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                                 RAPORTUL

DIN TIMBRUL ARHITECTURII

Sesiunea aprilie 2022

1. arh. Marina Gingirof
2. arh. Ioana Tudora
3. Laura Jiga Iliescu
4. arh. 
5. arh. Eugen Vaida

II. Potrivit prevederilor oferte 

nr. 142 din 31.01.2022, membrii comisiei au procedat la 
Eugen Vaida a fost desemnat 

- sesiunea aprilie, 
r. 76/17.01.2022, este de 375.000

25.000 de lei, reprezentând o co- din partea 
Foundation 500.000 

lei.

patrimonial sau opera
2 este de 24.
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au fost 
evaluate de fiecare dintre membrii juriului pe baza a patru criterii, cu note de la 

te stabilit la 7,50.

VI. Argumentare

Comisia a apreciat diversitatea proiectelor depuse. 
avute în vedere 

pentru 
est lucru nu a putut fi posibil din 

cauza l 
tipurilor de ateliere 

mai vechi, în acest sens comisia recomandând 
la noua realitate a fenomenului 

revenirea la , pentru a 
oferi , 

onului. 

S-a constatat o comunicare cu publicul larg a unor echipe 
ul precedent (site-uri web, platforme de socializare etc.), 

comunicare care a

proiecte ce au 
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, în unele cazuri, e prin
implicarea de profil. 

în detrimentul 
.

VII Rezultate

500.000 lei, iar suma 
1.166.688,00 lei.

opt dintre 
acestea, iar ea de 
reconsiderare a bugetului. Unsprezece proiecte cu punctaj bun (peste 7,50) nu 

ine 
500 000 lei:

1.Proiectul nr. 05-17, 
90.200 lei, punctaj 9,81.

, corelat adaptat celor 

ropriu-zis, respectiv 
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de exemplu, 

2.Proiectul nr. 05-13, 
cu suma 

44.700 lei, punctaj 9,81.

proiectului nu reiese clar modul de implicare a voluntarilor din comunitate.

3.Proiectul nr. 05-12, Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior, 
Casa Lutului 2022 , cu suma de 39.765 lei, punctaj 9,68.

Comisia a apreciat proiectul pentru rezultatele dovedite de-a lungul timpului. 

4.Proiectul nr. 05-
-

, cu suma de 56.684 lei, punctaj 9,66.

e domeniul de activitate al 

de a participa la mai multe module etc.

5.Proiectul nr. 05-2, de restaurare la 
, cu suma de 46.989 lei, punctaj 9,50.
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-au fost 
adresate în cadrul din anul 2021. Apreciem evaluarea 

elaborarea unui suport de curs pentru 

-
a -

6.Proiectul nr. 05-
patrimoniului cultural din lemn -
stau la baza bisericii de lemn arse din Povergina , cu suma de 72.800 lei, 
punctaj 9,18.

Proiectul este explicit în ceea ce prive te tipul de ac iuni ce vor avea loc, dar este 
neclar în privin a num rului de participan i. 

, 

unui etnolog.

7.Proiectul nr. 05-
România în parteneriat cu UAUIM, IMUAU Summer School. Schönberg 2022 , 
cu suma de 57.670 lei, punctaj 8,94.
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componen echipei, prezen
nta 

8.Proiectul nr. 05-26, Funda ia Cantacuzino Flore ti, 
39.900 lei, punctaj 8,90.

, 

înscrie într-

9.Proiectul nr. 05-4, Funda ia Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice C.A. din 
Romania, Hands on conservation III - atelier de me tesuguri tradi ionale , cu 

8,88.

-

PROI

10.Proiectul nr. 05-18, ,
, punctaj 8,82.

, sunt 
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11.Proiectul nr. 05-10, Centrul Cultural 
, punctaj 8,78.

ce 
-se în regim de 

12.Proiectul nr. 05-21, 
, 

punctaj 8,64.

Comisia
profesionale din domeniul patrimoniului,

parteneriate. Articularea obiect

13.Proiectul nr. 05-11,
8,64.

în 
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proiectului.   

14.Proiectul nr. 05-27, The Future is Heritage 2022 -
, punctaj 8,60.

important

-

sit.

15.Proiectul nr. 05-14, Funda ia Archaeus, Sky Hill - Old house new details -
Making of 6.0 2022, punctaj 8,36.

îndeplinirea acestora. 

au i , 
respective 

restaurare în cadrul 

16.Proiectul nr. 05-20, 
Obiceiuri, 
Cantacuzino- , punctaj 8,24.
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-
reiese un aspect important: în proiect 

-

-un sit 
,

-
- - va 

17.Proiectul nr. 05-19, -PACT, Casa cu Har. 
coala de var de restaurare. Edi ia a VIII-a , punctaj 8,15.

care s
-

propriu- ,

l proceselor de restaurare, echipa este 
en

,

18.Proiectul nr. 05-16, ASOCIA IA LOCUS, , 
punctaj 8,11.
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proiectul depus anul acesta este similar celui respins anul trecut,
de cea a 

viziuni de ansamblu pentru amenajarea malului râului, 
etapelor proiectului. 

,
acest proiect este unul complementar 

n

19.Proiectul nr. 05-9, , Atelier de Documentare Creativ : 
, punctaj 8,08.

persoane sau familii din mediul urban,

insuficient de clar argumentate. 

20.Proiectul nr. 05-1

-a, punctaj 7,72.

Comisia ta sa 
sunt e
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i, Din proiect nu reiese cum anume se 
de 

aasemenea, nu reiese necesitatea includerii în echipa proiectului a doi 

21.Proiectul nr. 05-22, 
, punctaj 7,36.

act

identificarea unor posibile parteneriate la nivel local.

22.Proiectul nr. 05-
Inside/OUT , punctaj 7,32.

e, fiind doar unul 
proiect

l 

- sunt alocate sume mari 

23.Proiectul nr. 05-7, Asocia
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e premii în capitolul Buget, dar în proiect nu este 

24.Proiectul nr. 05- CÂMPULUNG XIV , 
punctaj 6,36.

sau rezultate finale, fiind vorba despre o excursie prin zona Muscel.

arh. Eugen Vaida


