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CONCURS DE IDEI 

Reamenajarea parcului din Livada Poştei, Braşov 

Răspunsuri la întrebările concurenţilor, 18.02.2011 

INTREBĂRI RĂSPUNSURI 

1. In propunere se doreste şi estimarea aproximativa a 
costurilor de realizare a parcului? Este permisa afisarea 
costurilor estimative pe planse? 

Estimarea de costuri va fi obligatorie doar în Faza a II‐a a 
concursului. În urma jurizării Fazei I juriul va transmite 
finaliştilor exigenţele de prezentare şi conţinut. 

Nu. Pentru prezentarea proiectului în Faza I, concurenţii 
sunt îndrumaţi să pună accentul pe conceptul propus. 

2. Se impune un barem total de cost pentru efectuarea 
investiei? 

Nu se impune un cost maxim. 

Promotorul nu a dorit ca prin impunerea unui cost maxim 
pentru investiţie să limiteze soluţiile; însă bineînţeles că 
folosirea responsabilă a resurselor este importantă şi chiar 
un criteriu în jurizarea proiectelor. 

3. Este permisa prezentarea/indicarea unor producatori ce 
privesc amenajarea parcului, sursa materialelor şi se pot indica 
tipurile de materiale? 

Se pot menţiona orice informaţii care ajută la înţelegerea 
mai bună a proiectului şi la prezentarea conceptului, dar în 
Faza I nu este necesară indicarea furnizorilor de materiale şi 
servicii. 

4. Este permisa scrierea pe una din cele doua planse o fraza de 
genul: La implementarea ideii, proiectantul isi ofera serviciile 
de supraveghere şi coordonare a lucrarilor, datorita 
caracterului personalizat al conceptului şi imposibilitatea 
implementarii corecte a planului fara consultanta acestuia? 
Intreb acest lucru pentru ca nu vreau sa fiu descalificat 
deoarece se presupune  ca proiectul reprezinta solutiile utopice 
ale unui student fara experienta şi nu pot fi puse în practica, 
lucruri care nu sunt adevarate. 

Nu sunt condiţionări de exprimare, iar un spaţiu personalizat 
este exact ceea ce se caută. Modul în care se prezintă 
soluţia pentru a fi bine înţeleasă de juriu este la latitudinea 
participanţilor. 

Participarea proiectantului în etapa de execuţie a unei 
investiţii este un lucru cât se poate de normal. Considerând 
că se cere un text explicativ de maxim 2 pagini, ar fi 
nepotrivit să se impună concurenţilor folosirea doar a 
anumitor formulări . 
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5. Se pot face scheme de punere în practica a ideii: Organizare 
de santier, metode tehnice de implementare, grafic de 
desfasurare a lucrarilor, etc.? Bineinteles nu foarte detaliat ‐ 
doar atat cat sa se perceapa realizabilitatea proiectului. 

Da, asemenea scheme se pot prezenta fără detaliere, însă 
nu sunt obligatorii. 

Pentru prezentarea proiectului în Faza I, concurenţii sunt 
îndrumaţi să pună accentul pe conceptul propus. 

6. Planul Sc: 1:250 trebuie sa fie prezentat intr‐o maniera strict 
tehnica (AutoCAD) sau se pot colora/hasura/etc. anumite 
elemente de pe suportul tehnic? 

Nu se impune o manieră anume de prezentare a planurilor 
sau altor piese din proiect. Concurenţii au libertatea de a‐şi 
prezenta proiectele în orice fel consideră că transmit mai 
bine soluţia pe care o propun. 

7. Planurile de relationare cu vecinatatile şi zonificare (la nivelul 
orasului inteleg eu...) vor fi prezentate la o scara la alegere dar 
totusi clara (1:500 sau 1:1000, etc) sau scara poate fi aleatorie 
(1:486,5 de ex.)? 

Relaţionarea cu vecinătaţile este suficient să fie prezentată 
sub forma de schemă de concept; nu este necesară o scară 
anume. 

8. Se poate suprapune planul de iluminat nocturn cu planul 
general de amenajare Sc: 1:250? 

Concurenţii au libertatea de a prezenta informaţiile cerute 
cum consideră de cuviinţă. 

9. Care este gradul de mantenanta pentru parcul nou 
amenajat? Cine va asigura mantenanta spatiului în viitor? 

Nu s‐a stabilit prin temă un grad de mentenanţă la care se 
doreşte să se ajungă. Privită prin prisma sustenabilităţii, o 
mentenanţă redusă în costuri şi personal reprezintă 
bineînţeles un bonus. 

Parcul este domeniu public al Primăriei Municipiului Braşov, 
cel mai probabil aceasta se va ocupa de întreţinerea parcului 
şi în viitor. 

10. Daca proiectele sunt predate prin inmanare directa mai 
este necesara ambalarea lor în suluri? 

Da, ambalarea proiectelor este necesară pentru păstrarea 
anonimatului; coletele vor fi desfăcute doar de comisia 
tehnică înainte de verificarea şi afişarea proiectelor în 
vederea jurizării. 

11. Solutia castigatoare va suferi modificari în urma doleantelor 
promotorului şi beneficiarului? Se vor canibaliza parti din alte 
proiecte participante la concurs? 

Juriul este suveran; decizia acestuia este obligatorie pentru 
promotor / beneficiar, iar aceştia din urmă sunt şi ei 
reprezentaţi în juriu. După finalizarea concursului, 
concurentul sau echipa câştigătoare va dezvolta proiectul 
către o documentaţie tehnică potrivit contractului de 
proiectare negociat şi practicii curente. Preluarea unor părţi 
din alte proiecte participante la concurs fără acordul 
titularilor drepturilor de autor ar însemna încălcarea legii şi 
nu este recomandată. 

12. Puteti disponibiliza informatii despre compozitia solului? 

13. As dori sa stiu daca s‐a solicitat un studiu geo şi daca acesta 
poate fi studiat 

Un studiu geotehnic nu a fost efectuat până la această dată; 
se încearcă furnizarea unor indicaţii generale în timp pentru 
Faza a II‐a a concursului. 
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14. Care este structura geomorfologica şi hidrografica (apa 
subterana) a solului. 

 

15. Am dori inventarul vegetal în format DWG, cu pozitionarea 
exacta a vegetatiei existente. Intre reprezentarea din ridicarea 
topografica şi cea din inventarul vegetal exista un decalaj. 

În inventarul vegetaţiei cifrele ce indică specia sunt puse 
lângă simbolurile reprezentânt plante din ridicarea topo. 
Poziţia este cea din ridicarea topo. 

16. Dorim sa stim, daca este posibil, denumirea completa a 
speciilor existente. 

Deoarece inventarul a fost realizat iarna şi arborii nu aveau 
frunze, informaţiile primite nu au putut fi detaliate decât la 
acest nivel. 

17. Sunt admise modificar partiale ale topografiei terenului? în 
ce limite 

18. în ce masura putem aduce modificari minore declivitatii 
terenului pentru a asigura o mai bun accesibilitate? Avem voie 
sa modificam terenul? 

Se admit modificări, dacă acestea ajută în transmiterea 
conceptului. Ţineţi cont şi de faptul că rezultatul trebuie să 
justifice efortul – utilizarea eficientă a resurselor este unul 
dintre criteriile de jurizare. 

19. La capitolul Considerente Urbanistice nu se specifica nimic 
în legatura cu parcarile aferente parcului. De asemenea, nici în 
Certificatul de Urbanism nu apar referiri la acest aspect. 
Parcarile existente în acest moment sunt amplasate pe Sirul 
Livezii şi pe Calea Poienii.  As vrea sa stiu daca ele trebuie 
mentinute sau nu, daca exista vreo specificatie privind numarul 
de locuri de parcare necesar (acum sunt aprox. 24 locuri) şi 
daca trotuarul aferent strazii Sirul Livezii, de partea parcului, 
poate fi intrerupt (situatia fireasca) sau nu în dreptul parcarilor, 
intrucat pe planul topografic din documentatia de concurs, 
trotuarul pare sa fie continuu în acea zona. 

20. Pe latura de Nord/Est a Parcului, adiacente strazii Sirul 
Livezii, sunt 2 zone de parcare. Se doreste pastrarea lor? Pe 
latura de Nord/Vest a Parcului, adiacenta strazii Calea poienii, 
este o zona de parcare. Se doreste pastrarea ei? 

21. Se doresc locuri de parcare? şi daca da, cate? (necesitatea şi 
numarul locurilor de parcare rezulta din cateva date/informatii 
nepuse la dispozitia concurentilor). 

La parcările existente maşinile ajung traversând trotuarul. 

Odată cu reconsiderarea parcului pare o atitudine firească a 
se reconsidera tot arealul acestuia – inclusiv parcările 
situate la limita lui spre Şirul Livezii. 

Amplasamentul se află în proximitatea unuia dintre cele mai 
mari noduri de transport în comun din oraş, deci este 
accesibil şi fără mijloace auto. Pentru cei ce doresc totuşi să 
ajungă la parc cu autoturismul există o parcare publică la 
baza dealului (în lateralul bibliotecii judeţene). 

Nu este obligatorie menţinerea de locuri de parcare în 
amenajarea propusă. 

22. în lista de piese obligatorii spre a fi predate la Faza I, este 
mentionat şi "un plan‐scenariu iluminat nocturn". Ce trebuie sa 
se inteleaga prin acest termen: perspective nocturne, un text 
de descriere a solutiei sau ce anume mai exact? 

Perspective cu ambianţa nocturnă nu sunt obligatorii. Faza I 
fiind o etapă în care se pune accentul pe concept, este 
suficientă reprezentarea în orice modalitate la îndemâna 
concurenţilor (plan, schemă) a soluţiei de iluminat nocturn. 
Ex: zone în care se doresc anumite ambianţe. 

23. Spatiul dintre biblioteca judeteana şi parc, ce contine o 
platforma asfaltata şi gherete din lemn, poate fi cuprins în 
amenajarea propusa chiar daca limita marcata pentru 

Acel spaţiu a fost concesionat de municipalitate şi nu face 
obiectul prezentului concurs.  
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amenajareexclude acest spatiu, dar acesta este prezentat în 
ridicarea topografica. 

24. La intrarea dinspre Sud/Est (Centru) în parc, pe partea 
stanga, dupa curtea Bibliotecii George Baritiu, se afla o 
constructie (chiosc lemn), cu functiunea de alimentatie publica. 
Puteti sa ne dati mai multe detalii despre ea? (e proprietate 
privata sau în concesiune, tipul de functiune, se prevede 
desfiintarea ei, etc.). De ce nu a fost inclusa şi aceasta zona în 
concurs? 

Ar trebui ca soluţia de circulaţie să permită accesul spre 
acest spaţiu. 

Limita de intervenţie este figurată în ridicarea topo. 

25. Biblioteca George Baritiu are o curte în spate. Se foloseste 
de catre biblioteca cumva acea zona? 

Acea zonă este în folosinţa bibliotecii. La finalul fiecărei luni 
se organizează acolo un târg de produse culinare 
tradiţionale sub denumirea de SLOWFOOD. 

Această zonă nu face obiectul concursului. 

26. Solutia propusa se poate extinde în zone adiacente 
parcului, sau sa tratam zone ce nu sunt incluse în perimetrul 
desemnat? 

Concursul se referă strict la perimetrul marcat în ridicarea 
topo. 

Dacă anumite mici intervenţii în afara zonei marcate sunt 
considerate de concurenţi ca fiind indispensabile 
conceptului propus, aceştia sunt liberi să le ilustreze. 

27. In tema concursului sunt incluse şi abordarile: 

‐sistemului de iluminat stradal 

‐mobilierul urban exterior spatiului imprejmuit‐gardul din lemn 

‐gardul din piatra şi elementele de inchidere din metal 

‐ constructiile din incinta, pe partea stanga a accesului în 
parc(fotografiile a1;a2;a3) 

‐monumentul aflat la intrarea principala în parc 

Toată suprafaţa delimitată în ridicarea topo este de 
reamenajat cu toate dotările necesare. 

Împrejmuirea din piatră este a bibliotecii şi nu face obiectul 
concursului; pentru clădirile din lemn din planul secund al 
imaginii a2 – vezi răspunsul la întrebarea 23. 

Monumentul de la intrare şi împrejmuirea fac şi ele 
subiectul concursului de idei pentru reamenajare. 

28. Va rugam sa puneti sa la dispozitia concurentilor planul de 
incadrare în zona în format dwg. Formatul jpeg nu constituie o 
baza de lucru eficienta şi onesta, proprie unui concurs 
international de arhitectura. 

29. Se poate pune la dispozitia participantilor un plan dwg cu o 
zona mai extinsa? Sau macar tiff? 

Municipiul Braşov nu dispune de un asemenea plan în 
format vectorial. Imaginea de încadrare a fost furnizată cu 
rol informativ pentru concurenţi şi nu se cer piese care să o 
folosească drept bază de lucru. Pentru ilustrarea relaţiei 
amenajării propuse cu împrejurimile se cere o schemă de 
concept. 

30. În legãturã cu regimul de funcţionare al parcului, se dorește 
închiderea  ”securizatã” a perimetrului (de ex. portar, 
închiderea porţilor dupã o anumitã orã)? 

Considerând faptul că parcul este strâns ţesut în circulaţiile 
zonei accesul în acesta nu ar trebui să fie restrâns la un 
interval orar strict, ci ar trebui să fie disponibil oricând, ca 
orice spaţiu public. 
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31. Sunt acceptate pasarele sau alei suspendate aflate la o cota 
de 50‐100 cm fata de terenul natural? 

Concurenţii pot propune ce cred de cuviinţă pentru spaţiul 
în cauză.  

Ţineţi cont şi de faptul că rezultatul trebuie să justifice 
efortul – utilizarea eficientă a resurselor este unul dintre 
criteriile de jurizare. 

32. Cum şi din ce motive s‐a facut delimitarea zonei de 
interventie de pe latura de Sud? (o interventie în zona, nu ar 
trebui sa continue şi sa fie unitara şi în partea de Sud a 
amplasamentului ‐ spre Turnul Alb, Turnul Negru) 

Se doreşte în viitor reamenajarea potecilor în acea zonă; În 
tema acestui concurs s‐a dorit însă abordarea doar a 
suprafeţei în care funcţionează parcul în prezent.  

Tema cere concurenţilor să aibă în vedere şi relaţiile cu 
restul zonei împădurite înspre Turnul Alb şi Turnul Negru. 
Atitudinea propusă faţă de această relaţie va fi figurată în 
schema de relaţionare cu vecinătăţile. 

33. în Tema concursului (Pachte_A) se specifica ca "nu este 
nevoie de grupuri sanitare, acestea fiind prezente în apropierea 
capatuui de Est al amplasamentului". Puteti sa ne spuneti mai 
exact unde? 

Grupurile sanitare publice se găsesc la baza pantei, vis‐a‐vis 
de clădirea bibliotecii (de cealaltă parte a Şirului Livezii) într‐
o contrucţie nou‐edificată în urmă cu aproximativ un an. 

34. Care este distributia vanturilor dominanate în zona? Vântul local care apare în depresiunea Braşovului poartă 
denumirea de Nemir (Nemer). Aerul rece al Crivăţului, 
acumulat în partea estică a Carpaţilor Orientali, pătrunde 
prin văile şi trecătorile munţilor şi se revarsă pe versantul 
vestic în depresiune sub forma unui vânt rece, cu o viteză de 
deplasare de 10‐20 m/s. 

35. Aveti mai multe detalii despre conditiile microclimatice 
locale? 

Clima judeţului Braşov are un specific temperat‐continental 
caracterizându‐se prin nota de tranziţie între clima 
temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip 
continental: mai umedă şi răcoroasă în zonele de munte, cu 
precipitaţii reduse şi temperaturi uşor scăzute în zonele mai 
joase.  

Temperatura medie multianuală a aerului este de 7,6 C, 
temperatura maximă absolută fiind de 37 C în luna august. 
Temperaturile medii zilnice minime se înregistrează în 
ianuarie iar cele maxime în august. 

Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%.  

Valorile temperaturilor medii lunare pentru BRASOV  

Temp.  Ian   Feb   Mar    Apr     Mai      Iun      Iul      Aug      Sep    Oct     Noi    Dec 

MAX  1.69  4.06  10.28  16.65  22.09  25.24  27.47  26.31  21.19  16.67  7.84   2.30 

 MIN -6.12  -5.17 - 0.89  4.45  9.11   12.30   13.69   13.81   9.35   3.86   -1.28   -3.44 
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La nivelul municipiului cantitatea medie anuală de 
precipitaţii este de 600mm, cu minime în lunile decembrie‐
ianuarie (27mm) şi maxime în lunile iunie‐iulie (93mm). 
Durata medie anuală a stratului de zăpadă este de 70 zile. 
Din punct de vedere al insolaţiei, Braşovul se situează în 
zona 1 ‐ 1150‐1250 kWh/m2/an, durata medie de strălucire 
a soarelui este de 1900 h/an. 

36. în tema se precizeaza ca parcul trebuie articulat coerent în 
sistemul verde al orasului ‐ care este sistemul verde al orasului 
/ strategia de dezvoltare a acestui sistem. Exista planuri de 
dezvoltare zonale pe tema asta? în acelasi context în ce masura 
proiectul poate fi o parte a unei dezvoltari mai ample sau o 
entitate independenta influentata de factori externi? 

Menţiunea face referire la legăturile spre Est cu Parcul 
Central şi spre S‐SE cu zona împădurită în care se află Turnul 
Alb şi Turnul Negru. 

Nu există încă o strategie în acest sens elaborată sau 
promovată de către municipalitate. 

37. Ce nivel de intretinere va avea parcul? (de exemplu, va avea 
un sistem integrat de irigatie?) 

Toată amenajarea parcului este propusă de către 
concurenţi. Aceştia pot face referiri şi la instalaţii. 

Este posibil să aibă şi sistem de irigaţie. 

38. Parcul va fi ingradit? Acest aspect este la latitudinea concurenţilor. 

39. Se doreste inchiderea pe timp de noapte a parcului? NU 

40. în studiul istoric este sugerata o interventie minimala, iar în 
tema se cere o solutie avand un caracter puternic. Care din cele 
doua cerinte contradictorii are intaietate? 

Studiul istoric prezintă opiniile elaboratorului. Acestea sunt 
de luat în seamă, însă nu sunt obligatorii pentru concurenţi. 

Se doreşte crearea unei identităţi pentru parc, însă aceasta 
nu implică neaparat ideea de intervenţie majoră; cele două 
noţiuni nu sunt incompatibile. 

Se aşteaptă aportul concurenţilor în crearea de concepte 
care să convingă într‐una dintre direcţiile posibile.  

Se va avea de asemenea în vedere şi faptul că tema cere ca 
spaţiul să menţină dominanta vegetală, având în continuare 
destinaţia de parc. 

41. Se poate inteveni asupra trotuarului de la strada Sirul 
Livezii? 

Această zonă este în afara delimitării amplasamentului pe 
care se poate interveni. 

42. Formatele de prezentare sunt standardizate? Proiectele se predau pe maxim 2 formate 70x170cm 
paginate pe verticală (portrait), hârtie albă. 

43. Este formatul de predare al planselor de prezentare este 
70/170 cm. pe verticala (portret), pentru ca mi se  pare un 
format destul de neobisnuit. 

44. Ce mărime trebuie să aibă cele două tablouri de prezentare 

Formatul 70x170 portait este formatul obligatoriu de 
predare. Nu s‐a optat pentru un format standard. 
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a projectului? Este corect mărimea propusă în descrierea 
concursului de 70x170? 

 

45. în regulamentul concursului punctul 3.6.7. se spune ca se va 
evita folosirea unor prezentari grafice foarte personalizate. 
Sincer m‐ati zapacit. Eu personal nu am de gand sa lucrez de 
mana, totusi şi proiectarea strict pe calculator poate fi foarte 
personalizata ‐ Photoshop de ex. în alta parte scrieti ca sunt 
permise schitele de atmosfera (ce e mai personalizat decat 
atat?). Va rog sa clarificati. Ce nu am voie sa fac? 

Modalităţi foarte personalizate de prezentare grafică: 
modificarea fondului hârtiei albe, elemente grafice care ar 
putea să facă reconoscibilă echipa de autori (ex: 
photoshoparea propriei poze sau a siglei/logo‐ului biroului 
de arhitectură, etc). Schiţe făcute la mâna liberă şi integrate 
în planşe nu constituie o asemenea intervenţie nedorită. 

46. în regulamentul concursului la punctul 3.7.1. textul de 
prezentare a solutiei format .doc  va contine tot textul de pe 
cele doua planse de prezentare sau aici se va detalia în  
scris solutia? 

Textul inclus pe CD este textul de prezentare a soluţiei, care 
apare inclus în planşele predate şi poate fi folosit ulterior 
finalizării concursului în cataloage, articole de presă, 
expoziţii etc. Conform Regulamentului, secretariatul, 
comisia tehnică, juriul nu au acces la conţinutul CD‐ului 
înainte de finalizarea jurizării Fazei I. 

47. Conform calendarului concursului, lansarea concursului  s‐a 
facut pe 27 ian. 2011. Pentru inscrierea la concurs se 
completeaza formularul de “Preinscriere” care se confirma în 5 
zile de la efectuarea inscrierii. Inscrierea pentru vizitarea 
amplasamentului pana pe 02 feb. 2011, vizitarea 
amplasamentului pe 04 feb. 2011. Rezulta ca un candidat care 
se inscrie în prima zi dupa lansarea concursului, în 5 zile va 
primi confirmarea ca a fost inscris, deci pana pe 02 feb. 2011. 
Dupa calendarul prezentat nu putea nimeni sa participle la 
vizitarea amplasamentului, deoarece nu mai avea timp sa se 
inscrie. De ce aceasta graba. 

Accesul la vizita la amplasament nu era condiţionat de 
procedura de preînscriere. Acest lucru nu reiese nici din 
Regulamentul concursului, nici din alte comunicări ale 
organizatorilor. Solicitarea de înscriere la vizita la 
amplasament era necesară organizatorilor pentru a anticipa 
numărul de persoane care vor participa la vizită. Înscrierea 
la vizită nu condiţiona participarea la aceasta. 

48. Conform calendarului concursului, termenul limita de 
inscriere este 14 mart. 2011. De ce şi cel inscris la concurs pe 14 
mart. 2011 nu are dreptul de a vizita şi el sau ei amplasamentul 
în mod organizat, sa formuleze intrebari şi sa primeasca 
raspunsuri. 

Vizita la amplasament se organizează din motive evidente 
cât mai aproape de termenul de lansare a concursului. 
Indiferent de data la care concurenţii optează să se înscrie, 
ei aveau posibilitatea de a participa la vizită (aceasta nefiind 
condiţionată de înscrierea la concurs) Toate întrebările şi 
răspunsurile puse în cadrul vizitei se consemnează şi se 
trimit pe e‐mail tuturor concurenţilor preînscrişi (indiferent 
dacă au participat sau nu la vizită); deasemenea, 
documentul cu întrebări şi răspunsuri va fi postat pe pagina 
de internet a concursului şi va fi accesibil publicului, 
indiferent dacă sunt preînscrişi sau nu la concurs. 

49. Conform calendarului concursului, termenul limita pentru 
formulare intrebari este 11 feb. 2011. Rezulta ca pot formula 
intrebari doar cei care s‐au inscris intre 28 ian. – 06 feb. 2011 
(avand în vedere cele 5 zile pentru a confirma inscrierea). Cei 
care se inscriu în perioada 07 feb. ‐ 14 mart. 2011 nu mai au 

Deoarece răspunsurile la întrebări folosesc la redactarea 
propunerii, este în avantajul concurenţilor ca termenul 
pentru primirea răspunsurilor să nu fie în apropierea 
termenul de predare. Punerea întrebărilor şi prezenţa lor în 
documentul de întrebări şi răspunsuri nu este condiţionată 
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dreptul de a formula intrebari. Consider ca nu este un 
tratament egal pentru cei care doresc sa participle la acest 
concurs 

de preînscrierea la concurs. Concurenţii care se înscriu la 
concurs după data de 11 februarie vor avea acces la 
documentul întrebări şi răspunsuri care se poate accesa de 
pe pagina de internet a concursului, şi care va conţine toate 
întrebările (primite pe adresa de e‐mail sau puse în cadrul 
vizitei la amplasament). 

50. La pct. 7.1 din Regulamentul concursului, promotorul isi 
rezerva dreptul de a pune capat concursului anterior datei de 
21 mart. 2011, deci inainte de inceperea concursului propriu‐
zis. Doresc sa stiu care sunt acele motive obiective şi 
independente de vointa şi controlul sau care sa il faca sa 
apeleze la acest drept rezervat. Daca el va considera sa puna 
capat procedurii pe 20 mart. 2011, la acea data pot exista 
candidati care deja au depus proiectele. Ce se va intampla în 
aceasta situatie. 

În afara unor situaţii absolut excepţionale legate de 
capacitatea de a mai susţine un concurs, orice promotor de 
concurs este îndreptăţit să stopeze procedura în momentul 
în care nu primeşte nicio înscriere la concurs, lucru care este 
prevăzut ca posibilitate în Regulament. În Regulament se 
prevede ca o asemenea decizie, care are un caracter 
excepţional, se va face publică înaintea datei de predare. În 
cazul de faţă, organizatorii au primit suficiente preînscrieri la 
concurs, astfel încât situaţia la care ne referim mai sus să fie 
exclusă. 

51. Avand în vedere ca evaluarea se va face de catre juriu în 
baza criteriilor de evaluare din “Tema concursului”, fiecare 
membru al juriului acorda un punctaj pentru fiecare criteriu 
rezultand un punctaj total pentru fiecare proiect evaluat , 
ducand la un clasament final al proiectelor depuse şi evaluate. 
Se pune intrebarea care sunt situatiile exceptionale şi 
justificate prin care juriul poate modifica cuantumul premiilor şi 
instituirea de mentiuni. Conform pct. 3. 17. 3 din Regulamentul 
concursului premierea este la discretia juriului şi ca de fapt 
ierarhia proiectelor , data de punctaj, cat şi valoarea premiilor 
ce se vor acorda conform 3.17.2, nu au nici o relevanta, deci ele 
nu au decat un aspect formal. Juriul va hotara ce şi cum va face. 
Dupa ce criterii. Este dreptul celor interesati de a participa la 
procedura sa cunoasca regulile clare ale jocului. 

Premiul reprezintă corespondenţa între valoarea proiectului 
şi valoarea premiului anunţat. În funcţie de calitatea 
proiectelor prezentate la concurs, juriul poate modifica 
repartiţia recompenselor (premii) oferite de promotor. Spre 
exemplu: un caz excepţional poate fi atunci când două 
proiecte propuse pentru premiere au valoare egală, deci 
juriul decide să le acorde recompense egale; sau când nu se 
acordă un premiu iar din suma rămasă la dispoziţie juriul 
poate institui menţiuni. 

52. Referitor la criteriile de evaluare din “Tema concursului” va 
rog sa precizati care este punctajul maxim acordat de juriu 
pentru fiecare criteriu în parte şi ponderile relative sau 
algoritmul de calcul pentru fiecare criteriu de evaluare. 

Acesta este un concurs de idei şi nu o licitaţie deschisă, 
aşadar metoda de evaluare nu poate fi comparată cu cea 
folosită în general pentru achiziţiile publice. Dacă nu au fost 
anunţate de juriu în regulament, înseamnă că ponderile şi 
algoritmul vor fi stabilite de către acesta în cadrul şedinţei 
de jurizare. 

53. Suntem un grup de cadre didactice şi studenti ai Facultatii 
de Arhitectura Spiru Haret dornici sa participam la acest 
concurs. Cum ne putem oficial inscrie ca un grup? 

54. In vederea inscrierii la concurs, daca suntem o echipa 
formata din 2 persoane, cum ne inscriem, în regulament se 
mentioneaza de un reprezentant al echipei.Nu trebuie sa se 

În formularul de preînscriere este necesară doar 
desemnarea unui reprezentant al unui grup/echipe, urmând 
ca odată cu predarea proiectului, întreaga echipă să fie 
consemnată nominal în lista de autorat ce va fi inclusă în 
formularul de participare (ce trebuie inclus în plicul 
secretizat, semnat şi stampilat în original, cât şi în format 
.doc pe CD‐ul ce trebuie predat). Nu este necesară 
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inscrie toti coechipierii? legalizarea grupului la notariat. Se va ţine cont însă că în 
Faza a II‐a, dacă proiectul este desemnat ca finalist, grupul 
trebuie să includă un architect cu drept de semnătură 
(potrivit articolului 2.2.2 din Regulament). 

55. Pot să se inscrie în concurs architecţi autorizaţi în 
străinătate? 

Conform Regulamentului nu se cere vreo dovadă privind 
calificarea profesională a concurenţilor în Faza I. În Faza a 
 II‐a, echipa ar trebui să includă un arhitect cu drept de 
semnătură, membru al Ordinului Arhitecţilor din România, 
cu cotizaţia la zi, exercitând dreptul de semnătură într‐una 
din modalitaţile prevăzute de lege sau dovada calităţii de 
membru al unei organizaţii profesionale similare din  
ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau 
Confederaţiei Elveţiene, în sensul aplicării prevederilor 
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale (eliberată de organizaţia profesională 
competentă din UE/SEE/CH). 

56. Se pot propune 2 solutii în acelasi "plic" sau trebuie sa ma 
inscriu cu ele separat ? 

Un concurent poate participa cu unul sau mai multe 
proiecte. Fiecare proiect trebuie predat individual conform 
prevederilor Regulamentului. Atenţie: pentru expedierea 
prin poştă/ curier, expedierea trebuie să fie separată pentru 
fiecare colet, astfel încât datele solicitate a fi înscrise pe 
ambalaj/tub să se găsească pe fiecare colet în parte. 

57. Codul de 2 litere şi 4 cifre il vom stabili şi pune noi pe 
planse? 

Da, stabilirea şi inscripţionarea simbolului de identitate este 
obligaţia concurentului (vezi Art. 3.6 Anonimatul proiectelor 
la Faza I din Regulament). 

58. "Hartie alba, necaserata pe suport rigid" se refera cumva la 
caronul tip duplex sau la suportul tip placa de mus? 

Hârtia de suport a proiectului trebuie să permită rularea 
planşelor într‐un ambalaj/tub. Suportul de tip mus nu este 
permis, fiind considerat suport rigid. 

 


