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conexiuni: conexiuni 

navale sau aeriene, 

Mega-

bunul nostru p
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paradoxal, supra-
 alte feluri de ziduri. O 

 

  

C   Cum se transformă 

domeniul  sub această presiune a supra-comunicarii si conectivității? Cum 

-

inf

  e arhitectura este 

 genereze .   

CONECTAŢI prin arhitectură 
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Chains
 

sau ne despart  

Oscar W d   nu ar mai fi 
 Am fi avut nevoie totuşi de arhitectură, dacă natura ar fi fost 

“confortabilă”? -texte : 

dincolo    din întâlnirile 
  de a ne facilita modul 

de a intra în contact.   

împotriva naturii, fel de .  

... considera 

Alberto Perez Gomez, 
  Va invitam sa analiza  scena 

-

zgomot , supra-  supra-comunicare (Neil 

Leach)   de a intra în ,,  (Hartmut 
Rosa)  

natura, cu locul, cu timpul   

F   

Victor Hugo privea arhitectura ca 
. Dar care 

 La fel de bine am putea întreba care este 

misiunea arhitectului, creator în mod simultan de (con)texte si de... pre-texte.   
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JURIU 

Juriul este alc tuit din 4 membri. Hot rârile juriului nu pot face obiectul nici unor 

contesta ii, ele fiind definitive i irevocabile.  

Notarea se va face de fiecare membru în parte, conform criteriilor de evaluare 

enun ate în regulament,  iar nota final  este constituit  din media aritmetic  a 

valorilor oferite de to i membrii juriului 

 

 

COMPONEN A JURIULUI: 

- - 
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CALENDAR CONCURS 

 

25 octombrie 2019  lansare concurs 

10 decembrie 2019, pana la ora 23:59    primire lucr ri 

10 decembrie 2019  1 februarie 2020  juriul evalueaz  lucr rile 

01 februarie 2019   

 

 

PREMII 

Valoarea totală a premiilor oferite de organizatori este de 10 000 lei.1 

Premiul va fi distribuit astfel: 

Premiul I:   4500lei 

Premiul II:  3000 lei 

Premiul III: 2000 lei 

Mențiune :   500 lei 

Toate lucr rile ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi publicate i promovate 

pe platforma arhitecturaceluilalt.ro. Lucr rile reprezentative rezultate vor face 

parte din proiectul editorial "Arhitectura celuilalt- volumul II" 

acestuia.  

                                                           
1
 În situația specială în care juriul propune doi sau mai mulți câștigători se rezervă dreptul de relocare a 

acestuia. 
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ELIGIBILITATE 

inerea unor radiografii 

 vaste doar prin colaborarea sau în raport cu aceste domenii. De aceea, 

i

la final o 

. 

 Concursul se adresează tuturor tinerilor din România, cu vârsta de maxim 

30 ani împliniți, interesa i de discursul teoretic de arhitectur . Se primesc 

sau tineri din 

alte domenii  : litere, arte, psihologie, filozofie, antropologie, politică  etc. 

 Participan ii nu sunt  s  de in  ceta enie român  sau s  fie înscri i 

într-un program de studiu arhitectural din România îns  lucrarea trebuie 

scris  i sus inut  în limba roman . 

 Este permis  participarea în echipe de câte maximum doi membri i este 

 colaborarea interdisciplinar . 

 Persoanele care fac parte din juriu, persoanele care au participat la 

organizarea concursului, la elaborarea temei i a regulamentului, precum i 

angaja ii sau rudele acestora pân  la gradul II nu au dreptul  la 

concurs. 

 Sunt eligibile doar lucr ri originale, nepublicate pân  la data lans rii 

consursului. Drepturile de autor ale trimitierilor în text sau imaginile vor fi 

gestionate de c tre autorul eseului, organizatorii nefiind responsabili de 

eventualele implica ii legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

      www.arhitecturaceluilalt.ro    email: concurs@arhitecturaceluilalt.org 
       tre lume:   V-a / 2019 
 
 

 

CRITERII DE EVALUARE 

 

 

  

 creativitatea  originalitatea dezvoltarii subiectului propus 

 

 

 

 

  

 stilul si frumusetea scriiturii 

  

ÎNSCRIERE 

Dac  inten iona i s  participa i în concurs sunte i încuraja i s  trimite i ANEXA de 

înscriere completat , pentru a v  ine la curent cu toate modific rile ce pot ap rea 

pe parcurul desf ur rii concursului. Documentul de înscriere trebuie trimis pân  la 

data de predare a lucr rilor sau împreun  cu lucrarea final .  

Organizatorii vor trimite un e-mail de confirmare, în termen de maximum dou  zile 

lucr toare, care s  ateste validitatea mijlocului de coresponden  i confirmarea 

înscrierii.  

COPYRIGHT 

Prin înscrierea în concurs autorul certific  faptul c  de ine drepturile de autor i 

cedeaz  c tre organizatorii concursului dreptul de publicare - integral  sau par ial , 

în diferite medii - atât a textelor cât i a fotografiilor-  indiferent dac  este sau nu 

premiat.  

FORMAT DE PAGINARE 

 Fiecare concurent î i va alege un cod de identificare de 5 cifre care se va reg si o 

dat  pe fi a de înscriere i ulterior pe prima pagin  de eseu.  
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 Textul de max. 3000 cuvinte va cuprinde pe prima pagina titlul lucr rii i codul 

de identificare. 

 Redactarea textului va utiliza Fontul Arial Narrow, m rimea 12 , la spa iere 1,0 

(un rând). 

 Documentul va fi trimis cu extensie .DOC cu pagina ie A4 i va fi denumit dup  

num rul de cod ales (ex. 56398.doc). 

 ILUSTRATIE:  -  

acceptă o singura imagine care poate fi colaj, fotografie, schema,desen, schi a 

sau plan.  în format .JPEG al turi de lucrare denumita cu 

numarul de cod (ex 56398_.jpeg).  
 Astfel, arhiva ce con ine LUCRAREA (format DOC.), ANEXA DE ÎNSCRIERE(format 

DOC. sau PDF)  I EVENTUAL IMAGINEA (format JPEG) va fi trimis  pân  la data 

limit  la adresa concurs@arhitecturaceluilalt.org 

 

CONTACT 

Organizatorul concursului:   Asocia ia Arhias, 

Cl direa Facult ii de Arhitectur  G.M.Cantacuzino, et. II, sala 2.10 A, Ia i, Jud. Ia i 

 

              Intreb rile i lucr rile vor fi trimise la adresa: 

             concurs@arhitecturaceluilalt.org 

             Site web: https://arhitecturaceluilalt.ro/  

        Facebook, Instagram: Concurs Arhitectura Celuilalt 

 

PERSOANE DE CONTACT:  

   arh.  ANDREEA ROBU-  / 0741407576/ andre.movila@gmail.com 

 Iasi:    arh. SPÎNU ANCA / 0751854079/ anca.spinu13@gmail.com 

 Cluj:  arh. FURDUI COSMIN/ 0764887785/ furduicosmin@gmail.com 

mailto:concurs@arhitecturaceluilalt.org
https://arhitecturaceluilalt.ro/

