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Romanian Building Awards 2017 - cel mai mare eveniment de 

recunoaștere a excelenței spațiului construit din România 

 

OAR vă invită să participați la Romanian Building Awards – Premiile Naționale pentru Spațiul 

Construit, un eveniment inițiat și organizat de Ordinul Arhitecților din România, Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” și Asociația Pro Event, ce are ca misiune promovarea cele mai 

valoroase proiecte construite în ultimii 2 ani în România. 

Aflat la a doua ediție, RBA se adresează trio-ului arhitect - constructor - beneficiar și presupune 2 

etape de jurizare. Prima, constă în selecția de către board-ul multidisciplinar RBA care evaluează 

proiectele pe baza impactului social, cultural, economic asupra calității vieții, pe lângă criteriile estetice 

și tehnice. Board-ul este format din: arh. Șerban Țigănaș - președinte OAR, prof. Univ. Dr . Arh. Marian 

Moiceanu – Rector UAUIM, Marian Popa – Manager Deutsche Bank General Technology, arh. și 

fashion designer Ioana Ciolacu, prof. Dr. Vintilă Mihăilescu, Florin Mindirigiu – președinte Asociația 

Culturală Pro Event, dr. Ing. Cristian Romeo Erbașu – președinte FPSC.  

Noutatea ediției 2017 este faptul că proiectele ce intră pe lista scurtă a nominalizărilor desemnate 

de board vor fi susținute de 2 reprezentanți ai biroului/companiei în fața juriului și a publicului 

prezent în cadrul Forumului Internațional de Arhitectură și Inginerie SHARE. 

În etapa finală a concursului, un juriu internațional va desemna dintre nominalizați proiectele 

câștigătoare ce vor fi premiate în Marea Gală cu o diplomă însoțită de un certificat cu recenziile 

juriului, un trofeu mural, placheta de onoare Romanian Building Awards 2017 și promovate la nivel 

național și internațional. 

În ediția 2016, juriul format din Ewa P. Porebska, Erika Katalina Pásztor, Bruno Andresoiu, Gerard 

Reinmuth și Giuseppe Farris a decis acordarea a două premii pentru proiectele care au avut o 

perspectivă unică asupra spațiului public românesc și au adus contribuții substanțiale calității mediului 

construit, prin felul în care abordează locuirea și comunitatea. Acestea sunt Urban Spaces Dogarilor - 

ADN Birou de Arhitectură  și CERC Boldești – Scăeni – arh. Adrian Pop. Alături de aceste două premii 

au fost acordate patru mențiuni speciale pentru proiectele care s-au remarcat prin calitatea spațiului, 

inovație și reactivarea zonelor urbane: the c.a.p.-realizat de RE-ACT NOW, Vila Urbană - Synthesis 

Architecture, Proiectul de reabilitare și promovare a identității culturale și istorice a Pieței Cetății și 

Turnului Ștefan - 9 Opțiune și EFdeN.  

Toate înscrierile se vor face numai online, în limba engleză,  pe platforma 

rba.spatiulconstruit.ro, până la data finală 15 septembrie 2017, ora 24.00. 

În timpul înregistrării online, vor fi necesare următoarele documente în format digital : 

- 3 planșe numerotate, dimensiune A2 - 420 mm (lățime) x 594 mm (înălțime), în format PDF. 

- Date tehnice ale lucrării. 

- Minim 10 imagini JPG (fotografii și schițe). 
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- Un raport descriptiv, scris în limba engleză, ce va cuprinde 4 secţiuni: starea anterioară a 

amplasamentului, scopul intervenţiei, descrierea proiectului și evaluarea impactului asupra mediului 

construit. 

Cele 3 planșe de concurs trebuie să conțină următoarele informații: 

- Hartă (sau hartă foto) ce indică amplasamentul construcției (scara la alegere).  

- O serie de fotografii ale sitului, înainte și după intervenție (preferabil din același unghi). 

- Orice tip de piese desenate și imagini fotorealiste ce contribuie la o cât mai bună înțelegere a 

proiectului;  

- Explicații textuale în limba engleză, dacă este considerat necesar.  

Pot participa la RBA 2017 toate proiectele ce au creat sau îmbunătățit spațiul public construit în 

anii 2015 și 2016. Ținând cont că intervențiile asupra mediului construit pot avea o durată lungă, se 

va putea înscrie orice proiect care nu a fost complet finalizat în perioada menționată, dar se află în 

etapele finale ale construcției. 

Arhitecții cu drept de semnătură, stagiarii și studenții pot înscrie un proiect în mod individual, dar 

și sub forma unor echipe pluridisciplinare. Totodată, constructorii, dezvoltatorii imobiliari, finanțatorii 

și beneficiarii pot participa la concurs cu un proiect dacă au acceptul arhitectului.  

Pentru informații suplimentare, puteți contacta staff-ul RBA la share@abplusevents.com, nr. de telefon 

0755 227 587, sau pe canalele social media https://www.facebook.com/RBAprize/ și 

https://twitter.com/ArchTradeEvents.  
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