
 

1 

INVITAŢIE 

FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR 

 
 
 



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3 

 
 

FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR 

IMAGINI 
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC!TRANS(A)PARENŢE  

PALATUL ŞTIRBEI & PALATUL MOGOŞOAIA  
–  PARTEA A  III –  A 

 

Imagini de arh. Mircea Ţibuleac 

1. Conferinţă Juhani Pallasmaa: Towards a Neuroscience of Architecture: 
Embodiment and imagination in Architecture 

Link foto- audio:     http://we.tl/mYmCidCNMX 

 

Link-uri video: 
 
Partea 1: http://we.tl/DFvsZ284g6 
 
Partea a 2-a: http://we.tl/e7JA9F0xa1 
 
Partea a 3 –a : http://we.tl/Ql4yAZj1ay 
 
 

 

http://we.tl/mYmCidCNMX
http://we.tl/DFvsZ284g6
http://we.tl/e7JA9F0xa1
http://we.tl/Ql4yAZj1ay
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18 octombrie, orele 17:00,  amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu, din cadrul Bibliotecii Academiei 
Române. 

 

 



 

5 

 

 

 



 

6 

2. Vernisaj expoziţia ÎNDRĂZNEŞTE ! 2013  şi Gala Premierei Concursului  
ÎNDRĂZNEŞTE ! 2013   
 

Link foto- video: http://we.tl/UuaixaMr2L 

 

 

 

http://we.tl/UuaixaMr2L
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3.Instantanee Diverse  -Palatul Stirbei 
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În următorul buletin va fi prezenta ultima parte dedicată Trienalei şi va cuprinde 
imagini din zilele : 

Vineri, 25 octombrie 
 
16:00, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziţie Nominalizaţii Premiilor Arhitext East Centric 
17:00 Palatul Ştirbei → Susţinere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric – 
Secţiunile Clădiri rezidenţiale & Amenajări exterioare 
20:00, Palatul Ştirbei → Conferinţă arhitect Willem Jan Neutelings 
 
Sâmbătă, 26 octombrie 
 
18:00-21:00 → Promenadă culturală pe Calea Victoriei 
    → Concert de vioară clasică – Vlad Cristian Ghinea 

→ Expozitia Academia si Biblioteca Academiei Române văzute de arhitecţi 

 
21:00, Palatul Ştirbei → Gală de premiere Concurs Premiile Arhitext East Centric 
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TURNUL SFATULUI, SIBIU 

NEO-COLONIALISM ȘI IDENTITATE LOCALĂ  

 

Opinii 

De arh. Dorin Boilă 

 

Așa cum unii dintre noi am prevăzut anii trecuţi, lucrurile se precipită în ceea ce se 
mai numește încă Statul român. 

Adică fronturile de atac masiv asupra acestui stat, tot mai greu de apărat de către o națiune 
bulversată, se deschid pe rând, fără oprire, parcă urmând și adeverind un program, despre 
care mulți au spus că stă doar în închipuirea casandrelor de serviciu… 
Din păcate, majoritatea scenariilor catastrofale pentru națiunea noastră se tot împlinesc, pe 
când promisiunile unora și altora de mai bine nu se împlinesc sub nici o formă! 
Așa că am ajuns din nou (n-aș fi crezut…) să vorbim direct, cu exemple din practica zilnică, 
despre colonialism ! Colonialismul astăzi înseamnă de fapt NEO-COLONIALISM SUB MASCA 
GLOBALIZĂRII, deci ștergerea instituționalizată a granițelor naționale (cui folosește?) și 
presiunea integrării noastre – ba în Europa apuseană, ba în Eurasia dirijată de ruși !!  

Tocmai în fața acestei dezlănțuiri de forțe politice, economice și culturale ar fi trebuit să fim 
pregătiți - prin solidaritate națională și putere financiară !! Tocmai pentru că, în fond, este 
vorba de ADEVĂRATE RĂZBOAIE POLITICE, ECONOMICE ȘI CULTURALE !! 
Noi, românii, suntem de mult sensibilizați la cântecele falselor sirene – din vremea Austro-
Ungariei, a Rusiei țariste, a Germaniei naziste și apoi a Rusiei comuniste…Nu știu dacă și 
generațiile crescute după 1990 au această instrucție istorică și morală, pentru a decela 
binele efemer de răul strategic! 

 
A lupta, din perspectiva unei țări mici sau mijlocii, împotriva neo-colonialismului super-
agresiv, înseamnă a-ți salva ființa națională – chiar în această Europă de Est și chiar atunci 
când „sirenele” îți șoptesc fără încetare că a trecut vremea națiunilor, deși se vede bine că 
nici în cele mai „progresiste” uniuni și federații nu este așa !! Nici un popor civilizat, care își 
alege liber conducătorii, nu cedează vreun drept istoric al său și vreo prerogativă 
strategică.   

   
Astfel se și explică de ce mai multe națiuni civilizate nu doresc intrarea în U.E., de ce 
structuri federative ca finanțele, politica externă și armata nu funcționează deloc – ba chiar 
amenință bruma de echilibru instaurat oricum pe două trepte în această Europă quasi-
federală…   



 

12 

   
Așa că a fi contra neo-colonialismului în țări ca a noastră înseamnă a fi contra corupției și 
mizeriei morale a cozilor de topor dintre noi! Totdeauna colonizarea economică s-a făcut 
prin trădătorii intereselor naționale – primii care sar să proclame azi că națiunea, statul 
național și patriotismul sunt „chestiuni învechite”! Treptat-treptat, tocmai în jurul nostru și 
fără să ne dăm seama, imediat după 1990, acești nemernici au început să destructureze 
industria, agricultura, transporturile, finanțele acestei țări, eliminând aproape toate 
pârghiile românești ale acestor stâlpi ai statului, fără să asigure în loc mecanismele 
specifice capitaliste, dar în mâini românești! S-a tot spus că nimeni nu știe cum să facă 
trecerea de la comunism la capitalism. Dar era de domeniul evidenței că tranziție înseamnă 
un permanent echilibru între stat și privat – ca să nu se instaureze jaful binecunoscut, când 
tot ce-i bun și cu câștig se privatizează ilegal, și tot ce înseamnă pierdere se socializează – 
adică acoperirea furtului o plătim noi, perdanții (vezi eurocentul din fiecare litru de 
benzină de la pompă pe care-l dăm la infinit pentru a recupera furtul de miliarde de dolari 
prin Bancorex!). 

 
Ca să nu mai vorbim că tot neocolonialism este și importul gratis de mână de lucru ieftină, 
de specialiști gata-școliți, din țările sărace; sau ați auzit de trafic de „carne vie” și organe 
umane de transplant ?? 

 
La acest imens val de mizerie umană (mascată sub cele mai internaționaliste sloganuri) vin 
să contrapun un eveniment cultural direct legat de IDENTITATEA LOCALĂ, DE VALORILE 
COMUNITĂȚII UMANE ȘI SPIRITUL CREȘTIN! O familie de români din Alțîna, județul Sibiu, 
a cumpărat o gospodărie tradițională aflată pe ulița românească și a transformat-o în 
Muzeul Etnografic Inter-etnic al Satului de pe Valea Hârtibaciului. Este vorba de familia 
Vaida, ai cărei fii, după ce au făcut școlile înalte de arhitectură și turism, au început să pună 
în practică esența a ceea ce au învățat – valorificarea tezaurului comunitar local, din atît de 
hulita zonă rurală a României. Inaugurarea, cu un bufet generos, cu contribuție pentru 
susținerea activității și mai multe momente culturale din tezaurul românesc și săsesc, a 
avut loc în 28 septembrie. 

 
Pe lângă faptul că niște tineri (care au știut focaliza energiile tuturor generațiilor din sate 
ale văii Hârtibaciului ) dau exemplu de acțiune pe cele mai înalte coordonate cultural-
spirituale, Muzeul acesta este un rezultat al muncii arh. Eugen Vaida pe mai multe planuri – 
redescoperirea vechilor meșteșuguri legate de construcții și alte industrii rurale, 
structurarea unei rețele de turism cultural în arealul rural transilvan, diseminarea bunelor 
practici de conservare-restaurare-remodelare a patrimoniului arhitectural multi-etnic din 
zonă. Și toate subsumate ideii atât de generoase de REGENERARE A SPAȚIULUI RURAL 
ROMÂNESC, acest imens rezervor de bunăstare, amenințat de o proastă concepție asupra 
globalizării, de ideologii perverse venite din societăți care nu mai au aceste valori în 
sufletul lor și nici pe pământurile lor. NOI LE MAI AVEM! 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/22573/neo-colonialism-si-identitate-locala.html?sst= 

 

http://www.turnulsfatului.ro/22573/neo-colonialism-si-identitate-locala.html?sst=
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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SIBIU 

 

EXPOZIŢIE  
REZULTATELE ȘCOLII DE VARĂ DE LA TÂRNĂVIOARA 2013 

 

 

Direcția Județeană pentru Cultură împreună cu Primăria Copșa Mică și cu Universitatea de 
Arhiectură „Ion Mincu”, secția Sibiu au organizat  în vara aceasta prima ediție a „Școlii de 
Vară” dedicată patrimoniului și salvării acestuia.  
 
Locația aleasă proiectului a fost satul Târnăvioara ce aparține de orașul Copșa Mică. 
Dorința comunității din Copșa Mică este aceea de a încerca salvarea patrimoniului local și 
reabilitarea acestei localități în spiritul tradiției și al istoriei proprii.  
 
Studenții Universitatăţii de Arhiectură „Ion Mincu”, secția Sibiu au relevat clădirile din 
localitate, au analizat şi inventariat, au studiat elementele istorice și urbanistice şi au 
propus soluții de reabilitare și amenajare a localității, soluții ce vor putea fi consultate mai 
ales de comunitatea din Târnăvioara.  
 
„Un astfel de demers l-am realizat din dorința de a apropia instituțional DJC de 
administrația locală dar și din dorința de a îi aduce în câmpul ideatic pe cei care se 
pregătesc a îmbrățișa profesia de arhitect, urbanist sau restaurator, adică pe viitorii 
specialiști ai Sibiului. Ne propunem ca acest concept să prindă viață și să organizăm o astfel 
de eveniment în fiecare an și de ce nu în altă localitate.” a declarat Răzvan Pop, directorul 
executiv al DJC Sibiu.  
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Rezultatul studiilor realizate de studenţi au făcut subiectul unei expoziţii vernisate în 23 
octombrie la Biblioteca Judeţană ASTRA din Sibiu, în prezenţa directorului executive al DJC 
Sibiu, dl. Răzvan Pop, al primarului oraşului Copşsa Mică, dl. Tudor Mihalache şi a 
studenţilor participanţi în proiect. 
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

REMINDER BAV 2014: TERMEN LIMITA CONCURSUL PENTRU 
AMENAJAREA PAVILIONULUI ROMANIEI DE LA VENEZIA 

Arhitecții români din țară și străinătate sunt invitați să participe la concursul pentru 

amenajarea pavilionului României de la Venezia și a Noii galerii a casei Iorga a 

Ministerului Afacerilor Externe din Venezia. 

Lucrările vor fi predate până pe data de 15 noiembrie 2013, la Centrul de Cultură 

Arhitecturală al UAR din str. Jean Louis Calderon nr. 48.  Tema este ”100 de ani de 

modernitate 1914-2014 în arhitectura Românească din țară sau din stăinătate”. 

  

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și Uniunea 

Arhitecților din România au lansat în luna august concursul pentru selectarea proiectelor 

care vor reprezenta România la cea de-a 14-a ediție a Expoziției Internaționale de 

Arhitectură - la Biennale di Venezia. 

 

În anul 2014, proiectele care vor reprezenta România la secțiunea Participări Naționale, 

se vor realiza în două spaţii expoziționale: Pavilionul României din Giardini della Biennale 

și Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Venezia. 

Calendarul desfășurării Concursului este următorul: 

 

• Depunerea documentațiilor: termen limită - 15 noiembrie 2013, ora 17:00 

• Jurizarea: 18-20 noiembrie 2013 

• Anunțarea publică a proiectelor câștigătoare (www.cultura.ro, 

www.uniuneaarhitectilor.ro, www.mae.ro, www.icr.ro ): 21 noiembrie 2013 

• Depunerea contestațiilor: termen limită - 26 noiembrie 2013, ora 16:00 

• Soluționarea contestațiilor: termen limită - 28 noiembrie 2013 

 

Mai multe detalii despre concurs găsiți AICI :  

 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/bav2014-regulament-concurs-national-pentru-

selectarea-proiectelor-romaniei.html 

 

 

 

 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/bav2014-regulament-concurs-national-pentru-selectarea-proiectelor-romaniei.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/bav2014-regulament-concurs-national-pentru-selectarea-proiectelor-romaniei.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/bav2014-regulament-concurs-national-pentru-selectarea-proiectelor-romaniei.html
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REVISTA ARHITECTURA 

SE OCUPĂ LOCURILE LA  ARTHITECTURE ! 

 

ÎN 15 NOIEMBRIE are loc expoconferinţa ARTHITECTURE, un eveniment organizat în 

parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, care va aduce la Cluj-Napoca peste 200 de 
arhitecţi şi specialişti din domenii conexe arhitecturii. ARThitecture este punctul de 
întâlnire pentru discuţii cu privire la calitatea mediului construit într-un mediu 
extensiv. suntem preocupaţi să aflăm care sunt cele mai înalte standarde la care poate 
ajunge posibilul şi tangibilul în românia şi în străinatate;  să împărtăşim experienţele 

avute şi să le anticipăm pe cele care vor urma.  Locurile în sală se ocupă repede datorită 
speakerilor invitaţi şi dat fiind faptul că înscrierile sunt gratuite pentru arhitecţi, iar 
specialiştii din domniile conexe beneficiază de o reducere de 10 euro dacă se afla 
printre primii 30 de înscrişi. Astfel taxa va fi de 49 euro + tva, în loc de 59 euro +tva.   
 
Pentru înscrieri vă invităm să accesaţi site-ul evenimentului http://arthitecture.ro/the-
conference/registration/ 

 

http://arthitecture.ro/the-conference/registration/
http://arthitecture.ro/the-conference/registration/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

OAR ATRAGE ATENŢIA ASUPRA RISCURILOR IMPLICATE DE 
CONSTRUIREA PASAJULUI AUTO DIN FAŢA OPEREI DIN TIMIŞOARA  

De Florin Bălteanu 

Pasajul lung de circa 300m, 
construit între Bd. Republicii şi Bd. 
I.C. Brătianu, întregeşte, pentru 
circulaţia auto, Inelul I al 
Timişoarei. În momentul de faţă, 
pentru a ajunge cu automobilul 
între viitoarele capete ale pasajului, 
automobiliştii trebuie să parcurgă 
650 m (două minute în condiţii de 
trafic normal). Potrivit primarului, 
pasajul şi o parcare subterană de 
400 de locuri adiacentă vor costa 5-
6 milioane de euro. 
 
Proiectul pasajului este cuprins în studiul "Reorganizarea circulatiei rutiere pe Inelul I de 
circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public" şi a fost aprobat la 
sfîrşitul lunii februarie a acestui an de către Consiliul Local Timişoara. 

Deşi pasajul nu se află inclus în Conceptul integrat de măsuri pentru reabilitarea şi 
revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara, Planul de acţiune pentru 
dezvoltare turismului în cartierul istoric Cetate sau în vreun plan urbanistic în vigoare, 
municipalitatea a scos la licitaţie întocmirea documentaţie tehnico-economice (Studiu 
Fezabilitate + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie) aferente acestuia. 
 
Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Timiş a transmis, pe 21 octombrie, o scrisoare 
deschisă primăriei în care arată că, deoarece în temă nu se face referire la semnificaţia 
culturală a amplasamentului (între altele, la Ansamblul urban Corso, monument istoric de 
valoare naţională ), la situaţia posibilă a descoperirii unor vestigii argeologice şi deoarece 
nu există un PUZ referitor la proiect există „riscul de a afecta negativ patrimoniul construit" 
şi de alterare „pe termen lung a spaţiului public şi a elementelor sale constitutive". Un alt 
motiv de îngrijorare este cerinţa privind calificarea profesională pentru ca unei firme să îi 
fie atribuit proiectul. Potrivit acesteia, colectivul de elaborare poate fi format doar dintr-un 
inginer specializat în proiectarea de drumuri. 

OAR solicită abordarea proiectului pornind de la aspectele urbanistice implicate de către o 
echipă pluridisciplinară, cu filtrarea acestuia prin procedura de avizare a oportunităţii. 

Studiul supus votului consilierilor analizează două variante de reorganizare a circulaţiei în 
centru, generate în două posibilităţi de închidere a Inelului I, rezolvat în sens unic. Varianta 
I de inel constă în traseul format din arterele majore de circulaţie actuale, deşi conturul 
obţinut nu este un cerc. Varianta II implică realizarea unui pasaj subteran de circa 300 m în 



 

18 

faţa Operei Române. Traseul inelului în varianta I este cu 1,2 km mai lung ca în varianta II. 
În momentul de faţă, pentru a ajunge între cele două capete ale pasajului subteran, 
automobiliştii parcurg 650 m. Este interesant de remarcat că însuşi studiul arată că cele 
două variante de închidere a inelului nu aduc o îmbunătăţire semnificativă a traficului. 
Consilierii au ales varianta II, cea mai scumpă şi pentru care studiul arată că are asociate 
cele mai mari riscuri. Varianta II a fost preferată şi de Comisia Tehnică de Circulaţie, 
singura comisie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara care a analizat propunerile. 

Concluziile studiului: 
 
„c) Nici una dintre cele două variante nu suplineşte lipsa Inelului II de circulaţie; 
 
d) Nici una dintre cele două variante nu atrage trafic suplimentar faţă de cel actual pe Inelul  
I de circulaţie (din contra, simulările de trafic evidentiază o scădere a valorilor de trafic, cu 
excepţia celei de pe str. Hector); 
 
e) În ambele variante creşte presiunea pe Inelul II de circulaţie (incomplet), cu valori 
semnificative (în special) pe pasajul "Jiul"; 
 
f) În ambele variante indicatorul global "parcurs total' al reţelei propuse este mai slab decît 
cel actual (per global oraş, creşte parcursul total);g) În ambele variante se prevede 
realizarea circuitului de T.P. pe traseul cel mai nefavorabil (singura variantă agreată de 
beneficiar, dintre cele trei propuse de proiectant); 
 
h) Ambele variante implică o intervenţie importantă aspra aspectului general urban şi 
calitataţii mediului urban; 
 
i) Privit strict din punct de vedere al circulaţiei auto (exceptînd circulaţia mijloacelor de 
transport al T.P.), Varianta V2 este cea recomandabilă. Totodată, această variantă implică 
costuri considerabil mai mari faţă de cele implicate de Varianta I precum şi riscuri 
considerabile atît în cursul executării lucrărilor necesare realizării proiectului cît şi în 
cursul exploatării proiectului realizat. De asemenea, această variantă implică (după 
aprecierea proiectanţilor semnatari) o intervenţie negativă semnificativă asupra calităţii şi 
aspectului general urban.  
 
j) Avînd în vedere cele de mai sus, proiectanţii recomandă realizarea propunerilor din 
varianta V1, considerînd totodată că în fazele de proiectare ulterioare este recomandabil să 
se reanalizeze soluţia adoptată pentru transportul public." 
 
Solicitat de Opinia Timişoarei, primarul Nicolae Robu, a declarat: „Acum reacţionează 
Ordinul Arhitecţilor? Eu nu mai înţeleg aceşti oameni. Chiar nu-i pot înţelege. Acum s-a 
făcut acel proiect? Acum? Cum pot să fie nemulţumiţi în momentul în care se desfasoară 
licitaţia? Trebuia să fie nemulţumiţi înainte de licitaţie, nu acum, cînd licitaţia este lansată, 
ea se desfasoară şi nu se poate întîmpla altfel, ci numai şi numai în termenii care au fost 
stabiliţi. Deci nu se pot face modificări pe parcurs. Mai bine ar fi fost atenţi să arate bine 
treptele Catedralei. Ar fi facut o treabă mult mai bună, că am dat o grămadă de bani acolo." 

Sursa:http://observatorulurban.ro/oar-atrage-atentia-riscuri-pasaj-auto-din-fata-operei-

timisoara.html 

http://observatorulurban.ro/oar-atrage-atentia-riscuri-pasaj-auto-din-fata-operei-timisoara.html
http://observatorulurban.ro/oar-atrage-atentia-riscuri-pasaj-auto-din-fata-operei-timisoara.html
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Ziua de Cluj 

PREMII DE 36.000 DE LEI LA PRIMA EDIŢIE A BIENALEI DE 
ARHITECTURĂ TRANSILVANIA 

Arhitecţii din cadrul filialelor din Transilvania ale Ordinului Arhitecţilor din România pot 

obţine premii totale de 36.000 de lei în cadrul primei ediţii a Bienalei de Arhitectură 

Transilvania (BATRA). 

Bienala a fost lansată de filiala Transilvania a Ordinului Arhitecților din România, alături de 
coorganizatorii OAR Nord-Vest, OAR Bihor, OAR Alba, și OAR Satu-Mare şi se va desfăşura 
în şapte reşedinţe de judeţ - Cluj-Napoca, Bistriţa, Zalău, Oradea, Baia-Mare, Alba Iulia, 
Satu-Mare. 

Manifestarea va include concursuri, vernisaje, expoziţii, workshop-uri şi dezbateri. 

"BATRA este concepută ca un șir de evenimente menite să aducă arhitectura în atenția 
opiniei publice, să recunoască, să recompenseze și să promoveze excelența în arhitectură, 
să animeze colocviul pe tema arhitecturii în cadrul breslei și al societății și nu în ultimul 
rând să formeze publicul în spiritul valorilor arhitecturii", a declarat arhitectul Ferencz 
Bakos, vicepreşedinte OART şi coordonatorul evenimentelor. 

Punctul central al Bienalei va fi reprezentat de concursul adresat membrilor filialelor OAR 
partenere şi radiografiază activitatea arhitecturală din ultimii doi ani. 

"Premiile acordate se împart în şapte secţiuni între care: Arhitectura locuinţei, Arhitectura 
dotărilor comunitare şi de producţie, Arhitectura spaţiului public, Arhitectura 
patrimoniului cultural, Arhitectura spaţiului interior, Microarhitectură - arh. temporară, 
design de obiect, Studii şi proiecte finalizate şi nerealizate şi premiul pentru Proiecte 
culturale, inițiative, experimente", au precizat reprezentanţii OAR Transilvania. 

Înscrierile se fac pe site-ul www.batra.ro, până în data de 8 noiembrie a.c. 

"Scopul expoziției-concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea membrilor filialelor 
participante, de a promova cele mai reușite exemple de practică profesională și de a forma 
o atitudine critică față de arhitectura recentă", au specificat reprezentanţii OAR 
Transilvania. 

Juriul care va face nominalizările şi va acorda premiile are următoarea componenţă: 

din Bucureşti - arh. Bogdan Babici, arh. Ștefan Ghenciulescu, arh. Oana Coarfă, arh. Cristina 
Constantin, din Timişoara - arh. Marius Miclăuș, din Harghita - arh. Zsolt Tövissi şi din 
Paris, Franţa - arh. Irina Cristea. 

Sursa:http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/premii-de-36000-de-lei-la-prima-editie-a-
bienalei-de-arhitectura-transilvania--118546.html 

http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/premii-de-36000-de-lei-la-prima-editie-a-bienalei-de-arhitectura-transilvania--118546.html
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/premii-de-36000-de-lei-la-prima-editie-a-bienalei-de-arhitectura-transilvania--118546.html
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CÂŞTIGĂTORII FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE ARHITECTURĂ  
DE LA SINGAPORE PREZINTĂ  LA RIFF 2013 

 

Proiectul pentru sediul Statoil a obținut numeroase premii și s-a remarcat prin arhitectura 
inovatoare, tehnica de construcție utilizată, flexibilitatea spațiilor de lucru, precum si 
peisajul inedit redat prin frumusetea fiordurilor norvegiene. Cu o tehnica inspirata din 
industria petroliera, cladirea prezinta trei etaje ce contribuie la o adaptare usoara a 
spatiului de lucru, indiferent de conditii. Amplasarea cladirii in spatiu a permis crearea 
unui atrium verde ce poate fi accesat de toti vizitatorii cladirii. 

Pe 4 octombrie, arhitectii Geir HAAVERSEN si Odd KLEV, de la biroul A-Lab au castigat 
Marele Premiu al Festivalului International de Arhitectura de la Singapore, categoria 
“Completed Building Office”, cu proiectul “Statoil Regional and International Offices”. 

 
Cei doi arhitecti norvegieni vor prezenta proiectul castigator in cadrul celei de-a zecea 
expoconferinte internationale de arhitectura, RIFF 2013, pe 11 noiembrie. Mai multe pe 
www.ieriff.ro. Info/înscrieri: riff@abplusevents.com 

Sursa: http://www.arhitectmedia.ro/ 

mailto:riff@abplusevents.com
http://www.arhitectmedia.ro/
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CELE MAI INTERESANTE CONSTRUCȚII ALE LUMII, PREMIATE LA 
ULTIMUL FESTIVAL DE ARHITECTURĂ  

În fiecare an, peste 2 mii de arhitecți din 60 de țări din întreaga lume se adună pentru a 
participa la Festivalul Internațional de Arhitectură (WAF), cel mai prestigios eveniment 
din domeniu.  
 
Anul acesta, Festivalul a avut loc în perioada 2 – 4 octombrie, în hotelul Marina Bay 
Sands din Singapore, o construcţie premiată la una dintre ediţiile anterioare ale 
concursului. În total au fost premiate 29 de construcții incredibile, fiecare reprezentând 
categoria sa. Vedeți mai jos câteva dintre arhitecturile câștigătoare: 
  

CEA MAI BUNĂ CASĂ: 

Aceasta casă din Australia a fost creată dintr-o mică cabană a unui îngrijitor, fiind 
reciclată și extinsă pentru a face uz de spațiul nefolosit. 
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CEL MAI BUN COMPLEX LOCATIV: 

Arhitecții acestui complex locativ din Los Angeles au restaurat și au extins o clădire în 
care în anii 1920 activa Asociația Tinerilor Creștini. 

 

CEL MAI BUN CENTRU DE OFICII: 

  
Această clădire norvegiană este construită pe cinci niveluri de birouri, stivate unul peste 
altul. 
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CEL MAI BUN BLOC DE STUDII/CERCETĂRI: 

  
Această clădire din Marea Britanie împreună cu piețele alăturate oferă studenților un 

spațiu deschis confortabil pentru studii și relaxare. 

 

CLĂDIRE PENTRU SHOPPING: 

  
Această clădire din Suedia are 
birouri, locuințe, magazine, dar și un 
acoperiș accesibil publicului, cu 
dealuri verzi. 
 
 

Sursa:http://unimedia.info/stiri/FOTO-

Cele-mai-tari-construcii-ale-lumii-

premiate-la-ultimul-Festival-de-

Arhitectura-66991.html 

 

http://unimedia.info/stiri/FOTO-Cele-mai-tari-construcii-ale-lumii-premiate-la-ultimul-Festival-de-Arhitectura-66991.html
http://unimedia.info/stiri/FOTO-Cele-mai-tari-construcii-ale-lumii-premiate-la-ultimul-Festival-de-Arhitectura-66991.html
http://unimedia.info/stiri/FOTO-Cele-mai-tari-construcii-ale-lumii-premiate-la-ultimul-Festival-de-Arhitectura-66991.html
http://unimedia.info/stiri/FOTO-Cele-mai-tari-construcii-ale-lumii-premiate-la-ultimul-Festival-de-Arhitectura-66991.html

