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 Activitatea UIA:  

 Medalia de Aur și Premiile UIA: Secțiile Membre UIA sunt invitate să-și înceapă reflecția asupra 

candidaturilor pe care le vor transmite pentru Medalia de Aur și Premiile UIA, câștigătorii acestora 
urmând a fi anunțați în cadrul unei ceremonii la Congresul UIA de la Seul, Coreea (3-7 
septembrie 2017); Medalia de Aur se acordă, începând cu anul 1984, unui arhitect în viață, 
pentru realizări arhitecturale deosebite; cele 5 Premii UIA sunt: Premiul Sir Patrick Abercrombie 
pentru urbanism și dezvoltare teritorială, Premiul Auguste Perret pentru tehnologie aplicată în 
arhitectură, Premiul Jean Tschumi pentru critică și educație de arhitectură, Premiul Sir Robert 
Matthew pentru îmbunătățirea calității așezărilor umane și Premiul Vassilis Sgoutas pentru soluții 
arhitecturale inovatoare de reducere a sărăciei și privațiunilor; data-limită de transmitere a 
propunerilor: 1 iunie 2017; mai multe informații:  
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/nouvelles/10859#.WI8gX3_Fo0A; 

 Ședința Programului de Lucru UIA Sport și Recreere și Congresul internațional pentru 
proiectarea, construcția, modernizarea și managementul  centrelor sportive și de recreere, 
Koln, 7-10 noiembrie 2017: congresul este organizat de Asociația Internațională pentru Centre 

Sportive și de Recreere (International Association for Sports and Leisure Facilities-IAKS), în 
cadrul căruia va avea loc și reuniunea Programului de Lucru UIA Sport și Recreere; ediția din 
acest an a congresului se va axa pe dificultățile întâmpinate îndeosebi de primăriile municipale 
în încercarea de a păstra un mediu sănătos, căutând să evidențieze abordări noi ale problemelor 
decisive privind finanțarea, furnizarea de proiecte și operațiunile sustenabile presupuse de 
această transformare stimulativă; mai multe informații: 
http://www.iaks.org/en/congress/iaks-congress-2017; 

  Premiile Arhitectura și Copiii - Cuburile de Aur: organizate de Programul de Lucru UIA  
Arhitectura și Copiii, având ca scop o mai bună cunoaștere a mediului construit, arhitecturii, 
orașului și dezvoltării durabile de către tinerele generații; concursul constă într-o fază de selecție 
națională a proiectelor, realizată de către Secțiile Membre UIA, urmată de cea internațională; 
câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii de premiere la Congresul UIA de la Seul (3-7 
09 2017); data-limită de transmitere a propunerilor naționale către UIA: 15 martie 2017; mai multe 
informații: https://www.architectureandchildren-uia.com/golden-cubes; 

 Concursuri internaționale: 

 Rezultatele Premiilor Internaționale Inspireli 2016: competiția a fost creată pentru a-i 
sprijini pe tinerii arhitecți talentați să se lanseze în carieră prin intermediul unei platforme 
internaționale; cea de-a șasea ediție a fost aprobată  de UIA; au participat 1 052 de concurenți 
din 99 de țări și peste 300 de universități din întreaga lume;  câștigătorii au fost: Premiul I - 
Giacomo Garziano (Italia), Premiul II - Daiki Watanabe (Japonia), Premiul III - Magdalena 
Tröbinger (Italia) și Somayeh Ravanshadnia (Iran); proiectele premiate, cele finaliste și cele 
semifinaliste (printre care se găsesc și câteva din România) se pot viziona pe site-ul 
competiției https://www.inspireli.com/en/awards/results2016; 

 Diverse: 

 Sesiunile anuale ale Institutului Arhitecților din Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, 14-19 
februarie 2017; tema Conferinței Naționale este Revenirea orașului: redefinirea 
megastructurii; mai multe informații despre conferință și vorbitori: 
http://www.slia.info/national/local/; 

 Ziua Națională a Arhitecților, Rabat, Maroc, 15 ianuarie 2017: a comemorat cea de-a 

31-a aniversare a discursului istoric al fostului Rege Hassan al II-lea în fața comunității 
arhitecților și cel de-al 11-lea an al scrisorii regale adresate arhitecților, în 2006, de 
Maiestatea sa Regele Mohamed al VI-lea; tema dezbaterii: Cum poate cultura să contribuie 
la dezvoltarea urbană durabilă a orașelor africane?; un videoclip al lucrărilor poate fi urmărit 
pe  link-ul  https://www.youtube.com/watch?v=yCC7YXnAcT8&feature=youtu.be. 
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