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Castigatorii celei de-a treia editii a Premiilor Holcim pentru Constructii Durabile Regiunea
Europa, au fost anuntati recent in cadrul unei ceremonii la Milano. Zece proiecte remarcabile
depuse de arhitecti, proiectanti, ingineri si proprietari de proiecte au fost recompensate cu
premii in valoare totala de 300.000 de dolari.       

Proiectele desemnate castigatoare acopera o gama larga de abordari ale constructiilor durabile
in Europa si raspund atat fenomenului de urbanizare accelerata, cat si nevoii de inovatie la
nivelul materialelor si tehnicilor de constructie. Proiectele premiate cu Aur, Argint si Bronz vor
merge mai departe in competitia la nivel global, care isi va anunta castigatorii in mai 2012. In
aceasta etapa, premiile vor insuma 500.000 de dolari.

Selectia proiectelor castigatoare s-a realizat din 572 de proiecte inregistrate in competitie,
provenite din 42 de tari, de catre un juriu international. Juriul pentru regiunea Europei s-a
intrunit in luna iulie la Zurich, in Elvetia, pentru a selecta cele mai impresionante proiecte de
constructii durabile pentru cele doua categorii ale competitiei – “Holcim Awards Main” si “Next
Generation”. Desemnarea castigatorilor s-a facut in baza a 5 criterii stabilite de catre Fundatia
Holcim pentru Constructii Durabile – evolutie notabila, performanta ecologica, eficienta
economica, responsabilitate sociala si calitate arhitecturala, care au rolul de a masura gradul in
care o cladire contribuie la dezvoltarea durabila.

Desi nu a castigat niciun premiu, Romania s-a situat pe locul trei in Europa in ceea ce priveste
numarul inscrierilor in aceasta editie, cu 58 de proiecte inregistrate in competitie. Numarul
ridicat de inscrieri demonstreaza ca interesul pentru concepte si viziuni sustenabile este in
crestere pe piata locala, avand in vedere ca la editia anterioara au fost inscrise doar 16
proiecte.

Premiile Holcim pentru Constructii Durabile (Holcim Awards for Sustainable Construction) este
o competitie internationala care promoveaza proiecte, concepte si viziuni extraordinare de
constructii durabile – indiferent de amploarea lor – in arhitectura, peisagistica si design urban,
inginerie mecanica si civila precum si in domenii adiacente. Premiile Holcim pentru Constructii
Durabile, cu castiguri in valoare totala de 2 milioane USD, au ajuns la cea de-a treia editie si au
atras peste 6.000 de inscrieri din toata lumea.

Proiectele castigatoare la categoria “Holcim Awards Main” (proiecte aflate intr-un stadiu avansat
de design si cu o mare probabilitate de executie):

Aur Holcim Awards - Reinnonire urbana si zona recreationala cu piscine Berlin,
Germania 

Un plan urbanistic, care transforma un brat mai putin utilizat al raului Spree din Berlin intr-o
piscina naturala de 745 de metri, a castigat premiul in valoare de 100.000 USD. Proiectul
Flussbad din centrul istoric al orasului creeaza o zona de inot echivalenta a 17 bazine olimpice
si ofera un spatiu public de agrement urban, atat pentru rezidenti, cat si pentru turisti, adiacent
Museuminsel, aflat in  Patrimoniului Mondial UNESCO.Proiectul a fost apreciat de juriu pentru
ca are un impact direct si puternic asupra calitatii vietii in mediul urban si, mai mult decat atat,
aduce o contributie ecologica pozitiva prin reabilitarea cailor navigabile din oras.
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Argint Holcim Awards - Transformarea unei foste fabrici in sedii pentru Primaria si
Centrul Civic al orasului Oostkamp, Belgia 

Un proiect care converteste o fosta fabrica in Primaria si Centrul Civic al orasului Oostkamp din
Belgia a castigat premiul in valoare de 50.000 USD. Ideea biroului de arhitectura spaniol Carlos
Arroyo Arquitectos nu este doar de a recicla structura principala si materialele, dar si de a
reutiliza spatiul in sine si infrastructura sa tehnica. Interioare deosebite din sticla armata cu
hartie reciclata si gips completeaza structura grupurilor modulare, aranjate in functie de zonele
termice. Acest tip de design reduce consumul de energie in mod semnificativ. Proiectul ofera un
efect maxim utilizand interventii tehnice si investitii financiare minime. 

Bronz Holcim Awards – Apartamente construite pe pilonii unor viaducte dezafectate,
Scilla, Italia

Un consortiu de proiect format din birourile de arhitectura Philippe Rizzotti Architects, Samuel
Nageotte Architecture si Off Architecture, toate cu sediul in Franta, a castigat premiul in valoare
de 25.000 USD. Aceste birouri de arhitectura planuiesc transformarea unui viaduct dintr-o fosta
portiune de autostrada intr-un complex de case verticale. Unitatile de locuit din apropierea
orasului Scilla din sudul Italiei sunt destinate pensionarilor europeni atrasi de clima si stilul de
viata din regiune. 
Proiectul a fost apreciat pentru transformarea inspirata a unei structuri existente intr-o
constructie cu o alta destinatie, aducand in acelasi timp regiunii o noua putere economica.

La categoria “Holcim Awards Main” au fost acordate si alte 4 Premii Speciale pentru proiecte
din Olanda, Elvetia, Germania, Finlanda, care au primit premii in valoare totala de 75.000 USD.

Proiectele castigatoare la categoria “Next Generation” (Proiecte si viziuni conceptuale, in stadii
incipiente de design sau cu o mica probabilitate de executie): 

Premiul intai, in valoare de 25.000 USD, a fost acordat unei echipe formate din 4 studenti de la
Scoala de Arhitectura AA, Marea Britanie, pentru proiectul lor de cercetare privind un sistem de
distributie eficienta al betonului, in vederea productiei de elemente geometrice complexe pentru
constructii.

Premiul al doilea, in valoare de 15.000 USD, a fost primit de catre Elisa de los Reyes Garcia,
studenta a Universitatii Politehnice din Madrid, Spania, care propune reutilizarea materialelor si
o schema de transformare regionala in orasul Gijon, Spania.

Premiul al treilea, in valoare de 10.000 USD, a fost primit de un alt student spaniol, Eduardo
Mayoral, de la Universitatea din Sevilla, Spania pentru conceptul sau ambitios de design si
fabricatie a unor dispozitive bioluminiscente destinate iluminarii cu zero consum de energie.

Mai multe detalii despre proiecte puteti gasi pe site-ul Fundatiei Holcim: 
www.holcimfoundation.org
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Fundatia Holcim promoveaza solutii sustenabile pentru problemele tehnologice, de mediu,
socio-economice si culturale ce afecteaza cladirile si constructiile la nivel regional, national si
global. 
  
Fundatia Holcim este sustinuta de Holcim Ltd. Holcim este unul dintre cei mai importanti
furnizori de ciment si agregate (nisip si pietris),  betoane si asfalt, dar si servicii aferente acestor
domenii de activitate. Grupul detine participatii minoritare si majoritare in circa 70 de tari, pe
toate continentele.
  
Holcim (Romania) S.A. detine in prezent 2 fabrici de ciment in Campulung si Alesd, o statie de
macinare la Turda, 19 statii ecologice de betoane, 5 statii de agregate si un terminal de ciment
in Bucuresti. Holcim (Romania) S.A. are aproximativ 1.100 angajati. Pentru mai multe informatii,
va rugam sa vizitati website-ul companiei la www.holcim.ro

    

Cele mai remarcabile 10 proiecte sustenabile din Europa au fost premiate la gala
Premiilor Holcim pentru Constructii Durabile de la Milano

  

  

Castigatorii celei de-a treia editii a Premiilor Holcim pentru Constructii Durabile Regiunea
Europa, au fost anuntati recent in cadrul unei ceremonii la Milano. Zece proiecte
remarcabile depuse de arhitecti, proiectanti, ingineri si proprietari de proiecte au fost
recompensate cu premii in valoare totala de 300.000 de dolari. 

  

  

Proiectele desemnate castigatoare acopera o gama larga de abordari ale constructiilor durabile
in Europa si raspund atat fenomenului de urbanizare accelerata, cat si nevoii de inovatie la
nivelul materialelor si tehnicilor de constructie. Proiectele premiate cu Aur, Argint si Bronz vor
merge mai departe in competitia la nivel global, care isi va anunta castigatorii in mai 2012. In
aceasta etapa, premiile vor insuma 500.000 de dolari.
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Selectia proiectelor castigatoare s-a realizat din 572 de proiecte inregistrate in competitie,
provenite din 42 de tari, de catre un juriu international. Juriul pentru regiunea Europei s-a intrunit
in luna iulie la Zurich, in Elvetia, pentru a selecta cele mai impresionante proiecte de constructii
durabile pentru cele doua categorii ale competitiei – “Holcim Awards Main” si “Next Generation”.
Desemnarea castigatorilor s-a facut in baza a 5 criterii stabilite de catre Fundatia Holcim pentru
Constructii Durabile – evolutie notabila, performanta ecologica, eficienta economica,
responsabilitate sociala si calitate arhitecturala , care au rolul de a masura
gradul in care o cladire contribuie la dezvoltarea durabila.

  

  

Desi nu a castigat niciun premiu, Romania s-a situat pe locul trei in Europa in ceea ce priveste
numarul inscrierilor in aceasta editie, cu 58 de proiecte inregistrate in competitie. Numarul
ridicat de inscrieri demonstreaza ca interesul pentru concepte si viziuni sustenabile este in
crestere pe piata locala, avand in vedere ca la editia anterioara au fost inscrise doar 16
proiecte.

    

  

Premiile Holcim pentru Constructii Durabile (Holcim Awards for Sustainable Construction) este o
competitie internationala care promoveaza proiecte, concepte si viziuni extraordinare de
constructii durabile 
– indiferent de amploarea lor – in arhitectura, peisagistica si design urban, inginerie mecanica si
civila precum si in domenii adiacente. Premiile Holcim pentru Constructii Durabile, cu castiguri
in valoare totala de 2 milioane USD, au ajuns la cea de-a treia editie si au atras peste 6.000 de
inscrieri din toata lumea.

  

  

Proiectele castigatoare la categoria “Holcim Awards Main” (proiecte aflate intr-un stadiu avansat
de design si cu o mare probabilitate de executie):
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Aur Holcim Awards - Reinnonire urbana si zona recreationala cu piscine Berlin, Germania 

  

  

Un plan urbanistic, care transforma un brat mai putin utilizat al raului Spree din Berlin intr-o
piscina naturala de 745 de metri, a castigat premiul in valoare de 100.000 USD. Proiectul
Flussbad din centrul istoric al orasului creeaza o zona de inot echivalenta a 17 bazine olimpice
si ofera un spatiu public de agrement urban, atat pentru rezidenti, cat si pentru turisti, adiacent
Museuminsel, aflat in  Patrimoniului Mondial UNESCO.

  

Proiectul a fost apreciat de juriu pentru ca are un impact direct si puternic asupra calitatii vietii in
mediul urban si, mai mult decat atat, aduce o contributie ecologica pozitiva prin reabilitarea
cailor navigabile din oras.

  

  

Argint Holcim Awards - Transformarea unei foste fabrici in sedii pentru Primaria si 
 Centrul Civic al orasului Oostkamp, Belgia

  

  

Un proiect care converteste o fosta fabrica in Primaria si Centrul Civic al orasului Oostkamp din
Belgia a castigat premiul in valoare de 50.000 USD. Ideea biroului de arhitectura spaniol Carlos
Arroyo Arquitectos nu este doar de a recicla structura principala si materialele, dar si de a
reutiliza spatiul in sine si infrastructura sa tehnica. Interioare deosebite din sticla armata cu
hartie reciclata si gips completeaza structura grupurilor modulare, aranjate in functie de zonele
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termice. Acest tip de design reduce consumul de energie in mod semnificativ. Proiectul ofera un
efect maxim utilizand interventii tehnice si investitii financiare minime. 

  

  

Bronz Holcim Awards – Apartamente construite pe pilonii unor viaducte dezafectate,
Scilla, Italia

  

  

Un consortiu de proiect format din birourile de arhitectura Philippe Rizzotti Architects, Samuel
Nageotte Architecture
si 
Off Architecture, toate cu sediul in Franta, a castigat premiul in valoare de 25.000 USD. Aceste
birouri de arhitectura planuiesc transformarea unui viaduct dintr-o fosta portiune de autostrada
intr-un complex de case verticale. 
Unitatile de locuit din apropierea orasului Scilla din sudul Italiei sunt destinate pensionarilor
europeni atrasi de clima si stilul de viata din regiune. 

  

Proiectul a fost apreciat pentru transformarea inspirata a unei structuri existente intr-o
constructie cu o alta destinatie, aducand in acelasi timp regiunii o noua putere economica.

  

  

La categoria “Holcim Awards Main” au fost acordate si alte 4 Premii Speciale pentru proiecte din
Olanda, Elvetia, Germania, Finlanda, care au primit premii in valoare totala de 75.000 USD.
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Proiectele castigatoare la categoria “Next Generation” (Proiecte si viziuni conceptuale, in stadii
incipiente de design sau cu o mica probabilitate de executie): 

  

  

Premiul intai, in valoare de 25.000 USD, a fost acordat unei echipe formate din 4 studenti de la
Scoala de Arhitectura AA, Marea Britanie, pentru proiectul lor de cercetare privind un sistem de
distributie eficienta al betonului, in vederea productiei de elemente geometrice complexe pentru
constructii.

  

  

Premiul al doilea, in valoare de 15.000 USD, a fost primit de catre Elisa de los Reyes Garcia,
studenta a Universitatii Politehnice din Madrid, Spania, care propune reutilizarea materialelor si
o schema de transformare regionala in orasul Gijon, Spania.

  

  

Premiul al treilea, in valoare de 10.000 USD, a fost primit de un alt student spaniol, Eduardo
Mayoral, de la Universitatea din Sevilla, Spania pentru conceptul sau ambitios de design si
fabricatie a unor dispozitive bioluminiscente destinate iluminarii cu zero consum de energie.

  

  

Mai multe detalii despre proiecte puteti gasi pe site-ul Fundatiei Holcim: 

  

www.holcimfoundation.org
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~~~

  

  

Fundatia Holcim promoveaza solutii sustenabile pentru problemele tehnologice, de mediu,
socio-economice si culturale ce afecteaza cladirile si
construc t
iile la nivel regional, national si global. 

  

  

  

Fundatia Holcim este sustinuta de Holcim Ltd. Holcim este unul dintre cei mai importanti
furnizori de ciment si agregate (nisip si pietris),
 
betoane si asfalt, dar si servicii aferente acestor domenii de activitate. Grupul detine participatii
minoritare si majoritare in circa 70 de tari, pe toate continentele.

  

  

  

Holcim (Romania) S.A. detine in prezent 2 fabrici de ciment in Campulung si Alesd, o statie de
macinare la Turda, 19 statii ecologice de betoane, 5 statii de agregate si un terminal de ciment
in Bucuresti. Holcim (Romania) S.A. are aproximativ 1.100 angajati. Pentru mai multe informatii,
va rugam sa vizitati website-ul companiei la www.holcim.ro
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