
  

  

 

Au început înscrierile pentru Distincțiile 

INGLASS 2016 
 

Expoconferința Internațională de Arhitectură şi Ingineria Sticlei 

INGLASS, organizată de ABplus Events, în parteneriat cu Ordinul 

Arhitecților din România, care se desfășoară pe 14 iunie 2016, la 

București, va include, începând cu ediția de anul acesta, expoziția de 

proiecte “Distincțiile INGLASS 2016”. 

 

Distincțiile INGLASS 2016 iși propun să promoveze arhitectura de calitate, 

cele mai reușite exemple de practică profesională și să invite la dezbaterea 

publică asupra impactului arhitecturii asupra dezvoltării orașelor. 

 

Înscrierea participanților și a proiectelor are loc în perioada 22 aprilie - 

11 mai 2016. 

 

La expoziția și concursul organizate în cadrul expo conferinței INGLASS pot 

participa arhitecții membri ai filialelor OAR cu lucrări finalizate în ultimii doi 

ani, în conformitate cu tematica conferinței. 

 

Proiectele care pot fi înscrise în cadrul Distincțiilor INGLASS 2016 sunt 

proiectele care se încadrează în următoarele categorii: proiectele în care s-

a folosit într-un mod inovativ sticla și proiectele de clădiri înalte de 

sticlă. 



 

 

Premii 

Se vor acorda 5 nominalizari pentru cele mai bune proiecte înscrise și două 

premii, dupa cum urmează:  

 Premiul INGLASS; 

 Premiul Juriului – pentru expoziția INGLASS. 

 

Informații despre înscrierea proiectelor, desfășurarea competiției și 
condițiile de participare se găsesc AICI.  

 

 

 

Pe 22-23 Martie, la București, în cadrul forumului internațional de arhitectură și design de interior GIS 

au fost acordate în premieră Distincțiile GIS 2016 - Romania Interior Architecture și a fost realizată 

expoziția celor 33 de proiecte înscrise în competiție. Proiectele care au câștigat Distincțiile GIS 2016 

pot fi vizualizate aici.   

Descarcă și completează formularul de înscriere pentru Distincțiile 
INGLASS 2016 AICI.  

 

 

Așteptăm cu deosebit interes înscrierea proiectelor dumneavoastră. 

 

Cu aleasa consideratie, 

 

Echipa INGLASS  
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