
RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017

5 EXPOZITII DE ARHITECTURĂ 
TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017

Ordinul Arhitecților din România a sprijinit în anul 2017 prin 
Timbrul de arhitectură, 5 expoziții de arhitectură care acoperă 
subiecte de actualitate, precum locuirea, comunitatea, calitatea în 
arhitectură, spațiul public, politici publice de arhitectură, cumulând 
suma de 150.000 lei, care au contribuit la: 
• creșterea nivelului de educație pentru toate vârstele;
• promovează studiile interdisciplinare;
• evidențiează exemplele de bune practici;
• conturează un discurs critic de arhitectură. 

Evenimentele sunt gratuite. 



SELFIE AUTOMATON 

Asociaţia PlusMinus 

Proiectul „Selfie Automaton” este un spectacol automatizat cu marionete, construit pentru 
Bienala de Arhitectură de la Veneţia 2016. Expoziţia a pornit cu scopul de a glisa dezbaterea 
despre arhitectură în culisele mediului construit, prin intermediul unor instalații care 
caricaturizează (problematizează) mecanismele sociale și pozițiile individuale. 

Timbru de arhitectură OAR:  30.320 lei                                             

MINUNATA LUME NOUĂ 

OAR Timiş  

Acest proiect documentează fenomenul migraţiei, una din marile teme ale secolului XXI, care 
a devenit un subiect de interes la nivel internaţional, adus constant în discuţie, atât în mediul 
ştiinţific, cât şi în cel politic, economic şi social. 

Timbru de arhitectură OAR:  43.012 lei                                             



POLIS  - 7 ÎNVĂŢĂMINTE ALE PREMIULUI EUROPEAN PENTRU SPAŢIUL PUBLIC 
URBAN

OAR Timiş 

“Polis - 7 Învăţăminte ale Premiului European pentru Spaţiul Public Urban” este o extensie 
a Premiului European pentru Spaţiul Public Urban (The European Prize for Urban Public 
Space), un cumul de observaţii şi perspective asupra unor probleme şi, în special, asupra 
unor soluţii.  

Timbru de arhitectură OAR:  33.788 lei                                             

PREMIILE ARHITEXT EAST-CENTRIC 

OAR Nord-Est 

Premiile Arhitext East Centric aduc laolaltă proiecte de o calitate remarcabilă, implementate 
în ultimii 5 ani în centrul și estul Europei. Premianții ediției a doua sunt arhitecți din Austria, 
Croația, Grecia, România și Turcia. Gala a avut loc duminică, 25 septembrie 2016 la Teatrul 
Național București în prezența a numeroși arhitecți străini, ambasadori și oameni de cultură.

Timbru de arhitectură OAR: 22.534 lei                                          



DA, DAR EXISTĂ O PROBLEMĂ 

OAR Timiş 

Expoziţia are ca temă oraşele din Europa Centrală şi de Est care trec printr-o etapă de 
tranziţie în procesul de generare a politicilor publice. Apariţia şi instituţionalizarea strategiilor 
urbane co-produse, deschise şi centrate pe utilizator şi opuse mecanismelor inerente 
administraţiei publice, reprezintă un proces continuu de învăţare pentru toţi actorii implicaţi. 

Timbru de arhitectură OAR:  33.788 lei                                             


