
PREZENTAREA COMPETIȚIEI
Credem în originalitate și în curajul de a încerca ceva nou și spectaculos, așa că vă invităm 
acum, cu ocazia încheierii primului semestru al anului universitar, să vă înscrieți planșele și 
macheta de la ultimul proiect în prima ediție a concursului de arhitectură și prezentare 
arhitecturală “A doua predare” susținut de THE PLOT și THE CRAFT.

Spre deosebire de un concurs de arhitectură obișnuit, “A doua predare” va pune accentul atât 
pe grafica planșei sau calitatea machetei, cât și pe soluția de arhitectură prin 
funcționalitatea și viabilitatea proiectului.

Urmărim să selectăm o serie de studenți talentați din fiecare an de studiu pe care să îi 
sponsorizăm fie cu printare gratuită timp de un an din partea THE PLOT fie cu machetare 
gratuită (tăiere laser și printare 3D) timp de un an din partea THE CRAFT. Urmărim să 
alegem lucrări prezentate într-un mod estetic și original pentru a pune cât mai bine în valoare 
calitatea serviciilor noastre, așa că te invităm să ne surprinzi! 
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1. DATE GENERALE

2. PARTICIPAREA LA CONCURS

1.1 Organizatorul concursului este THE PLOT/THE CRAFT prin SC THE PLOT SRL, cu sediul 
în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 160, bl. 21, ap. 3, Jud Vâlcea. Organizatorul 
asigură fondurile bugetare pentru premii care se vor contracta cu câștigătorii concursului. 
Date de contact: THE PLOT SRL, str. Academiei, nr 18-20 în incinta Universității de 
Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București (denumită în continuare UAUIM)

1.2 Secretariatul concursului - Secretariatul este asigurat de THE PLOT, la punctul de lucru din 
str. Academiei, nr. 18-20 în incinta Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" 
București, www.theplot.ro, adresa de contact : office@theplot.ro

1.3 Tipul concursului - Concursul are ca scop selectarea celor mai bune proiecte de atelier și 
machetele aferente acestora din cadrul ultimului proiect predat către catedrele de proiectare 
ale UAUIM.

1.4  Juriul concursului -  Juriul va fi format din persoane desemnate din partea Organizatorului 
și al UAUIM.
Membrii juriului sunt :

- Aida Skripa (urbanist, cofondator THE PLOT)
- Brîndușa Tudor (arhitect, fondator Stardust Architects) 
- Dan Șerban (prof dr. arhitect UAUIM, DD Design Studio)
- Florin Cobuz (arhitect, cofondator THE PLOT și Nod makerspace)
- Lorena Brează (arhitect, fondator TheChallangeAcademy, asistent UAUIM) 
- Tamina Lolev (arhitect, cofondator Wolfhouse Productions)

2.1 Calitatea de concurent - Concursul este public și se adresează studenților Facultăților
de Arhitectură și Arhitectură de Interior (din cauza incompatibilităților de jurizare 
datorate diferențelor disciplinare, concursul nu se adresează studenților Facultății de 
Urbanism) 

Concurenții pot participa individual sau ca reprezentanți ai unei echipe, în cazul în care 
proiectul de atelier a fost făcut în echipă. Nu au dreptul să participe la concurs membrii 
juriului și ai secretariatului, membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului,  rude de 
gradul I și II ale celor menționați.

2.2 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor - Pentru a fi admise în jurizare, proiectele 
trebuie să respecte tema și regulamentul concursului, termenul de predare și cerințele de 
prezentare, anonimatul. Orice abatere de la acestea atrage după sine descalificarea din 
concurs, situație în care proiectul predat nu va mai fi admis în procesul de jurizare. 

Prin înscrierea în concurs concurenții se obligă să respecte condițiile stabilite prin 
regulamentul concursului. 

Verdictul juriului este incontestabil.



3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
3.1 Lansarea concursului - Concursul se lansează la data de 13.02 și se desfășoară în 
perioada 19.02 – 08.03.2020

3.2 Înscrierea în concurs - Înscrierea și participarea la concurs este gratuită. Înscrierea se 
face automat o dată cu trimiterea planșei și a formularului de înscriere. Data limită de 
înscriere/predare este 08.03.2020, ora 23:59 la adresa office@theplot.ro

3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări - Primirea de solicitări sau clarificări, 
precum și  transmiterea răspunsurilor la întrebări, se fac în perioada desfășurăr ii 
concursului la adresa secretariatului (office@theplot.ro) sau pe pagina de Facebook a 
THE PLOT (https://www.facebook.com/theplot.printshop/)

3.5 Conținutul proiectelor - Un concurent poate depune un singur proiect pentru 
fiecare categorie, cel aferent atelierului de proiectare al semestrului trecut după cum 
urmează:
Anii 2, 3, 4, 5 – proiectul semestrului 1 din anul universitar 2019-2020.
Anul 6 – proiectul de fundamentare susținut în anul 2020 

Categoriile concursului:
1. Proiect de arhitectură
2. Machetă de prezentare

Nu este obligatorie participarea la ambele categorii.

Proiectul se predă într-o singură planșă, în format .pdf, paginat în layoutul concursului, 
disponibil spre download, aici. Dimensiunea este 60x120cm (format vertical), max 15Mb și 
trebuie să conțină următoarele piese obligatorii: 

Categoria Proiect de arhitectură:
1. Plan situație
2. Plan/uri general/e (nu este obligatorie o scară anume)
3. Fațade sau randări relevante
4. Schițe de concept, detalii, informații după cum e cazul.

Categoria Machetă de prezentare:
1. Plan situație
2. Randare exterioară și poze cu macheta pentru înțelegerea în detaliu a volumetriei
3. Detalii (materiale, texturi, finisaje, etc. - unde e cazul)

Informațiile ce trebuie completate în formularul de înscriere sunt următoarele: nume, 
prenume, anul universitar, număr de telefon, adresa de e-mail, categoria la care participă, 
cod înscriere. 

Planșele înscrise în concurs nu vor include nume sau semne distinctive care să 
constituie încălcarea anonimatului. Numele și datele concurenților se regăsesc doar în 
interiorul formularelor de înscriere. 
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3.6 Criteriile de jurizare sunt stabilite în funcție de fiecare categorie, după cum urmează:

1. Proiect de arhitectură:

- estetica planșei și a obiectului de arhitectură reprezentat 
- integrarea în sit, arhitectura și rezolvarea temei
- conceptul și impactul grafic al planșei (calitatea de poster) 
- lizibilitate și claritatea informației de pe planșă

2. Machetă de prezentare:

- calitatea sculpturală și estetică a volumului de arhitectură și a spațiului generat de acesta
- concept de machetă (materiale alese, tehnică, etc.) sau concept de compoziție al randărilor 
- nivel de detaliere în machetă/randare (finisaje, vegetație, ambianță, etc.)
- integrarea în sit, arhitectură și rezolvarea temei 

 3.7 Anonimatul Proiectelor - Anonimatul se va respecta cu stricteţe şi va fi ridicat numai 
după încheierea procesului-verbal al juriului. Pentru păstrarea anonimatului, fiecare proiect 
va avea un simbol alfanumeric de identitate. Acesta va fi compus din 2 litere urmate de 4 
cifre, la alegerea concurentului (ex.: AZ1234), care va fi înscris pe fața planșei, în colțul din 
dreapta sus.
3.8 Predarea Proiectelor - Predarea proiectelor se realizează online, prin trimiterea 
planșelor la adresa office@theplot.ro 

3.9 Jurizarea -  Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate 
pentru stabilirea proiectelor câștigătore indicate la punctul 3.6.

3.10 Confidențialitate  - Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în 
legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați 
cu privire la concurs numai în scris.

3.11 Comunicarea rezultatelor - Rezultatele concursului vor fi transmise participanților de 
către Organizator în cadrul evenimentului de premiere ținut în cadrul THE CRAFT, în data de 
12.03.2020, ora 18:00 și publicate pe paginile de social media ale THE PLOT și THE CRAFT.

3.12 Premiile sunt în număr de 10, câte unul pentru fiecare an din concurs (2, 3, 4, 5 și 6) 
la fiecare categorie și câte un premiu de popularitate, după cum urmează:

Proiect de arhitectură:

Câte un premiu pentru anii 2, 3, 4, 5 -  “Printare gratuită un an de zile” în cadrul THE PLOT 
pentru proiectele de facultate ale câștigătorului din semestrele 2  (anul univ. 2019-2020), 
respectiv 1 (anul univ. 2020-2021)
Premiul pentru anii terminali – Printare pentru proiectul de Predipomă și Diplomă
Premiul de popularitate – ales în urma voturilor online după publicarea proiectelor           
concurente. Intrările în concurs vor fi încărcate în două albume pe paginile de Facebook ale 
THE PLOT și THE CRAFT (pentru cele două categorii ale concursului). Lucrarea cu cele mai 
multe reacții la ora premierii (18:00) câștigă premiul de popularitate și un loc în galeria cu 
câștigători ce va fi postată după premiere pe paginile de social media. 



4. VALORIFICAREA PROIECTELOR

5. DISPOZIȚII FINALE

Machetă (volumetrie) de arhitectură:

Câte un premiu pentru anii 2, 3, 4, 5 -  “Tăiere laser și printare 3D gratuite un an de zile” în 
cadrul THE CRAFT pentru proiectele de facultate ale câstigătorului din semestrele 2 (anul 
univ. 2019-2020), respectiv 1 (anul univ. 2020-2021)
Premiul pentru anii terminali – Tăiere laser și printare 3D gratuite pentru proiectul de
Prediplomă și Diplomă.
Premiul de popularitate – ales în urma voturilor online după publicarea proiectelor           
concurente. Intrările în concurs vor fi încărcate în două albume pe paginile de Facebook ale 
THE PLOT și THE CRAFT (pentru cele două categorii ale concursului). Lucrarea cu cele mai 
multe reacții la ora premierii (18:00) câștigă premiul de popularitate și un loc în galeria cu 
câștigători ce va fi postată după premiere pe paginile de social media. 

4.1 Proprietatea asupra proiectelor rămâne concurenților; THE PLOT si THE CRAFT pot doar 
să le afișeze în spațiu public și online pe paginile de social media ale companiei și să le 
promoveze împreună cu numele autorilor. 

Prin participarea la acest concurs, concurenţii sunt de acord să respecte prevederile şi             
cerinţele formulate în prezentul document. Prin înscrierea și participarea la concurs, 
participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 
legea nr. 677/2001.




