
 

SITE‐UL CONCURSULUI www.arhetipuri.ro  

 

Ordinul Arhitecţilor din România, în parteneriat cu agenţia de publicitate AD(D)VERITAS, 

lansează un concurs naţional de arhitectură, deschis, organizat în două faze, 

intitulat “ARHETIPURI”. 

Acest concurs îşi propune să aducă servicii arhitecturii, spaţiului public din oraşe 
şi ideii de concurs de arhitectura în general. Se doreşte ca arhitectura selectată pe bază 
de performanţă şi competiţie să fie experimentală, avansată, vizibilă, cu valoare de 
reper, arhetipală. România se poate racorda astfel la eforturile multor ţări europene de 

a dezvolta spaţii publice de calitate. Beneficiarul ultim al acestui exerciţiu 

profesional şi al competiţiei ca instrument procedural este comunitatea care 
reprezintă „consumatorul” spaţiului public, cu reperele şi funcţiunile sale şi implicit 

oraşul. 

Concursul are ca obiect proiectarea unui pavilion temporar cu o puternică valoare 
de coeziune şi atractivitate socială, reper arhitectural în oraş, magnet şi catalizator 
urban, situat într‐un spaţiu public cu marcă identitară. Pavilionul are ca scop principal să 
demonstreze forţa arhitecturii de a se integra într‐un context al locului şi de a dialoga cu 
elementele spaţiale concurente, oferind răspunsuri valoroase, atrăgătoare, 

potenţând locul. Ca rezultat al unei competiţii profesionale, pavilionul temporar 
poate deveni o demonstraţie de calitate şi importanţă a inserţiei măiestrite a unui 
obiect de mici dimensiuni care generează efecte majore activând energiile 
locului. În acelaşi timp, competiţia este un “concurs de concursuri”, evaluând soluţii 
amplasate pe mai 18 spaţii publice din 8 oraşe şi multiplicând astfel mesajul rezultatelor, 
varietatea discursurilor şi ilustrând puterea de inovaţie de la intersecţia spiritului locului 
cu ideile transcendente.  

Funcţionarea pavilionului va fi de maxim 12 luni, după care va fi dezafectat, iar terenul 
va fi readus la situaţia iniţială. 

PARTICIPARE 

Concursul este deschis profesioniştilor sau studenţilor/absolvenţilor în specialităţile 
arhitectură, urbanism, sculptură, design, care doresc să intre într‐o competiţie deschisă 

şi arbitrată de un juriu de prestigiu format din arhitecţi şi publicişti din ţară şi ţări 
europene. 

LIMBA 

Limba concursului este româna. 

AMPLASAMENTE 

Nouă oraşe: Brăila, Braşov, Bucureşti sector 1, Cluj‐Napoca, Galaţi, Ploieşti, Sibiu, 
Timişoara şi Vaslui au înscris în concurs 19 amplasamente selectate. Aceste 
amplasamente pot fi vizualizate şi descărcate pe site‐ul www.arhetipuri.ro, Secţiunea 
„Amplasamente”. 

Concurenţii pot alege unul sau mai multe amplasamente din seria de posibilităţi 
disponibile, pentru fiecare amplasament ales propunând un proiect înscris în 
competiţie. 



FAZELE CONCURSULUI 

Concursul este organizat în două faze astfel: 

Faza I 

‐ lansare 19 aprilie 2010 

‐ jurizare 18‐19 iunie 2010 

Juriul va selecta între 6 şi 8 proiecte finaliste, care vor participa la faza a II‐a. 

‐ Gala de prezentare a rezultatelor, Bucureşti, 26 iunie 2010 

Faza a II‐a 

‐ lansare 28 iunie 2010 

‐ jurizare 30 iulie 2010 

Juriul va desemna câştigătorul concursului şi proiectele premiate. 

‐ Gala de premiere, Braşov, august 2010. 

JURIUL 
Juriul are şapte membri titulari: 

Tim Abrahams, redactor asociat al publicaţiei „Blueprint Magazine” (Marea Britanie) 

Jacques Allard, CEO Archimat, CEO Archi‐Europe (Belgia) 

Arh. Johannes Bertleff (România) 

Arh. Ioan Feier, reprezentantul Ordinului Arhitecţilor din România (România) 

Arh. Constantin Gorcea (România) 

Arh. Marius Marcu‐Lăpădat, reprezentantul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu” Bucureşti (România) 

Arh. Kimmo Liimatainen (Finlanda) 

PREMII 

Concurenţii ale căror proiecte vor fi selectate în faza a II‐a vor primi onorarii de 
participare în valoare egală de 1500 euro, în bani şi obiecte. 

Premiul I – 10000 euro, în bani şi obiecte 

Premiul II – 2500 euro, în bani şi obiecte 

Premiul III – 1500 euro, în bani şi obiecte 

Premii speciale: 6.000 euro în obiecte. 

Premiile vor fi compuse din recompense financiare de minim 50% din valoarea fiecăruia, 
cu excepţia premiilor speciale, care vor fi în obiecte. 

DOCUMENTAŢIA 

Tema şi regulamentul concursului se descarcă online de pe site‐ul www.arhetipuri.ro, 
rubrica „Concurs” – subrubricile ”Tema”, „Regulament”. 

Documentaţia amplasamentelor se vizualizează şi descarcă de pe site‐ul 
www.arhetipuri.ro, rubrica „Amplasamente”. 

 



ÎNSCRIEREA 

Concurenţii se pot înscrie, fără perceperea unei taxe, pe toată perioada desfăşurării 
fazei I a concursului, completând şi transmiţând online un formular de înscriere ce se 
poate obţine accesând rubrica „Amplasamente” sau „Incarca proiect”, butonul „Cont 
nou”, ale site‐ului www.arhetipuri.ro. 

PREDAREA PROIECTELOR FAZA I 

Proiectele se predau, fiecare separat, încărcând o arhivă electronică la Secţiunea 
„Concurs” – rubrica „Incarca proiect” a site‐ului www.arhetipuri.ro, la termenul limită 
14 iunie 2010, ora 24:00. Modalitatea de prezentare a proiectului este stabilită în temă 
şi regulament. 

 

Toate informaţiile necesare concurenţilor sunt accesibile pe site‐ului 
www.arhetipuri.ro. 

Concurenţii înregistraţi pe site vor comunica cu secretariatul numai 
prin intermediul site‐ului www.arhetipuri.ro. 


