ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Filiala Iași,
în colaborare cu Filialele Bacău-Neamț și Nord-Est organizează
Regionala de Arhitectură Moldova - R.A.M. 2022

Prezentare generală
În contextul dezvoltării economice și culturale a orașului Iași din ultimii ani,
Filiala Teritorială a Ordinului Arhitecților din România din această zonă a inițiat o serie
de evenimente menite să confere vizibilitate domeniului arhitectural, precum și
profesioniștilor din această breaslă.
Prima ediție a Regionalei de Arhitectură Moldova a avut loc în anul 2015, iar
următoarea s-a derulat în toamna anului 2017.
Ca de fiecare dată, Regionala de Arhitectură are un caracter de bienală și
include vernisajul celor mai bune proiecte pe teme din domeniul arhitectural.
Ideea centrală de la care pornește această expoziție este de a crea un liant între
societate, administrație și arhitecți, prin întărirea ideii de comunitate, scopul final fiind
acela de a evidenția necesitatea dialogului între public și specialiști, de a sublinia
contribuția acestei profesiuni în dezvoltarea socio-culturală a orașului. Regionala de
Arhitectură Moldova ( RAM ) 2022 își propune să promoveze arhitectura de calitate,
să reflecte cât mai corect activitatea membrilor filialelor participante, să promoveze
cele mai reușite exemple de practică profesională și să invite la dezbaterea publică a
impactului arhitecturii asupra dezvoltării orașului/regiunii.
În același timp, expoziția de proiecte din întreaga regiune va contribui la
cunoașterea, schimbul de informații și idei între practicienii din toată Moldova. Invitarea
colegilor noștri arhitecți din Republica Moldova și din regiunea Cernăuți va largi și cu
certitudine, va îmbogăți acest dialog între public și breasla arhitecților.
Acest eveniment are drept scop apropierea domeniului arhitectural de
comunitatea ieșeană și crearea mediului adecvat pentru schimbul de idei între arhitecții
din zona Moldovei și din țări precum Republica Moldova și Ucraina, unde comunitatea
românilor este una activă. În acest sens se desfășoară activități care au drept
obiective: diseminarea noutăților din domeniul arhitectural în rândul practicienilor,

promovarea profesiei de arhitect și rolul acesteia în coeziunea socială și atragerea
interesului publicului ieșean asupra importanței acestui domeniu de activitate.
Astfel, evenimentul înglobează conferințe, mese rotunde, workshop-uri,
prezentări și concursuri de arhitectură, care tratează teme atât despre tendințele
actuale din domeniu, cât și despre filosofia arhitecturii și modalitățile de comunicare
prin arhitectură.
RAM va reuni lucrări ale arhitecților din zona Moldovei, conferind în același timp
un spațiu special proiectelor de arhitectură realizate de colegii din Republica Moldova
și Cernăuți.
Organizatorul principal al Regionalei de Arhitectură Moldova – R.A.M.
2022 este Ordinul Arhitecților din România Filiala Iași. Coorganizatorii
evenimentului sunt OAR Bacău – Neamț și OAR Nord – Est.
Pentru expoziția și concursul organizat în cadrul Regionalei de
Arhitectură pot participa arhitecții membri ai OAR filialele Iași, Bacău – Neamț și
Nord – Est, cu lucrări finalizate în ultimii 2 ani (2020 – 2021; 2021 – 2022)
Pentru o bună expunere a lucrărilor prezentate, precum și pentru a oferi o
imagine coerentă a creației de arhitectură din ultimii ani, expoziția va fi structurată pe
următoarele secțiuni:
Secțiunea 1: Arhitectura rezidențială (Locuințe individuale şi locuințe colective)
Secțiunea 2: Arhitectura funcțiunilor publice și industriale
Secțiunea 3: Arhitectura de interior
Secțiunea 4: Restaurare, reabilitare, reconversie
Secțiunea 5: Proiecte, studii, arhitectura participativă
Secțiunea 6: Design de obiect
Fiecare secțiune va fi premiată pentru cele mai bune proiecte expuse.
Pentru acordarea acestor premii, proiectele participante se vor transmite în format
electronic fiecărui membru din cadrul comisiei de jurizare. Membrii juriului vor desemna
de comun acord un președinte și vor stabili criteriile de jurizare. Pentru acordarea
premiilor, fiecare membru al juriului are drept de vot, în caz de balotaj votul
președintelui juriului fiind determinant.

II Calendarul concursului
Desfășurarea expoziției: 13 – 20 mai

22 martie: Anunțarea lansării concursului
până pe 22 aprilie 2022: Înscrierea participanților și a proiectelor
până pe 26 aprilie 2022: Predarea planșelor pe format electronic
27 – 29 aprilie 2022: Preselecția proiectelor și anunțarea rezultatelor
5 – 10 mai 2022: Pregătirea expoziției
13 – 20 mai 2022: Vernisajul expoziției și jurizarea proiectelor

III Condiții de participare
Arhitectul participant trebuie să fie membru al OAR filialele Iași, Bacău- Neamț și
Nord-Est, având cotizația plătită pe anul 2022. În acest sens, la finalul înscrierilor în
concurs se va solicita situația concurenților înscriși de la filiala de care aparțin. Fiecare
autor sau colectiv de autori poate prezenta lucrări la una sau mai multe secțiuni în
aceeași ediție. Numărul de lucrări prezentate de un autor sau un colectiv la fiecare
secțiune este nelimitat, inclusiv pentru cei din Diaspora, la una sau mai multe secțiuni,
cu una sau mai multe lucrări reprezentative, din țară sau din străinătate. Participarea
presupune calitatea de autor sau coautor cu drepturi egale al proiectului de arhitectură.

IV Secțiuni și premii
Pentru o bună expunere a lucrărilor prezentate, precum și pentru a oferi o
imagine coerentă a creației de arhitectură din ultimii ani, expoziția va fi structurată pe
următoarele secțiuni:

Secțiunea 1: Arhitectura rezidențială (Locuințe individuale şi locuințe colective)
Secțiunea 2: Arhitectura funcțiunilor publice și industriale
Secțiunea 3: Arhitectura de interior
Secțiunea 4: Restaurare, reabilitare, reconversie
Secțiunea 5: Proiecte, studii, arhitectura participativă
Secțiunea 6: Design de obiect

În cadrul expoziției vor fi prezentate și proiecte de diplomă ale arhitecților din Iași,
Republica Moldova și Cernăuți.
Pentru fiecare secțiune se vor acorda premii pentru cele mai bune proiecte
expuse, cuantumul premiilor fiecărei secțiuni fiind de 4800 lei brut.

V Preselecția și jurizarea
Premierea proiectelor se va face în două etape:
1) Preselecția proiectelor
Preselecția va fi realizată în perioada 27 – 29 aprilie 2022
Rezultatele vor fi anunțate pe 29 aprilie 2022
Preselecția va fi realizată pe baza arhivei electronice trimise de fiecare
participant și are un caracter tehnic. Preselecția urmărește:
a) respectarea contextului / sit-ului proiectului realizat
b) respectarea datelor / cerințelor de competiție
c) respectarea layout-ului;
d) respectarea textului si a creditelor;
e) proiecte care să nu afecteze sau să violenteze contextul.
2) Jurizarea proiectelor calificate
Juriul va fi alcătuit din arhitecți cunoscuți din afara filialelor participante la
concurs, nominalizați până la data finalizării înscrierilor. Membrii juriului vor desemna
de comun acord un președinte și vor stabili criteriile de jurizare. Pentru acordarea
premiilor fiecare membru al juriului are dreptul la un vot, în caz de balotaj votul
președintelui juriului fiind determinant.
VI Regulament
Înscrierea se va face electronic, prin transmiterea pe adresa de e-mail
oar_iasi@yahoo.com a :
• Formularului de înscriere pentru fiecare proiect în parte care va cuprinde:
numele si prenumele arhitectului proiectant, numărul de înscriere in
Tabloul National al Arhitecților, numele colaboratorilor, denumirea firmei in
cadrul căreia s-a întocmit proiectul, denumirea secțiunii la care se înscrie
proiectul, denumirea lucrării înscrise și a datelor de identificare (beneficiar,
amplasament, data finalizării lucrărilor de execuție etc.) numărul de planșe
pe care va fi expus proiectului: maxim 2 formate 65/90,
• 2 fotografii relevante ale proiectului, ce vor putea fi folosite de organizatori
pentru promovarea evenimentului (afișe, bannere, pliante , broșuri, etc)
• Declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale, din
partea beneficiarilor

Predarea în format electronic a planșelor – pană pe 26 aprilie 2022
Predarea planșelor se va face prin trimiterea pe adresa de mail
oar_iasi@yahoo.com a unui link (wetransfer.com, transfer.ro sau alt serviciu online de
transfer care permite atașarea fișierelor de mari dimensiuni) a câte unei arhive pentru
fiecare proiect înscris.
Se va trimite câte un mail pentru fiecare proiect incluzând o arhivă (*.zip sau *.rar)
care va avea denumirea după structura ”5_IS_POPESCU_CASAIONESCU_2” unde
- prima cifra va reprezenta secțiunea la care este înscris proiectul,
- cele 2 litere reprezintă județul (IS pentru Iași, VS pentru Vaslui, BC pentru
Bacău, NT pentru Neamț, SV pentru Suceava, BT pentru Botoșani.
- Popescu reprezintă numele arhitectului sau al firmei,
- CASA IONESCU denumirea proiectului
- 2 numărul de planșe predat (1 sau 2).
În acest folder se vor încarcă formatele pentru printare, în două formate:
1. Un fișier pdf, dimensiune 90x65cm, la rezoluție 400dpi, pentru printare.
2. un fișier jpeg, dimensiuni aproximativ 1300x1800px, pentru vizualizare
Aceste fișiere vor fi denumite la fel ca și folder-ul. (De exemplu arhitectul Popescu
din Iași, care va participa la concurs secțiunea 5 cu reabilitarea Casei Ionescu ,
paginata pe 2 planșe va încărca fișierele cu următoarele denumiri:
5_IS_POPESCU_CASAIONESCU_print1.pdf (dimensiune 90x65cm, la
rezoluție 400dpi)
5_IS_POPESCU_CASAIONESCU_print2.pdf (dimensiune 90x65cm, la
rezoluție 400dpi)
5_IS_POPESCU_CASAIONESCU_vizualizare1.jpeg (dimensiune
1300x1800px)
5_IS_POPESCU_CASAIONESCU_vizualizare2.jpeg (dimensiune
1300x1800px)
Toate grupate intr-o arhiva cu denumirea
5_IS_POPESCU_CASAIONESCU_2.zip)
Respectarea acestei forme de predare este obligatorie pentru toți
participanții, formatele PDF si JPEG urmând a fi folosite pentru printare,
respectiv jurizarea lucrărilor. Nerespectarea lor atrage eliminarea din concurs.
Se vor prezenta: planuri, secțiuni reprezentative, fațade din proiect, imagini ale
lucrării finalizate, alte elemente considerate esențiale, într-o compoziție unitar
concepută.
Lucrările se vor prezenta pe format 65x90 pe verticală, având ca suport imaginea
în format digital, pusă la dispoziție de către organizatori odată cu lansarea concursului.
Este obligatorie completarea pe acest format a datelor de identificare ale proiectului,
precum și secțiunea la care este acesta înscris. În cazul in care se dorește
confidențialitatea beneficiarului, la rubrica beneficiar se trece mențiunea “privat”, iar la
adresă doar localitatea în care este realizată lucrarea.

Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 formate, ordinea de expunere fiind
cea prezentată de concurent în titlul fișierului ( 1, prima planșă, 2, a doua planșă).
Grafica si compoziția pieselor componente sunt la latitudinea participanților, fiind
însă obligatoriu ca elementele de identificare ale formatului ( sigle, titluri texte) sa
rămână vizibile complet. Respectarea tuturor acestor criterii este obligatorie,
nerespectarea lor atrăgând eliminarea din concurs.

