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 Concursuri Internaționale:  
 Concursul studențesc UIA-HYP CUP, organizat de Facultatea de Arhitectură a Universității 

Tianjin, China, și Grupul de Media Urban Environmental Design (UED), ediția a patra: bazat pe tema 

generală, ”Transformări urbane” și pe programul acestui an ”Loc, tradiție și modernism în unitate și 

diversitate conceptuală”, stabilit de arh. german Meinhard von Gerkan, Președintele juriului; 

proiectele trebuie să reflecte știința din lumea contemporană folosind cultura, geografia, peisajul și 

clima sitului ca puncte de referință; data-limită de înscriere: 30 iunie 2015. Mai multe informații: 
http://www.uia.archi/en/participer/concours/9545#.VQ2n72ZVoRI 

 Concursuri Naționale:  
 Premiile Institutului Regal de Arhitectură din Canada (RAIC): Premiul pentru birouri de 

arhitectură în afirmare: KANVA (fondat în 2003 de Tudor Rădulescu și Rami Bebawi), pentru 

activitatea acestuia de evidențiere a puterii transformatoare a arhitecturii printr-o arie de discipline 

și dimensiuni, de la efemer până la instituțional, precum și pentru rolul pe care și l-a asumat de 
arhitect contemporan și artist al mediului construit, care consideră că tehnologia proiectării și 

construcției sunt procese unice pentru producerea arhitecturii.  Mai multe informații despre premiu: 
https://raic.org/news/raic-names-recipient-2015-emerging-architectural-practice-award, iar despre 
biroul KANVA: http://www.kanva.ca; Premiul tânărului arhitect al anului: Monica Ader, co-fondator 

al biroului Acre Architects din Saint John, New Brunswick, pentru ”profesionistul care aduce o 
perspectivă nouă în exercitarea profesiei de arhitect”, de la ”modul de abordare a clienților până la 

cel al administrării propriului birou”. Mai multe informații: https://raic.org/news/raic-names-recipient-
its-2015-young-architect-award. 

 Premii, distincții: Membru de Onoare al Uniunii Arhitecților din Filipine (UAP) pentru arhitecți 
străini: Esa Mohamed, Președintele UIA. 

 Evenimente: 

 Seminar și concurs studențesc organizate de Grupul de Lucru UIA Sănătate Publică în colaborare 

cu Global University Programs in Healthcare Architecture (GUPHA), Dalian, China, 23-25 mai 2015, 

având ca temă ”Sănătatea pentru Toți”; seminarul va examina influențele culturale, tehnologice, 
sociale și operaționale care afectează proiectarea și construcția facilităților de îngrijire a sănătății, 

iar rezultatele concursului cu tema proiectarea unei unități mobile de îngrijire și diagnostic pentru 
bolile deosebit de contagioase vor fi comunicate în cursul seminarului. 

 Conferința anuală a Institutului Arhitecților din Australia (AIA), Melbourne, Australia, 14-16 mai 

2015: având ca temă funcțiile riscului în arhitectură, explorează paradoxul dintre necesitatea 

inerentă de asumare a riscurilor în proiectarea arhitecturală și cea a garantării minimalizării acestora 
în mediul construit. Mai multe informații: http://wp.architecture.com.au/risk/. 

 Trienala de Arhitectură Interarch 2015, Sofia, Bulgaria, 17-20 mai 2015, organizată de Uniunea 

Arhitecților din Bulgaria, Academia Internațională de Arhitectură și Universitatea de Arhitectură, 

Construcții și Geodezie din Sofia: forum pentru arhitecți, designeri, teoreticieni și studenți din 
întreaga lume, care realizează schimburi de opinii în prezența unor personalități eminente ale culturii 

arhitecturale contemporane. Mai multe informații: http://iaa-ngo.com/?page_id=81. 
 Festivalul de Arhitectură, Londra, Marea Britanie, iunie 2015, organizat de instituții culturale și 

academice de prestigiu, printre care Institutul Regal al Arhitecților Britanici (RIBA), Muzeul de 

Design, Academia Regală de Artă și Muzeul Victoria și Albert: vor avea loc festivități și experimente 
de arhitectură care vor oferi ocazia de a împărtăși și genera idei noi prin vocea profesioniștilor și 

studenților. Mai multe informații: http://www.londonfestivalofarchitecture.org/index.php/about. 
 Forumul Internațional organizat de Consiliul Internațional al Arhitecților Vorbitori de Portugheză 

(CIALP), Goa, India, 17-18 aprilie 2015: tema evenimentului este legată de cea a Congresului UIA 
de la Rio din 2020, ”Drumul către Rio 2020 – Întreaga omenire, o singură lume”, forumul fiind menit 

să definească și să aducă în centrul atenției metropola contemporană, scena tuturor transformărilor 
moderne și simbolul speranței pentru nenumărați cetățeni. 
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