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VERNISAJUL PROIECTULUI CÂ ȘTIGĂTOR  

AL CONCURSULUI DE IDEI ”LIVADA PO ȘTEI” 

 
Ordinul Arhitec ţilor din România organizează joi, 9 iunie a.c., la orele 
19.30, vernisajul proiectului câștigător al Concursului de idei 
”Reamenajarea Parcului din Livada Poștei, Brașov”. Premiul întâi și 
câștigător al concursului a fost declarat proiectul nr. 196, al cărui autor 
principal este arhitectul Ştefan Zaharia din Portugalia. Evenimentul va 
avea loc la Gala Wine Bar&Tapas de pe strada Icoanei la nr. 32, o locaţie 
boema si cocheta, cu specific portughez, unde se va oferi o degustare de vin 
de porto.  
 
Concursul a fost iniţiat de Schaeffler România, o companie industrială foarte 
importantă pe plan local, în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov. 
Investiţia va fi asumată de companie împreună cu alţi investitori privaţi. 
Concursul a avut 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. 
 
Organizatorul concursului a fost Ordinul Arhitecţilor din România, în 
parteneriat cu Filiala Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului. Acest concurs se 
înscrie in seria de evenimente similare, prin care Ordinul Arhitecţilor din 
România protejează si promovează calitatea produsului de arhitectura si 
urbanism, competiţia, competenta si creativitatea in cadrul profesiei. De 
asemenea, Ordinul Arhitecţilor din România susţine selecţia in condiţii de 
transparenta si corectitudine pentru orice proiect destinat spaţiului public, 
dezvoltarii urbane si edificiilor publice.  
_________________________________________   
 
Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţie profesionala înfiinţata 
potrivit prevederilor Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea 
profesiei de arhitect, cu modificările si completările ulterioare. Prin activitatea 
membrilor sai, O.A.R. are nobila misiune de a convinge pe orice beneficiar al 
serviciilor de arhitectura ca acestea reprezinta, in primul rand, un act de 
cultura de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si 
ecologice. Detalii despre Organizatie si activitate găsiţi la www.oar.org.ro, 
www.distrugeri.ro., www.oar-proiecteculturale.ro, http://60-
project.blogspot.com.  
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