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 Activitatea UIA: 

 Programul de Lucru Arhitectura pentru toți: organizează un seminar la Școala Politehnică din 

Milano, pe 22-25 mai 2015, pe tema Spații prietenoase accesibile tuturor, cu participarea unor 
vorbitori din întreaga lume; Carlotta Fontana, Andreas Kipar și Isabella Tiziana Steffan vor 
deschide seria prezentărilor; contact : info@collegioingegneriarchitettimilano.it. 

 Comisia UIA privind Exercitarea Profesiei: este autoarea și susținătoarea implementării 

”Acordului UIA privind Standardele Internaționale de Profesionalism în Exercitarea Profesiei de 
Arhitect”; acordul este menit să servească drept ghid pentru profesioniști, Secțiile Membre UIA, 
guverne și autorități legislative, să faciliteze și să promoveze mobilitatea arhitecților și exercitarea 
profesiei lor în întreaga lume; codirectori: Rick Lincicome, SUA și Zhuang Weimin, China; mai 
multe informații: http://www.uia.archi/fr/exercer/exercice-professionnel/commission-
uia#.VTeXlaY31kc. 

 Comisia UIA pentru Educația de Arhitectură: reunește experți UIA în domeniul educației de 

arhitectură; membrii acesteia formulează și propun linii generale, documente și opinii menite să 
contribuie la asigurarea unui nivel de excelență în exercitarea profesiei, pentru a servi interesului 
public și a facilita transportabilitatea calității educației peste hotare; codirectori: Katherine 
Schwennsen, SUA și Fernando Ramos, Spania;  mai multe informații: http://www.uia.archi/fr/se-
former/formation/commission-uia#.VTeX0KY31kc. 

 Comisia UIA pentru Concursuri Internaționale: supraveghează aplicarea Reglementărilor 

UNESCO-UIA pentru Concursurile Internaționale de Arhitectură și Urbanism, reguli ce oferă 
indicații privind descrierea proiectului, reglementări, componența juriului, premiile în bani, 
calendarul și anunțarea rezultatelor; îi ajută pe organizatorii concursurilor în pregătirea și 
managementul procesului competițional, protejând, în același timp, interesele arhitecților și ale 
profesioniștilor participanți la concurs; codirectori: Jerzy Grochulski, Polonia și Tomaž Kancler, 
Slovenia; mai multe informații: http://www.uia.archi/en/se-former/formation/commission-
uia#.VTvBHmZVoRI. 

 

 Concursuri Naționale: 
 Concurs de idei pentru proiectarea de structuri temporare menite să adăpostească 

cetățenii fără locuință din Kuala Lumpur: organizat de Institutul Arhitecților din Malaysia, 
având ca scop evidențierea sentimentului de solidaritate al arhitecților și capacitatea acestora 
de a furniza soluții pentru nevoile sociale, precum și infirmarea ideii că arhitecții lucrează doar 
în beneficiul elitei societății; au participat circa 100 de arhitecți, studenți și urbaniști, care au 
propus soluții pertinente și originale, expuse și publicate într-un volum ce poate fi descărcat de 
pe site-ul UIA: http://www.uia.archi/sites/default/files/pam-dbkldraft4.pdf. 

 Premiile anuale ale Institutului Arhitecților din Japonia (JIA): Marele Premiu JIA 2014: 

Kazumi Kudo și Hiroshi Horiba pentru școala primară din Yamaga; premiile Institutului: Hiroshi 
Nakamura pentru Sayama Forest Chapel; Yasuyuki Ito pentru Muzeul literaturii KOSHINOKUNI;  
Norihiko Dan pentru Omotesando Keyaki Building; Yuji Hamano și Yasuhito Mishima pentru 
Shiseido Ginza Building; premiile pentru tineri arhitecți: Yuko Nagayama pentru Teshima Yokoo 
House și Masahiro Harada & Mao Harada pentru Shore House; premiul pentru arhitectură 
durabilă: Masato Sekiya pentru Navi Struct House; mai multe informații:  
http://www.uia.archi/fr/exercer/nouvelles/9614#.VUdIS6Y31kc. 

 Medalia de Aur 2015 a Institutului Australian al Arhitecților (AIA) : Peter Stutchbury, pentru 

întreaga sa activitate de 34 de ani, în care a creat o arhitectură care vorbește despre locul pe       
care-l ocupă, clădiri ecologice durabile, integrate cultural și local; firma sa a obținut 47 de premii 
AIA, a câștigat sau a figurat pe lista scurtă a 20 de concursuri naționale și internaționale, i-au 
fost publicate lucrări în peste 200 de cărți, a figurat în expoziții din Australia, Europa, America și 
Asia, a realizat clădiri publice și s-a distins prin abordarea sa meticuloasă și plină de respect 
față de situri delicate din Japonia, Vanuatu și Rusia; mai multe informații: 
http://www.architecture.com.au. 

 

 Diverse: 

 Publicarea ediției revizuite a manualului Proiectarea antiseismică pentru arhitecți de 
către Institutul Arhitecților din Japonia (JIA) și Organizația pentru Siguranța Antiseismică 
din Japonia (JASO): fiind rezultatul colaborării între arhitecți, ingineri și diverși specialiști, 
ghidul prezintă modalități de reducere a pagubelor prin concepție, proiectare și construcție, 
metode de reducere a riscurilor, precum și experiențe individuale și puncte de vedere; UIA salută 
această inițiativă generoasă și i se alătură prin postarea manualului pe site-ul UIA, de unde 
poate fi descărcat: http://www.uia.archi/sites/default/files/earthquake_resistant_SM.pdf. 
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