
                                                                                                          

 

CONCURS DE IDEI 

Reamenajarea parcului din Livada Poştei, Braşov 

FAZA A II-A 

21.04.2001 

INTREBĂRI RĂSPUNSURI 

1. In procesul verbal al juriului nu este specificata adresa 
si modalitatea de predare a proiectului pentru faza a II-a 
prin posta. Va rugam sa ne dati informatii in acest sens. 

Plansele vor fi rulate intr-un ambalaj / tub asemeni 
procesului de predare la faza I ? 

Pentru Faza a II-a concursului, datele predării prin 
poştă sunt identice cu cele din Faza I. Adresa 
secretariatului de primire a proiectelor este aceeaşi. 

2. Parcarile din lungul strazii Sirul Livezii pot fi amplasate 
in afara limitei terenului in studiu ? Poate fi utilizat 
trotuarul existent sau utilizata o parte din carosabil ? 

Nu, nu se poate conta pe alt teren din vecinătate 
pentru relocarea parcărilor. Parcările vor fi relocate 
numai în perimetru de studiu.  

Asupra cerinţei formulate de juriu, de a se reamplasa 
parcările din lungul Şirului Livezii pe latura de N-V a 
parcului, promotorul a consultat Primăria, care 
agreează în principiu această modificare, urmând ca 
demersurile promotorului să fie finalizate, în timp util, 
printr-o decizie a administraţiei. În consecinţă 
concurenţii vor respecta cerinţa, prin prevederea unei 
suprafeţe echivalente pe latura de N-V a parcului. 

3. Tema fazei a doua introduce o cerinta noua: 
reamplasarea parcarilor din lungul Sirului Livezii pe latura 
N-V a parcului. Este aceasta doar o recomandare sau este 
o obligatie?  In situatia in care consideram ca parcarile 
altereaza imaginea parcului, este juriul deschis unei 
propuneri diferite de recomandarea facuta (cum ar 
fi alegerea unui alt amplasament pentru parcari, in 
vecinatatea parcului)? 

4.  Ne puteti furniza informatii despre morfologia, textura 
si PH-ul solului ? 

Aceste date şi informaţii constituie suplimentul de 
documentaţie ce este furnizat odată cu răspunsurile la 
întrebări. 

5. Ce informatii ne puteti oferi despre teren [sol, 
adancimi de fundare, izvoare, siroiri, etc]? 



                                                                                                          

 

6. Trebuie trimis ceva in plus pentru a confirma 
participarea la faza a II a (scrisoare de intentie, alta 
preinscriere), sau toate actele necesare vor fi predate 
impreuna cu proiectul? 

Până pe data de 18 aprilie 2011 trebuie trimisa pe 
adresa de e-mail concursuri@oar.org.ro scrisoarea de 
intenţie/mesajul de participare la faza a II-a.  

Plicul cu documente trebuie depus odată cu proiectul 
la sediul secretariatului local. Conţinutul plicului cu 
documente este descris in regulament la alin. 2.2.2. 

Pe plicul cu documente şi pe prima planşă a 
proiectului (lângă titlu) trebuie specificat numărul de 
concurs primit de proiect în Faza I. Nu vor fi specificate 
pe plic sau planşe numele autorului/autorilor. 

2.2.2 Documentele care trebuie depuse de concurenţii 
finalişti la secretariat în Faza a II-a sunt următoarele: 

- scrisoare de intenţie privind participarea proiectului 
în Faza a II-a, semnată de arhitectul cu drept de 
semnătură care îşi asumă proiectul 

- formularul de participare actualizat 

- adeverinţă eliberată de filiala Ordinului Arhitecţilor 
din România, făcând dovada calităţii de arhitect cu 
drept de semnătură, membru al Ordinului Arhitecţilor 
din România, cu cotizaţia la zi, exercitând dreptul de 
semnătură într-una din modalităţile prevăzute de lege 
sau dovada calităţii de membru al unei organizaţii 
profesionale similare din ţările Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European sau 
Confederaţia Elveţiană, în sensul aplicării prevederilor 
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale (eliberată de organizaţia 
profesională competentă din UE/SEE/CH), în original, 
tradusă în limba română); 

- declaraţia pe propria răspundere că, în 
eventualitatea atribuirii contractului de proiectare, va 
asigura serviciile complete de proiectare pentru toate 
specialităţile şi pentru fazele de proiectare solicitate 
de promotor, cu sau fără asociere cu alţi 
proiectanţi/specialişti, persoane fizice sau juridice. 

7. As dori sa stiu daca pana in 18 Aprilie este obligatorie 
decalararea componentei actuale a echipei impreuna cu 
documentele cerute conform art. 2.2.2 al 
Regulamentului,  sau daca este suficient ca aceste 
documente sa fie depuse o data cu proiectul pana in 16 
Mai. 
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8. Este posibil ca la faza a doua a concursului sa includem 
in echipa noastra persoane care au participat la faza I cu 
un alt proiect, dar nu s-au calificat? 

Componenţa echipei de proiect în Faza a II-a este o 
decizie a concurentului finalist, reprezentat fie de 
persoana fizică ori juridică care a înscris proiectul în 
Faza I, fie de arhitectul cu drept de semnătură asociat 
obligatoriu în Faza a II-a. Modificarea echipei nu ar 
trebui însă să însemne modificarea conceptului de 
proiect în sensul prevăzut de cerinţele formulate de 
juriu în procesul-verbal. 

9. Fata de planul de vegetaţie primit, exista pe sit si alti 
arbori plantati recent. In zona superioara a parcului, in 
2010 au fost plantati de catre Unicredit Tiriac Bank arbori 
Ginkgo biloba. Pe marginea aleilor actuale altii, probabil 
odata cu amenajarea recenta. Pozitiile acestora nu au 
fost marcate in planul de vegetatie. Relocarea acestor 
arbori pune in pericol viata lor? 

Arborii maturi care trebuie păstraţi au fost marcaţi în 
inventarul vegetaţiei. Arborii plantaţi recent, la care vă 
referiţi, nu au fost marcaţi în inventar pentru că ei pot 
fi scoşi sau relocaţi. Dacă se optează pentru relocare, 
se va ţine cont de momentul optim de transplantare.  

 

Faza a II-a a concursului se desfăşoară cu anonimatul ridicat. Juriul propune concurenţilor finalişti să 
îşi susţină proiectul în data de 20 mai 2011, la Braşov, în prezenţa juriului, fiindu-li-se alocată o durată 
de 10 minute pentru fiecare echipă. După runda de prezentări, juriul îşi continua deliberările pentru 
stabilirea ierarhiei finale şi a câştigătorului, fără prezenţa sau interacţiunea concurenţilor.  

Deoarece această procedură nu a fost prevăzută nici în regulament, nici în procesul-verbal al juriului, 
este necesar acceptul tuturor echipelor participante. Vă rugăm să vă exprimaţi prin da sau nu 
răspunsul la această invitaţie, până la data de 5 mai 2011, printr-un mesaj la concursuri@oar.org.ro. 


