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Răspunsuri etapa 1 – expoziție-concurs BETA 2016 
 
 
 
 
În perioada 21 iunie - 11 iulie 2016 s-au înregistrat 5 întrebări referitoare la 
participarea în cadrul expoziției-concurs BETA 2016!  
Răspunsurile organizatorilor sunt marcate cu BOLD, sub fiecare întrebare. 
 
 
1. Aș avea o întrebare legată de secțiunea 15 a concursului și anume dacă sunt 
eligibili a se înscrie și arhitecți stagiari? În regulament scrie așa: sunt eligibili 
arhitecți sau urbaniști cu domiciliul stabil în România, Ungaria sau Serbia, având 
dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită 
profesia? Asta presupune necesitatea deținerii dreptului de semnătură de către 
autorul proiectului? 
 

În urma sesiunii de Întrebări / Răspunsuri, am constatat că există solicitări 
de participare în cadrul secțiunii 15. Viziuni arhitecturale și din partea 
arhitecților stagiari și a absolvenților unei instituții de învățământ superior 
de arhitetcură și urbanism.  
În acest sens, pentru a încuraja participarea, în cadrul secțiunii 15. Viziuni 
arhitecturale pot înscrie lucrări inclusiv arhitecți stagiari sau absolvenți ai 
unor instituții de învățământ superior de arhitectură și urbanism din 
România, Ungaria sau Serbia. 
 

 
2. În Regulementul concursului, capitolul 4. ÎNSCRIERE > 4.1. Înscriere secțiuni 1-15 > 
ETAPA 1 – PRESELECȚIA > punctele b1, b2, b3 și b4 – reiese că fișierul conținând 
prezentarea lucrării se va completa după un model cadru (layout) pus la dispoziție 
pe site și că se va salva la o rezoluție de 2500 pixeli pe latura scurtă și atașa în 
cadrul formularului de înscriere pentru etapa 1.  
Din cele constatate, modelul cadru (layout-ul) descărcat de pe site (fișierul format 
PSD) nu are 2500 de pixeli pe latura scurtă, ci 2160 de piexeli. În aceste condiții 
cum procedez? Salvez fișierul conținând prezentarea lucrării la 2500 de pixeli sau la 
2160 pixeli? 
 

Este foarte utilă constatarea!  
Aici a intervenit o eroare din partea organizatorilor – am pus la dispoziție 
un fișier PSD care întradevăr avea 2160 de pixeli pe latura scurtă și nu 
2500 pixeli. În urma acestei întrebări, am atașat începând cu 06.07.2016 
un nou model cadru (layout) la dimensiunea de 2500 de pixeli. Astfel, 
fișierul conținând prezentarea lucrării se va atașa pe site, în cadrul 
formularului de înscriere pentru etapa 1, în format JPG, rezoluție de 2500 
pixeli pe latura scurtă. 
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3. În cadrul formularului de înscriere pentru etapa 1 de pe site se cer 3 imagini 
reprezentative ale lucrării. Este necesar ca imaginile reprezentative să fie incluse în 
cadrul fișierului conținând prezentarea lucrării sau pot fi și altele, care nu sunt 
incluse în fișier? 
 

Nu există restricții privind cele 3 imagini care se vor atașa pe site în cadrul 
formularului de înscriere pentru etapa 1; pot fi din rândul celor incluse în 
cadrul fișierului conținând prezentarea lucrării sau pot fi alte imagini ale 
lucrării. Cele 3 imagini se vor utiliza pentru a prezenta lucrarea pe site. 
 

 
4. Aș dori să știu dacă există o secțiune pentru înscrierea unei locuințe colective la 
etapa de proiect. În anii trecuți știu că exista o rubrică specială pentru acestea, 
acum am vazut că secțiunea 3 este doar pentru cele finalizate (înțeleg construite), 
iar celelalte secțiuni nu fac obiectul acestui program de arhitectură la această fază. 
Menționez că proiectul pe care-l avem a obținut AC. 
 

Se pot înscrie lucrări în etapa de proiect în cadrul secțiunii 15. Viziuni 
arhitetcurale, în condițiile în care acestea reprezintă proiecții pentru 
viitorul profesiei. 

 
 
5. (...) sunt absolvent al U.A.U.I.M. Bucuresti, promoția 2015-2016. În prezent, nu sunt 
înscrisă în Ordinul Arhitecților din România, de asemenea nu sunt angajat al unei 
firme din România.  
Aș dori să știu dacă mă calific pentru a participa la acest concurs (la secțiunea 14 - 
Lucrări de Licență)  având în vedere că în regulament se specifică necesitatea 
"dreptului de a profesa în țara în care își exercită profesia". 
Dacă într-adevar am acest drept, aș dori să particip și în cadrul secțiunii 15 - Viziuni 
Arhitecturale, cu un proiect al cărei echipe este mixtă, eu fiind co-autor, pe langa 
alți arhitecți de naționalitate braziliană. În acest caz, eu aș fi singura cu domiciliu 
stabil în România. Este posibilă participarea? 
 

În descrierea secțiunii 14. Lucrări de licență - nu apare condiția “dreptului 
de a profesa în țara în care își exercită profesia”. Fiind absolventă a unei 
instituții de învățământ superior de arhitectură și urbanism din România, 
promoția 2015-2016, îți poți înscrie în concurs lucrarea de licență. 
În ceea ce privește participarea în cadrul secțiunii 15. Viziuni arhitetcurale, 
în urma sesiunii de Întrebări / Răspunsuri, am constatat că există solicitări 
și din partea arhitecților stagiari și a absolvenților unei instituții de 
învățământ superioar de arhitetcură și urbanism.  
În acest sens, pentru a încuraja participarea, în cadrul secțiunii 15. Viziuni 
arhitecturale pot înscrie lucrări inclusiv arhitecți stagiari sau absolvenți ai 
unor instituții de învățământ superior de arhitectură și urbanism din 
România, Ungaria sau Serbia.  
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În cazul lucrării realizate de o echipă mixtă, aceasta se poate înscrie în 
cadrul secțiunii 15. Viziuni arhitetcurale, în condițiile în care cel puțin unul 
din co-autori are domiciliul stabil în România, Ungaria sau Serbia. 

 
 
 
 
Considerăm încheiată sesiunea de Întrebări/Răspunsuri pentru etapa 1.  
Pentru etapa 2, se mai pot adresa întrebări în perioada 15 - 19 august 2016. 
 
 
Întocmit, Alexandra-Maria Garomfir  
coordonator expoziție-concurs BETA 2016 
 


