MEMO CONCURSUL DE IDEI

Reamenajarea Parcului din Livada Poştei, Braşov
ORDINUL
ARHITECŢILOR
DIN
ROMÂNIA
STR. PICTOR
ARTHUR VERONA
NR. 19
SECTOR 1
010312
BUCUREŞTI
TEL. / FAX:
021 317 26 34
021 317 26 35
0728 872 150
E-MAIL:
office.oar@rdslink.ro
secretar.oar@rdslink.ro

Concursul de idei este iniţiat şi finanţat de Schaeffler România, o companie
industrială foarte importantă a Braşovului, în parteneriat cu Primăria Municipiului
Braşov şi organizat de Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala
Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului. Concursul are ca scop principal selectarea
celor mai bune propuneri pentru crearea unui parc contemporan sustenabil, cu o
identitate proprie, care să constituie un centru de interes în oraş, articulat coerent
în sistemul verde al Braşovului. Amplasamentul cu o suprafaţă de cca. 2,7 ha
este situat în vecinătatea centrului istoric, către Nord-vest, într-o zonă cu
repere deosebite de peisaj natural şi construit a Braşovului.
Concursul de soluţii este deschis, în două faze, cu ridicarea anonimatului
după jurizarea Fazei I. Juriul va selecta 8 proiecte finaliste care vor fi dezvoltate în
Faza a II-a. Câştigătorului concursului i se va încredinţa lucrarea.
Concursul se află în desfăşurare şi este deschis înscrierii până la data de

14 martie 2011. Pe data de 18 februarie 2011 s-au transmis concurenţilor
înscrişi răspunsurile la întrebări. Acestea sunt accesibile şi în pagina Internet
a concursului <http://www.oar.org.ro/ccursuri.php?st=0> inclusă în site-ul OAR
www.oar.org.ro, Secţiunea Concursuri. Sesiunea de adresare a întrebărilor privind
tema, amplasamentul şi regulamentul este închisă. În mod excepţional, solicitări de
asistenţă privind descărcarea documentaţiei de pe site sau depunerea proiectelor
pot fi adresate numai în scris prin e-mail: concursuri@oar.org.ro sau
concursuri@oar.bicau.ro.
Reamintim că termenul limită pentru predare directă la secretariatul

local sau depunere poştă/curier în Faza I este 21 martie 2011, ora
16.00.
Toate informaţiile şi documentele necesare participării la concurs sunt în
pagina Internet a concursului şi documentaţie.

