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SINTEZĂ A BULETINELOR INFORMATIVE UIA NR. 7/2015 ȘI 8/2015 

 

 Activitatea UIA: 

 Seminar al Grupului UIA Sănătate Publică, Dalian, China, 23-24 mai 2015: având ca temă Sănătatea pentru 
toți: influențe culturale, populaționale, operaționale și tehnologice, seminarul s-a bucurat de participarea unor 
arhitecți, urbaniști, cercetători, profesori, manageri de spital, studenți și vorbitori din 16 țări; în paralel, Programul 
Universitar Global în Arhitectura de Ocrotire a Sănătății, un sub-grup în cadrul Grupului UIA Sănătate Publică, 
a organizat o reuniune, în care s-au împărtășit informații și experiențe despre arhitectura pentru educația din 
sănătate și s-au anunțat rezultatele concursului internațional pentru studenți organizat de Grupul UIA Sănătate 
Publică; rezultatele concursului: http://www.uia-phg.org/#!results/c1bbc; 

 Vizita unei delegații a Societății Arhitecților din China (ASC) la sediul UIA din Paris, 20 iunie 2015: 
delegația chineză, condusă de Zhou Chang, Vicepreședinte și Secretar General și Wang Xiaojing, Director 
Adjunct al Departamentului de Relații Internaționale, s-a întâlnit cu Esa Mohamed, Președinte UIA ași Thomas 
Vonier, Secretar General UIA; conducerea ASC și-a exprimat sprijinul deplin pentru inițiativele UIA și și-a 
prezentat activitățile și proiectele; 

 Exemple de proiectare responsabilă pe site-ul Programului de Lucru UIA Arhitectură responsabilă: 
Muzeul Hârtiei Artizanale Gaoligong (Gaoligong Museum of Handcraft Paper) din Tengchong, China, autor 
arhitectul chinez Hua Li  - Trace Architecture Office (TAO) și studiul Soluții la dezastre și condiții extreme de 
mediu (Answers to disasters and extreme environmental conditions), autor arhitectul filipinez Edilberto F. 
Florentino: http://www.uia.archi/en/participer/organes-de-travail/wp/2259#.VY7BMqZVoRI; 

 Ziua Mondială a Arhitecturii, 5  octombrie 2015: având ca temă Arhitectură, Construcții, Climă, marcarea ei 
va fi inclusă în programul UIA privind clima; UIA își invită membrii, organismele de lucru și partenerii să contribuie 
la alcătuirea unei platforme online de publicare și promovare a acțiunilor, practicilor și soluțiilor care ilustrează 
potențialul uriaș al arhitecturii și urbanismului în combaterea schimbărilor climatice globale; o conferință comună 
UIA-ACE-secțiile membre UIA franceze, pe tema Arhitecții și Schimbările Climatice, va avea loc la Paris, pe 30 
nov. a.c., iar o delegație de profesioniști, condusă de Președintele UIA Esa Mohamed, va participa la Conferința 
COP21 de la Paris (30 nov.-10 dec. 2015); 

 Elemente esențiale în activitățile Regiunii III UIA: reînnoirea apartenenței Colegiului Arhitecților din Peru la 
UIA, în cadrul Congresului UIA de la Durban, Africa de Sud (3-7 august 2015); găzduirea, de către Peru, a 
reuniunii Consiliului UIA (Lima și Carral, începutul lunii noiembrie a.c.); creșterea numărului de secții membre 
UIA din cele 2 Americi, dezbătută în cadrul unei reuniuni a consilierilor Regiunii III, organizată la Atlanta, SUA, 
în paralel cu Congresul Național AIA (Institutul American al Arhitecților); participarea reprezentanților Regiunii 
III la organismele de lucru UIA și crearea unor programe de lucru regionale în cadrul unora dintre acestea 
(Arhitectura și Copiii, Exercitarea Profesiei, Educația și Formarea), editarea unei publicații pe tema proiectelor 
secolului al XX-lea care au influențat Mișcarea Modernă, elaborarea unei platforme de formare profesională 
continuă care va include cursuri online, conferințe și un sistem de credite individuale de formare; 

 Evenimente comune UIA-ACE-CNOA (Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din Franța), CIAF 
(Consiliul Internațional al Arhitecților Francezi) și Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, Franța, 
30 noiembrie-11decembrie 2015: organizate cu ocazia Conferinței ONU privind Schimbările Climatice – 
COP21, negocieri globale care pot conduce la încheierea unui nou acord mondial de reducere a gazelor de 
seră și la intensificarea obiectivelor Protocolului de la Kyoto; evenimentele sunt menite să evidențieze rolul-
cheie al profesiilor de arhitect și urbanist în abordarea realităților și imperativelor schimbărilor climatice globale; 

 Concursuri Naționale și Internaționale:  
 Concursul Internațional de Idei privind Habitatul Rural, Coreea de Sud (diseminat anterior): scopul acestuia 

este colectarea de idei pentru restructurarea facilităților rezidențiale, reabilitarea clădirilor vechi, integrarea noilor 
structuri și proiectarea unui Centru Junior-Senior, un spațiu care să încurajeze comunicarea și schimburile 
reciproce între generații;  

 Bienala Internațională a Tinerilor Arhitecți, Premiul Leonardo 2015, Minsk, Belarus, 3-5 septembrie 2015: 
face parte din cea de-a unsprezecea ediție a Festivalului de Arhitectură al orașului și își propune să promoveze 
arhitectura națională, precum și lucrările tinerilor arhitecți din întreaga lume; a devenit foarte popular în Europa 
Centrală și de Est, ultima ediție reunind 300 de lucrări din 28 de țări europene și asiatice; este sprijinit de 
Ministerul Arhitecturii și Construcțiilor și Ministerul Culturii din Belarus, precum și de UIA; 

 Rezultatele Concursului internațional de idei pentru studenți Unități mobile de ocrotire a sănătății: 
organizat de Programul UIA Sănătate Publică, și-a propus să încurajeze implicarea studenților în proiectarea 
facilităților de ocrotire a sănătății; Premiul I: Asma Sanaee, Emily McGowan, Universitatea Clemson, SUA, 
Consultant: David Allison; Premiul II: Elisa Carla Miotto, Joanna Yuet-Ching Grocott, Leonardo Barros Venâncio, 
Universitatea Tsinghua, China, Consultanți: Yue Zhang, He Huang & Martijn De Geus; Premiul III: Saoud Al 
Jaraki, Universitatea Tehnică Brandenburg, Phillip Semler, Universitatea de Științe Aplicate Beuth, Germania; 
Premiul IV: Liwei Zhu, Nan Li, Chang Guo, Institutul Tehnologic Harbin,  China, Consultanți: Shanshan Zhang 
& Xiaopeng Bai; Premiul V: Christina Rebecca Schuster, Abdullatif Dalloul, Universitatea Tsinghua, China, 
Consultanți: Yue Zhang, He Huang & Martijn De Geus; pentru a vedea proiectele câștigătoare: 
http://www.uia-phg.org/#!results/c1bbc;  

 Rezultatele Concursului Internațional Molewa, China: a avut ca obiectiv proiectarea de facilități comerciale 
și culturale și unități rezidențiale reprezentative care să alcătuiască un cartier de locuințe intitulat Molewa, fiind, 
deci, organizat pe 2 categorii, comercial/cultural și rezidențial; nu s-a acordat Premiul I, ci doar 2 Premii II 
(Categoria comercial/cultural: Nicolas Papier  - Franța și José Muñoz Villers – Mexic; Categoria rezidențial: 
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Ingrid Moye – Mexic și Mara Gabriela Partida Muñoz  - Spania), 2 Premii III (Categoria comercial/cultural:  
Kristina Sahlestrom – Suedia, Joanna Moreira – Portugalia și Stephen Chan Kwok Kin  - China; Categoria 
rezidențial: Gojko Radic  - Serbia, Georges Hung – Franța și Gabriel Pablo Martinez – Argentina); proiectele 
câștigătoare sunt postate pe site-ul UIA la http://www.uia.archi/en/s-informer/concours/9359#.VY8U5KZVoRI; 

 Bienala Internațională de Arhitectură Cracovia, Polonia, 15-16 oct. 2015 – organizată de Asociația 
Arhitecților din Polonia (SARP) - Filiala Cracovia, se va concentra pe dimensiunea umană a spațiilor urbane și, 
într-o perspectivă mai largă, pe accesibilitate pentru toți utilizatorii; în paralel cu Bienala, va avea loc o reuniune 
a Regiunii II UIA; mai multe detalii: http://www.mba2015.sarp.krakow.pl; 

 Concursul Internațional pentru master planul Triunghiului Maspero din centrul orașului Cairo, Egipt – 
concurs cu invitații, sprijinit de UIA, al cărui scop este realizarea unui concept model de urbanism menit să 
încurajeze mixajul în cadrul comunității, să conserve patrimoniul, să protejeze mediul și să evite gentrificarea; 
acest proiect-pilot va servi drept ghid pentru alte dezvoltări în Cairo; mai multe informații: 
http://www.uia.archi/en/participer/concours/9788#.VcviskXV6r8; 

 Rezultatele Premiului Internațional Barbara Cappochin 2015: menit să evidențieze rolul vital al arhitecturii 
în evoluția peisajului, punând accentul pe zonele urbane periferice, precum și pe folosirea bio-arhitecturii, a 
eficienței energetice și a urbanismului durabil; câștigătorul ediției 2015: echipa spaniolă Grupo Aranea, pentru 
proiectul urbanistic/peisajer El Valle Trenzado  din Elche Ravine, Spania; mențiune specială a juriului: Giancarlo 
Artese de la Studio Made in Earth, Italia, pentru Rana House, India; alte mențiuni: Paolo Miotto și Mauro Sarti 
pentru proiectul de recalificare urbană din Mestre, Italia, Samuel Delmas pentru un centru de îngrijire zilnică din 
Asnière sur Seine, Franța; Ahiara Madoka pentru un complex rezidențial din Tokyo, Japonia; mai multe 
informații: http://en.bcbiennial.info/the-prize_2754626.htmlhttp://en.bcbiennial.info/the-prize_2754626.html; 

 Premiile Arhitecturii Spaniole 2015: câștigător: arh. Victor Lopez Cotelo, pentru proiectul de reabilitare a 
spitalului militar din Grenada prin conversia acestuia în școală de arhitectură; mențiuni speciale: Carlos Pereda 
Iglesias și Oscar Perez Silanes, pentru restaurarea unui complex de locuințe în centrul istoric al Pamplonei și 
Fuesanta Nieto și Enrique Sobejano, pentru reabilitarea și extinderea Castillo de la Luz din Las Palmas de Gran 
Canaria, Insulele Canare; mai multe informații: http://www.cscae.com; 

 Premiile Arhitecturii Irlandeze 2015: Premiul I: Fitzgerald Kavanagh + Partners, pentru proiectul de restaurare 
a Catedralei St. Mels, Premiul II: Aughey O’Flaherty Architects,  pentru proiectul The Lake House și Premiul III:  
Two New Villas for Monkstown Shaffrey Associates dlr Lexicon - Carr Cotter & Naessens Architects, pentru 
proiectul Density in the Historic Suburbs; toate proiectele premiate sunt postate pe: 
http://www.riai.ie/news/article/the_winners_of_the_2015_irish_architecture_awards1; 

 Premii, distincții:  
 Premiul Edward Kemper al Institutului American al Arhitecților (AIA) 2015: Edward Mazria, autor, 

cercetător și profesor, fondatorul Architecture 2030, unul din pionierii clădirii eco-responsabile, autor al unei 
provocări măsurabile de reducere a consumului de combustibili fosili în noile clădiri și al Foii de Parcurs pentru 
Emisii Zero, prezentată la Congresul-Cadru ONU privind Schimbările Climatice (UNFCCC); E. Mazria va 
participa la conferința organizată de UIA la Paris, pe 30 nov., în cadrul evenimentelor ocazionate de COP21; 
mai multe despre  Edward Mazria: http://architecture2030.org/about/leadership/; 

 Evenimente internaționale: 

 Infrastructura Publică pentru Viitorul Costa Ricăi, 27-30 mai 2015 – ediția a treia, organizată de Colegiul 
Arhitecților din Costa Rica (CACR) în colaborare cu arhitecți, autorități publice și universități, abordând 
infrastructura publică în funcție de cinci factori-cheie pentru calitatea vieții: mobilitate, accesibilitate, peisaj, 
cultură și economie; s-au prezentat exemple de proiecte de infrastructură din Barcelona, Bogota, Medellin și 
Rio de Janeiro și s-a adoptat o Declarație de Țară transmisă guvernului din Costa Rica, care a rezumat 
concluziile dezbaterilor; 

 Congresul Internațional al Femeilor Arhitect (UIFA), Washington D.C. și Blacksburg, Virginia, SUA, 26-
31 iulie 2015: având ca temă Femeile arhitect și sfera lor de influență, cea de-a 18-a ediție a congresului se va 
axa pe domeniile construcțiilor, cercetării, educației și practicii profesionale; mai multe detalii: 
http://www.uifa2015.com; 

 Congresul și Adunarea Generală ale Uniunii Arhitecților Africani (AUA), Kampala, Uganda, 4-7 august 
2015: având ca temă Arhitectura, comunitatea și patrimoniul nostru, cele 2 reuniuni, însoțite de expoziții,  tururi 
arhitecturale și workshop-uri studențești, și-au propus să identifice schimbările din proiectarea arhitecturală și 
efectele acestora asupra mediului și stilului de viață; mai multe informații: www.AUA2015Kampala.org; 

 Archmarathon 2015, Beirut, Liban, 8-10 oct. 2015: organizat de Federația Libaneză a Inginerilor și susținut 
de UIA, este un eveniment internațional inovator bazat pe un concept nou: o platformă interactivă care reunește 
actori diferiți din domeniul arhitecturii și construcțiilor, precum și investitori și promotori; 42 de echipe 
prestigioase de arhitecți din lumea arabă și regiunea mediteraneeană au fost invitate să-și prezinte proiectele 
recente în fața unei audiențe formate din profesioniști din domeniul construcțiilor, profesori și studenți la 
arhitectură, promotori și profesioniști din domeniul imobiliar, iar un juriu internațional a acordat premii;    

 Expoziția 100 de Arhitecți ai Anului 2015, Seoul, Coreea de Sud, 21-25 octombrie 2015: organizată de 
Institutul Arhitecților din Coreea, în cadrul evenimentelor premergătoare Congresului UIA de la Seoul 2017;  

 Conferința Internațională privind Dezvoltarea Urbană Durabilă, Khartoum, Sudan, 9-11 nov. 2015: ediția 
a patra a unei serii de evenimente pe tema dezvoltării urbane durabile, unul dintre obiective fiind descoperirea 
celor mai bune exemple de dezvoltare urbană durabilă la nivel local, regional și internațional; mai multe 
informații: www.conf4.sia.sd; 

 Diverse:   
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 In Memoriam: arh. indian Charles Correa (16 iunie 2015, Mumbai, 84 de ani), recompensat cu cele mai 
prestigioase premii naționale și internaționale, inclusiv Premiul UIA Sir Robert Matthew (1984) și Medalia de Aur 
UIA (1990); C. Correa a îmbinat arhitectura și urbanismul și s-a dedicat rezolvării problemelor umane grave 
determinate de urbanizarea rapidă din orașele țărilor în curs de dezvoltare și, îndeosebi, din India; clădirile sale 
nu celebrează bogăția sau puterea, ci proclamă virtuțile unei arhitecturi dedicate bunului simț, iubirii pentru viață 
și respectului pentru ceilalți; mai multe informații: http://www.uia.archi/en/s-
informer/architectes/6669#.VY3NWaZVoRI; arh. franceză Françoise-Hélène Jourda (Paris, 31 mai 2015, 59 
de ani), activistă a arhitecturii verzi în Franța, susținătoare și practiciană a unei arhitecturi responsabile, 
asemănătoare modelelor scandinave și germane; F. H. Jourda s-a numărat printre cei mai consecvenți arhitecți 
în lupta pentru respectarea mediului în procesul de construire, a dobândit un statut internațional, fiind selectată 
pentru Premiul UIA Auguste Perret (2008) și a contribuit la activitatea UIA prin consultările internaționale pe 
tema arhitecturii responsabile și participarea în juriile unor concursuri internaționale; portretul acesteia, în l. 
franceză, poate fi accesat la: http://www.terraeco.net/Francoise-Helene-Jourda-l,5606.html; 

 Indexul Arhitecților Specialiști al Asociației Arhitecților din Commonwealth (CAA): platformă online 
lansată în cadrul Adunării Generale Golden Jubilee a CAA, care a avut loc la sediul Institutului Regal al 
Arhitecților Britanici (RIBA) din Londra; își propune să fie un instrument de legătură între arhitecți, clienți, 
dezvoltatori și consultanți, cuprinzând toți arhitecții care activează în Commonwealth și sunt înregistrați în 
institutele sau asociațiile lor naționale de cel puțin 10 ani; 

 Alegeri în Secțiile Membre UIA: Jane Duncan, Președintă a Institutului Regal al Arhitecților Britanici 
(RIBA), începând cu 15 sept. 2015, pentru un mandat de 2 ani, care-și propune să-și continue campania în 
favoarea reinstaurării demnității profesiei, a sprijinirii unor onorarii corespunzătoare și a încurajării diversității în 
cadrul profesiei;  mai multe informații: http://www.architecture.com; Kwang Woo Kim, Președinte al Federației 
Institutelor Arhitecților Coreeni (FIKA), specializat în construirea și mediile ecologice, proiectarea de clădiri 
cu consum redus de energie, precum și în sisteme și tehnologii de creștere a performanței energetice a clădirilor; 
Divya Kush, Președinte al Institutului Indian al Arhitecților (IIA), autor al unor proiecte internaționale 
remarcabile și profesor la universități indiene de prestigiu, președinte al comitetului executiv pentru educație al 
Consiliului Regional al Arhitecților din Asia (ARCASIA) și membru supleant al Consiliului UIA.    
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