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                                  582 
                              13.04.2020 

                                  

                              RAPORTUL COMISIEI DE SELECȚIE,  
EVALUARE ȘI ACORDARE A FINANȚĂRILOR PENTRU  

ȘCOLI DE VARĂ  
DIN TIMBRUL ARHITECTURII 

 

Sesiunea martie 2020 

 
 
I. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte de tip 
Școli de vară le este formată din: 
 
1. arh. Marina Gingirof 
2. arh. Horațiu Răcășan 
3. arh. Eugen Vaida 
4. arh. Ioana Tudora 
5. Ioana Popescu 
6. Alina Șerban  
7. Laura Jiga-Iliescu 
 

II. Potrivit prevederilor Normelor metodologice privind finanțarea de oferte 
culturale și proiecte editoriale din timbrul arhitecturii, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului național, membrii comisiei au procedat la alegerea președintelui. În 
urma votului, domnul arh. Eugen Vaida a fost desemnat președinte. 

III. Suma scoasă la finanțare pentru secțiunea Școli de vară - sesiunea martie 
2020, aprobată prin Hotărârea Colegiului Director, este de 300.000 lei, căreia i se 
adaugă 100.000 de lei reprezentați de o sponsorizare din partea Fundației Prințul 
de Wales. Astfel, bugetul total alocat secțiunii este de 400.000 lei.  

IV. Numărul proiectelor depuse în secțiunea Școlilor de vară inițiate și realizate 
de filialele teritoriale ale Ordinului, organizații neguvernamentale fără scop 
patrimonial sau operatori culturali constituiți ca persoane fizice în sesiunea de 
finanțare din Timbrul Arhitecturii 2020 este de 15.  
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V. Considerații generale 

Conform metodologiei de jurizare adoptate, proiectele Școlilor de vară au fost 
evaluate de fiecare dintre membrii juriului pe baza a patru criterii, cu note de la 0 
la 10, punctajul final obținut de fiecare proiect fiind calculat pe baza unui 
algoritm, în funcție de ponderea respectivului criteriu de evaluare. Punctajul 
minim pentru finanțarea unui proiect cultural este stabilit la 7,50. 

VI. Argumentare  

Comisia a apreciat diversitatea proiectelor depuse. Deși comisia a avut în vedere 
asigurarea continuității unor proiecte valoroase și sprijinirea unui număr cât mai 
mare a acestora, acest lucru nu a putut fi posibil, fie din cauza slabei calități a 
propunerilor pentru acest an, fie din cauza slabei strategii de comunicare a unor 
echipe privind realizările din anii precedenți pentru a susține motivat (cu imagini, 
text sau alt tip de material documentar) necesitatea continuării proiectului 
început odată cu finanțarea anterioară.  

A fost apreciată dimensiunea interdisciplinară a unui mare număr de proiecte ce 
au primit finanțare. Totodată, a fost apreciat impactul real asupra comunităților 
locale sau profesionale, precum și implicarea directă a acestora în activitățile 
practice și teoretice, dar și deschiderea unor școli de vară pentru alte grupe de 
vârstă decât cea a studenților și a tinerilor profesioniști. A fost apreciată 
diversificarea activităților în cadrul atelierelor și finanțarea componentelor 
didactice ale proiectelor.  

Suma scoasă la finanțare pentru Școlile de vară inițiate și realizate de filialele 
teritoriale ale Ordinului, organizații neguvernamentale fără scop patrimonial sau 
operatori culturali constituiți ca persoane fizice este de 400.000 lei, iar suma 
totală solicitată este de 603.686 lei. 

În urma evaluării proiectelor, toate cele cincisprezece proiecte au obținut 
punctaje peste baremul minim (7,50). A fost acordată finanțarea integrală pentru 
unsprezece dintre acestea. Patru proiecte cu punctaj bun (peste 7,50) nu au primit 
finanțare, în condițiile în care cererile au depășit suma totală alocată acestei 
secțiuni.  

Astfel, a fost acordată finanțarea pentru următoarele proiecte, în ordine 
descrescătoare conform clasamentului final, cu suma totală de 399.426 lei: 
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1. Proiectul nr. 1, Transylvania Trust - Tabăra de restaurare la castelul 
Banffy pentru promovarea meseriilor tradiționale de construcție - 2020, cu 
suma de 64.450 lei, punctaj 9.80; 
 

2. Proiectul nr. 10, Asociația „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” - 
Adoptă o Casă la Roșia Montană. Școala de Vară ARA - ediția a 13-a 
(2020): Resurse tradiționale pentru protejarea patrimoniului arhitectural, 
cu suma de 30.016 lei, punctaj 9.80; 
 

3. Proiectul nr. 7, Asociația Prietenii Școlii de la Bunești - Școala de la 
Bunești 2020, cu suma de 58.387, punctaj 9.70; 
 

4. Proiectul nr. 14, Asociația Culturală pentru Dezvoltare Durabilă 
Groove On - Tabăra de (Re)creație 2020 - Restaurarea arhitecturii 
tradiționale, cu suma de 15.180 lei, punctaj 9.47; 
 

5. Proiectul nr. 15, Fundația „Nagy Istvan” Alapitvany - Tabăra de 
creație de arhitectură, cu suma de 25.753 lei, punctaj 9.37; 
 

6. Proiectul nr. 12, Asociația Locus - Baia de Arhitectură ediția 3 1, cu 
suma de 41.610 lei, punctaj 8.93; 
 

7. Proiectul nr. 6, Asociația ARCHE - The Future is Heritage - Școală 
de vară internațională, cu suma de 44.850 lei, punctaj 8.76; 
 

8. Proiectul nr. 4, Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă 
Europeană - Școala de vară „Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul 
Mehedinți, ediția IV, cu suma de 33.700 lei, punctaj 8.73; 
 

9. Proiectul nr. 5, Asociația Lipovenesc - Școala de Vară Jurilovca, cu 
suma de 42.950 lei, punctaj 8.30; 
 

10. Proiectul nr. 2, Asociația R.Y.M.A - Împreună dăm viață Satului 
Corna!, cu suma de 25.030 lei, punctaj 8.46; 
 

11. Proiectul nr. 13, Fundația Archaeus - Dealu’ Cerului - Making of 4.0 
- 2020, cu suma de 17.500 lei, punctaj 8.37. 
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Proiectele care nu au obținut finanțarea: 

12. Proiectul nr. 8, Fundația Biserici Fortificate - Hands on Conservation - 
meșteșuguri tradiționale în amenajarea peisagistică, punctaj 8.34 

Comisia a apreciat proiectul pentru aplecarea sa asupra unei componente deseori 
ignorate: cea a peisajului. Cu toate acestea, comisia a considerat că proiectul nu 
explică clar care este viziunea privind raportul dintre arhitectură (biserica 
fortificată) și peisaj, descrierea proiectului trimițând cu gândul mai degrabă la o 
grădină urbană obișnuită, fără o adaptare clară la elementele peisajului cultural 
general (referințele istorice privind amenajarea peisagistică ce urmează a fi 
realizată). Proiectul este vag în ceea ce privește modul de intervenție și speciile 
folosite în cadrul amenajării. În acest sens, și bugetul pare unul neadaptat la 
utilizarea de specii locale, plantele/semințele/arbuștii trebuind să fie procurate 
din împrejurimi. În schimb, bugetul pare să fi prevăzut plante ornamentale de pe 
piața de plante pentru grădini. O altă problemă a bugetului propus este costul 
prea mare al meselor și al cazării participanților în raport cu costurile medii ale 
unui asemenea tip de activitate și al capacității de finanțare a OAR. În general, 
suma propusă a fost considerată nerealistă.  

13. Proiectul nr. 3, Fundația DALA - CUCA_2020, punctaj 8.23 

Comisia a apreciat intenția de a integra arhitecții din România în comunitatea 
profesională internațională, precum și premisa contactului arhitecților străini cu 
patrimoniul construit local. Pe de altă parte, deși menționează comunitatea 
locală, proiectul nu prezintă modul în care aceasta va fi implicată activ. A fost 
considerat neclar exprimat în cadrul proiectului și modul în care se face 
transferul de bune practici referitor la montarea șindrilei / realizarea învelitorii. 
Nu este clar modul în care a fost alcătuit bugetul în ce privește raportul dintre 
costurile achiziționării materialelor de construcție și activitățile, iar impactul 
cultural sugerat a fost considerat disproporționat față de cel real. 

14. Proiectul nr. 9, Ordinul Arhitecților din România - filiala Arad - Aradul 
Secession. Moștenirea arhitecților arădeni, punctaj 7.64 

Comisia a apreciat intenția Filialei Arad a Ordinului Arhitecților de a realiza un 
program cultural / educativ dedicat comunității locale și în special copiilor, 
considerând că un astfel de proiect ce pune accent pe educarea publicului cu 
privire la arhitectura locală valoroasă este binevenit. Cu toate acestea, rămâne 
neclar cum anume vor fi implicați copiii în activitățile proiectului dincolo de 
simple excursii ce nu au un rol educativ suficient de important. Pe de altă parte, 
documentarea proiectului a fost eludată din descrierea proiectului, lipsind 
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inclusiv referințele la proiecte recente de documentare și cartare a arhitecturii 
Secession din Banat. În acest sens, se remarcă faptul că inventarierea clădirilor 
este trecută deopotrivă ca bază prealabilă a proiectului și ca activitate în cadrul 
acestuia. 

15. Proiectul nr. 11, Asociația Locus - Baia de Arhitectură ediția a 3a, 
punctaj 7.57 

Comisia consideră că ideea activării sociale a malului apei este una generoasă, 
dar rezultatele proiectului sunt neclare în raport cu scopul propus și nu se 
bazează pe generarea unei noi vieți sociale a acestui spațiu. În acest sens, 
subliniem și faptul că nu a fost clar explicat nici modul în care intervenția 
realizată în anul precedent a dus la o valorizare socială a malului râului de-a 
lungul anului, dincolo de momentul realizării intervenției. O mai bună 
comunicare a rezultatelor proiectelor anterioare ar fi binevenită.  

 

Președinte,  

Arh. Eugen Vaida 

30 martie 2020 

 

  

 


