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Ghid pentru Participanții Naționali 

Acest document furnizează Participanților indicații suplimentare referitoare la prezentarea informațiilor 

solicitate pentru descrierea Proiectului lor: 

Regulamentul Premiilor UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur  solicită fiecărui Participant să transmită 

Organizatorilor Naționali: 

A. Formularul de Înscriere* oficial al Premiilor UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur, în format 

digital, PDF. 

B. Un poster format A2, în format digital, PDF, rezoluție 300dpi, având un layout conform cu Template-

ul Premiilor* și conținând: 

• Informații sumare despre participant și proiect. 

• Descrierea proiectului din punctul de vedere al criteriilor Premiului. Textul trebuie încadrat în spațiul 

alocat, iar mărimea și tipul literelor trebuie să fie cele specificate (Arial 14). 

• Ilustrații ale proiectului. Tipul ilustrațiilor va depinde de natura proiectului și este la latitudinea 

participantului. 

C.      Posterul A2 în format web, 72dpi, desenele și fotografiile care sunt prezente în acesta, fiecare la rezoluție 

de 300dpi și 72dpi, precum și textul din poster în format editabil. 

D. Un exemplar al materialelor originale pentru cărți, publicații, jocuri, film, etc. 

Toate materialele se vor trimite prin transfer la adresa concursuri@oar.archi, exceptând materialele tipărite ( 

cărți, publicații, jocuri) de la punctul D care se vor trimite și prin poștă/ curier la adresa: Ordinul Arhitecților 

din România, str. Pictor Arthur Verona, nr.19,  București 010321 

*template-uri disponibile pe website-ul UIA Built Environment Education (BEE) la adresa: 

ww.architectureandchildren-uia.com 

 

A. FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 

Se completează în întregime și trebuie semnat de persoana responsabilă cu transmiterea Proiectului. 

(A se reține că Participanții nu trebuie să folosească Formularul de Nominalizare. Acesta trebuie folosit numai de 

către Organizatorii Naționali). 

 

B. TEMPLATE-UL PREMIILOR 

Template-ul Premiilor prezintă layout-ul pentru un poster format A2, cu spații pentru informațiile solicitate. 

Se va completa în limba engleză. Posterul are titlurile în limba engleză, mai jos agăsiți traducerea și explicațiile: 

 

AWARD CATEGORY- [Categoria Premiilor] 

Se completează cu ”Premiul pentru Școli”, ”Premiul pentru Instituții”, ”Premiul pentru Media Scrisă” sau ”Premiul 

pentru Media Audio-Vizuală”. Se poate selecta o singură categorie. 

 

COUNTRY/CITY – [Țara/Orașul] 

Se menționează locația/locațiile unde a avut loc activitatea sau unde a fost publicat sau transmis produsul.  

 

NAME OF THE PARTICIPANT – [Numele Participantului] 

Acesta poate fi numele unei persoane (de exemplu, autorul unei cărți) sau al unei organizații (de exemplu, numele 

școlii care a desfășurat o activitate educațională). 

 

mailto:concursuri@oar.archi


TEAM MEMBERS - [Membrii Echipei] 

Participanții trebuie să listeze numele tuturor asociaților, partenerilor sau consultanților implicați în elaborarea, 

producerea sau transmiterea produsului sau activității. Trebuie incluse aici toate persoanele sau organizațiile a căror 

participare trebuie menționată în orice publicare sau expunere a Proiectului înscris.   

 

AGE GROUP OF AUDIENCE - [Vârsta Grupului de Audiență] 

Se completează cu nivelul de vârstă al copiilor cărora li se adresează produsul sau activitatea (de exemplu, 

adolescenți între 12-14 ani). 

 

NUMBER OF PARTICIPATING CHILDREN - [Numărul Copiilor Participanți] 

Se completează numărul copiilor sau tinerilor cărora le este destinat produsul sau activitatea și audiența realizată de 

proiect sau numărul participanților la un eveniment sau o activitate. De exemplu, dacă o activitate este destinată 

grupurilor de 20 de copii, dar s-a repetat de zece ori, se completează 20 x 10 = 200.  

 

DURATION OF ACTIVITY - [Durata Activității] 

În cazul unui produs sau al unei publicații, precizați data apariției – pentru filme, audio sau televiziune, frecvența și 

durata difuzării. Pentru o activitate, menționați cât a durat aceasta - în număr de ore/zile/săptămâni/ani - sau cât a 

fost planificată să dureze.  De exemplu, pentru un singur eveniment, durata poate fi de ”1 zi”, iar pentru un program 

de zece sesiuni, aceasta va fi de ”2 ore x 10 = 20 ore”. 

 

OUTCOMES AND EVALUATION - [Rezultate și Evaluare] 

Prezentați pe scurt metoda de evaluare folosită pentru estimarea rezultatului proiectului și ce ați face altfel în viitor. 

 

FREE EXPRESION [Expresie Liberă - Descrierea verbală] 

Aceasta trebuie inserată în spațiul pentru ”Expresie Liberă”. În acest spațiu, participanții trebuie să explice clar și 

concis modul în care proiectul lor întrunește criteriile expuse în Regulamentul Premiilor: 

 

 Ce învață copiii și ce abilități dobândesc? 

 Cum contribuie proiectul la o mai bună înțelegere a arhitecturii? 

 Cum încurajează sensibilitatea, creativitatea sau gândirea critică? 

 Este amuzant? 

 Are sprijinul autorităților din educație sau al comunității? 

 Implică colaborarea sau parteneriatele interdisciplinare? 

 Poate fi implementat pe termen lung? 

 

Prezentarea trebuie încheiată cu o scurtă evaluare critică a rezultatului proiectului. 

 

IMAGES – [Imagini] 

Spațiul Imagini din Template-ul Premiilor poate fi folosit la alegerea Participantului pentru orice material ilustrativ – 

fotografii, desene, ilustrații, postere etc. – dispuse liber (strict în cadrul spațiului destinat imaginilor), pentru a prezenta 

și a explica mai bine proiectul. 

 

 

C. FORMAT PENTRU PUBLICAREA PE SITE-UL ORGANIZATORILOR ȘI TIPĂRIRE  

În vederea tipăririi proiectelor premiate și a publicării lor pe website-ul UIA, toate proiectele trebuie transmise în format 

digital, cu rezoluție mică și înaltă. Participanții vor transmite fișiere digitale pentru fiecare planșă A2 prezentată (dacă 

trimit mai multe proiecte), precum și pentru fiecare dintre elementele componente  ale unei planșe (desene, fotografii, 

text), fiecare cu rezoluție mică și înaltă, astfel: 

 

 Rezoluție mică - 72dpi. 

 Rezoluție înaltă - 300dpi  

 Formate acceptate pentru fotografii și desene: PDF, JPEG, TIFF 

 Format planșa A2: PDF 

 Textul din planșe fromat în fromat editabil: DOC, DOCX, ODT 

 

 

 

 



D. EXEMPLARUL MATERIALULUI ORIGINAL  

Este vorba despre un exemplar al materialelor originale (carte, publicație, instrument, joc, film, disc, înregistare audio, 

etc.), în forma și în limba în care au fost realizate. Numai materialele digitale ( filme, programe web, înregistare audio) 

vor fi trimise în formatul original prin transfer, alături de restul materialelor de concurs. 

Participanții trebuie să-și protejeze materialele de posibilitatea deteriorării pe parcursul transportului, iar organizatorii 

nu sunt responsabili pentru degradarea acestora. Materialele originale nu vor fi returnate. Participanții sunt sfătuiți să-

și facă și să-și păstreze copii ale lor înainte de a le transmite. 

 

Contact și Întrebări 

Participanții vor putea adresa întrebări și transmite comunicări despre Premiile UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de 

Aur către Secția Membră Națională UIA până pe data de 1 februarie 2020. Secțiile Membre UIA Naționale pentru 

fiecare țară se găsesc pe adresa. 

 

https://www.uia-architectes.org/webApi/en/about/section. 
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