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ANUNŢ ÎN ATENŢIA MEMBRILOR OAR 
 
 
Avem plăcerea de a vă transmite calendarului actual al manifestărilor expoziţionale 
pentru domeniul construcţiilor organizate pe parcursul acestui an de compania ABplus 
Events, organizatorul Expoziţiei Internaţionale de Acoperişuri, Izolaţii si Faţade 
CAMEX, şi de a vă adresa invitaţia de a participa la aceste evenimente expoziţionale.  

Vă reamintim că Ordinul Arhitecţilor din România a încheiat cu această companie un 
parteneriat pentru organizarea Concursul naţional de arhitectură CAMEX pentru 
structuri de acoperire, “Acoperiş cu personalitate” în urma căruia vor fi selectate şi 
premiate cele mai bune proiecte executate şi finalizate pe teritoriul României în ultimii 
ani (2005 – aprilie 2008), proiecte la care structura de acoperire este rezultatul unei 
integrări perfecte a tehnologiilor de ultimă oră sau a structurilor şi materialelor 
tradiţionale în ansamblul clădirii sau spaţiului proiectat. 

Concursul, lansat public în luna ianuarie a acestui an, se va încheia pe data de 19 iunie 
2008, când, în cadrul Expoziţiei Internaţionale de Acoperişuri, Izolaţii si Faţade CAMEX 
organizate la Bucureşti, se vor anunţa rezultatele competiţiei şi premia câştigătorii. 
Concursul beneficiază de un fond de premii şi menţiuni însumând 11500 euro. Data 
limită pentru predarea lucrărilor este 30 mai 2008, iar înscrierea la concurs este posibilă 
prin completarea şi depunerea formularului nu numai la Secretariatul concursului, dar şi 
în cadrul expoziţiilor pe care compania ABplus Events le organizează în câteva centre 
urbane importante. Tema şi regulamentul concursului se pot descărca (numai) din site-ul 
OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri. 
 
Pentru perioada imediat următoare, vă semnalăm faptul că ABplus Events organizează la 
Sibiu, între 29 februarie – 3 martie, la Sala Transilvania şi în pavilioane expoziţionale 
mobile trei expoziţii specializate, şi anume: Expoziţia naţională de construcţii şi 
instalaţii CAMEX, FINEXPO – Expoziţia de soluţii financiare pentru construcţii şi 
TEMPLA – Expoziţia de materiale şi soluţii pentru restaurări. Expoziţiei TEMPLA i 
se asociază conferinţa „Revigorare economică prin reabilitarea patrimoniului 
construit” ale cărei lucrări se desfăşoară la Hotelul Ramada din Sibiu, în data de 29 
februarie. 
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