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ANUNŢ DE LANSARE A 
CONCURSULUI DESCHIS DE CONCEPT ŞI DESIGN PENTRU PAVILIONUL 

ROMÂNIEI LA CONGRESUL UIA, TOKIO, 2011 
 

Ordinul Arhitecţilor din România lansează concursul pentru conceptul şi designul pavilionului 
României pentru Expoziţia UIA 2011 deschisă în perioada 26‐28 septembrie 2011, la Tokio 
International Forum (TIF), manifestare paralelă celui de‐al 24‐lea Congres al Uniunii 
Internaţionale a Arhitecţilor UIA, găzduit anul acesta de capitala Japoniei, Tokio, în perioada 
25 septembrie‐1 octombrie. 
 
Pentru a asigura o participare notabilă, de ţinută şi inspiratoare a arhitecţilor români la Tokio, 
Ordinul Arhitecţilor din România organizează un concurs într‐o singură fază, deschis tuturor 
arhitecţilor români care activează în România sau în străinătate, fără limită de vârstă, fără 
discriminare faţă de gen sau palmares profesional. 
 
Tema principală a Congresului UIA în Tokio este DESIGN 2050 – o temă de viziune, dacă 
nu şi de futurologie, ce‐şi reclamă sursele de inspiraţie în cel de‐al patrulea Congres 
Internaţional de Arhitectură Modernă CIAM din 1933, cunoscut ca punct de plecare al Cartei 
de la Atena, ca şi în Congresul UIA de la Chicago din 1993, care s‐a finalizat cu Declaraţia de 
interdependenţă pentru un viitor durabil. 
 
Organizatorul japonez al Congresului din 2011 a adăugat conceptului‐cheie DESIGN 2050 
trei subteme:  
Mediu – planeta noastră, arhitectura durabilă, dezastre naturale, apă, agricultură, mediul 
cosmic 
Schimb cultural – societatea avansată orientată către informaţie, probleme urbane, 
economie, transport, educaţie, moşteniri culturale 
Viaţă – probleme ale populaţiei, îmbătrânirea societăţii, boli infecţioase, viaţă artificială, 
biodiversitate. 
Comitetul de coordonare al Congresului UIA a decis recent ca temei principale să i se adauge 
o temă secundară: “Arhitecţii acţionând, prin solidaritate, dincolo de dezastre, 
către dezvoltare durabilă”. 
 
tema 
Notând generozitatea vizionară a tematicii Congresului de la Tokio, Concursul propune tema 
pavilionului României 2050: DECALOGUE FOR A RESPONSIVE AND 
RESPONSIBLE ARCHITECTURE (Decalogul unei arhitecturi receptive şi 
responsabile – 2050). 
 
calendarul 
‐ lansarea concursului      27 mai 2011 
‐ întrebări până la       7 iunie 2011 
‐ răspunsuri până la       14 iunie 2011 
‐ înscriere până la       1 iulie 2011 
‐ predarea propunerilor      8 iulie 2011, ora 24.00 
‐ jurizarea         15‐16 iulie 2011 
‐ anunţarea rezultatelor      19 iulie 2011 
‐ contestaţii – depunere şi soluţionare    22 iulie – 25 iulie 2011 
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juriul  
Juriul are următoarea componenţă: 
‐ Arh. Rudolf Gräf, membru titular 
‐ Arh. Dan Marin, membru titular 
‐ Ciprian Mihali, filosof, membru titular 
‐ Oana Tănase, critic de artă, membru titular 
‐ Arh. Ana Maria Zahariade, membru titular 
‐ Arh. Ina Stoian, membru supleant  
 
premii 
Se vor acorda următoarele premii: 
Premiul I – 15000 lei 
Premiul II – 7500 lei 
Premiul III – 3750 lei 
 
Câştigătorul concursului va încheia cu Ordinul Arhitecţilor din România un contract de 
proiectare şi execuţie a designului pavilionului, iar parte din echipă se va deplasa la Tokio 
pentru amenajarea şi funcţionarea pavilionului şi promovarea conceptului. 
 
Secretariatul este la Ordinul Arhitecţilor din România cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Arthur 
Verona nr. 19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021‐3172634; e‐mail: 
concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Modalitatea de comunicare cu arhitecţii 
va fi exclusiv în scris.  
 
Concursul are pagina Internet pe site‐ul OAR www.oar.org.ro, Secţiunea Concursuri 
 
Înscrierea la concurs se face în perioada 27 mai‐1 iulie, iar predarea proiectelor se face online 
în data de 8 iulie 2011.  
 
Informaţiile legate de concurs, temă şi regulament sunt accesibile prin descărcarea arhivei 
documentatie_concurs Tokio din pagina concursului. 

 


