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10 PROIECTE DE ARHITECTURĂ 
TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017

Ordinul Arhitecților din România a sprijinit în anul 2017 prin Timbrul 
de arhitectură, 10 proiecte de arhitectură ale filialelor, care 
acoperă subiecte de interes local, precum patrimoniul, istoria și 
tradițiile, inovația și comunitatea, calitatea în arhitectură, spațiul 
public, politici publice de arhitectură, cumulând suma de 349.999 
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 sau cu taxă minimală de înscriere. 



UNIVERSITATEA DE VARĂ BUCIUM (ALBA) 

OAR Alba

Universitatea de vară Bucium (județul Alba) propune un model de cercetare interdisciplinară, 
de protejare și reabilitare in situ a patrimoniului rural, inspirat după modelul european/ 
francez. În fiecare vară, 20 de cursanți exersează, sub îndrumare de specialitate și în 
interacțiune cu localnicii, practici specifice protejării patrimoniului cultural: inventariere, 
documentare, reabilitare, promovare și clasare ca monument istoric. Rezultatele UdV Bucium 
sunt publicate (tipar și on-line) în Caietele anuale “Repertoriul Patrimoniu Rural Bucium” 
care însumează, după 5 ediții, mai mult de 150 de obiective de arhitectură vernaculară și de 
peisaj identificate ca valori de patrimoniu.  

Timbru de arhitectură OAR:   31.976 lei

ZILELE CULTURII URBANE LA UZINA DE APĂ - SUCEAVA 

OAR Nord-Est

Cu tema “Patrimoniu arhitectural între generații”, evenimentul și-a propus să pună în discuție 
problema transferului patrimoniului între generații, creștera și transformarea lui, perceperea și 
valorifizarea acestuia în timp, evoluția (dinamica) limbajului arhitectural specific, răspunzând 
unor serii de întrebări care să clarifice dacă patrimoniul este o temă de conflict între generații 
sau este șansa continuității.  

Timbru de arhitectură OAR:  43.800 lei



MUST-UL DE ARHITECTURĂ 

OAR Iași 

Urmărind apropierea dintre comunitatea ieșeană de domeniul arhitectural, evenimentul 
creează cadrul adecvat pentru schimbul de idei între arhitecți din zona Moldovei și țările 
vecine (Republica Moldova, Ucraina și Israel), având ca scop diseminarea noutăților din 
domeniul arhitectural în rândul practicienilor, promovarea profesiei de arhitect și rolul 
acestuia în coeziunea socială și atragerea interesului publicului ieșean asupra importanței 
acestui domeniu de activitate. 

Timbru de arhitectură OAR:  30.849 le

ARHITECTURA ȘI MUZICA 

OAR Nord-Vest

Acest proiect urmărește punerea în valoarea a interferențelor dintre arte. Ediția dedicată 
muzicii va lega repere arhitecturale din Baia Mare, evenimentele fiind desfășurate în contexte 
arhitecturale diferite, în funcție de segmentul de muzică propus: muzică barocă în biserica 
barocă Sf. Treime din Piatra Cetății, etno-jazz în Muzeul Satului, muzică medievală în Piata 
Cetății și muzică contemporană într-un spațiu neconvențional. 

Timbru de arhitectură OAR:  17.055 lei



DESPRE LOCUIRE - UN STUDIU INTERDISCIPLINAR 

OAR Timiș 

Această cercetare reflectă determinarea organizației profesionale de a modifica modul 
în care oamenii înțeleg și apreciază arhitectura și mediul urban, având ca scop final 
îmbunătățirea proceselor prin care ne construim orașele, incluzând în discuție subiecte 
ce depășesc sfera profesiei: piața imobiliară cu factorii care influențează alegerea unui 
apartament, politicile publice în relație cu piața financiaro-bancară, calitatea locuirii atât la 
nivel macro - de apartament, cât și la nivel macro - de cartier. Scopul proiectului este de a 
obține date reale în privința locuirii și de a le corela cu aspecte sociale, economice, politice și 
istorice. 

Timbru de arhitectură OAR:  53.800 lei

UNDELOCUIM.RO 

OAR Timiș

O platformă online ce are rolul de a ne ajuta să navigăm complexitatea orașului prin 
deschiderea, vizualizarea și suprapunerea de seturi de date publice care cumulate, definesc 
un indice local de calitate a vieții. Alegerile conexe ale proprietății sunt un indicator sugestiv: 
96.6% dintre noi am ales să fim proprietari de locuințe, dar dincolo de adresă, putem să zicem 
unde locuim? 
  
Timbru de arhitectură OAR:  47.725 lei



ARHITECȚII ȘI ARHITECTURA ÎN BRAȘOV - ORAȘUL ȘI INCENDIILE 

OAR Brașov-Covasna-Harghita 

Focul este privit în istoria urbană atât ca element al progresului, cât și ca dezastru (natural 
sau provocat de om). Inevitabila prezență a focului în spațiul urban dă naștere unei relații 
tensionate. Expoziția pe care o propunem va investiga modul în care orașul Brașov a 
gestionat de-a lungul vremii crizele provocate de diverse incendii și în ce fel a folosit forța 
devastatoare a focului pentru a se reconstrui, moderniza. 
 
Timbru de arhitectură OAR:  20.500 lei

GHEORGHE SIMOTTA 1891-1979 - ARHITECT ROMÂN DIN VLAHOCLISURA

OAR București 

Proiectu își propune înfățișarea lui G. Simottta, personalitate aromână cu o activitate 
prestigioasă în domeniul arhitecturii, profesor și practician de renume din perioada interbelică 
până în 1979. Fragmentele extrase din memoriile profesorului aduc informații interesante 
privind începuturile învățământului de arhitectură 1911-1916, asupra dificultății profesării libere 
a arhitecturii 1920-1940. 

Timbru de arhitectură OAR:   20.000 lei



CASA BUNICILOR - STRATEGII DE REGENERARE

OAR Argeș 

Proiectul vizează cunoașterea și recunoașterea valorii patrimoniului vernacular rural ca 
patrimoniu de viață (alternativă) pentru comunitatea locală și pentru noii proprietari prin 
asumarea strategiilor și a planurilor de acțiune din Brăduleț (Argeș). Casa bunicii, de fapt, 
răspunde nevoii noastre, reale sau imaginare, conștiente sau inconștiente, pentru memorie și 
apartenență, pentru diferență și pentru identitate.

Timbru de arhitectură OAR:  33.239 lei

UPGRADE MY CITY 

OAR Timiș 

Upgrade my city este programul care folosește inteligența colectivă a cetățenilor pentru 
evoluția orașului spre prosperitate. Progresul orașelor este influențat de participarea cetățenilor 
la implementarea proiectelor cu impact urban. Proiectul acoperă patru domenii distincte: 
identitatea, oamenii, guvernarea și economia.  

Timbru de arhitectură OAR:   51.055 lei


