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Nr. 
Crt
. 

Întrebare Răspuns 

1.  Propunem ca in comisie sa fie inclus si un specialist in 
ingineria instalatiilor, avand in vedere ca parcul va fi dotat cu 
instalatii electrice, de canalizare, de apa, cu sisteme 
informatice si posibil si valorificarea unor surse regenerabile 
locale. 
 

Juriul concursului este constituit din profesioniști cu experiența in 
gestionarea proiectelor complexe si au experiența in coordonarea 
colectivelor complexe care includ toate specialitățile necesare.  
Aceasta expertiza oferă fiecărui membru al juriului posibilitatea de a 
judeca întregul ansamblu nu doar o specialitate anume, așa cum ar 
face-o specialistul de care vorbiți dvs. 
De altfel, juriul are autoritatea de a apela la specialiști din orice domeniu 
daca considera ca este cazul sa fie limpezite anumite nelămuriri. 
Pe de alta parte, șansa ca proiectele de concurs sa fie prezentate pana 
la nivelul detaliilor unui proiect tehnic de execuție, sunt mai mult decât 
minimale. 
 

2.  Care sunt condițiile de eligibilitate pentru participarea la 
concurs, în special pentru participanții independenți? Este 
necesar ca aceștia să fie arhitecți peisagiști înregistrați? 
 

Concurenții pot fi birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite 

de birouri individuale de arhitectură, societăți civile de arhitectură sau 

alte forme legale de exercitare a profesiei de arhitect, potrivit 

legislației naționale a statului de proveniență  sau persoane juridice 

(societăți comerciale de proiectare) din România sau din alte țări, fie 

individual sau în asociere. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va 

înscrie proiectul în concurs. 

Concurenții persoane juridice vor avea obligatoriu ca asociat sau 

angajat un arhitect cu drept de semnătură, membru al Ordinului 

Arhitecților din România sau al unei organizații similare din țara sa, care 

exercită legal profesia de arhitect potrivit legislației naționale a statului 

de proveniență. Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să 

dețină capacitatea de încheiere a unui contract de servicii de proiectare 

pe teritoriul României, capacitate ce va trebui dovedită în fața 

Promotorului, în cazul câștigării concursului. 

Pentru concurenții străini condiția este ca in cazul câștigării concursului 

3.  Concursul se adresează doar persoanelor juridice (birouri 
înregistrate) sau pot participa și grupuri de designeri liber-
profesioniști? 
 

4.  Dorim sa participam la acest concurs cu o echipa de 4-5 
persoane. Nu suntem in calitate de firma, toti suntem 
persoane fizice. Cum putem sa ne inscriem la acest concurs? 
Am vazut ca firmele sau persoane juridice care doresc sa 
participa trebuie sa au in colaborare sau un angajat cine are 
dreptul de stampila. In cazul in care nu suntem o societate si 
noi trebuie sa avem in echipa o persoana care are dreptul de 
stampila? 
 
 

5.  Suntem o echipa de studenti in anul 6 si dorim sa participam 
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la concurs. Intrebarea noastra este daca inscrierea la 
concurs este conditionata de dreptul de semnatura. 
 

să facă dovada deținerii dreptului de semnătură ca arhitect în țara 
respectivă și inițierii demersului de dobândire a dreptului de 
semnătură pentru prestare temporară de servicii în domeniul arhitecturii 
pe teritoriul României conform legii 184/2001 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de arhitect (rep.), art. 12, alin. (3):  
„Arhitecții cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cei ai 
statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii 
Confederaţiei Elveţiene care au dreptul de a exercita profesia de 
arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre 
aceste state şi care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional 
servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, fără a solicita 
stabilirea în România, vor dobândi drept de semnătură fără să fie 
înscrişi în Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi vor fi înregistraţi automat în 
Ordinul Arhitecţilor din România, pe durata prestării serviciilor 
respective.” 
Acest criteriu exista in Regulament pentru a putea asigura 
semnarea documentației tehnice în vederea parcurgerii procedurii 
de avizare-autorizare și asumarea răspunderii profesionale 
conform legii. 
 

6.  Participarea la concurs 2.1. Candidați eligibili. Întrucât tema 
concursului de proiectare este transformarea Parcului 
Feroviarilor într-un spațiu verde public, criteriul de premiere 
este 25% plus 10% pentru reabilitarea peisajeră a Parcului. 
Vă solicităm să modificați candidații eligibili pentru 
coordonarea proiectului în arhitect înregistrat sau arhitect 
peisajer înregistrat cu obligația de a avea în echipa de 
proiectare un arhitect înregistrat pentru a garanta proiectarea 
clădirii solicitate. 
 

7.  Sunt architect peisajer străin. Pot să particip la concurs? 
 

Ca arhitect peisajer puteti participa la concurs ca membru al unei 
echipe condusa de un arhitect cu drept de semnatura.  
Vezi Q 2 

8.  Se poate să ne înregistrăm ca echipă formată din 3 
persoane? 
 

Da. 
Trebuie de asemenea sa menționați cine este liderul de asociere (cel 
care va semna contractul de proiectare in cazul câștigării concursului) 

9.  Pana la ce data trebe sa ne trimitem contractul de inscriere si 
cum mentionam cei 4-5 participanti? 
 

Nu exista un „contract de înscriere”. Va rugam sa citiți Regulamentul. 
Va recomandam capitolele: 

3.2  Înscrierea la concurs si  

3.6. Conținutul proiectelor 

10.  Imi puteti spune va rog: - daca exista o taxa de inscriere? 
 

Înscrierea in concurs este gratuita si nu condiționează participarea la 

concurs. 
11.  Ce reprezintă ”constituirea unei garanții bancare” și de ce 
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este nevoie de ea? Puteți să detaliați, vă rugăm? 
 

Suma de 500 de lei nu reprezintă o taxa de înscriere. 

Suma de 500 de lei reprezintă garanția de participare la procedura de 

achiziție publica, conform Legii 98/2016. 

Aceasta se constituie conform art.221 din Regulamentul de concurs, si 

se returnează participantului la finalul procedurii, daca participantul 

nu se afla intr-una din situațiile prevăzute la art. 37 din Normele 

Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, adoptate prin HG 395/2016.  

(mai multe detalii in Regulamentul de concurs) 

Fiecare participant va atașa pe ambalajul planșelor/tub un plic 

transparent care va conține Formularul 9 completat (Anexa 2.2)  si un 

document original, prin care se atestă constituirea unei garanții bancare 

în valoare de 500 RON, în una din următoarele modalități: 

- transfer bancar către Municipiul Cluj-Napoca 
sau 
- instrument de garantare 
 

12.   Am vazut ca este o suma pentru inscriere de 500 de lei. Este 
de ajuns daca trimitem aceasta suma in contul dispus si 
pastram o chitanta primit de la banca sau mai trebuie sa 
facem ceva in plus? 

13.  As dori sa explicati mai clar despre garantia de 500 lei. Nu 
este clar daca se returneaza acesti bani sau nu, dupa 
incheierea concursului. Intrebarea ar fi: suma de 500 lei se 
returneaza celor care nu au castigat sau nu? 
 

14.  Cum pot să mă înscriu la concurs? 
 

Va rugam sa citiți Regulamentul. 

15.  Cum să ne înscriem la concurs? 
 

16.  Fișierul ESPD furnizat de concurs nu este valabil și nici nu 
este acceptat pe website-ul ESPD, ce trebuie făcut pentru a-l 
regla? 
 

Este valabil. Se deschide cu semnatura electronica si apoi se descarca 
doar in format .xml. 

17.  Prin Tema de concurs se solicită tratarea limitelor parcului, 
relația cu vecinătățile ce delimitează perimetrul de intervenție 
(ambele maluri, pasarela pietonală propusă, relația cu cele 
două străzi). Vă solicităm să clarificați dacă și aceste 
propuneri vor face obiectul contractului de servicii de 

Soluția de proiectare pentru perimetrul de intervenție descris in tema de 
concurs, in întregimea sa, face  obiectul contractului de servicii de 
proiectare in valoare de 555 450 Ron + TVA.  
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proiectare în valoare de 555 450 Ron + TVA, pentru misiunile 
descrise în Regulamentul concursului, pe lângă cele legate 
strict de amenajarea parcului. 
 

18.  Va rugăm să atașați Temei de concurs un punct de vedere al 
Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, cu privire la 
existența unei eventuale strategii, în baza H.G. nr. 846/2010 
(pentru aprobarea Strategiei naționale de management al 
riscului la inundații pe termen mediu și lung) pentru malurile 
Someșului din dreptul Parcului Feroviarilor. 
 

Administrația Bazinala de Apă Someș-Tisa nu e organ consultativ si nu 
ofera informatii privitoare la strategiile care nu sunt deja facute publice. 
Si nici puncte de vedere pe care sa si le asuma in afara analizei unui 
proiect tehnic documentat. 
 
Va atasam insa documentatia pe care A.B.A.S.T. a pus-o la dispozitia 
OAR pentru concursul Rethinking Somes. 
 
Harta de inundabilitate poate fi vizionata la urmatorul link: 
http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ 

19.  Nivelul minim și maxim al râului și profilul acestuia 
 

20.  Va solicităm să ne transmiteți valoarea debitelor pentru care 
sunt dimensionate secțiunile de tranzitare a râului Someș pe 
tronsonul din dreptul parcului Feroviarilor. 
 

21.  There is any risk of flood in this area? Is it possible to have 
more information about this subject. 
 
 

22.  Prin Tema de concurs se cer cel puțin două secțiuni 
reprezentative care să surprindă relația parcului cu 
dezvoltarea imobiliară din vecinătate. Vă solicităm să puneți 
la dispoziția concurenților proiectul/studiul/etc investiției 
imobiliare de pe amplasamentul din sudul parcului (incinta 
fostului Abator). 
 

S-a primit acordul de publicare din partea beneficiarului. 
Planul de situație si secțiunea longitudinala au fost încărcate pe site-ul 
competitiei.  
 Anexa 10 – Documentație suplimentara Q&A 1 

23.  Așa cum se menționează la punctul 1.1.4 din Capitolul Date 
Generale, concursul este organizat în conformitate cu 
Regulamentul de Concursuri al Uniunii Internaționale a 
Arhitecților – UIA – și cu prevederile Regulamentelor 
Internaționale pentru Concursuri de Arhitectură și Urbanism. 
În acest sens, vă solicităm să examinați următoarele puncta: 

Solicitarea garanției de participare este conform HG 395/2016 si se 
menține. 

http://gis2.rowater.ro:8989/flood/
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a) Punctul 2.2.1 – Nu înțelegem necesitatea garanției de 
participare în etapa concursului. Acest gen de garanție se 
cere de obicei în etapa de proiectare, după semnarea 
contractului. Vă solicităm să eliminați această garanție 
bancară din etapa concursului. 
 

24.  .b) 2.2.2 – punctul C și punctul 4.2 - Calculul estimativ al 
valorii de proiectare și al valorii investiției pentru Parcul 
Feroviarilor – Anexă. Dacă toate costurile estimate ale 
investiției sunt calculate în euro, vă propunem să prezentați 
propunerea de ofertă pentru serviciile de proiectare în euro, 
deoarece nu este explicit când se va semna contractual, iar 
în acest mod, valoarea serviciilor de proiectare va depinde de 
valoarea în lei la cursul de schimb din momentul încheierii 
contractului. Este mai echitabil pentru toate echipele să 
prezinte oferta în euro. 
 

Oferta este conform FDA exprimata in LEI. Nu se poate accepta in 
euro. 

25.  c) 2.2.2 – punctul D. În conformitate cu standardele 
internaționale recomandate, contractual trebuie semnat sau 
alcătuit după încheierea concursului și acordarea Premiului I. 
Vă solicităm să eliminați din Regulamentul concursului 
transmiterea modelului de contract în faza concursului. 
 

Modelul de contract este parte a documentatiei conform FDA si nu 
poate fi eliminat. 

26.  d) 4.2 Calculul estimativ al valorii de proiectare și al valorii 
investiției pentru Parcul Feroviarilor – Anexă. În conformitate 
cu standardele internaționale UIA (Art. 19), premiile și 
onorariile trebuie să fie raportate la dimensiunea proiectului, 
volumul de muncă care le revine concurenților și cheltuielilor 
angajate de aceștia. Prin urmare, vă propunem să reevaluați 
procentul de 1.65% din costurile estimate de 791 6630,00€ 
pentru onorariu. Vă solicităm, luând în considerare 
dimensiunea proiectului și volumul de muncă implicat, să 
reevaluați și să aveși în vedere ca procentajul onorariului să 
fie între 5 și 8%.  

Valoarea estimata rămâne neschimbata. Bugetul reflecta suma maxima 
ce poate fi alocata conform Planului de Investiții al Primăriei Cluj 
Napoca.  
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27.  e) 4.2 - Calculul estimativ al valorii de proiectare și al valorii 
investiției pentru Parcul Feroviarilor – Anexă. Având în 
vedere că echipa câștigătoare trebuie să transmită un 
formular adecvat de ofertă pentru serviciile de proiectare încă 
din etapa concursului pentru a-și prezenta propunerea, vă 
solicităm să eliminați din Regulamentul concursului 
negocierea onorariilor. 
 

Negocierea onorariului este conform Legii 98/2016 si nu poate fi 
eliminata. 

28.  Capitolul Premii. Întrucât Premiul I acordat echipei 
cîștigătoare constă în contractul de proiectare, dar nu se 
stipulează clar perioada în care se va semna contractul, vă 
propunem să luați în considerare includerea unui premiu în 
bani pentru cîștigătorii Premiului I, care va fi dedus din 
valoarea totală a serviciilor de proiectare, ca o compensație 
pentru perioada premergătoare contractului de executare a 
proiectului. 
b) Vă propunem să introduceți o prevedere referitoare la 
termenul de plată a premiilor.  
 

Derularea procedurii este conform Legii 98/2016 si nu poate fi 
modificata.   
 

29.  Putem avea limita suprafeței totale de intervenție într-un plan 
CAD (luând în considerare suprafața totală a zonei 
perimetrale exterioare)? 
  

Zona solicitată a fost incarcata pe site-ul concursului la Anexa 10 – 
Documentatie suplimentara Q&A1 

30.  Există vreo constrângere/legislație privind rețelele electrice 
de pe teren? Sunt de tensiune joasă, medie sau înaltă?  
 

Linia electrică este clasificată ca "înaltă tensiune"> = 110kV. 
Documentul care descrie constrangerile generate de proximitatea LEA 
se poate gasi pe site-ul Autoritatii Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE) sub denumirea „Normativ NTE 003” - 
reglementare tehnică / legală pentru construcție - linii de aer-energie-
putere-la-tensiune-peste-1000V și pagina = 2. 
Conductele de gaz și liniile electrice vor fi considerate ca fiind elemente 
fixe în contextul competiției, nu pot fi îndepărtate sau modificate în 
acest moment. Soluția de proiectare se va adapta la constrângerile pe 
care prezenta lor o impune. 
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31.  Puteți să ne indicați planul zonei/malurilor râului așa cum 
apare în reglementările privind apele române? 
 

Zona solicitată a fost încărcata pe site-ul concursului la Anexa 10 – 
Documentație suplimentara Q&A1 

32.  Care sunt planurile pentru terenul de la limita sudică a 
parcului? 
 

Zona solicitată a fost încărcata pe site-ul concursului la Anexa 10 – 
Documentație suplimentara Q&A1 

33.  Putem avea planuri și secțiuni ale clădirii din interiorul 
parcului? 
 

Clădirea va fi demolata. 
 

34.  Trebuie să ținem cont de faptul că parcul va fi împrejmuit cu 
garduri sau porți sau putem considera că va fi deschis (fără 
garduri sau porți)? 
 

Acest subiect a fost tratat in tema de concurs, Art 3.3.3, Alineatul 2, 
punctul 3 

35.  Putem primi informații topografice (cote și locație) ale celor 
mai importanți copaci? 
 

Toate informațiile disponibile cu privire la amplasarea vegetației pot fi 
găsite în anexa 4, Studiul peisajului și anexa 5, documentația 
topografică.   
 

36.  Trebuie sa luam in considerare podul din sud-vestul sitului 
(hasurat cu galben in fisierul cad)? 
 

Podul figurat in extrasul PUG Cluj Napoca in sud-vestul sitului nu se va 
lua in considerare in prezenta propunere de proiect.  
 

37.  Există planuri pentru infrastructura subterană a terenului 
parcului, țevi, căi de comunicație, buncăre, apă subterană 
sau orice alte elemente care ar putea bloca noile planuri de 
nivele de sub terenul existent? 
 

Toate informațiile disponibile cu privire la infrastructura pot fi găsite în 
anexa 5, documentația topografică.    
 

38.  Nu este clar în tema concursului dacă trebuie să 
adoptăm/include conceptul câștigătorului concursului 
Rethinking Somes în soluția noastră pentru parc sau putem 
doar să urmăm strategia lui și să ne impunem conceptul. 
 

Soluția de proiectare pentru malul râului Somes, în perimetrul de 
intervenție, ar trebui să reflecte atât conceptul general al propunerii de 
proiect (pentru întregul parc Feroviarilor) și să ia în considerare viziunea 
câștigătorului (pentru râul Somes) cu privire la posibilele legături dintre 
parcurile Armatura și Feroviarilor, așa cum rezultă din proiectul câștigat 
încărcat pe site-ul concursului Rethinking Somes  
Punctul de vedere scris va fi încărcat pe site-ul concursului de îndată ce 
va fi primit de la câștigătorii competiției. Deoarece strategia pentru 
traseul intravilan de 15 km al râului Someș nu a fost încă aprobată de 
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beneficiar, concurenții ar trebui să ia în considerare următoarele 

documente oficiale aprobate: Strategia Integrata de Dezvoltare pentru 
Polul de Crestere Cluj-Napoca aferente perioadei de programare 2014-
2020 
Planul de Mobilitate Urbana Durabila Cluj-Napoca 
 

39.  Completarea ridicării topografice cu tabelul de coordonate 
xyz (pentru versiunea Archicad.pln) 
 

Aceste date au fost solicitate si vor fi încărcate pe site-ul concursului in 
momentul in care vor fi făcute disponibile.  
 

40.  PUZ pentru noua zonă de dezvoltare din sudul sitului. 
 

Documentația disponibila a fost încărcata pe site-ul concursului in 
Anexa 10 – Documentație suplimentara Q&A1 

 

Consilier profesional si tehnic 

Arh. Dan Clinci 

Arh. Razvan Vasiu 

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/SIDU%20CLUJ%20FINAL(1).pdf
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/SIDU%20CLUJ%20FINAL(1).pdf
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/SIDU%20CLUJ%20FINAL(1).pdf
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/Plan%20mobilitate%20Cluj%20Napoca.pdf

