La pagina 14 din Tema de Concurs, în TABELUL CENTRALIZATOR AL FUNCȚIUNILOR ȘI SUPRAFEȚELOR,
cel cu care debutează prezentarea sintetică a temei funcționale, apare fără echivoc:

2.3. INNER COURTYARD – ATRIUM: It should valorize the spatial potential of the inner courtyard in a
conclusive manner. See point 2.2 Design Guidelines
Representation space, entirely covered, which will be open also outside the opening hours of the
museum (urban atrium);
The existing courtyard will be designed as a space of representation with open access to the public

La paginile 20-22, în subcapitolul 2.2. Design Guidelines (respectiv Direcții de Proiectare), apar mai
multe specificații referitoare la acoperirea curții-atrium:
(Pentru rigoare, le atașam in extenso, în română și engleză).
Dintre acestea, la pagina 21, la punctul 2 apare în varianta engleză formularea partially or entirely
covered, în limba română fiind scris doar acoperire totală:
2. In order to meet the new space requirements… (urmează 5 puncte printre care)
(…) The inner courtyard / atrium can be partially or entirely covered, and its height used in different
scenarios, depending on the proposition (v. point 4 below).

Dar la aceeași pagină, afirmația este imediat rectificată fără echivoc de precizările specifice de la
punctul 4 privind acoperirea curții și stadiul real al autorizării acesteia, care nu era (și nu este încă
lămurit):
4. Special consideration must be given to the inner courtyard/atrium of the museum.
a. The courtyard/atrium shall be a fully covered free access area, in tight connection with the main
access hall;
b. The full cover of the courtyard is not allowed by the present regulations, and calls for their
modification through a zoning plan, according to the law. This demarche is already set into motion.
The Ministry of Culture – the General Juridical and Cultural Heritage Department was also consulted
on July 22, 2015, and approved the total coverage (see Annex 3.3).

Puteți consulta Tema de Concurs aferentă Concursului de Soluții Noul MNIR la următorul link:
http://oar.archi/ro/concursuri/download/mnir_anexa_1_tema_de_concurs_zip_1465376083.zip

