
    

Înscrierile pentru premiile Romanian Building Awards 2019 continuă până la 8 aprilie. 
 
Începând din acest an, se schimbă regulile Romanian Building Awards. Juriul va premia exclusiv 
proiecte de arhitectură viitoare, care încă nu sunt construite. Înscrierile se fac online, până pe data 
de 8 aprilie 2019 pe platforma rba.share-architects.com. 
 
 
Aflate la cea de-a treia ediție, Romanian Building Awards (RBA) se adresează arhitecților, 
constructorilor, dezvoltatorilor imobiliari, administrațiilor publice și investitorilor publici și 
privați. 
 

Noutățile RBA 2019 
 
Față de edițiile anterioare, ediția din acest an vine cu reguli noi privind proiectele care pot fi 
înregistrate în concurs. Începând din acest an, juriul RBA va analiza și va premia proiecte 
arhitecturale viitoare, încă neconstruite. Evenimentul își propune astfel să ofere o perspectivă 
valoroasă asupra ce urmează să se construiască în România în viitorul apropiat. 
 
„La a treia ediție, Romanian Building Awards - create pentru a face vizibile și promova reușitele din 
sectorul construcțiilor din România - își propune să aducă la rampă proiectele încă neconstruite. 
Premiile pentru arhitectură se acordă de cele mai multe ori pentru ceea s-a realizat. RBA va 
evidenția ceea ce se intenționează și nu există încă, aflându-se în acea stare intermediară plină de o 
energie specială, atât de cunoscută celor care construiesc viitorul: proiectul. Juriul internațional va 
analiza propunerile și va premia cele mai valoroase proiecte, susținând astfel realizarea lor și 
atrăgând atenția spre viitorul proxim.” precizează Șerban Țigănaș, președintele juriului RBA 2019. 
 
Calendarul concursului 
 
Concursul va avea două etape de jurizare. Prima constă în selecția de către boardul RBA a unei liste 
scurte de proiecte nominalizate, ce va fi anunțată pe 12 aprilie 2019. Proiectele finaliste vor fi 



susținute public în fața juriului și a invitaților prezenți în cadrul Forumului Internațional de 
Arhitectură și Inginerie SHARE, organizat la București, pe 18 aprilie 2019. Un juriu internațional va 
desemna proiectele de arhitectură câștigătoare, ce vor fi premiate în Marea Gală de decernare a 
premiilor Romanian Building Awards pe 18 aprilie. 
 
„Proiectul acesta este parte a misiunii noastre de a promova arhitectura și pe creatorii proiectelor 
arhitecturale. Prin intermediul rețelei SHARE pe care am dezvoltat-o la nivelul Europei Centrale și de 
Est, vom susține și promova internațional câștigătorii premiilor RBA, adică pe cei care au dovedit 
capacitatea de a inspira și de a inova în domeniul arhitecturii contemporane”, a declarat Florin 
Mindirigiu, președintele Asociației Pro Event. 
 
Condițiile de participare, calendarul și Regulamentul concursului se găsesc pe pagina web: 
rba.share-architects.com. 
 
Inițiatori și organizatori: Asociația Pro Event, ABplus Events, Ordinul Arhitecților din România, 
spatiulconstruit.ro și revista Igloo. 
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