciale. Proiectele 
trebuie să fie realizate în București  sau în țară de către arhitecți OAR București, precum și de către 
arhitecții OAR din țară care au construit în București. Proiectele trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani 
și să nu mai fi participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene.  
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Amenajări expoziții, standuri și scenografie - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de 
amenajare a expozițiilor de artă, de arhitectură, pe diverse teme culturale, diverse standuri din cadrul 
unor evenimente și festivaluri, diverse scenografii din teatru, film și dans, etc. Proiectele trebuie să fie 
realizate de către arhitecți OAR București. Proiectele trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu 
mai fi  participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene.    

Design de obiect -  în cadrul secțiunii sunt prezente proiecte de design de obiect realizate de arhitecți 
membri OAR București. Proiectele trebuie să fie realizate de către arhitecți OAR București. Proiectele 
trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani și să nu mai fi participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene.     

 

CERCETARE PRIN ARHITECTURĂ   

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 2 exemplare din fiecare carte, un fișier pdf conținând materialul scris al 
cărții (bun de tipar), plus panoul la secțiunea aferentă. Cărțile trebuie sa fie finalizate în ultimii 6 ani si 
sa nu mai fi  participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene.     

Arhitectură participativă - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele si evenimentele 
participative în spațiul public - social, instalații care să aibă o direcție socială și culturală de arhitectură, 
orientată către cetățeni, către comunitățile locale, către diferitele grupuri sociale și minoritare. 
Proiectele trebuie să fie realizate de către echipe care să conțină și arhitecți membri OAR București. 
Proiectele trebuie să fie finalizate în ultimii 6 ani si să nu mai fi participat la alte ediții ale Anualei 
Bucureștene.  

Diplomă de arhitectură - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de diplomă de arhitectură din 
universitățile și facultățile de arhitectură din România, care să fie finalizate în anii 2018 – 2019 și să nu 
mai fi participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene. 

Diplomă de arhitectură de interior și design de obiect - în cadrul secțiunii sunt incluse toate 
proiectele de diplomă de arhitectură de interior și design de obiect din universitățile și facultățile de 
arhitectură din România, care să fie finalizate în anii 2018 – 2019 și să nu mai fi  participat la alte ediții 
ale Anualei Bucureștene. 

 

PROIECTE DE ARHITECTURĂ # CAUT BENEFICIAR 

Arhitectura locuinței - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de arhitectură de sertar, 
proiecte realizate la nivel de idee și de concept cu subiectul locuirii, proiecte care pot reprezenta o 
carte de vizită a arhitectului sau echipei, proiecte care pot atrage un potențial client de arhitectură 
rezidențială. Proiectele trebuie să fie realizate de către arhitecți stagiari sau arhitecti membrii OAR 
București. Proiectele trebuie să nu mai fi participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene.  

Premiul secțiunii Arhitectură publică - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de arhitectură 
de sertar, proiecte realizate la nivel de idee și de concept cu program de funcțiuni publice (office, 
retail, sport, culte, cultură, turism, etc.), proiecte care pot reprezenta o carte de vizită a arhitectului sau 
echipei, proiecte care pot atrage un potențial client de arhitectură publică. Proiectele trebuie să fie 
realizate de către arhitecți stagiari sau arhitecți membri ai OAR București. Proiectele trebuie să nu mai 
fi participat la alte ediții ale Anualei Bucureștene. 
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Premiul secțiunii Amenajări de interior - în cadrul secțiunii sunt incluse toate proiectele de 
arhitectură de sertar, proiecte realizate la nivel de idee și de concept pentru amenajarea unor spații 
interioare proiecte care pot reprezenta o carte de vizită a arhitectului sau echipei, proiecte care pot 
atrage un potențial client de amenajare de interior. Proiectele trebuie să fie realizate de către arhitecți 
stagiari sau arhitecți membri ai OAR București. Proiectele trebuie să nu mai fi participat la alte ediții 
ale Anualei Bucureștene. 

 

Premii speciale 

Premiul președintelui Filialei București a O.A.R.  

Premiul Președintelui Filialei va fi acordat unui proiect sau unor proiecte alese de președintele OAR 
București. 

Premiile partenerilor 

Premii și distincții acordate de partenerii Anualei de Arhitectură București, ediția a XVII-a 2019 

VI. PROCESUL DE JURIZARE 

Premierea proiectelor se va face în trei etape: 

1) Preselecția proiectelor 

2) Jurizarea on-line a  proiectelor calificate 

3) Jurizarea in-site a proiectelor nominalizate 

 

Preselecția proiectelor va fi realizată pe baza materialelor predate de fiecare participant și are un 
caracter tehnic. 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 14-15 iunie 2019. Rezultatele vor fi anunțate individual, pe 17 
iunie 2019. Toate proiectele preselectate vor fi postate si promovate bilingv pe site-ul, www.anuala.ro 

 

Jurizarea on-line a proiectelor selecționate va fi realizată de cele cinci jurii anunțate și va cuprinde 
două etape: 1) o etapa on-line; 2)o etapă, in-site cu vizitarea obiectivelor nominalizate (pentru juriile 
de la categoriile Arhitectură Construită și Arhitectura Spațiului Interior).  

În urma jurizării on-line va fi selecționata o lista scurta de proiecte (shortlist),ce va contine si proiectele 
nominalizate. In functie de numarul de proiecte preselectionate la fiecare secțiune precum si în funcție 
de decizia juriului, lista scurta cuprinde maxim 10 proiecte, dintre care între  două și trei nominalizări. 
Proiectele selecționate in etapa on-line, aflate in lista scurta a fiecarei sectiuni, vor fi postate si 
promovate bilingv pe site-ul www.anuala.ro. Aceste proiecte vor fi printate pe suport outdoor rigid.  

În etapa in-site, juriul va selecționa din cadrul proiectelor nominalizate un singur proiect câștigător 
pentru fiecare sectiune.  

La Anuală pot participa și proiecte „Hors concours” în care autorii specifică că nu vor să fie introduse 

http://www.anuala.ro/
http://www.anuala.ro/
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în procesul de jurizare final. Aceste proiecte vor fi supuse etapei de preselecție și de jurizare on-line 
pentru a fi selecționate  pentru  a fi postate pe site-ul Anualei de Arhitectură București 2019 și dacă se 
pot alătură listei scurte specifice fiecărei secțiuni, fără a afecta prezența proiectelor participante la 
competiție.   

Criterii generale de jurizare: 

1) inovație (2 puncte) 
2) creativitate (5 puncte) 
3) înscriere în context (2 puncte) 
4) sustenabilitate (1 punct) 

VII. REGULAMENT 

Înscrierea proiectelor în Concurs se face exclusiv prin completarea formularului online aflat la adresa 
https://www.entryform.ro/anuala2019/ 

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

Printarea materialelor precum și suportul proiectelor vor fi asigurate gratuit de către AAB2019. 

Proiectele selecționate în urma preselecției vor fi prezente pe site-ul Anualei -  www.anuala.ro -  iar 
cele tipărite vor fi proiectele selecționate în faza de jurizare online. 

 

Se cer următoarele: 

 Pentru categoriile  ARHITECTURĂ CONSTRUITĂ și ARHITECTURA SPAȚIULUI INTERIOR 

 

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

 

- Denumirea proiectului (în limba romană + în limba engleză) 
- Amplasament, adresa proiectului 
- Un scurt text de prezentare a lucrării în limba română, eventual cu date tehnice – maximum 600 
caractere împreună – textul va fi postat pe site-ul www.anuala.ro, dar si pe șablonul specific secțiunii 
alese de participant 
- Un scurt text de prezentare a lucrării în limba engleză, eventual cu date tehnice – maximum 600 
caractere împreună - textul va fi postat pe site-ul www.anuala.ro, dar si pe șablonul specific secțiunii 
alese de participant 
- Informații despre autori: un singur autor sau autor colectiv/echipă. În cazul în care este un singur 
autor, el va trebui să înscrie proiectul indicând nr. TNA, nume, prenume (în limba română). În cazul în 
care este un autor colectiv (două sau mai multe persoane), la cel puțin unul din autori se va indica 
nr. TNA 
- Firma/biroul de proiectare  
- Clientul de arhitectură 
- Colaboratorii– specialiști care au contribuit la buna finalizare a proiectului (specialitatea trebuie 
precizată atat în limba română, cât și  în limba engleză): 
dezvoltator/antreprenor/instituție/administrație, inginerii pe specialități, echipa project managment și 
coordonare;  

NOTA: participanții nu sunt obligați să menționeze toți specialiștii care au fost implicați în proiect, ci 

http://www.anuala.ro/
http://www.anuala.ro/
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doar pe aceia, care, în opinia arhitectului sau echipei, au contribuit la buna finalizare și implementare 
a proiectului.  

 

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. 

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 

 

Pentru categoriile  CERCETARE PRIN ARHITECTURĂ și PROIECTE DE ARHITECTURĂ # CAUT 
BENEFICIAR 

 

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

- Denumirea proiectului (în limba română + în limba engleză) 

- Amplasamentul (în cazul secțiunilor Diplome de arhitectură, Arhitectură participativă) 

- Un scurt text de prezentare a lucrării în limba română, eventual cu date tehnice – maximum 600 
caractere împreună – textul va fi postat pe site-ul www.anuala.ro, dar si pe șablonul specific secțiunii 
alese de participant 

- Un scurt text de prezentare a lucrării în limba engleză, eventual cu date tehnice – maximum 600 
caractere împreună - textul va fi postat pe site-ul www.anuala.ro, dar si pe șablonul specific secțiunii 
alese de participant 

- Informații despre autori: un singur autor sau autor colectiv/echipă. În cazul în care este un singur 
autor, el va trebui să înscrie proiectul indicând nr. TNA, nume, prenume (în limba română). În cazul în 
care este un autor colectiv (două sau mai multe persoane) la cel puțin unul din autori se va indica 
nr. TNA. În cazul diplomelor autorul/autorii nu trebuie să fie membri OAR, dar trebuie să fi încheiat 
examenul de diplomă de arhitectură.  

- Echipa de îndrumători care a coordonat proiectul, în cazul secțiunilor dedicate diplomelor 

- Firma/biroul de proiectare 

- Editura la care a apărut cartea, în cazul secțiunii Carte de Arhitectură 
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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. 

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 arhitectură, 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. Panourile tipărite sunt cele alese de juriu în urma jurizării online. Celelalte panouri vor fi 
promovate și postate bilingv, în engleză și română, pe site-ul www.anuala.ro.  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 

 

 

 

http://www.anuala.ro/
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VIII. PACHETUL DE PREMIERE AAB2019 

 

Castigatorul fiecarei sectiuni va primi urmatorul Pachet de Premiere AAB2019: 

1) Trofeul Anualei de Arhitectura Bucuresti 2019 

2) Placuta out-door cu distinctia Anualei; organizatorii vor pune la dispozitie inclusiv o echipa de 
montare a placutei pe cladirea castigatoare precum si in spatiul interior castigator.  

3) Diploma de Excelenta AAB2019 

4) Catalogul AAB 2018-2019 (va fi tiparit in etapa finala a Anualei) 

5) AAB2019 brand/bag 

 

Nominalizatii fiecarei sectiuni vor primi urmatorul Pachet AAB2019 

1) Diploma nominalizare AAB2019 

2) Catalogul AAB 2018-2019 (va fi tiparit in etapa finala a Anualei) 

3) AAB2019 brand/bag 

 

Selectionatii din Lista-Scurta a fiecarei sectiuni vor primi urmatorul Pachet AAB2019 

1) AAB2019 brand/bag 
 

2) Catalogul AAB 2018-2019 (va fi tiparit in etapa finala a Anualei) 
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IX. CALENDARUL EVENIMENTULUI DE PREMIERE 

 

10 iunie 2019 Termenul limită pentru predarea materialelor online 

14,15 iunie 2019 Preselecție 

17 iunie 2019 Anunț individual rezultate preselecție 

 24 iunie - 9 iulie 2019 Jurizarea online și in-site a proiectelor  

10 iulie 2019 Gala de Premiere a Anualei de Arhitectură București 2019 

 

 

20.05.2019 

Secretar Executiv 
arh. Cornelia Burcuș 

Comisarul Anualei de Arhitectură Bucuresti2019 
dr. arh. Robert Zotescu 

 

 Președinte OAR București  

dr. arh. Emil Ivănescu 
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