
 

 

Trienala de Arhitectură East Centric 
Expoziţia online a câştigătorilor Premiilor Arhitext design 

1993 -2011 
 

În cadrul celui de al III-lea modul al Trienalei, Premiile Arhitext East Centric, Fundaţia Arhitext design 
prezintă prima expoziţie online din cadrul Trienalei: Expoziţia retrospectivă a Premiilor Arhitext 
design. 

Echipa editorială a revistei Arhitext a urmărit, încă de la prima apariţie din 1990, evoluţia arhitecturii, 
designului şi urbanismului româneşti, selectând şi prezentând realizările de bună calitate în paginile 
revistei. Din 1993, toate proiectele prezentate în revistă pe parcursul a doi ani au fost înglobate într-o 
expoziţie-concurs, denumită Premiile Arhitext design.  

Expoziţia de faţă prezintă câştigătorii tuturor celor 10 ediţii ale concursului Premiile Arhitext design 
din perioada 1993 – 2011. 

Începând cu anul 2013 expoziţia-concurs Premiile Arhitext design s-a transformat într-o expoziţie-
concurs la nivelul Europei Centrale şi de Est*, purtând acum numele de Premiile Arhitext East 
Centric. 

 

Vizitaţi expoziţia online şi (re)vedeţi cele mai bune proiecte de arhitectură românească din 
ultimii 20 de ani! 

 

www.east-centricarch.eu/triennale/events/module-iii/galleries  

 

*Albania, Austria, Republica Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Cipru, Estonia, 
Germania, Grecia, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Republica Moldova, Polonia, România, 
Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Ungaria 

 
 
Organizator: Fundaţia Arhitext design 
 
Concursul foto-video Lost in Trans(ap)parencies este un proiect cultural f inanţat de Ordinul 
Arhitecţilor din România din fondul Timbrului Arhitecturii 

http://www.east-centricarch.eu/triennale/events/module-iii/galleries


 

 

 
 
Proiectul cultural Premiile Arhitext East Centric este beneficiar al unei f inanţări din partea Uniunii 
Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii” în anul 2013. Conţinutul acestui material 
nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia of icială a Uniunii Arhitecţilor din România. 
 

 
 
 
Trienala de Arhitectură East Centric este un proiect cultural f inanţat de Inst itutul Cultural Român. 
Acesta nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul acestui material. 

 
 
Proiectul Trans(a)parenţe este un proiect cultural f inanţat de Administraţia Fondului Cultural 
Naţional 

 
 
 

Cu sprijinul:  



 

 

Co-organizator: :     
 

Sponsor oficial:  
 

Partener strategic:  
 
Parteneri de comunicare:  

           
 
Sponsor secundar: Rehau 
 
Sponsor: Immergas 
 
Parteneri: Fundaţia Archaeus, ASASH, Intermediate Nat ional Contact Meet ing, Ordinul Arhitecţilor 
din România, Asociaţia de la 4, Asociaţia din Mincu, Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Timiş, 
Architekturst iftung Österreich, Advert igo 
 
Parteneri media: Radio România Cultural, Arhitekton, Epiteszforum.hu, Arhimania, Arhiforum, 
Igloo, Zeppelin, Artclue, Architravel.ro, W-A.pl, wettbewerbe aktuell, Atelierul de proiectare, 
Modernism.ro, 1:100 ediciones, archiworld.tv, Spat iulconstruit.ro, Roarhitect.ro, Divine Pearl, 
Paysage 
 
Pentru detalii puteţi contacta departamentul de presă al Trienalei: 
arhitext_redact ie@b.astral.ro / 031.104.11.78 
 
www.east-centricarch.eu/triennale/   
www.arhitext.com/evenimente/trienala-de-arhitectura-east-centric/  
www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale 

http://www.uauim.ro/
http://palatebrancovenesti.ro/category/centrul-cultural.html
http://www.nemetschek.ro/allplan2013/index.html
http://www.innobuild.ro/
http://www.arhitext.com/
http://arhitectura-1906.ro/
http://www.archilovers.com/
http://www.rehau.ro/
http://www.immergas.ro/
http://www.studioarchaeus.ro/fundatia/
http://asociatiasash.blogspot.ro/
http://easa-romania.blogspot.ro/
http://www.oar.org.ro/
http://www.oar.org.ro/
http://asociatiadela4.blogspot.ro/
http://www.facebook.com/asociatiadinmincu.bucuresti?ref=ts&fref=ts
http://oartimis.ro/
http://www.architekturstiftung.at/
https://www.facebook.com/pages/Advertigo-Romania/256014101121056?fref=ts
http://radioromaniacultural.ro/
http://www.arhitekton.net/category/home/
http://epiteszforum.hu/
http://arhimania.ro/
http://arhiforum.ro/
https://www.igloo.ro/
http://www.e-zeppelin.ro/
http://www.artclue.net/
http://www.architravel.ro/
http://www.w-a.pl/
http://www.wa-journal.de/de/home.html
http://adep.ro/
http://www.modernism.ro/
http://www.revista1en100.com.ar/
http://www.facebook.com/pages/archiworldtv/45023938777
http://www.spatiulconstruit.ro/
http://www.roarhitect.ro/
http://www.divine-pearl.com/
http://www.paysage.it/
mailto:arhitext_redactie@b.astral.ro
http://www.east-centricarch.eu/triennale/
http://www.arhitext.com/evenimente/trienala-de-arhitectura-east-centric/
http://www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale


 

 

 


