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CALENDARUL CONCURSULUI 
Amenajarea şi consolidarea sediului Filialei  
Teritoriale Bucureşti a OAR din Str. Sf. Constantin nr. 32  
PROIECT TEHNIC 

	  

INTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI, RUNDA EXTRAORDINARĂ – 17.01.14 
1.	  Va	  rugam	  sa	  specificati	  daca	  membrii	  din	  
consiliul	  de	  conducere	  al	  OAR	  Bucuresti	  pot	  
participa	  in	  cadrul	  concursului	  "Amenajarea	  si	  
consolidarea	  sediului	  Filialei	  Teritoriale	  Bucuresti	  
a	  OAR	  din	  Str.	  Sf.	  Constantin	  nr.	  32".	  

Nu	  se	  restricţionează	  participarea	  la	  concurs	  a	  
membrilor	  forurilor	  de	  conducere	  ale	  Filialei	  
Teritoriale	  Bucureşti	  a	  OAR,	  în	  condiţiile	  în	  care	  
aceştia	  nu	  au	  avut	  acces	  la	  temă,	  documente	  sau	  
informaţii	  privind	  concursul	  înaintea	  lansării	  
acestuia.	  
Privitor	  la	  capacitatea	  de	  contractare	  în	  cazul	  
câştigării	  concursului,	  se	  completează	  
Regulamentul	  concursului	  cu	  art.	  2.1.61,	  
formulat	  astfel:	  
Arhitectul	  care	  reprezintă	  concurentul	  declarat	  
câştigător	  şi	  care	  este	  membru	  al	  unui	  for	  de	  
conducere	  al	  Filialei	  Teritoriale	  Bucureşti	  a	  OAR	  
va	  renunţa	  la	  funcţia	  pe	  care	  o	  deţine	  dacă	  
urmează	  să	  încheie	  contractul	  de	  proiectare,	  
potrivit	  art.	  1	  al	  Hotărârii	  Colegiului	  director	  al	  
OAR	  nr.	  744/17.04.2007,	  prin	  care	  se	  interzice	  
membrilor	  forurilor	  de	  conducere	  ale	  Ordinului	  şi	  
ale	  filialelor	  teritoriale	  încheierea	  de	  contracte	  cu	  
titlu	  oneros,	  contracte	  comerciale,	  de	  prestări	  
servicii	  sau	  altele	  asemenea	  cu	  Ordinul	  şi/sau	  
filiala,	  fie	  direct,	  fie	  prin	  interpuşi.	  
	  

2.	  Se	  poate	  participa	  la	  concurs	  individual,	  cu	  o	  
firma	  de	  proiectare	  ce	  are	  sediul	  social	  in	  
provincie,	  insa	  eu	  ca	  administrator	  al	  ei	  sunt	  
arhitect	  cu	  drept	  de	  semnatura	  cu	  resedinta	  in	  
Bucuresti?	  Mentionez	  ca	  imi	  desfasor	  activitatea	  
in	  Bucuresti	  si	  sunt	  inscris	  in	  filiala	  Bucuresti	  a	  
OAR.	  In	  acest	  caz	  mai	  este	  necesara	  o	  asociere	  cu	  
alt	  birou	  sau	  firma	  cu	  sediul	  social	  in	  Bucuresti?	  
	  

Da.	  

3.	  La	  concurs	  pot	  participa	  si	  designerii	  care	  au	  
absolvit	  Ion	  Mincu,	  dar	  care	  nu	  sunt	  membrii	  ai	  
ordinului?	  

Arhitecţii	  care	  nu	  au	  dobândit	  dreptul	  de	  
semnătură	  nu	  pot	  participa	  la	  concurs	  în	  calitate	  
de	  angajat/asociat	  al	  unei	  societăţi	  comerciale	  
de	  proiectare	  potrivit	  art.	  2.1.2	  din	  Regulamentul	  
concursului.	  Absolvenţii	  Facultăţii	  de	  Arhitectură	  
de	  Interior	  pot	  însă	  fi	  cooptaţi	  în	  echipa	  de	  
concurs.	  Pentru	  a	  clarifica	  această	  chestiune,	  se	  
completează	  art.	  2.1.5	  din	  Regulament	  astfel:	  
În	  echipa	  de	  concurs	  pot	  fi	  cooptaţi	  arhitecţi	  
stagiari	  sau	  studenţi	  arhitecţi,	  peisagişti,	  
designeri	  sau	  plasticieni,	  ingineri	  cu	  alte	  
specialităţi	  decât	  cea	  de	  structurist	  ş.a.	  
	  

4.	  Pentru	  CONCURSUL	  DE	  SOLUTII	  ”Amenajarea	  şi	  
consolidarea	  sediului	  Filialei	  Teritoriale	  Bucureşti	  

Nu	  se	  percepe	  nici	  taxă	  de	  participare,	  nici	  
garanţie	  de	  participare.	  
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TEHNIC”	  se	  percepe	  taxa	  de	  participare	  sau	  
garantie	  financiara?	  
	  

5.	  Va	  rog	  sa	  imi	  comunicati	  in	  ce	  calitate	  as	  putea	  
participa	  la	  concursul	  pentru	  amenajarea	  sediului	  
OAR,	  in	  conditiile	  in	  care	  sotul	  meu,	  asociat	  in	  
Societatea	  civila	  de	  arhitecti	  asociati	  din	  care	  
facem	  parte	  amandoi,	  este	  angajat	  al	  unuia	  dintre	  
membrii	  juriului.	  
	  

Potrivit	  art.	  2.1.6	  al	  Regulamentului,	  „persoanele	  
care	  fac	  parte	  din	  juriu,	  comisia	  tehnică	  a	  
concursului,	  secretariat,	  persoanele	  ce	  au	  
participat	  la	  elaborarea	  temei	  şi	  regulamentului	  
de	  concurs	  şi	  consultanţii	  de	  specialitate,	  precum	  
şi	  angajaţii	  sau	  asociaţii	  acestora	  sau	  rudele	  până	  
la	  gradul	  al	  patrulea	  inclusiv	  nu	  au	  dreptul	  să	  
participe	  la	  concurs	  în	  calitate	  de	  concurent,	  
concurent	  asociat	  sau	  subcontractant,	  sub	  
sancţiunea	  excluderii	  de	  la	  încredinţarea	  
contractului	  de	  proiectare”.	  Aşadar,	  un	  angajat	  
al	  unui	  membru	  al	  juriului	  nu	  poate	  participa	  la	  
concurs	  nici	  cu	  biroul	  sau	  firma	  respectivă	  de	  
proiectare	  unde	  este	  angajat,	  dar	  nici	  cu	  o	  altă	  
firmă	  de	  proiectare,	  birou	  individual	  de	  
arhitectură	  sau	  societate	  civilă	  de	  arhitectură	  în	  
care	  este,	  concomitent,	  asociat	  sau	  titular.	  
Deoarece	  această	  societate	  civilă	  nu	  poate	  
reprezenta	  concurentul,	  concurentul	  asociat	  sau	  
subcontractantul	  în	  acest	  concurs,	  nu	  puteţi	  
participa	  ca	  arhitect	  cu	  drept	  de	  semnătură	  la	  
concurs	  în	  cadrul	  respectivei	  societăţii	  civile	  de	  
arhitectură.	  
	  

6.	  Care	  este	  importanta	  si	  la	  ce	  serveste	  
formularul	  "Inscriere	  in	  concurs"?	  Este	  doar	  
statistic	  sau	  are	  si	  o	  influenta	  in	  cadrul	  
desfasurarii	  concursului	  propriuzis?	  Campul	  
"Nume	  concurs"	  se	  refera	  la	  Numele	  concursului	  
sau	  la	  un	  soi	  de	  user	  name	  al	  concurentului?	  

Potrivit	  art.	  3.1.2	  al	  Regulamentului,	  înscrierea	  la	  
concurs	  este	  liberă	  şi	  gratuită	  şi	  nu	  
condiţionează	  depunerea	  unui	  proiect.	  Evidenţa	  
concurenţilor	  înscrişi	  este	  utilă	  promotorului	  
pentru	  a	  măsura	  interesul	  şi	  a	  pregăti	  condiţiile	  
de	  verificare	  şi	  jurizare	  a	  proiectelor	  depuse.	  
Câmpul	  „nume	  concurs”	  este	  titlul	  concursului.	  
	  

7.	  Inscrierea	  pentru	  vizita	  ghidata	  este	  
obligatorie?	  Doritorii	  ajunsi	  pe	  17.01	  la	  sit	  
neinscrisi	  risca	  sa	  nu	  participe	  la	  vizita?	  

Înscrierea	  la	  vizitarea	  amplasamentului	  nu	  este	  
obligatorie,	  persoana	  care	  nu	  s-‐a	  înscris	  poate	  
participa	  la	  vizitarea	  amplasamentului.	  
	  

	  
NOTĂ.	   Răspunsurile	   la	   întrebări	   detaliază,	   completează	   sau	  modifică	   unele	   prevederi	  

ale	  documentaţiei	  de	  concurs.	  
	  
Consilier	  profesional	  şi	  tehnic,	  
Vicepreşedinte	  FTB-‐OAR,	  
arh.	  Alexandru	  PANAITESCU	  

	   Data:	  17.01.2014	  


