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Stimată colegă, 
Stimate coleg, 
 
Vă informăm că termenul limită de primire direct la sediul OAR sau data poştei  de 
expediere a lucrărilor înscrise la „Concursul Lindab pentru arhitecţi” este  
vineri, 8 februarie 2008, ora 16:00. 
 
Ordinul Arhitecţilor din România a încheiat cu Lindab SRL, reprezentant în România şi 
parte a concernului internaţional Lindab AB Suedia, un parteneriat pentru lansarea şi 
organizarea unui concurs de lucrări de arhitectură executate în perioada 2005-2007, în 
care au fost utilizate soluţii şi materiale pentru construcţii civile şi industriale şi sisteme 
ecologice de ventilaţii, având ca materie primă tabla de oţel, purtând marca Lindab. 
 
Concursul, lansat public în 2007, se va încheia în luna februarie 2008 când, la Balul 
Arhitecţilor, se vor anunţa rezultatele competiţiei. Intenţia promotorului este de a 
transforma „Concursul Lindab pentru arhitecţi” într-un eveniment anual. Tema şi 
regulamentul concursului se pot descărca (numai) de pe site-ul OAR www.oar.org.ro, 
secţiunea Concursuri.  
 
Secţiunile concursului: 
1. Clădiri existente la care lucrările de reabilitare / restaurare / renovare / 
conversie  
2. Clădiri noi cu funcţiunea de locuire 
3. Clădiri noi – programe de arhitectură industrială şi birouri 
 
Premiile însumează 10500 de euro, acordate astfel: 
La fiecare din secţiunile concursului lucrarea câştigătoare se va premia cu 2500 euro. 
Se vor acorda 3 menţiuni de 1000 euro, aflate la dispoziţia juriului, pentru toate 
secţiunile. 
 
Juriul este format din 7 membri titulari şi 2 membri supleanţi: 
Membri titulari desemnaţi de Lindab: 
1. Andrei Sulyok 
2. Ioan Farcaş. 
Membri titulari desemnaţi de Ordinul Arhitecţilor din România: 
3. conf. dr. arh. Cornelia Bărbulescu, Cluj-Napoca 
4. arh. Mihai Muţiu, Timişoara 
5. şef lucrări arh. Daniel Vişan, Iaşi. 
Membri titulari desemnaţi de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu”, 
Bucureşti: 
6. lector arh. Mihai Opreanu 
7. prof. dr. arh. Marius Smigelschi. 
Membri supleanţi: 
1. arh. Petre Wilhelm Vraciu, din partea OAR 
2. Radu Gliga, din partea Lindab. 
 
Avem încredere că formula concursului de lucrări realizate se poate impune în domeniul 
nostru de creaţie şi sperăm ca interesul dumneavoastră profesional să vă îndemne să 
vă faceţi cunoscute, şi în acest mod, acele lucrări ce răspund temei Concursului Lindab. 
 
Cu deosebită stimă, 
 

Arh. Şerban Sturdza, 
 
 

Preşedinte 


