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Arhitectul Gheorghe Leahu a slujit, cu strălucire, arhitectura românească mai bine de 
jumătate de secol dar notorietatea sa este unică datorită activității de acuarelist, cel 
mai prolific și convingător cronicar al orașului, cu ajutorul penelului.  

”Arhitectura este casa în care trăim cu toții. În toate orașele, în toate satele, în toate 
clădirile pe care le vedem, toate au în ele, zidit, talentul arhitecților”. Gheorghe Leahu  

 
Regulamentul 

Concursului “Gheorghe LEAHU” pentru tineri arhitecți acuareliști  
 

 
Organizator: 

Organizatorul concursului “Gheorghe LEAHU” pentru tineri arhitecți acuareliști  
(denumit în continuare ’’Concurs”) este Uniunea Arhitecților din Romania 
(Organizatorul), persoană juridică fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu sediul 
social în București, Str. Demetru Dobrescu nr. 5, Sector 1, adresă de corespondență 
în Str. Jean Louis Calderon nr. 48, Sector 2, București,  

“Concursul” se desfășoara  în fiecare an, începând cu anul 2022, iar Ceremonia 
de premiere are loc în data de 10 mai a fiecarui an. 

Premiile "Concursului" sunt finanțate de soția arhitectului Gheorghe Leahu, 
doamna Viorica Leahu. 

„Concursul” este organizat în Bucuresti, iar festivitatea de decernare a premiilor  
are loc în data de 10 mai, data nașterii arhitectului Gheorghe Leahu la Centrul de 
Cultură Arhitecturală din Str. Jean Louis Calderon nr. 48, Sector 2, București, ocazie 
cu care se organizează  și o Expoziție a tuturor lucrărilor participante la "Concurs". 

 

Art. 1  Condiții Generale: 

1.1. Participanții la "Concurs" sunt obligați să respecte termenii și condițiile 
prezentului regulament. 

1.2. Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației 
aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 
Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul 
prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială a UAR. 
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 1.3 Concursul este mediatizat in scopul informarii în mediul profesional și 
academic, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ.  

 1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, amâna desfășurarea 
Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor.  

Art. 2  Condiții de participare. 

2.1. Pot participa la Concurs studenți ai Facultatilor de Arhitectură din România 
sau tineri absolvenți ai Facultăților de Arhitectură, cu vârsta de maxim 35 de ani. 

2.2. Fiecare participant are dreptul de a înscrie în concurs 1-3 desene în acuarelă.  

2.3. Înscrierea participantilor se face în perioada 27 aprilie 2022 - 5 mai  2022, 
ora 18.00 

Art. 3   Inscriere la concurs 

3.1. În vederea înscrierii la "Concurs" participanții vor transmite către UAR la 
adresa de email gheorgheleahu@uniuneaarhitectilor.ro , următoarele documente:  

a) Carte de identitate (scan); 
b) Dovada înscrierii la o facultate de arhitectură din România (scan) sau diploma de 
absolvire a unei asemenea facultăți 
c) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (semnat) 
d) Lucrările în acuarelă - minim 1- maxim 3 (Fotografiile lucrărilor în acuarelă făcute la 
lumina zilei, perpendicular pe planșă, în format JPG, având rezoluția minimă de 150 dpi și 
maximum 300 dpi.  

Lucrările în acuarelă vor avea dimensiunea hârtiei de 56x38 cm, bumbac 100% - 300 
gr/mp., oricare dintre cele trei tipuri de hârtie care se găsește în magazinele de 
specialiate; tehnica acuarelei - oricare dintre cele trei - ud pe ud, ud pe uscat sau uscat 
pe uscat; culorile trebuie să fie de foarte bună calitate, temele să fie diverse cu 
subiecte interesante; 

e) Fotografia autorului 
f) O prezentare de maxim o pagină -  cuprinzând explicația desenelor . 
 
 3.2. Nedepunerea completă a dosarului de înscriere atrage respingerea cererii 
de înscriere la "Concurs". 

ART. 4     Juriul 

 4.1. Juriul "Concursului" este alcătuit din 3 (trei) membri și este desemnat, 
anual, de Președintele UAR. 

mailto:gheorgheleahu@uniuneaarhitectilor.ro
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 4.2 În anul 2022, Juriul Concursului este alcătuit din următorii membri:  Arh. 
Ovidiu Iovanel, președinte APA - Asociației Pictorilor Acuarelisti din România, Arh. 
Mircea Corcodel, președintele AAA – Asociația Arhitecților Acuareliști și Gabriela 
Drăghici – cunoscut artist plastic acuarelist  

 4.3. Juriul are libertatea de a decide dacă acordă unul sau mai multe premii, cu 
valoare cumulata de 5.000 lei brut. 

ART. 5  Evaluare  

 5.1 În vederea desemnării câștigătorului, se vor aplica criterii de evaluare 
referitoare la: încadrare, compoziție, tehnica de acuarelă, utilizarea echilibrată a 
raportului pigment - apă, conexiunea cromatică, difuzia și balansul prin punerea 
în evidență a valorilor tonale, armonia cromatică echilibrată, originalitatea. 

ART. 6  Premii 

6.1. Premiul/premiile concursului “Gheorghe Leahu” au o valoare cumulată de 
5.000 lei brut, juriul și organizatorul putând acorda, suplimentar, mentiuni. 

6.2 Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul UAR www.uniuneaarhitectilor.ro. 

6.3 Lucrările premiate vor fi prezentate în original în Expoziția organizată cu 
ocazia Ceremoniei de Premiere. 

6.4 Decernarea premiilor are loc în data de 10 mai a fiecărui an într-un cadru 
festiv, la sediul organizatorului sau la o altă adresă care va fi comunicată tuturor 
participanților. 

ART. 7  Protectia datelor cu caracter personal 

7.1 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal (“GDPR”), privind protectia datelor personale ale Participantilor 
stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. 

 7.2 Organizatorul proceseaza datele cu caracter personal ale participantilor in 
scopul derulării concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acestuia 
și pe o perioadă de o lună de la încheierea acestuia. Datele personale ale 
câștigătorilor vor fi păstrate pe perioada mai mare de o lună în vederea auditării și în 
scop juridic, în concordanță cu prevederile aplicabile în domeniul arhivării. 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/

