
 
ÎN ATENŢIA ARHITECŢILOR MEMBRI AI OAR 

ANUNȚURI CONCURSURI INTERNAȚIONALE DE ARHITECTURĂ 
 

PREMIUL GUBBIO 2012 

Asociaţia Naţională pentru Centrele Istorice şi Artistice ANCSA, cu sediul în Italia, şi 
Primăria Gubbio au lansat Premiul Gubbio 2012. Scopul premiului este să promoveze 
progresele certe înregistrate în intervenţiile din oraşe şi zone istorice. Participarea este 
deschisă birourilor şi grupurilor din sectorul privat sau public şi universităţilor.  
 
Premiul Gubbio este organizat în trei secţiuni: 
- Premiul Naţional (Italia) 
- Premiul European, deschis agenţiilor şi grupurilor din sectorul public sau privat şi 
universităţilor care au promovat sau aplicat planuri, politici, proiecte în ţări europene 
altele decât Italia, începând cu 1 ianuarie 2007 
- Premiu Naţional (Italia) pentru teze de licenţă sau master sau dizertaţii doctorale. 
 
Evaluarea materialelor predate se va face de către un juriu format din 9 membri – 5 
reprezentanţi ai ANCSA şi 4 experţi străini, printre care se numără prof. dr. arh. Nicolae 
Lascu de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. 
 
Concursul pentru Premiul Gubbio este disponibil în limba italiană şi engleză. Predarea 
materialelor se face până la data de 28 aprilie 2012. Informaţii şi regulamentul 
concursului sunt disponibile pe site-ul ANCSA http://www.ancsa.org/. Pentru întrebări se 
face o adresare către: segreteriatecnica.ancsa@gmail.com. 
 
 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE IDEI PENTRU CONCEPȚIA UNUI TURN SEMNAL ÎN 
KUALA LUMPUR, MALAEZIA 

Agenţia 1 Malaysia Development Berhad Real Estate Sdn Bhd lansează un concurs 
internaţional pentru proiectul unui turn înalt cu valoare signaletică şi simbolică amplasat 
în Kuala Lumpur, capitala Malaeziei. Concursul este organizat în două faze de Institutul 
Malaezian al Arhitecţilor cu sprijinul Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor. 
 
Concursul este accesibil în limba engleză, deschis tuturor arhitecţilor din lume. Prima 
fază reprezintă o selecţie de dosare, în urma căreia se vor califica 12 echipe. Înscrierea la 
concurs se face contra unei taxe de cca. 100 USD. Predarea la faza I este 22 martie 2012.  
 
Proiectele echipelor calificate se vor depune până la data de 24 mai 2012.  
 
Onorariul de participare pentru fiecare din echipele selecţionate este de 25000 USD. Un 
juriu internaţional format din 7 membri va evalua şi selecta din cele 12 proiecte un număr 
de 5 proiecte ce vor fi premiate cu suma de 50000 USD fiecare. Echipele laureate pot fi 
invitate de promotor pentru susţinerea proiectului în vederea unei eventuale realizări. 
 
Informaţiile, documentaţia şi înscrierea se fac accesând: klifdst@pam.org.my şi site-ul  
www.pam.org.my/klifd. 
 

* 
*    * 
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REZULTATELE UNOR CONCURSURI INTERNAȚIONALE DE ARHITECTURĂ 

Recent s-au anunţat rezultatele concursului internaţional în două faze „Perlele Dneprului” 
care avea ca obiectiv un concept nou pentru revitalizarea unei zone importante a capitalei 
ucrainene, cu rezolvări ale traficului urban şi protejarea şi valorificarea sustenabilă a unui 
ecosistem specific şi foarte valoros al oraşului. 
 
Echipa Wolf House Production, formată din tinerii arhitecţi urbanişti Vlad Stoica, 
Alexandru Tudose, Rozina Dragomir, Cristina Zlota şi Iulian Canov, coordonată de dr. 
arh.-urb. Gabriel Pascariu, profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism din 
Bucureşti, a fost declarată câştigătoare în urma unei participări impresionante de 300 de 
proiecte în faza I. Echipa este invitată de promotorul concursului, Primăria Kievului, să 
pornească discuţiile privind realizarea acestui proiect remarcabil.  
 
Le adresăm felicitări şi succes colegilor noştri! 
 

* 
*    * 

 
Dragi colegi, 
 
Promovarea concursurilor internaționale recomandate de UIA sau ACE (în special a celor în 
organizarea cărora se implică organizațiile profesionale ale arhitecților) 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 vizitați frecvent pentru 
a vă informa asupra concursurilor organizate sau susținute de Ordinul Arhitecților din 
România. Pentru aceasta este suficient să puneți URL‐ul site‐ului în bara de adrese a 
browser‐ului pe care îl utilizați în mod curent. 
 
Vă recomandăm cu acest prilej un alt site Internet dedicat concursurilor din Bulgaria: 
http://www.archimodule.com. 
 
DEPARTAMENTUL DE CONCURSURI AL OAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 


