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Nr. 
Crt
. 

Întrebare Răspuns 

1.  Vă rog să publicați și planul parter al dezvoltării Mercurial dinspre 
piața Abator, având în vedere diferențele dintre planul de situație 
data 28.01.2016 și restul documentelor din 12.07.2017 

 

Piesele desenate care conțin dezvoltarea imobiliară din vecinătatea 
Parcului Feroviarilor sunt singurele planșe primite de la beneficiar si 
proiectant.  
Am fost informați ca nu s-au efectuat modificări relevante (in contextul 
concursului) de la data redactării planșelor.  
 

2.  Dat fiind ca nu este clar mentionat in regulamentul concursului si 
pentru a nu exista neclaritati, va rog sa precizati clar daca 
orientarea planului de ansamblu sau a altor planuri cerute prin tema 
trebuie sa fie cu Nordul in sus in cadrul paginarii sau nu exista nici 
o orientare obligatorie. 

 

Nu exista constrângeri privitoare la orientarea planului/rilor.  

3.  Ce baza are raul (naturala-pamant / artificiala-beton) 

 
Talvegul râului (Someș) este natural. Singurele intervenții antropice se 
regăsesc la nivelul malurilor, acestea fiind alcătuite din diguri de 
protecție din beton armat, diguri/taluzuri din pământ si pe alocuri 
pereuri.  
 

4.  Trebuie sa propunem si locuri de parcare sau sunt suficiente cele 
propuse in noul ansamblu rezidential de pe latura sudica? 

 

In ceea ce privește gestionarea traficului auto in zona incintei Parcului 
Feroviarilor, obiectivele principale ale organizatorului concursului sunt: 
eliminarea împrejmuirilor de pe latura Sud-Estica si împiedicarea 
utilizării circulației pietonale perimetrale ca zona de parcaj. Scopul este 
de a permite, prin aceste masuri, o experiența vizuala si spațiala 
necompromisa a acestui spațiu, in relație cu vizitatorii si vecinătățile. 
Concurenții sunt îndrumați sa identifice un scenariu pentru parcaje (așa 
cum este precizat in capitolul 3.3.1) care sa tina cont pe de-o parte de 
obiectivele menționate, de oportunitățile funcționale oferite de 
dezvoltarea imobiliara învecinată si de resursele de spațiu pe care le 
poate oferi incinta Parcului Feroviarilor in scopul satisfacerii nevoii de 
staționare temporara (pentru întreținere, aprovizionare, evenimente, 
etc).  

5.   Exprimarea din tema cu privire la predarea foilor ne este neclara. 
Acestea trebuie puse pe un suport rigid sau le putem trimite rulate 

Extras din Regulamentul de concurs 
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intr-un tub 

 
 
3.6.2 Fiecare proiect va cuprinde într-un unic ambalaj/tub următoarele: 

a - 3 planșe rulate în ambalaj/tub; 

3.6.3 Proiectele se vor prezenta pe 3 planșe, format 841x1189 mm 
(A0), din hârtie albă, paginate pe orizontală (peisaj), necașerate pe 
suport rigid. 
 
3.6.6 Planșele proiectului vor fi rulate și introduse într-un ambalaj sau 

tub. Nu se admit planșe pliate. 

 

6.  Se considera semn distinctiv daca pe plansele pentru predare 
apare noul nume dat parcului? Trebuie prezentat acest aspect sau 
titlul planselor ramane "Parcul Feroviarilor Cluj-Napoca" 

 

Extras din Regulamentul de concurs 
 
3.6.5 Planșele vor conține, în partea de sus, titlul: PARCUL FEROVIAR 

CLUJ-NAPOCA DESIGN COMPETITION 

 

7.  Având în vedere faptul că în regulamentul concursului sunt stipulate 
o serie de prevederi și condiții controversate și neobișnuite, multe 
semnalate și de alți potențiali participanți, care ar putea genera 
suspiciuni și ar putea limita accesul unor participanți importanți, vă 
rugăm să clarificați câteva aspecte astfel încât să dați încredere 
concurenților că se implică într-un concurs corect, al cărui singur 
scop este găsirea celei mai bune soluții, exclusiv în conformitate cu 
decizia juriului și interesele clujenilor:  
 
a) Cum se explică termenul foarte scurt prevăzut de organizator 
pentru elaborarea unei documentații foarte consistente, conform 
temei de proiectare?  
 
b) Cum se justifică valoarea de proiectare subdimensionată pentru 
acest volum de lucrări (SF, PUZ, proiectare pod, amenajare 
peisagistică, arhitectură, drumuri, instalații, consolidări maluri etc.)?  
 
c) Faptul că nu există o valoare în pentru premiul întâi distinctă de 
contractul de proiectare. În situația în care câștigătorul nu ajunge la 

 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul este conform legislației. 
 
 
 
Aceștia sunt banii din buget. 
 
 
 
Legislația romana in domeniul achizițiilor nu permite. 
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o înțelegere cu organizatorii, riscă să plătească o penalizare de 2% 
(aproximativ 2600 euro). Practic, din punct de vedere financiar, cea 
mai avantajoasă și sigură variantă pare a fi plasarea pe locul al 
doilea.  
 
d) Cum explicați faptul că nu s-a răspuns până la termenul 
specificat în regulament la întrebările legate de alocarea unei sume 
pentru locul întâi și cea referitoare la penalizarea cu 2%?  
 
e) Paragraful din contract referitor la omisiuni este abuziv și 
exagerat, având în vedere că pot apărea situații neprevăzute și 
scăpări inerente unor astfel de lucrări. „Orice omisiune sau greseala 
fata de listele cu cantitatile din proiectul tehnic si din specificatiile 
tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul 
executiei a fi necesara pentru finalizarea investititei, va fi suportata 
de catre proiectant in limita cuantumului valoric determinat. 
Valoarea suportata de proiectant are in vedere atat aducerea 
proiectului la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari, 
reproiectari, etc. cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata de 
proiectul initial ca trebuie realizate de catre executant. In sensul 
recuperarii acestor sume, achizitorul va avea la dispozitie garantia 
de buna executie a contractului, iar in cazul in care aceasta nu este 
indestulatoare și proiectantul nu achita cu buna credinta sumele 
invederate, prezentul contract reprezinta baza legala pentru 
demararea procedurii de executare a proiectantului pentru aceste 
sume. In acest sens este necesara o singura notificare din partea 
achizitorului pentru achitarea sumei, iar in cazul in care proiectantul 
nu raspunde în termen de 5 zile lucrătoare, achizitorul este 
indreptatit să recurgă la orice mijloace legale pentru recuperarea 
acestor sume de bani.”  
 
f) Faptul că termenul de predare al proiectelor se consideră la 
predarea fizică la sediul organizatorului, și nu data poștei, creează 
un dezavantaj participanților din alte orașe, aceștia având un 
decalaj de cel puțin 2 zile. Practica generală pentru concursurile de 
arhitectură este ca termenul de predare să fie data poștei de 
expediere.  
 

 
 
 
 
 
Răspunsul a fost dat in termen. 
 
 
 
Se menține paragraful. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acestea este legislația privind achizițiile din Romania. Daca are loc 
deschiderea plicurilor si un plic este pe drum, se poate considera ca a 
avut un beneficiu, ca avut cunoștința de restul preturilor ofertate, etc. 
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g) Valoarea de proiectare foarte mică și condițiile din paragraful 
referitor la posibile omisiuni în proiect nu pot duce decât la o 
complicitate proiectant-constructor, având în vedere și discrepanța 
dintre suma alocată pentru execuție și cea pentru proiectare.  
 
h) Considerați că prevederea conform căreia proiectele nu vor intra 
în jurizarea echipei de specialiști în cazul în care nu prezintă 
contractul semnat și declarația pentru acordul penalizării cu 2% 
contribuie la îndeplinirea obiectivului concursului de a alege cea 
mai bună soluție? 

Se mențin prevederile din FDA. 
 
 
 
Toate prevederile din FDA sunt obligatorii. In cazul in care aceste 
documente nu sunt depuse,  se vor solicita clarificări, netrimiterea 
documentelor, se sancționează cu respingerea ofertei, conform HG 
395/2016. 

 

Consilier profesional si tehnic 

Arh. Dan Clinci 

Arh. Răzvan Vasiu 


