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CONCURSUL DE SOLUŢII 
PENTRU CENTRUL COMUNITAR MULTIFUNCŢIONAL  

SATUL GHEŢAR, COMUNA GÂRDA DE SUS, JUD. ALBA 
 
 
 

Reînnoim invitaţia de a participa la concursul de arhitectură pentru selectarea celei 
mai bune soluţii şi atribuirea contractului de proiectare pentru un Centru comunitar 
multifuncţional situat în centrul satului Gheţar din comuna Gârda de Sus, 
judeţul Alba, organizat de Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala 
Transilvania în cadrul activităţilor proiectului “Ţara Moţilor – patrimoniu cultural 
european”, desfăşurat de Filiala Teritorială Transilvania a Ordinului Arhitecţilor din 
România (prezentarea este disponibilă în documentaţia de concurs şi pe site-ul 
Filialei <http://www.oartransilvania.ro>). 
 
Amintim că predarea proiectelor se face până la data de 6 octombrie 2008, ora 
16.00, direct sau expediate prin poştă la sediul Filialei Teritoriale Transilvania a 
Ordinului Arhitecţilor din România, punctul de lucru Alba, cu sediul în Alba Iulia, jud. 
Alba, str. Moţilor nr. 5, Pasaj Unirea, cod poştal 510134, tel./fax. 0258-833202. 
Toate proiectele intrate în jurizare vor participa la expoziţia finală, deschisă în 
municipiul Alba Iulia şi care va putea fi itinerată în ţară. 
 
Informaţii şi descărcarea documentaţiei de concurs sunt disponibile în pagina 
concursului aflată pe site-ul Internet al Ordinului Arhitecţilor din România 
<www.oar.org.ro>, secţiunea Concursuri. 
 
Secretariatul concursului este asigurat de către Ordinul Arhitecţilor din România la 
sediul său din Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 1, tel./fax: 021-
3172634, 021-3172635; e-mail: concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. 
Persoană de contact: dl. Dumitru Ţepure. 
 
În măsura în care aveţi posibilitatea, vă rugăm să promovaţi concursul organizat în 
paralel pentru studenţi sau absolvenţi 2008 la arhitectură şi/sau urbanism pentru 
selectarea celor mai valoroase idei de pensiune agroturistică montană situată în 
comuna Gârda de Sus, judeţul Alba sau în zona Munţilor Apuseni. Prezentarea 
concursului şi accesul la documentaţie se află de asemenea pe site-ul Internet al 
Ordinului Arhitecţilor din România <www.oar.org.ro>, secţiunea Concursuri. 
 
Vă mulţumim! 


