
PROCES VERBAL JURIZARE CONCURS
PENTRU NOMINALIZARE LA PREMIILE UIA CUBURILE DE AUR 2020 -2023

DATA: 27 IANUARIE 2023
LOC: SEDIUL OAR, STR. PICTOR VERONA 19, BUCURE TI

Juriul:
Membri titulari:

Dna Melania Medeleanu
      Dna

Arh. 
Arh. Miklós Köll

Membri : 
Arh. Eliza Yokina

Doamna , membru titular, 
acesteia a fost luat de doamna arh. Eliza Yokina, membru supleant.
Astfel, Jura i au fost:

Dna Melania Medeleanu
      

Arh. Eliza Yokina

Arh. Miklós Köll

s arh. Miklós Köll
:

- Doamna arh. 

www.architectureandchildren-
uia.com). 

-

În concurs s-au prezentat 6 se) proiecte, pentru patru categorii puse în concurs:
Categoria : 2 proiecte

: 3 proiecte  
: 1 proiect

Categoria Media Audio-Vizual niciun proiect. 

În concurs a mai fost înscris un proiect din Serbia, în categoria Media Audio-
fost jurizat separat. 

În prealabil, înainte de jurizare, secretariatul Juriului asigurat de OAR a verificat 
a constatat respectarea regulamentului si a .

Proiectele au fost verificate pentru jurizare de secretariatul juriului.



Toate cele 6 proiecte au fost admise în jurizare. 
Doamna arh. Mina Sava a prezentat succint contextul Premiilor UIA Cuburile de Aur 2020-

 
 
JURIZAREA 
 

 
 Obiectivele  -  pe care le vor dobândi copiii  sunt 

clar definite? 
 Contribuie proiectul la o mai buna  a arhitecturii? 
 Ajuta proiectul la   ecologice? 
 Stimule  proiectul sensibilitatea, creativitatea sau gândirea critica? 
 Este amuzant (ludic)? 
  sprijinul  din  sau al ? 
  colaborarea sau parteneriatele interdisciplinare? 
 Poate fi implementat pe termen lung? 

 
 

-a stabilit modul de lucru astfel:  
1/ fiecare proiect din fiecare categorie a fost discutat în plen;  
2/ membrii juriului au notat apoi individual fiecare proiect, s- -

 
ierarhizare, proiect cu proiect, pentru a se asigura de 

 
4/ -
categoria . 
 

î
copii precum i participarea la premiile Cuburile de Aur: 
https://www.architectureandchildren-uia.com/golden-cubes. -  fac  o idee despre 
proiecte similare din întreaga lume, Juriul   -ul 

e necesara într-o societate în care valorile mediului 
 

 
 

: 2 proiecte 
D. Anghel -Tribuna Parc   139 puncte 

- Green Atrium  122 
puncte 
 

 3 proiecte   
Nume proiect si punctaj: Art Conservation Support- Cele mai frumoase locuri din România, 
în ochii copiilor - 161 puncte 
Nume proiect si punctaj: Eematico - - 177 puncte 
Nume proiect si punctaj: Eematico - - 170 puncte 
 
 : 2 proiecte 



Nume proiect si punctaj: Art Conservation Support  - Cartea caselor (România) - 161 puncte 
Nume proiect si punctaj: SPECTOR- The Sustainability Inspector (Serbia) -  
 
 
PREMII 
 

Golden Cubes Awards  
 

Categoria coli: 
Premiul a fost acordat proiectului Tribuna Parc -  

Punctaj: 139 puncte 
 Comentariul Juriului: 

calitatea lui 
 a terenului, 

 
de-  
 Recomandarea Juriului:  

Organizarea de evenimente cu întreaga comunitate, cât mai deschise, astfel încât locul 
 

 
Proiect: Green Atrium -  
Punctaj: 122 puncte 

Comentariul Juriului:  
Proiectul este o animare unui sp

-  
Recomandarea Juriului:  

  
într-  
 
 

Categoria  
Premiul a fost acordat proiectului - Eematico  

Punctaj: 177 puncte 
            Comentariul Juriului:  

 
 
Proiect: - Eematico  

           Punctaj: 170 puncte 
           Comentariul Juriului:  

onstrui ceva cu propriile mâini, dar care 

 
 
 




