ÎN ATENŢIA ARHITECŢILOR MEMBRI AI OAR
ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE SOLUŢII
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.org.ro
office.oar@gmail.com

Amenajarea şi consolidarea sediului
Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR din Str. Sf. Constantin nr. 32 –
PROIECT TEHNIC
Reamintim arhitecţilor interesaţi că data de 14 martie 2014 e termenul limită pentru
înscrierea la Concursul de soluţii Amenajarea şi consolidarea sediului Filialei Teritoriale
Bucureşti a OAR din Str. Sf. Constantin nr. 32 – PROIECT TEHNIC.
Conform Regulamentului concursului, înscrierea la concurs este liberă şi gratuită
şi se încheie la data de 14.03.2014. Procedura înscrierii la concurs nu condiţionează
depunerea unui proiect. Înscrierea la concurs se face prin completarea datelor solicitate
(nume, prenume reprezentant concurent sau nume BIA/firmă concurentă, titlul
concursului şi adresa de e-mail) în aplicaţia dedicată înscrierii pe pagina Internet a
concursului <http://oar.squarespace.com/concurs-sediu-bucuresti/>.
Promotorul concursului solicită înscrierea concurenţilor pentru a măsura
interesul şi a pregăti corespunzător activităţile comisiei tehnice şi ale juriului.
Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluţie cât mai
adecvată de amenajare a imobilului din Str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului
Filialei o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu
propunerea de refuncţionalizare a imobilului se solicită ca o cerinţă esenţială şi soluţia
tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a
concursului, soluţia de consolidare propusă de concurenţi oferind libertatea de
exprimare a unei concepţii contemporane de amenajare a spaţiilor filialei.
Concursul de soluţii este iniţiat şi organizat de către Filiala Teritorială Bucureşti a OAR în
colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România, ca o competiţie deschisă, accesibilă
arhitecţilor membri ai OAR, într-o singură fază şi în limba română.
Premiile şi menţiunile acordate sunt:
- premiul I
4000 Euro
- premiul II
2500 Euro
- premiul III
1500 Euro
- două menţiuni
500 Euro fiecare.
Juriul concursului
Membri titulari:
1. arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte OAR
2. prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu, rectorul UAUIM
3. ing. Dorin Lazăr
4. conf. dr. arh. Dan Marin, FTB-OAR
5. prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, preşedinte FTB-OAR
6. arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte OAR
7. arh. Liviu Zăgan

Membri supleanţi:
1. conf. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, decanul Facultăţii de Arhitectură de Interior,
UAUIM;
2. ing. Ioan Sora.
CALENDARUL CONCURSULUI
- lansarea concursului
07.01.2014
- vizită organizată la amplasamentul de concurs, între orele
17.01.2014, ora 1000
10-14
- date acces liber (vizită neorganizată) în amplasament, între
24; 25.01.2014
orele 10-14
- data limită a primirii întrebărilor concurenţilor (o rundă)
18.02.2014
- data limită de comunicare şi publicare a răspunsurilor la
24.02.2014
întrebări (o rundă)
- data limită de înscriere în concurs
14.03.2014
- data şi ora limită pentru primirea proiectelor la
secretariatul concursului sau predarea la curier/poştă (data
20.03.2014, ora 1600
curierului/poştei)
- data şi ora deschiderii coletelor (comisia tehnică)
25.03.2014
- jurizarea proiectelor
28-30.03.2014
- anunţarea rezultatelor jurizării
31.03.2014
- termen depunere contestaţii
03.04.2014
- termen soluţionare contestaţii
07.04.2014
- expoziţia publică, festivitatea de premiere*, închiderea
01.04-20.04.2014
expoziţiei
* Festivitatea de premiere se va programa după soluţionarea contestaţiilor.
Data şi ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.
Adresa e-mail pentru comunicarea cu secretariatul este concursuri@oar.org.ro.
Toate informaţiile necesare concurenţilor, aplicaţiile de înscriere, adresare întrebări şi
descărcarea documentaţiei de concurs sunt accesibile în pagina oficială a concursului,
cu adresa Internet <http://oar.squarespace.com/concurs-sediu-bucuresti/> site OAR
(Secţiunea Concursuri).
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