
COMUNICAT DE PRESĂ AL INSTITUTULUI REGAL AL ARHITECȚILOR BRITANICI (RIBA) 

PRIVIND PREMIILE RIBA 

De 50 de ani, distincțiile și premiile RIBA au sprijinit și recompensat arhitectura de calitate din Marea 

Britanie și din întreaga lume, indiferent de forma, dimensiunea sau bugetul acesteia. Proiectele reușite 

reflectă schimbările și elementele inovatoare din arhitectură, dar, în esență, sunt expresia responsabilității 

pentru proiectarea și realizarea de clădiri și spații menite să îmbunătățească și să sporească calitatea vieții 

oamenilor. 

RIBA oferă o întreagă gamă de distincții și premii pentru arhitecți, clădiri și clienți din Marea Britanie și din 

întreaga lume. 

 La nivel național: premii oferite unei clădiri pentru importanța sa națională și contribuția la 

arhitectura din Marea Britanie; doar proiectele care au obținut un Premiu Regional sunt eligibile 

pentru Premiul Național. 

 Premiile Regionale: oferite pentru clădiri din Marea Britanie, pentru importanța lor 

arhitecturală regională; câștigătorii acestora sunt eligibili și pentru premiile speciale următoare: 

Premiul Regional pentru Conservare, Premiul pentru Arhitectul Proiectului Regional al Anului, 

Premiul pentru Clientul Regional al Anului, Premiul pentru Proiectul Regional de Mici 

Dimensiuni al Anului, Premiul Regional pentru Sustenabilitate, Premiul pentru Clădirea 

Regională a Anului; 

 Premiile Naționale: oferite pentru clădiri din Marea Britanie, pentru importanța lor la nivel 

național și contribuția lor la arhitectura din Marea Britanie; doar proiectele care au câștigat un 

Premiu Regional vor fi eligibile pentru un Premiu Național: Premiile Naționale, Premiul pentru 

Casa Anului, Premiul Stephen Lawrence, Premiul pentru Clientul Anului; 

 Premiul Stirling: cel mai prestigios dintre premiile britanice, oferit pentru o clădire considerată 

cea mai semnificativă pentru evoluția arhitecturii din Marea Britanie; 

 La nivel internațional: premii oferite clădirilor de excelență, care transformă lumea; premiile 

stabilesc noi standarde arhitecturale la nivel mondial și sunt deschise arhitecților înregistrați;  

 Premiile pentru Excelență Internațională: oferite clădirilor din întreaga lume care transcend 

barierele arhitecturii: indiferent de stilul, complexitatea și dimensiunea proiectului și a 

bugetului, proiectele de succes trebuie să demonstreze gândire vizionară sau inovatoare și 

excelență în execuție; câștigătorii acestor premii se vor califica pentru Premiul Internațional; 

 Premiul Internațional: oferit clădirii celei mai importante și pline de inspirație a anului; 

clădirea câștigătoare va reflecta o gândire vizionară, inovatoare, excelență în execuție și va 

reprezenta, totodată, o soluție generoasă pentru societate și pentru contextul său fizic (din 

domeniul public, mediul natural sau ambele); premiul reafirmă scopul vizionar al RIBA 

prevăzut în carta din 1837 ”pentru progresul general al Arhitecturii Civile”; doar proiectele care 

au câștigat Premiul pentru Excelență Internațională vor fi eligibile pentru Premiul Internațional.    

 Termene-limită: 8 decembrie 2015-9 februarie 2016 (pentru toate premiile RIBA); pentru 

participare, trebuie creat un cont care va permite administrarea tuturor propunerilor transmise.   

 Condiții de participare la Premiile RIBA pentru Excelență Internațională: 

 Autorii proiectelor trebuie să fie arhitecți înregistrați 

 Proiectele propuse trebuie să fi fost terminate și ocupate în perioada 1 ianuarie 2013-1 

februarie 2016 

  Clientul clădirii trebuie să-și fi dat acordul pentru înscrierea ei în concurs 

 Modalitatea de înregistrare a proiectelor internaționale:  

 Crearea unui cont online 

http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=de
http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=mici
http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=dimensiuni


 Prezentarea unei dovezi a apartenenței la o organizație precum RIBA sau a înregistrării într-un 

tablou național al arhitecților; în caz contrar, prezentarea unui certificat privind calificarea și 

institutul academic absolvit 

 Înscrierea proiectelor online până pe 9 februarie 2016 (miezul nopții) 

 Informațiile care vor însoți înregistrarea proiectelor trebuie furnizate în l. engleză și vor 

cuprinde: detalii despre clădire, datele de contact ale arhitectului, descrierea proiectului, 

consultanții principali, imagini, desene, fotografi, declarație privind sustenabilitatea, 

modalitatea de plată online (card de credit/debit). 

Mai multe informații privind taxa de participare, calendarul și membrii Marelui Juriu RIBA (Richard Rogers, 

Kunlé Adeyenmi, Philip Gumuchdjian) se găsesc în Comunicatul de Presă RIBA, precum și pe link-ul 

www.architecture.com/Awards2016. 
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