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CONCURSUL DE SOLUŢII PENTRU 
Restaurarea, extinderea şi remodelarea funcţională a  

„Hanului Gabroveni”, Centrul istoric al Municipiului Bucureşti, Strada 
Lipscani numerele 84-86, 88 şi 90 

 
Concursul de soluţii organizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional, împreună cu partenerii săi instituţionali, Centrul de Proiecte Culturale al 
Primăriei Municipiului Bucureşti – ArCuB şi Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare – PNUD, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, este în 
curs de desfăşurare. 
 
Vă reamintim următoarele termene în calendarul concursului: 
- data limită a rundei a doua de întrebări  14 septembrie 2009 
- data limită de comunicare şi afişare  
a tuturor răspunsurilor la întrebări    21 septembrie 2009 
- data limită pentru înscrierea la concurs    21 octombrie 2009 
- data şi ora limită pentru primirea proiectelor  
direct la secretariatul concursului sau data poştei  28 octombrie 2009, ora 16.00 
 
Concurenţii se pot înscrie, fără perceperea unei taxe, în perioada 17 august-21 
octombrie 2009, prin completarea şi expedierea la secretariatul concursului a 
formularului de la Anexa 1 a regulamentului concursului sau prin înscrierea pe 
pagina dedicată concursului <http://www.oar.org.ro/concursuri.php?st=0> a site-
ului Internet al OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri. 
 
Pentru toate informaţiile legate de concurs, accesaţi pagina Internet a concursului, 
pe site-ul OAR www.oar.org.ro, Secţiunea concursuri. 
 
Tema, regulamentul şi anexele ce formează documentaţia, precum şi suplimentul 
de documentaţie furnizat până la data de 21 septembrie se pot descărca accesând 
site-ul <www.hanulgabroveni.ro>. În cazul unor probleme tehnice, concurenţilor li 
se poate pune la dispoziţie întreaga documentaţia pe un disc optic, la sediul 
Secretariatului concursului.  
 
SECRETARIATUL CONCURSULUI 
Ordinul Arhitecţilor din România, Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod 
poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634, (4)021-3172635, 
(4)0751170381; e-mail: concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. 
Persoană de contact: dl. Dumitru Ţepure. 
 

 


