
Anuala de Arhitectură București 2015 

 

Anuala de Arhitectură a Filialei București a Ordinului Arhitecților din România este un 

eveniment profesional dedicat culturii mediului construit care se desfăşoară în fiecare an, 

având drept componentă generativă expoziția de arhitectură la care participă arhitecţii 

membri ai O.A.R. Bucureşti.  

Ediţia 2015 are loc în perioada 23 mai şi 3 decembrie. Pentru această ediție a fost lansată 

tema Construind comunitatea, O.A.R. Bucureşti dorind să devină partener al comunităților 

care se preocupă activ de mediul urban și acționează pentru creșterea calității arhitecturii, 

locuirii, mediului și peisajului cultural.  

Arhitectul este un facilitator al locuirii și arhitecturii, la care comunitățile vor fi încurajate să 

apeleze pentru a modela împreună spațiul urban în care ne desfășurăm activitatea. Arhitectura 

– ca loc de întâlnire, în egală măsură a naturii şi a oamenilor – modelează comunităţile şi dă 

viaţă cartierelor. 

Pe lângă expoziția de arhitectură au fost selectate 18 proiecte culturale care se înscriu în tema 

Anualei. Proiectele selectate în urma unui apel către bucureşteni încearcă să arate cum pot 

contribui cetăţenii la creşterea calității vieţii, cum pot folosi ei oraşul prin învecinare, 

implicare, comunicare, respect, colaborare.  

 

Programul Anualei de Arhitectură București 2015 

MAI 

23 mai – 116 ani de la nașterea arhitectului G.M. Cantacuzino 

Mai-iulie – Încotroceni – Oameni, Idei, Povești, proiect al cartierului Cotroceni 

IUNIE 

6-21 iunie – Tei în acțiune, proiect derulat de studioBasar împreună cu asociația Komunitas 

10-24 iunie – Locuirea în Bucureștii Noi, proiect realizat de studenți arhitecți la 

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, asociat cu proiectul La pas prin 

Bucureștii Noi, realizat de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate 

12-14 iunie – Street Delivery, ediția a 10-a, organizată în parteneriat Ordinul Arhitecților din 

România și Fundația Cărturești. La această ediție, Ordinul Arhitecților va pune în discuție 

calitatea spațiului public al zonei Grădina Icoanei - bd. Magheru, transformările lui din 

ultimii 10 ani și cerințele cetățenilor. 

17-19 iunie – Timpuri Noi în acțiune, proiect derulat de studioBasar împreună cu Asociația 

Komunitas 

19 iunie – Curs structuri de lemn pentru arhitecți, parte din programul de pregătire 

profesională continuă 

20 iunie – Participare a O.A.R. la Târgul de Inovație Civică organizat de Centrul de Resurse 

pentru participare publică 

25-28 iunie – Deschiderea expoziției de proiecte în Grădina Universitarilor, str. Dionisie 

Lupu 46, jurizarea proiectelor cu vizitarea proiectelor nominalizate de către juriu 

29-30 iunie – Prezentarea proiectelor nominalizate în fața juriului și a publicului 



IULIE 

2 iulie – Festivitatea de premiere a premiilor Anualei 2015 

2-7 iulie – Proiecții de film Dance film platform  

6-12 iulie – Grădina de vară Favorit. Împreună în Drumul Taberei - proiect propus de 

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Arhitectură, Centrul de Resurse pentru Participare 

Publică, Iniţiativa Favorit și Odaia Creativă 

10 iulie – Curs despre învelitori din șindrilă de lemn pentru arhitecți, parte din programul de 

pregătire profesională continuă 

14-15 iulie – Proiecții de film Urban Eye 

17 iulie – Curs despre tehnici de realizare a pardoselii de mozaic și a tratamentelor pentru 

beton aparent pentru arhitecți, parte din programul de pregătire profesională continuă 

20 iulie – Deschiderea expoziției itinerante Premiile și Nominalizările Anualei de Arhitectură 

2015 pe strada Lipscani 

30 iulie-23 noiembrie – Itinerarea expoziției Premiile și Nominalizările Anualei de 

Arhitectură 2015 prin diferite cartiere și spații publice din București 

31 iulie-7 august – Vecini de bloc în grădină. Discuții despre probleme de vecinătate ale unui 

ansamblu de locuit din Şoseaua Giurgiului 

Iulie – Ateliere pentru copii realizate de echipa De-a arhitectura 

AUGUST 

6-8 august – Festivalul solidarității Intercomunitare-Pakivalo, organizat de Asociația 

Romano ButiQ și K Consulting Management and Coordination. Filiala București a OAR va fi 

partener la discuțiile despre problemele comunității din Giulești privind mediul construit şi 

calitatea vieţii 

SEPTEMBRIE 

1 septembrie-15 octombrie – Fațadele sunt ale comunității, proiect pentru revitalizarea casei 

Costa-Foru din Dealul Mitropoliei 

13-15 septembrie – București, al meu, al lui, al cui - proiecții de filme pe tematici urbane, 

proiect propus de Asociația Komunitas 

18 septembrie – Curs despre conformarea energetică a clădirilor pentru arhitecți, parte din 

programul de pregătire profesională continuă 

19-5 octombrie – Vrem un parc în Prelungirea Ghencea. Ce-i de făcut?, proiect derulat de 

Grupul de Inițiativă prelungirea Ghencea 

OCTOMBRIE 

3 octombrie – Construind comunicare. JOC DE ROL, parte a proiectului URBOTECA 

realizat de Asociația pentru Tranziție Urbană 

3-25 octombrie – SenseAbility™ despre integrarea în spațiul public a persoanelor 

nevăzătoare, proiect derulat de Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială 

23-24 octombrie – Curs despre tehnici de marketing pentru arhitecți, parte din programul de 

pregătire profesională continuă 



14-29 octombrie – Expoziții la Sala Dalles: anualele de arhitectură ale altor filiale OAR; 

expoziția cu proiecte ale studenților de la UAUIM, cu tema  locuințe colective; expoziții ale 

grupurilor de lucru ale OAR. 

NOIEMBRIE 

6 noiembrie – Curs despre arhitectura interesului public pentru arhitecți, parte din 

programul de pregătire profesională continuă 

DECEMBRIE 

3decembrie – Lansarea Raportului pentru București, documentul final al Anualei de 

Arhitectură București 2015. Acesta va fi trimis autorităților și comunicat public pentru a 

atrage atenția asupra necesităţii unor politici publice orientate către comunități. În închiderea 

Anualei va fi organizată o Seară de Jazz.  

 

Programul detaliat al Anualei va fi afișat pe site-ul www.anuala.ro și anunțat pentru fiecare 

lună în parte, fiind posibile modificări ale datelor și apariția altor evenimente și proiecte. 


