
 
ÎN ATENŢIA ARHITECŢILOR MEMBRI AI OAR 

ANUNŢURI CONCURSURI INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ 
 

CONCURS DE IDEI PENTRU REAMENAJAREA URBANISTICĂ ŞI PEISAGISTICĂ A FÂŞIEI 
PERIURBANE SITUATE LA VESTUL CENTRULUI ISTORIC AL ORAŞULUI SAN GIMIGNANO, 
ITALIA. 
Primăria comunei italiene San Gimignano organizează un concurs de idei într-o fază pentru 
reamenajarea zonei extra muros situate în partea de vest a incintei medievale a centrului istoric 
al oraşului, obiectiv aflat în Patrimoniul Mondial gestionat de UNESCO. 
 
Premiile oferite de promotor sunt: 
Premiul I - 10000 euro, premiul II – 5000 euro, premiul III – 3000 euro. 
 
Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie de trei experţi în arhitectură, urbanism şi 
peisagistică ce va fi numită de promotor după înscrierea proiectelor. 
 
Concurs disponibil în limba italiană. Înscrierea în concurs a proiectelor este gratuită. Sunt 
eligibili concurenţi din Italia şi statele membre ale Uniunii Europene. Predarea proiectelor se 
face în data de 2 aprilie 2012. Informaţii şi Documentaţia concursului sunt disponibile pe 
http://www.comune.sangimignano.si.it/sportello/default.asp?cod=sa_01_07_02_02_06. Pentru 
întrebări se face o adresare către: concorsoidee@comune.sangimignano.si.it. 
 
 
alterMALL, CONCURS DE IDEI ARHITECTURALE PENTRU UN SPAŢIU PUBLIC NECOMERCIAL 
ACOPERIT  
OPENGAP anunţă organizarea unui concurs internaţional de idei contemporane, deschis, într-o 
fază, pentru spaţii publice acoperite, necomerciale. Concurenţii îşi vor alege singuri 
amplasamentul de studiu şi vor justifica opţiunea. 
 
La finalul concursului premiile vor fi acordate astfel: 
Premiul I - 2 000 euro 
Premiul II - 700 euro 
Premiul III - 400 euro 
Menţiuni onorifice 
 
Concurs disponibil în limba engleză şi spaniolă. Înscrierea în concurs a proiectelor este contra 
unei taxe variabile în funcţie de data înregistrării. Predarea proiectelor se face în data de 17 
aprilie 2012. Informaţii şi Documentaţia concursului sunt disponibile pe www.opengap.net, iar 
clarificări se pot cere pe adresa de e-mail. competitions@opengap.net. 
 
NOUL LOCAL AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN BASEL, 
ELVEŢIA 
Departamentul de investiţii al Cantonului Basel anunţă un concurs internaţional, deschis, în 
anonimat, într-o fază, pentru proiectul unui nou sediu al Spitalul de psihiatrie pentru copii şi 
adolescenţi din Basel. 
 
Fondul de premiere este de 240000 CHF. 
 
Juriul este compus din arhitecţi şi specialişti elveţieni, nominalizaţi în anunţ.  
 



Concurs disponibil în limba germană. Înscrierea în concurs a proiectelor este contra unei taxe 
de 500 CHF, până la data de 17.02.2012. Predarea proiectelor se face în data de 9.05.2012, iar 
a machetei sc. 1/500 în data de 21.05.2012. Informaţii şi Documentaţia concursului sunt 
disponibile pe www.simap.ch, iar clarificări se pot cere prin poştă pe adresa autorităţii 
contractante: BVD BS, Städtebau & Architektur, Hochbauamt, Münsterplatz 11, 4001 Basel, e-
mail: gva@bs.ch, www.bvd.bs.ch. 
 
Morph My City Challenge (MMCC) 
Înaintea Summit-ului Naţional al Infrastructurii din Canada, 2012, Municipalitatea oraşului 
Regina şi Comisia Oportunităţilor Regionale din Regina lansează un concurs internaţional, 
deschis studenţilor şi profesioniştilor, cu două componente, ambele în căutarea unor concepte 
radicale ale urbanismului sustenabil:  
- Premiul Greenfield, de 10000 dolari canadieni, caută inovatori din toată lumea pentru a veni 
cu un plan pentru o întreagă zonă neconstruită, fără reţele, unde o utopie urbană e posibilă de la 
zero. Finala concursului între 10-12.09.2012. 
- Premiul 2040, de 50000 dolari canadieni, dă şansa profesioniştilor de a dezlega imaginaţia şi 
a transforma o zonă existentă într-o comunitate care să beneficieze de cea mai înaltă tehnologie 
şi un urbanism ecologic. Finala concursului între 10-12.09.2012. 
 
Termenul de predare este 29.05.2012. Informaţii sunt disponibile pe site-ul iniţiativei 
http://www.morphmycitychallenge.com, iar întrebări se pot adresa la: 
mmcc@omnicompete.com. 
 
 
 
 

* 
*    * 

 
Dragi colegi, 
 
Promovarea concursurilor internaţionale recomandate de UIA sau ACE (în special a celor în 
organizarea cărora se implică organizaţiile profesionale ale arhitecţilor) sau a celor selectate 
de Departamentul de concursuri al OAR se va face în noul site Internet pentru concursuri 
administrat de OAR: http://oar.squarespace.com/. Vă invităm să îl vizitaţi frecvent pentru a vă 
informa asupra concursurilor organizate sau susţinute de Ordinul Arhitecţilor din România. 
Pentru aceasta este suficient să puneţi URL‐ul site‐ului în bara de adrese a browser‐ului pe 
care îl utilizaţi în mod curent. 
 
De asemenea, vă recomandăm cu acest prilej alte site‐uri dedicate concursurilor 
internaţionale: www.competitions.org (editat în America de Nord), www.e‐architect.co.uk. 
 
DEPARTAMENTUL DE CONCURSURI AL OAR 


