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 Activitatea UIA:  

 Congresul Mondial UIA (Seoul, 3-10 septembrie 2017): reamintim că termenul de înscriere 

online a abstractelor proiectelor de arhitectură și lucrărilor de cercetare a fost prelungit până 
astăzi, 5 ianuarie 2017; subiectele acestora trebuie să se bazeze pe tema centrală a Congresului, 
SUFLETUL ORAȘULUI, pe una din subtemele Cultură, Viitor, Natură sau pot avea teme 
deschise precum Pasiune, Valori Umane etc.; toate prezentările vor fi publicate în volumul privind 
Lucrările Congresului; mai multe informații: http://www.uia2017seoul.archi/; 

 Concursuri internaționale: 

 Premiul studențesc UNESCO-UIA & MIDO privind arhitectura responsabilă: organizat de 
Comisia UIA pentru Educație; oferă studenților din cele 10 facultăți candidate sau validate de 
UNESCO-UIA o platformă de recunoaștere și recompensare a celor mai bune proiecte 
academice studențești, axate pe Arhitectura responsabilă, tema concursului; premiul își 
propune, de asemenea, să promoveze facultățile validate de  UNESCO-UIA, precum și 
Sistemul de validare UNESCO-UIA; proiectele trebuie transmise prin email, până pe 1 
februarie 2017; mai multe informații:  
http://www.uia-architectes.org/en/participer/nouvelles/10819#.WG5GHVzFo0A 

 Rezultatele Concursului internațional studențesc VELUX 2016, cu tema Lumina naturală: 
au participat peste 600 de proiecte din 57 de țări, au fost selectate 10 proiecte finaliste, din care 
s-au stabilit cele 2 câștigătoare: “Redistribution of Light” de Kwang Hoon Lee, Hyuk Sung Kwon 
și Yu Min Park (Coreea de Sud), la categoria Lumina naturală în clădiri, și “Light for the Blind” 
de Jiafeng Li, Chenlu Wang, Guiding Yao, Jiebei Yang, Lushan Ao, Xiaoqi Chen și Jiawen Li 
(China), la categoria Cercetări în domeniul luminii naturale; mai multe informații: 
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/concours/10351#.WG5LWVzFo0A și 

http://iva.velux.com/; 

 Rezultatele Concursului internațional de idei pentru tineri arhitecți, cu tema Muzeu mobil 
pentru persoane cu dizabilități: organizat de Camera Arhitecților din Turcia și Filiala sa din 
Antalya și aprobat de UIA; s-au acordat: un Premiu I (Gabriel Lefevre Pardessus, Maxime 
Retailleau și Fabian Scholz, Franța-Germania, pentru proiectul “Mobile Museum of 
Handicapped Architecture”), 2 Premii II (Gencay Çubuk, Turcia, pentru proiectul “Diffused & 
Mobile” și Ömer Yeşidal, Turcia, pentru proiectul “CTRL+3”) și un Premiu III (Nicholas 
Gonsalves, Australia, pentru proiectul “Mobile Museum for Mental Health”); mai multe informații: 
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/concours/10617#.WG5LTVzFo0A; 

 Diverse: 

 Thomas Vonier, Secretar General  al UIA, ales în funcția de Președinte al Institutului 
American al Arhitecților (AIA); 

 Kazi Golam Nasir ales în funcția de Președinte al Institutului Arhitecților din Bangladesh 
(IAB); 

 Premii, medalii, distincții:   

 Medalia de Aur a Arhitecturii Spaniole: Víctor López Cotelo și Guillermo Vázquez 

Consuegra; mai multe informații: 
http://www.cscae.com/index.php/es/conoce-cscae/area-presidencia/4030-el-consejo-

entrega-en-el-senado-la-medalla-de-oro-de-la-arquitectura-y-las-medallas-cscae-2016 

(site în l. spaniolă); 

 Medalia de Aur a Institutului American al Arhitecților (AIA): acordată post-mortem arh. 

Paul Rivere Williams; mai multe informații: 
https://www.aia.org/showcases/23066-paul-revere-williams-faia; 

 Premiile Arhitecturii din Noua Zeelandă, 2016: au fost selectate, pe o listă scurtă, 50 de 
proiecte, dintre care 4 au fost recompensate cu premii ce poartă numele unor prestigioși 
arhitecți din Noua Zeelandă: 
 Premiul John Scott pentru Arhitectură Publică: proiectul LightPath/Canada Street 

Bridge, autori: Monk MacKenzie, împreună cu GHD, Landlab și Novare Design; 
 Premiul Ted McCoy pentru Educație: proiectul Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti 

Kahungununu o Te Wairoa, o mică școală Māori din Wairoa, autori: RTA Studio; 
 Premiul Sir Ian Athfield pentru Locuințe: proiectul complexului imobiliar Zavos Corner 

din Wellington, autori: Parsonson Architects; 
 Premiul Sir Miles Warren pentru Arhitectură Comercială: proiectul Annandale Farm, 

un complex de case de vacanță, autori: Patterson Associates; mai multe informații: 
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http://www.nzia.co.nz/explore/news/2016/2016-new-zealand-architecture-award-winners-

announced#!; 

 Premiul Internațional al Institutului Regal al Arhitecților Britanici (RIBA), 2016: 

proiectul Universitatea de Inginerie și Tehnologie (UTEC) din Lima, autori: Grafton 
Architects, împreună cu Shell Arquitectos, selectat dintre 6 proiecte finaliste, care pot fi 
vizionate accesând link-ul de pe site-ul RIBA:  
https://www.architecture.com/Awards/InternationalPrize2016/InternationalPrize2016.aspx. 
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