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ANDREW PRELEA - MEMBRU ÎN JURIU, LA PRISPA 

Andrew Prelea, CEO Ozone Homes, a participat, sâmbătă, 26 noiembrie 2011, la evenimentul 

organizat de echipa PRISPA, din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”. Acesta a 

fost invitat de către organizatori să facă parte din juriul care a adus un plus de valoare proiectului 

tinerilor entuziaşti de la Prispa, prin ideile şi sugestiile de îmbunătăţire a proiectului lor, pentru a 

câştiga Solar Decathlon Europe, competiţie iniţiată în SUA, de către Departamentul de Stat pentru 

Energie.  

Pentru concursul care se va desfăşura la Madrid, echipa Prispa vine cu un proiect arhitectural 

alternativ, care combină patrimoniul cultural cu principiile durabile şi care corespund cu realitatea 

de pe piaţa românească. Proiectul Prispa are şi un rol social. Este spaţiul în care au loc diferite 

activităţi, acestea sunt specifice şi definesc un stil de viaţă caracterizat prin simplitate şi eficienţă.  

Prispa marcheaza o tranziţie treptată între casă şi împrejurimile sale, este o punte de legatură între 

spaţiul privat şi cel public, un loc de socializare şi schimb de experienţă.  

Nu numai că Prispa asigură legăturile tehnice ale acestui complex cultural: acoperiş - casă nucleu - 

platformă, dar asigură şi funcţionalitatea ei. Tehnologia contemporană va fi extrem de folositoare la 

asamblarea materialelor menţionate, făcând din casa respectiva una conformă cu actualitatea 

necesităţilor locuitorilor săi.  

Folosind ca sursă de inspiraţie sistemul de construcţie tradiţional, dezvoltat şi perfecţionat cu mulţi 

ani în urmă de către meşteşugarii români, scopul proiectului este acela de a realiza o structură 

simplă, intuitivă şi accesibilă cu elemente prefabricate, care ar putea fi asamblate de 2-3 persoane 

într-o perioadă scurtă de timp. 

Concursul se va desfăşura la Madrid,  în luna septembrie 2012 şi va reuni 20 de echipe din toată 

lumea. Echipa Prispa a dorit să simuleze susţinerea proiectului în faţa unui juriu format special 

pentru a-i ajuta să-şi îmbunătăţească punctele cheie ale proiectului şi pentru a se pregăti cât mai 

bine pentru realitatea competiţiei.  

Ideea de bază a concursului constă în construirea celor mai eficiente case, din punct de vedere 

energetic. Fiecare casă din concurs este evaluată in funcţie de 10 criterii, câştigătorul fiind acela care 

obţine cele mai multe puncte pentru fiecare criteriu.  

În cadrul juriului, Andrew Prelea, CEO Ozone Homes, a analizat proiectul „Prispa” din punctul de 

vedere al industrializării sistemului utilizat, dar şi din perspectiva viabilităţii pieţei, în ceea ce priveşte 

propunerea de fată. În evaluarea sa, Andrew Prelea a ţinut cont de studiul de fezabilitate economică  

 



 
 

 

 

 

şi accesibilitatea clienţilor pentru produsul final, de nivelul de standardizare, inclusiv repetarea 

unităţilor. A luat în calcul flexibilitatea, în legatură cu varietatea tipologiilor de grup, precum şi 

posibilităţile de personalizare a proiectului. Vorbind despre gradul de industrializare, s-au avut în 

vedere şi disponibilitatea componentelor pe piaţă, posibilitatea de asamblare pe bucăţi, faza 

procesului de asamblare, întinderea pe o perioadă de timp etc.  

„Aş dori să mulţumesc echipei Prispa pentru invitaţia de a-i ajuta în procesul de jurizare, la secţiunea 

Industrialization and Market Viability. Vreau să menţionez că am fost plăcut surprins de 

profesionalismul echipei şi al celorlaţi colegi din juriu. România are un viitor promiţător în domeniul 

solutiilor sustenabile pentru clădiri. În afară de prezentarea unei soluţii tehnice bine structurate în 

confirmitate cu criteriile stabilite de Solar Decathlon, PRISPA a hotărât să promoveze un proiect care 

reflectă o veritabilă moştenire românească. Ceea ce am apreciat este faptul că aceştia au avut o 

reacţie pozitivă la observaţiile constructive ale membrilor juriului şi un interes crescut în a-şi 

îmbunătăţi performanţele. Mai mult, întregul juriu s-a oferit să asiste colectivul de tineri pentru o 

oferi o soluţie sustenabilă, viabilă şi accesibilă pentru a câştiga concursul din Spania”, spune Andrew 

Prelea. 

   

Din juriu au mai făcut parte: Lect. dr. arh. Gabriel Costachescu (Facultatea de Arhitectură), Gabriel 

Hyde (director Arup Romania), Prof. dr. ing. Emilia Cerna-Mladin (preşedinte Asociaţia Auditorilor 

Energetici din România), Finbar Murphy (director asociat Arup Romania), Conf. dr. arh. Radu Pană 

(Facultatea de Arhitectură, Faculty Advisor PRISPA), Lect. dr. arh. Dorina Onescu-Tărbujaru 

(Facultatea de Arhitectura de Interior), Ana-Maria Stancescu (Training Academy), Arh. Anca Ginavar 

(Ministerul Dezvoltarii Teritoriale şi Turismului) şi Conf. dr. arh. Mihai Opreanu (Facultatea de 

Arhitectură).  

 

 

 

 

 


