
CONCURSUL DE
ARHITECTURĂ

Concursul de arhitectură este procedura de selecție care urmărește găsirea celei mai profesionale 
soluţii pentru proiectul pe care promotorul dorește să-l dezvolte. Concursul încurajează 
competitivitatea ceea ce se traduce într-o arhitectură mai bună din punct de vedere funcțional, 
cultural și tehnic.
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Despre 
OAR

Ordinul Arhitecţilor din România este 
o organizaţie profesională apolitică, 
de interes public, autonomă şi 
independentă, fondată în baza Legii 
184/2001, republicată, care are rolul 
de a reprezenta interesele profesiei de 
arhitect.

Atât administrația publică a orașelor, 
cât și Ordinul Arhitecţilor din România, 
au ca scop creșterea calităţii mediului 
construit. Iar creșterea calităţii produsului 
de arhitectură este posibilă doar dacă 
atribuirea contractelor de proiectare 
se face în principal pe baza calităţii 
proiectelor participante și nu prin 
alegerea preţului cel mai mic.



Concursul este instrumentul profesional 
cel mai adecvat prin care se pot obține 
proiecte de calitate ridicată, așa cum o 
demonstrează experiența internațională. 
Calitatea în arhitectură trebuie văzută ca 
un drept al cetăţenilor şi o premisă a unei 
raţionale şi eficiente utilizări a fondurilor 
publice în investiţiile de arhitectură şi 
urbanism. 

Încurajarea concursului este o decizie 
politică pozitivă a administrațiilor locale și 
a investitorilor privați. Bazat pe experienţa 
internaţională, OAR pledează pentru 
organizarea concursului de arhitectură 
şi/sau urbanism, ca modalitatea optimă, 
eficace şi transparentă de achiziţie a 
proiectelor de arhitectură, menite să 
asigure calitatea mediului construit.

Ordinul Arhitecţilor din România 
girează şi susţine concursurile de idei 
sau de soluţii care respectă deopotrivă 
legislaţia naţională şi directiva 
europeană în materia achiziţiilor 
publice şi standardele internaţionale de 
organizare a concursurilor, concretizate 
în Regulamentul de organizare a 

concursurilor de arhitectură şi urbanism 
al UNESCO/Uniunii Internaţionale a 
Arhitecţilor (UIA), în recomandările 
Consiliului Arhitecţilor din Europa (ACE) 
şi în Regulamentul OAR de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor de arhitectură 
şi urbanism.

Ordinul Arhitecţilor din România este 
interesat să amplifice tradiţia concursurilor 
de arhitectură şi urbanism, constituită 
odată cu începuturile României moderne. 

Concursul de arhitectură, atunci 
când este acceptat şi organizat de 
administraţia publică, aduce viziune 
şi accesibilitate în gestionarea 
spaţiului public. La rândul său, OAR, 
ca organizator, aduce experienţă şi 
calitate în organizarea deloc simplă 
a procedurilor care să conducă 
la realizarea spaţiilor publice de 
calitate.

CE ESTE CONCURSUL DE ARHITECTURĂ 
ȘI CARE ESTE POZIȚIA OAR? 
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POATE PROPUNE O STRATEGIE ECONOMICĂ
proiectele de concurs pot propune abordări inovatoare care să optimizeze 
investiţia – ceea ce este puţin probabil a se întâmpla în cadrul unei licitaţii. 

CONFERĂ VALOARE COMUNITARĂ
concursul explică actorilor interesaţi avantajele și dezavantajele diferitelor 
abordări. Astfel el promite o viziune integrată prin care interesele actorilor 
sunt asumate și promovate de către politica urbană a administraţiei. 

OFERĂ ÎNCREDERE ȘI CAPITAL POLITIC
concursul este modul de a realiza proiecte publice fără suspiciunea părtinirii. 
Este, în aceeași măsură, și dovada încrederii pe care autoritatea publică o 
acordă profesioniștilor cu care trebuie să conlucreze și pe experienţa cărora 
trebuie să se sprijine.

REPREZINTĂ UN URIAȘ CAPITAL DE IMAGINE ȘI 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ INDIRECTĂ
de multe ori bunul rezultat al unui concurs produce valoare adăugată dincolo 
de obiectivul iniţial. El anunţă, în mod public, o viziune de regenerare care 
poate să strângă împreună interesele actorilor publici și privaţi.
 
ATRAGE TALENT
concursul poate scoate la iveală noi participanţi interesaţi să lucreze într-un 
anume domeniu și îi provoacă pe cei deja consacraţi să se repoziţioneze.
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Avantajul principal al concursului este că el asigură – ca orice concurs, de 
la muzică la sport – performanţă, și nu doar îndeplinirea unor cerinţe fixe. 
Performanţa în acest domeniu înseamnă calitatea și eficienţa tehnică și 
economică, valoare culturală adăugată, dar și un capital (uneori imens) de 
încredere și prestigiu; deci, indirect, aduce dezvoltare economică și socială.

AVANTAJELE 
CONCURSULUI DE ARHITECTURĂ

GENEREAZĂ PERFORMANȚĂ 
selecţia se face după criterii arhitectural-urbanistice (estetice, tehnice și 
economice), alegându-se cea mai bună soluţie, și nu doar cea mai ieftină ca 
valoare de proiectare.

ASIGURĂ TRANSPARENȚA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE
concursul asigură de la început un grad maxim de transparenţă și o completă 
anonimitate pentru a oferi șanse egale tuturor participanţilor.

PROMITE VIZIBILITATE
concursurile stârnesc cu ușurinţă interesul publicului și devin evenimente 
media pozitive, asigurând cea mai bună comunicare posibilă a investiţiei. Ele 
promovează investiţia chiar înainte ca ea să înceapă cu adevărat.

SE SPRIJINĂ PE EXPERTIZA UNOR PROFESIONIȘTI
prin intermediul concursului, clientul primește sprijin pentru luarea deciziei celei 
mai informate din partea unui juriu de specialitate, alcătuit dintr-o majoritate de 
profesioniști recunoscuți în domeniul dat.

„AI DE UNDE ALEGE”
prin concurs se selectează soluţia optimă, dintr-o multitudine de soluţii și 
răspunsuri primite la tema dată.
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3.3 PAȘII ÎN ORGANIZAREA CONCURSULUI

Negocierea și semnarea contractului
Între organizator și autoritatea contractantă- promotor- se încheie, la 
finalul acestei prime etape, un contract pentru organizarea concursului.

Pregătirea lansării
Promotorul realizează studiile preliminare (geo, topo, urbanism, studii peisagistică, relevee 
ș.a.m.d.) și după finalizarea temei și a regulamentului, postează concursul pe SEAP.
Organizatorul dă în lucru tema de proiectare, consiliază promotorul referitor la documentele și 
documentaţiile necesare elaborării temei, întocmește regulamentul concursului și proiectează 
pagina web oficială a concursului (secţiune a site-ului de Internet al OAR) care va fi modalitatea 
oficială de comunicare a concursului în mediul profesional.

Lansarea concursului
Organizatorul postează pe site anunţul (odată cu lansarea pe SEAP, în cazul achiziției publice), 
datele concursului și documentaţia, organizează secretariatul de concurs și vizita la amplasament 
și gestionează rundele de Întrebări și Răspunsuri.

Predarea și jurizarea proiectelor
Organizatorul coordonează secretariatul de primire a proiectelor (înregistrarea proiectelor, 
înlăturarea semnelor distinctive de pe colete, întocmirea unui proces verbal etc.) și lucrările 
comisiei tehnice (verificarea respectării formale a temei și a regulamentului, întocmirea unui 
proces verbal care este înaintat juriului etc.). 
După încheierea lucrărilor comisiei tehnice, organizatorul facilitează jurizarea proiectelor.

După jurizare
Promotorul organizează expoziţia proiectelor, anunţă oficial câștigătorii în cadrul conferinţei de 
presă (cu prezenţa juriului), plătește premiile și încheie contractul de proiectare cu câștigătorul, în 
urma procesului de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
Organizatorul întocmește și publică un tabel de corespondeţă între numărul de înregistrare, 
numărul de concurs și simbolul de identitate proiect, realizează pachetul de presă (comunicatul 
de presă, imagini proiecte, tabelul de corespondenţă) și întocmește dosarul de concurs pe care îl 
predă promotorului.
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3.1   TIPURI DE CONCURS 

Concursurile recomandate 
de OAR sunt acelea în urma 
cărora câștigătorul încheie cu 
promotorul un contract de servicii 
de proiectare, în scopul realizării 
obiectivului. Acestea se pot 
organiza sub formă de:

A. Concurs deschis (într-una sau în două 
faze) tuturor arhitecţilor, urbaniştilor şi 
profesioniştilor care muncesc în asociere 
cu aceştia. OAR susține în mod special 
acest tip de concurs.

B. Concurs restrâns (în două faze) în 
care prima fază constă în selectarea 
participanților care îndeplinesc un 
set de condiţii specifice, pe bază de 
dosare. Participarea la concurs este în 
general retribuită de către promotor, iar 
procedura este recomandată mai ales 
clienţilor privaţi.

DESPRE CONCURSURI

3.2 CADRUL LEGISLATIV
 

Pe lângă Regulamentul de concursuri 
al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor 
– UIA - și prevederile Recomandărilor 
Internaţionale pentru Concursuri de 
arhitectură și urbanism adoptate în 
Conferinţa Generală UNESCO din 
1956, revizuită în data de 27 noiembrie 
1978, Ordinul Arhitecţilor din România 
organizează concursuri  în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică (Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice și H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice).
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FAZA II – LANSAREA CONCURSULUI

OAR în calitate de organizator:
- Asigură sprijin în întocmirea notelor justificative către ANAP.
- Asigură sprijin pentru promovarea concursului în cadrul activităţilor 
specifice organizate de achizitor (dacă este cazul) și promovarea concursului 
folosind baza de date OAR - inclusiv prin realizarea de materiale grafice, 
broșuri, poster, conferinţe de presă.
- Activează pagina web oficială a concursului în cadrul site-ului OAR.

FAZA III – DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

OAR în calitate de organizator prestează următoarele servicii:
- Asigură, împreună cu Promotorul, organizarea vizitării 
amplasamentului de concurs.
- Asigură organizarea și funcţionarea secretariatului de concurs, 
activ pe toată durata de desfășurare a concursului (sprijină înscrierea 
concurenţilor, înregistrează şi centralizează întrebările scrise ale concurenţilor 
și le transmite Promotorului, în vederea publicării pe SEAP, publică pe site-
ul concursului documentele “Întrebări și Răspunsuri”, asigură comunicarea 
profesională și anunţarea rezultatelor jurizării).
- Asigură consultanţă tehnică pentru expunerea de către Promotor, a 
proiectelor în vederea jurizării și a expoziţiei finale a proiectelor participante.
- Asigură recepţia înscrierilor, garantând respectarea tuturor regulilor  
privind anonimatul.
- Pregătește lucrările Comisiei tehnice, sub supravegherea Consilierului 
profesional și tehnic.
- Pregătește reuniunea juriului și furnizează servicii de secretariat 
pentru acesta în timpul sesiunilor sale.
- Întocmește pachetul de presă.
- Realizează comunicarea rezultatelor concursului, anunţarea 
concurenţilor și promovarea soluţiilor câștigătoare pe site-ul de Internet al 
OAR și în mediul profesional.
- Pregătește si încarcă galeria proiectelor participante pe pagina web a 
concursului.
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Catalog de servicii pentru organizarea 
concursurilor de arhitectură

FAZA I – PREDAREA DOCUMENTAȚIEI DE CONCURS

OAR în calitate de organizator prestează următoarele servicii:
- Stabilește lista documentelor, documentaţiilor, studiilor și planurilor 
puse la dispoziţie de către achizitor care vor fi incluse în documentaţia de 
concurs și asigură standardul profesional al acestora.
- Furnizează calendarul concursului.
-  Întocmește o analiză a costurilor de proiectare pentru obiectivele 
stabilite cu achizitorul.
- Elaborează regulamentul de concurs.
- Elaborează, prin Consilierului profesional și tehnic, tema de concurs 
pornind de la tema de proiectare și pe baza consultărilor cu reprezentanţii 
Promotorului.
- Pregătește formularele necesare pentru realizarea concursului, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, colaborează cu departamentul de 
achiziţii al autorităţii contractante și întocmește pachetului tehnic necesar 
publicării concursului.
- Proiectează pagina web oficială a concursului, secţiune a site-ului de 
Internet al OAR, care va reprezenta modalitatea de comunicare a concursului 
în mediul profesional. Pagina concursului permite concurenţilor înscrierea 
electronică și adresarea întrebărilor, publicarea răspunsurilor la întrebări, a 
anunţurilor relevante și comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 
- Desemnează, împreună cu Promotorul, membrii titulari și membrii 
supleanţi ai juriului concursului, cu respectarea prevederilor regulamentului 
de concurs.

3.4 COSTURILE ȘI CATALOGUL DE SERVICII

Cheltuielile asociate organizării unui concurs alcătuiesc bugetul concursului- 
parte a contractului semnat între organizator și promotor. Ele trebuie 
suportate de promotor în majoritatea absolută a cazurilor. 
Bugetul estimat pentru achiziţia serviciilor de proiectare prin concurs de 
soluţii trebuie să fie structurat pe trei capitole principale: organizarea 
concursului, fondul de premiere și costul serviciilor de proiectare.
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Având o experienţă de peste 10 ani în organizarea concursurilor de 
arhitectură, OAR poate să devină partenerul necesar în desfășurarea 
oricărui concurs. Interesul OAR ţine de politica pentru arhitectură pe care 
o promovează și care are ca scop creșterea calităţii mediului construit, prin 
creșterea nivelului de competență profesională, competitivitate, educare și 
implicare a publicului.

Participarea OAR la organizarea unui concurs reprezintă un 
capital de încredere pentru participanți, datorat standardului pe 
care îl impune. 
Avantajele parteneriatului cu OAR în organizarea concursurilor:

O calitate superioară a rezultatului (soluției câștigătoare) prin asigurarea 
calității sporite a participării la concurs și prin garanția profesionalismului 
juriului.

Know-how, experienţă, suport tehnic și competenţă legală în organizarea de 
concursuri.

Bună promovare și vizibilitate în comunitatea arhitecţilor la nivel naţional și 
internaţional, după caz.

Serviciile de organizare cad în sarcina OAR.

Suport în atragerea de sponsori și parteneri pentru acoperirea parţială sau 
integrală a costurilor de organizare.

PORTOFOLIUL OAR 
ÎN ORGANIZAREA DE 
CONCURSURI DE ARHITECTURĂ
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Pentru o bună desfășurare a concursului de 
arhitectură este esenţial a se cunoaște încă de 
la început:

• diferenţa dintre concurs și licitaţie;
• diferenţa dintre caietul de sarcini și tema de 
concurs;
• obligativitatea respectării deciziei juriului;
• ce înseamnă negocierea contractului de 
proiectare cu câștigătorul. Procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
vizează clauzele contractuale (termene, chestiuni 
finaciare), fară să afecteze soluția de arhitectură 
validată prin concurs, și nici indicațiile semnalate în 
raportul juriului;
• calendarul de timp pentru pregătirea și 
desfășurarea unui concurs (încheierea contractului 
cu organizatorul, alcătuirea documentaţiei, timpul de 
lucru pentru concurenţi, pregătirea proiectelor pentru 
jurizare);
• realizarea unui echilibru între complexitatea 
temei, oferta financiară a concursului, premii, oferta de 
proiectare, timpul de lucru pentru concurs etc.;
• prevederile legale (Legea 98 /2016, H.G. nr. 
395/2016) care sunt prea puţin adaptate specificului 
concursului și negocierii criteriilor de atribuire și a 
cerinţelor SEAP.

3.5 JURIUL

Un juriu alcătuit din profesioniști recunoscuți și respectați la nivel național 
și/sau internațional, care este independent, autonom și suveran, oferă 
garanția unui rezultat performant. Componența juriului contribuie decisiv 
la atragerea participanților pentru că oferă încredere asupra calității 
procesului de jurizare.

Componența juriului
Membrii juriului trebuie să aibă 
studii în domeniul arhitecturii sau 
urbanismului, sau dacă obiectul 
concursului o impune, se vor 
invita profesionişti în domeniul la 
care se referă respectivul concurs 
(geografi, peisagişti, istorici de 
arhitetură, designeri, psihologi, 
sociologi, etc.).

Juriul este alcătuit din membri 
titulari și membri supleanți și 
este anunțat odată cu lansarea 
concursului.

Promotorul este reprezentat în 
juriu, astfel încât rezultatul jurizării 
să asigure găsirea celei mai bune 
soluții agreate de promotor.



„Hanul Gabroveni arată 
exact așa cum ne-am dorit 
întotdeauna să arate, adică 
să fie reconstruit cât mai 
aproape de original. Va fi 
un adevărat Institut Cultural 
Municipal și, în același timp, va 
deveni un pilon de dezvoltare 
în ceea ce înseamnă 
proiectele de cultură la 
nivelul Municipiului București 
și la nivel naţional. Sunt 
mândru că le putem pune la 
dispoziţie bucureștenilor, dar 
și celor care vizitează orașul 
nostru, un spaţiu primitor 
de cultură chiar în Centrul  
vechi al Capitalei”, a declarat 
Sorin Oprescu, primarul 
Municipiului București din 
acea perioadă.

SPAȚIU PUBLIC

Concurs de soluţii pentru: 
Reabilitare şi amenajare Curtea 
„Johannes Honterus”, Braşov 
(Curtea Bisericii Negre) 
2011
Promotori: Asociaţia “Salvaţi 
Centrul Istoric al Brașovului”, 
în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Brașov şi Biserica 
Evanghelică CA Brașov (Biserica 
Neagră)
Stadiul execuţiei – în lucru
Durată lucrări: 2012-prezent

Premii
I - 6.000 euro
II - 2.500 euro
III - neacordat
Câștigători concurs: Arh. 
Johannes Bertleff, Asocierea SC 
Exhibit Arhitectura SRL Braşov & 
SC ADNBA SRL Bucureşti
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„Reamenajarea 
curţii este deosebit 
de sensibilă şi 
necesită competenţă 
profesională la 
cel mai înalt nivel. 
Concursul de 
arhitecutră este, din 
punctul nostru de 
vedere, instrumentul 
potrivit pentru 
găsirea celor mai 
convingătoare soluţii 
estetice şi practice 
ţinând cont de 
multiplele funcţiuni 
şi de importanţa 
istorică a zonei”, a 
declarat Christian 
Plajer, primpreot al 
Parohiei Braşov a 
Bisericii Evanghelice 
C.A. din România.

EXEMPLE DE CONCURSURI 
ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT CU OAR

PATRIMONIU CONSTRUIT

Concurs de soluţii pentru: Restaurarea, extinderea și 
remodelarea funcțională a Hanului Gâbroveni, Centrul 
istoric al Municipiului București 
2009
Promotori: Primaria 
Municipiului București prin 
Centrul de Proiecte Culturale 
– Arcub, Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Naţional
Stadiul execuţiei - finalizat

Durată lucrări: 2012-2014
Buget execuţie: 37.362.216 lei
Buget proiectare: 570.800 lei

42 de propuneri
Premii
I – 30.000 lei
II – 20.000 lei
III – 10.000 lei
Câștigător concurs, proiectant: 
Meta Concept Design (arh. 
Adina Ionița,  arh. Flaviu 
Barbacaru, arh. Mihai Opreanu și 
ing. Stefan Lichwar)

©Șerban Bonciocat
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PATRIMONIU CONSTRUIT

Concurs de soluții pentru: Revitalizarea Turnului 
Pompierilor (restaurare și refuncționalizare, amenajare 
stradă adiacentă)
2017
Promotori: Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca
Stadiul execuției - pregătire avize

25 proiecte înscrise
Premii
I - 365.823 lei - valoarea 
estimată a contractului de 
proiectare
II - 22.000 lei
III - 13.000 lei
Câștigători concurs: Vlad 
Sebastian Rusu BIA, arh. 
Anamaria Cornelia Olănescu, 
arh. Anda Gheorghe, arh. Octav 
Silviu Olănescu, ing. Ovidiu Rusu, 
Prof. dr. ing. Ludovic Kopenetz

„Acest concurs de soluții este pentru 
noi o modalitate de a ne asigura că, pe 
lângă reabilitarea părților din diferite 
epoci istorice, vom realiza și un obiectiv 
de valoare din punct de vedere a 
arhitecturii contemporane. Chiar dacă 
procedura concursului de soluții este 
mai complexă și necesită mai mult timp, 
cred că administrația trebuie să aibă 
viziunea și responsabilitatea de a acorda 
respectul cuvenit moștenirii noastre 
istorice. Doar prin concursuri de soluții 
la care participă cele mai performante 
minți ale arhitecturii din țară și din 
străinătate se pot obține idei și 
proiecte valoroase.”a declarat primarul 
Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.16

PARC TEMATIC

Concurs de soluţii pentru: Parcul Etnografic- Cluj 
2017

Promotori: Consiliul 
Judeţean Cluj

Buget proiectare: 540.100 
lei, exclusiv TVA
Stadiul execuţiei – 
pregătire avize

8 proiecte înscrise

Premii
I - 31.500 lei
II - 22.500 lei
III - 18.000 lei
Câștigători concurs: SC Alice 
Florean Arhitectura SRL - arh. 
Alice Maria Florean, asociat 
Progir Structural SRL, ing. 
Georgiana Tirt

„Felicit câștigătoarea acestei 
competiții deosebit de 
disputate dar și celelalte 
societăți de profil care au 
reușit să impresioneze membrii 
juriului cu soluțiile ingenioase 
propuse. Dovedindu-se a fi cu 
adevărat de succes, Consiliul 
Județean va continua și cu 
privire la alte proiecte practica 
acestor concursuri de soluții, 
deschise și transparente, 
prin intermediul cărora pot fi 
identificate cele mai bune și mai 
inovative propuneri", a precizat 
președintele Consiliului 
Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe.



ECHIPA OAR
IMPLICATĂ ÎN ORGANIZAREA 
CONCURSURILOR DE ARHITECTURĂ

ȘERBAN ȚIGĂNAȘ
Președintele OAR

LOREDANA GAIŢĂ 
Referent concursuri, Centrul Teritorial 

de Competenţă TM, CS, AR, HD

IULIA CUCU 
Consilier Comunicare

ANA-MARIA ZAHARIADE 
Vicepreședinte OAR, Coordonator 

GDL Concursuri de Arhitectură

DIANA STAN 
Consilier juridic

DRAGOȘ CERCEL 
Specialist IT

MIRONA CRĂCIUN 
Consilier Concursuri

ADRIANA IORDACHE 
Consilier juridic

MARIANA IONESCU 
Consilier Relaţii internaționale
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MAI MULTE DESPRE

OAR 05
Ordinul Arhitecţilor din România este o 
organizaţie profesională. Prin activitatea 
membrilor săi, OAR are misiunea de 
a convinge societatea că arhitectura 
reprezintă, în primul rând, un act de cultură 
de interes public, cu implicaţii urbanistice, 
economice, sociale şi ecologice.

MISIUNE
Ordinul Arhitecţilor din România se dedică 
în întregime reglementării profesiei de 
arhitect, subliniind importanţa valorilor 
morale şi deontologice, a bunelor practici, 
a aşteptărilor înalte, a creativităţii şi, nu 
în ultimul rând, a provocărilor academice. 
Ordinul îşi asumă misiunea de a 
transforma mediul legislativ, profesional şi 
competiţional pentru realizarea calităţii şi 
a excelenţei în cadrul multiplelor contexte 
ale profesiei de arhitect.

OAR este membru al:
UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din 
România) – organizaţie neguvernamentală, 
apolitică, înfiinţată în 2001 şi formată din 
asociaţii de profesii liberale, cu aproximativ 
140.000 de membri ai organizaţiilor 
profesionale (www.uplr.ro).
ACE (Consiliul Arhitecţilor din Europa – 
Architects’ Council of Europe), organizaţie 
fondată în 1990 la Treviso. ACE reprezintă 
interesele profesiei de arhitect în cadrul 

Uniunii Europene, grupând organizaţiile 
profesionale ale arhitecţilor şi organisme 
de profil din spaţiul european (www.ace-
cae.org).
UIA (Uniunea Internaţională a 
Arhitecţilor - l’Union Internationale des 
Architectes), organizaţie internaţională 
neguvernamentală, fondată în 1948 la 
Lausanne. Reuneşte peste un milion de 
arhitecţi din toată lumea prin organizaţiile 
profesionale membre din 98 de ţări (www.
uia-architectes.org).
FABSR (Forumul Arhitecţilor din Regiunea 
Mării Negre), organizaţie creată în 1995 şi 
formată din reprezentanţii organizaţiilor 
naţionale ale arhitecţilor din ţările Regiunii 
Mării Negre (www.fabsr.org).
EFAPFEPA (Forumul European pentru 
Politici de Arhitectură), reţea formată 
din reprezentanţi ai autorităților publice, 
profesioniști și actori culturali, care 
încurajează și susţine politicile pentru 
arhitectură în Europa (www.efap-fepa.org).
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VREȚI SĂ ORGANIZAȚI UN CONCURS?

Contactați-ne dacă aveți:
O idee clară despre ce trebuie făcut 
Succesul unui concurs este influențat în mare măsură 
de calitatea temei de concurs care trebuie să fie bine 
scrisă, lipsită de neclarități, cuprinzând toate informațiile 
necesare, enunțând clar cerințele și într-o manieră care să 
dea concurentului libertate de interpretare. 

și

Un buget realist pentru organizarea concursului și 
pentru investiție
Bugetul estimat trebuie să fie structurat pe trei capitole 
principale: organizarea concursului, elaborarea proiectului 
și realizarea investiției. Este important să se stabilească 
un buget realist sau o schemă financiară care să se 
potrivească aspirațiilor investitorului, pe care concurenții 
își vor baza propunerile.

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19

010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34
concursuri@oar.archi

www.oar.archi


