Au rămas mai puțin de 10 zile pentru înscrierea de proiecte la BNA 2018.
Detalii și informații la https://www.uar-bna.ro/ unde se află regulamentul și modelul pentru
panouri precum și link-ul la platforma pentru înscriere și încărcare proiecte
(https://www.entryform.ro/u/login/?next=/bna2018/inscriere/)
Secțiunile Bienalei 2018 sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arhitectura rezidențială
Arhitectura construcțiilor publice
Restaurare. Consolidare, Clădiri restituite comunităților
Design de interior
Spațiul public incluziv
Rural
Arhitectura verde și energii alternative
Publicații de arhitectura
Fotografia de arhitectura
Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă
Diploma – arhitecți în afirmare

Pentru Secțiunea 5. Spațiul public incluziv, dacă cunoașteți cazuri care corespund criteriilor de
mai jos, vă rugăm să le semnalați sau să îi anunțați pe autorii proiectelor / pe cei interesați
Pot participa la această secțiune proiecte pentru spațiul public urban, REALIZATE ȘI FINALIZATE
ÎN ULTIMII 5 ANI, care s-au remarcat prin capacitatea de a crea noi sinergii la nivel local, din
următoarele categorii:
•Spații de mobilitate urbană: amenajări/reamenajări/modernizări de trasee și zone pietonale,
promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de
apă/cheiuri/faleze.
•Spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public/esplanade,
piațete cu caracter cultural, trasee/zone cu caracter memorialistic.
•Spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi/albastre.
•Micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.).
•Alte spații de interes public în regim deschis sau semi-deschis din localitățile urbane și stațiunile
din țară.
Criterii de evaluare – maximum 10 puncte, astfel:
•Integrarea în contextul cultural-istoric și spațial funcțional - 2 puncte
•Calitățile intrinseci ale intervenției, de natură compozițional-estetică - 2 puncte
•Beneficiile de natură socio-economică ale intervenției (existente sau estimate) - 2 puncte
•Caracterul incluziv, accesibilitatea spațiului public (în sens larg) - 2 puncte
•Implicarea mai multor actori urbani, cooperare și participare - 2 puncte
Pentru informații suplimentare puteți transmite e-mail la secretariat@apur.ro

