REGULAMENT:
PREMIILE FILIALEI O.A.R. PRAHOVA 2001 - 2012
Scop:
Premiile filialei teritoriale Prahova tintesc sa devina unul din principalele instrumente reper
angajate in revitalizarea colocviului profesional pe plan local. Organizata in premiera, Expozitia
Concurs va cauta sa promoveze, prin selectie si program, articularea unei pozitii critice vizavi de
evolutiile recente ale mediului construit local. Evenimentul cauta sa comunice si sa faca vizibile
valorile breslei fata de autorităţi şi publicul local.
Program:
Expozitia concurs, ce contine cele mai valoroase lucrari realizate intre 2001si 2012 inclusiv,
oriunde pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, de catre autori membrii ai filialei teritoriale
O.A.R. Prahova, este elementul central al evenimentului. In paralel cu expozitia principala vor fi
atrase si generate si alte evenimente conexe, (expozitii, conferinte publice profesionale) ce au
ca scop consolidarea evenimentului pe plan local.
A. Participanţi:
La Expoziţia Concurs pentru acordarea premiilor filialei pot participa arhitecţi membri ai Filialei
Prahova, precum şi colective coordonate de arhitecţi. Participarea presupune calitatea de autor
sau co-autor cu drepturi egale al proiectului respectiv. Fiecare autor sau colectiv de autori poate
pregăti maximum 2 panouri pentru fiecare lucrare (in Faza a 2-a). Un participant poate prezenta
lucrări la una sau mai multe secţiuni în aceeaşi ediţie. Numărul de lucrări prezentate este
nelimitat.
B. Sectiuni:
1.
Arhitectura Clădirilor de Locuit
2.
Arhitectură Civilă şi Industrială
3.
Amenajarea Spaţiilor Publice
4.
Intervenţii pe Clădirii Existente si Design
C. Condiţiile de admitere şi de prezentare a lucrărilor în expoziţie:
Pentru simplificarea conditiilor de selectie si jurizare, predarea proiectelor se va desfasura în
doua etape. Prima dintre ele consta dintr-o “predare digitala” – un document .pdf continând date
esentiale despre proiect (imagini si texte) conform Anexa 1a si Anexa 1b. 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 planse conform model Anexa 2.
C.1. Conditii de admitere pentru etapa 1
Elemente obligatorii:
La etapa 1 (preselecţie): vor fi predate pe email, sau pe un CD sau DVD urmatoarele materiale:
Un document pdf într-o rezolutie minim 72 dpi (pentru a putea fi vizualizat usor este
recomandata calitatea web pentru compresia fotografiilor), continând date grafice (fotografii ale
lucrarii, imagini 3D, fotografii de macheta, scheme explicative, pentru lucrarile de arhitectura
cladirilor de locuit, arhitectura civila si industriala, amenajarea spatiilor publice, interventii pe
cladiri existente si design – 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.).
Documentul trebuie trimis pe adresa: secretariat@oarprahova.ro
Format:
Documentul pdf va contine maximum 5 pagini A3. Imaginile si textele vor fi prezentate pe fond
alb. Formatul pentru documentul pdf si date despre informatiile cerute sunt prezentate în anexa
1, ce va face parte integranta din acest regulament. Formatul si datele sunt obligatorii.
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C.2. Conditii de admitere pentru etapa 2:
La etapa 2 (evaluare): vor fi predate panouri de expunere cu materiale grafice si texte despre
proiect, conform Anexa 2.
C.3. Condiţii de prezentare:
1. Secţiunea “Arhitectura Clădirilor de Locuit”:
- se accepta lucrari realizate ale unor imobile destinate locuirii: locuinte individuale sau
colective.
- vor fi prezentate fotografii exterioare şi interioare, plan de situaţie, planuri de nivel, secţiuni,
faţade, eventual detalii, axonometrii, perspective, scheme.
2. Secţiunea " Arhitectură Civilă şi Industrială”:
- se accepta lucrari realizate ale unor imobile civile, altele decit cele de la sectiunea 1, sau
imobile şi ansambluri/complexe industriale.
- vor fi prezentate fotografii exterioare şi interioare, plan de situaţie, planuri de nivel, secţiuni,
faţade, eventual detalii, axonometrii, perspective, scheme.
3. Secţiunea “Amenajarea Spaţiilor Publice”:
- se accepta lucrari realizate de amenajări ale unor spaţii publice.
- vor fi prezentate fotografii, planuri de încadrare, planuri, secţiuni, detalii, eventual axonometrii,
perspective, selecţiuni din planuri, fotografii, scheme conceptuale şi piese de analiză.
4. Secţiunea “Intervenţii pe Clădirii Existente si Design”:
- se accepta lucrari realizate de reabilitare sau conversie a unor cladiri existente, amenajari
interioare si design.
- vor fi prezentate fotografii, planuri de nivel, secţiuni, eventual detalii, axonometrii, perspective,
scheme.
C.4. Condiţii opţionale (materiale suplimentare)
Pentru toate secţiunile se pot prezenta machete, in cadrul Fazei a 2-a.
D. Juriul
Juriul este alcatuit din:
Calin Hoinărescu
Serban Sturdza
Johannes Bertleff
Ioan Lucinescu

membru titular
membru titular
membru titular
membru supleant

Deciziile juriului sint suverane si nu pot face obiectul unei contestatii.
Juriul este unic pentru toate secţiunile. Dintre membrii juriului se va alege un preşedinte.
Membrii juriului nu participă cu lucrări la această ediţie. Juriul beneficiază de ajutorul unui
secretar, fără drept de vot, care întocmeşte procesele verbale ce vor fi semnate de toţi membrii
juriului.
E. Selecţia şi premierea
Criterii de preselecţie, evaluare si jurizare:
Organizat in premiera, evenimentul Premiile Filialei Prahova a O.A.R. 2012, urmareste
promovarea lucrarilor valoroase din punct de vedere arhitectural luind insa in considerare si alte
aspecte:
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-

-

Dialogul sustinut cu contextul urban sau natural.
Activarea valorilor comunitare şi spirituale locale.
Inovatia spatiala si constructiva.
Gradul de sustenabilitate si de utilizare optima a resurselor.

La criteriile enuntate mai sus, juriul isi rezerva dreptul ca la momentul jurizarii sa poata adauga
cu acordul tuturor mebrilor juriului o serie de sub-criterii.
Vor fi efectuate de către juriu 3 etape:
I. Preselecţia: se determină lucrările susceptibile de a fi supuse evaluarii juriului şi
acestea sunt anunţate.
II. Evaluarea: din lucrarile admise in urma preselectiei se vor alege lucrarile susceptibile
de a primii premii.
III. Premierea: juriul acordă premiile pentru fiecare secţiune.
Anuntarea rezultatelor procesului de Preselectie, se va face prin email, catre toti pariticpantii.
Anuntarea premiilor are loc cu ocazia vernisajului expozitiei.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premii la oricare dintre secţiuni, în cazul în care sunt
prezentate prea puţine lucrări, sau acestea nu corespund criteriilor expoziţiei concurs, sau poate
decide acordarea unei Mentiuni de Onoare.
F. Premii
Premiul 1
Premiul 2
Premiul 3
Mentiune

800 euro
500 euro
300 euro
100 euro (optional)

G. Materiale pentru expoziţie (după preselecţia realizată de juriu) :
Lucrarile trebuie prezentate pe panouri din carton mousse (polistiren expandat caserat alb) cu
dimensiunea de 70X100X0,5 cm, paginate vertical. Fiecare lucrare poate fi expusă pe maxim 2
panouri. Panourile vor respecta formatul si datele conform modelelor din Anexa 2. Nu se
accepta mai multe lucrari pe un panou.
Impreuna cu panourile se va preda si un CD sau DVD care sa contina: imaginile panourilor
micsorate, format .jpg, rezolutie 72-100 dpi (optimizare web) si textele de prezentare ale
proiectelor in format .doc. Plansele proiectelor diferite, ale aceluiasi autor (i) pot fi puse pe
acelasi CD/DVD, in foldere distincte, iar pe coperta sa existe numele autorului si titlul fiecarui
proiect. Plansele si CD/DVD se vor preda la sediul filialei Prahova a O.A.R, adresa:Str.
Maramures, nr. 12, Camera 4.
H. Predarea materialelor pentru expoziţie
Rugam toti participantii sa regleze in avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor si al
altor materiale pentru publicarea lor eventuală pe site-ul filialei si/sau catalog.
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I. Calendarul Expozitiei Concurs
15 martie 2013: predarea materialelor de preselectie (format digital)
21 aprilie 2013: anuntarea rezultatelor preselectiei
10 mai 2013: data limita de predare a planselor pentru expozitie
21 mai 2013: vernisajul expozitiei
28 mai 2013: inchiderea expozitiei
J. Date de contact
Sediul O.A.R. – Prahova, Str. Maramures, nr. 12
Secretariat OAR
Pentru intrebari va adresati comisarului expozitiei VALCU Simona Gabriela – adresa de email:
valcu_simona@yahoo.com, tel: 0722430872

Pagina 4 din 4

