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Nr. 
Crt.

Întrebare Răspuns

1 Se poate pune la dispozitie amenajarea Praktika pentru portiunea de 
Somes de la strada Dragalina, si hotel astoria?

Apreciem relevanța solicitării, iar autorii proiectului și Autoritatea 
contractantă au fost de acord cu publicarea unor planșe de amenajare 
a zonelor aflate în vecinătatea Cetățuii, dar aduc mențiunea că proiectul 
poate suferi ușoare modificări în fazele ulterioare. Anexăm planșele la 
documentația de concurs, în Anexa 9 - Documentație suplimentară QA2.
Menționăm faptul că prima întrebare a fost transmisă în data de 
23.04.2019, așadar nu a putut intra în Runda 1 de „Întrebări și răspunsuri”, 
care a avut data limită în 22.04.2019. După această dată, întrebările 
ajung în Runda a 2-a, cu termenul de răspuns în 10.06.2019, conform 
Regulamentului.

2 Buna ziua, in primul rand as dori sa revin asupra intrebarii care 
am pus-o cu ocazia vizitei pe sit, si am transmis-o apoi in scris 
prin formularul de pe site. Si anume, am solicitat sa se puna la 
dispozitie parte din proiectul pentru amenajarea malurilor Somesului, 
corespunzand strazii Dragalina, Mamaia, si zona Astoria. Consideram 
de importanta acest proiect pentru modul in care vom concepe 
accesele pietonale din aceste zone. In regulamentul de concurs, 
prevederea de la punctul 3.4.3. Întrebările formulate cu ocazia vizitei 
la amplasament vor fi consemnate și vor deveni parte din documentul 
„Întrebări și răspunsuri” Runda I. permite practic ca intrebarile 
formulate in cadrul vizitei, sa primeasca raspuns in prima runda. 
Am solicitat in cadrul vizitei, insa raspunsul organizator a fost sa se 
trimita in scris. Cum insa regulamentul permite, va solicit sa puneti la 
dispozitie cat mai repede acest proiect. De asemenea, va rog sa-mi 
confirmati prin mail primirea intrebarii. Mentionez ca prin regulamentul 
de concurs concurentii se pot asigura ca intrebarile au fost primite. Un 
mail de primire e suficient. Va multumesc

3 Bună ziua, mă întrebam dacă pot participa doar arhitecți, membri ai 
unei Camere Europene sau dacă competiția este deschisă inginerilor 
sau altor profesioniști, membri ai Camerei lor. Vă mulțumim anticipat 
pentru răspuns.

Conform articolului 2.1.2 din Regulamentul concursului, pot participa și alți 
profesioniști, dar doar în asociere cu, sau având ca 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. În cazul câștigării 
concursului, concurenții trebuie să dețină, individual sau prin asociere, 
capacitatea de încheiere a unui contract de servicii de proiectare pe 
teritoriul României, capacitate ce va trebui dovedită în fața Promotorului.
Menționăm că acest concurs este internațional, deci este deschis 
profesioniștilor din orice țară, nu doar din Uniunea Europeană.

https://www.oar.archi/ro/concursuri/download/anexa_9_documentatie_suplimentara_qa2_zip_1560152263.zip


CONCURS INTERNATIONAL DE SOLUTII | AMENAJARE CETĂTUIA | CLUJ-NAPOCA, RO

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI | RUNDA 2 

2

4 Care este explicația faptului că concursul de soluții „Amenajare 
Cetățuia Hill” este dotat doar parțial cu premii(doi și trei) avînd în ve-
dere că atribuirea contractului de proiectare în valoare de 1 476 149 lei 
fără TVA este scopul procedurilor înlănțuite de concurs de soluții urmat 
de negociere fără publicarea unui anunț, iar nu un premiu. A respectat 
organizatorul propriul Ghid de bune practici pentru organizarea concur-
surilor de arhitectură/urbanism publicat în 27.06.2018 care prevede, 
la pct. 2.7: „Ordinul Arhitecților din România susține doar (subl.mea) 
concursurile cu acordarea a minimum trei premii...”?

Într-adevăr, OAR susține concursurile cu premii și nu ar organiza sau nu ar 
putea da Girul unui concurs în care nu există premiile 2 și 3. Modalitatea 
de realizarea a concursului și de acordare a premiilor respectă întru totul 
legislația privind achizițiile publice la nivel european.

5 În ce modalitate va rezolva autoritatea contractantă situația, posibilă și 
prevăzută astfel în art. 4.2.6 al Regulamentului , ca în cursul procedurii 
de negociere fară anunț de publicare să nu ajungă să încheie 
contractul de servicii de proiectare cu câștigătorul, din motive care 
nu îi sunt imputabile, și să invite la negociere concurentul clasat pe 
locul II, deja premiat cu suma de 70000 lei? Cum previne autoritatea 
contractantă un litigiu?

Premiile se plătesc după semnarea contractului cu câștigătorul. În cazul 
în care procedura de negociere nu se încheie cu semnarea contractului 
pentru servicii de proiectare cu câștigătorul premiului 1, procedura 
de negociere se reia cu câștigătorul premiului 2 (care practic va primi 
contractul de achiziție ca și premiu), iar valoarea premiului 2 va fi atribuită 
concurentului de pe locul 3.

6 Amplasamentul concursului fiind un sit istoric inclus în LMI la poziția 
CJ-II-a-A-07240, nu este obligatorie (și nu doar recomandabilă, potrivit 
art. 2.1.3 din Regulament) includerea expertului atestat în intervenția 
pe monumente istorice, alături de arhitectul cu drept de semnătură? 
Ce se întâmplă dacă, la înaintarea proiectului câștigător la CNMI, spre 
avizarea DALI, soluția de intervenție pe situl istoric, neasumată de un 
expert, este respinsă sau întoarsă spre modificare?

Soluția prezentată în planșele de concurs nu reprezintă proiectul complet 
care va fi depus spre avizare, de aceea în această fază este recomandată 
consultarea cu un expert atestat în intervenția pe monumente. După 
semnarea contractului pentru servicii de proiectare, câștigătorul demarează 
întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și are 
obligația de a implica experții necesari și de a se asigura de respectarea 
soluției câștigătoare.

7 Daca expertul atestat pe monumente istorice trebuie să facă parte 
din echipă, cum procedează o echipă din afara României să invite un 
astfel de expert în echipă? Tinând cont de faptul că experții atestați de 
Ministerul Culturii sunt în număr restrâns, un astfel de expert atestat 
poate face parte din mai mult de o echipă de concurs?

Răspunsul referitor la obligativitate este dat mai sus.
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8 Un arhitect angajat sau asociat în firmă cu un membru al juriului (sau 
cu unele din persoanele prevăzute la art. 2.1.4 al Regulamentului la 
pct. 1-8), poate participa la concurs, fie prin biroul său individual, al 
unui coleg sau cooptat de către o altă firmă de proiectare?

Această situație este inclusă în art. 2.1.4 Următoarele persoane nu au 
dreptul să participe la concurs, punctul 9: 

Alte persoane cu privire la care există indicii rezonabile sau informații 
concrete că ar putea avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, 
economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să 
îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare și cei stabiliți ca fiind în conflict de interese cf. prev. Legii 98/2016.

9 Condițiile de participare prevăzute la art. 2.1.4 al Regulamentului 
nefiind pe deplin congruente cu art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016, 
este necesară includerea în plicul secretizat a Declarației privind 
evitarea conflictului de interese, reglementate de normele legii mai sus 
amintite?

Concurentul este obligat să declare în cadrul Documentului Unic de Achiziții 
European dacă are cunoștință de vreun conflict de interese care decurge 
din participarea sa la procedura de achiziții publice (partea C: MOTIVE 
LEGATE DE INSOLVENȚĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU ABATERI 
PROFESIONALE).

10 Care publicare a documentației de atribuire prevalează: SEAP sau 
site-ul internet al concursului, în situațiile în care există diferențe de 
prevederi? Ce document prevalează: fișa de date a achiziției publicată, 
potrivit Legii 98/2016, în SEAP sau Regulamentul, în situațiile în care 
există diferențe de prevederi? Cum previne autoritatea contractantă un 
litigiu?

În cazul în care se constată și se semnalează de către concurenți diferențe 
de prevederi, acestea se pot remedia în urma rundelor de Întrebări și 
răspunsuri.

11 Ce informație va lua în considerație concurentul dintre „Limbile în 
care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare: Româna, 
Engleza” din art. IV.2.4 al fișei de date a achiziției și „Toate piesele 
de concurs (planșe, propunerea financiară) vor fi redactate în limba 
engleză” din art. 1.4.2 al Regulamentului concursului? Cum previne 
autoritatea contractantă un litigiu?

În Regulamentul de concurs, după art 1.4.2 menționat de dumneavoastră 
este art. 1.4.3: 
Toate documentele cerute și introduse în plicul secretizat vor fi în limba 
engleză pentru concurenții străini, în limba română pentru concurenții 
români. 
Așadar, fișa de date preia informația din ambele articole (1.4.2 și 1.4.3), 
dar ea nu este de sine stătătoare, ci este detaliată prin Regulamentul de 
concurs. Cele două documente nu conțin prevederi contrare.
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12 Care este ultimul termenul de trimitere a întrebărilor, respectiv de 
primire a răspunsurilor: cel din fișa de date a achiziție, art. II.2.4 
„ultimele clarificări se vor publica cu 10 de zile anterior datei limită 
de depunere proiecte, iar clarificările se pot solicita cu cel mult 20 
zile anterior datei limită depunere proiecte” sau cel din art. 3.17 al 
Regulamentului „ Data limită primire întrebări Runda 2 – 03.06.2019” 
față de data predării 24.06.2019, respectiv „ Data limită răspuns 
întrebări Runda 2 – 10.06.2019 față de data predării 24.06.2019?

Vă mulțumim pentru această solicitare de clarificare. Data limită de 
primire a întrebărilor este cea din Regulament, 03.06.2019, sau cu 
„20 de zile anterior datei limită de depunere proiecte”, însă data limită 
pentru transmiterea răspunsurilor are într-adevăr o diferență notabilă între 
documente - de 4 zile. Data de transmitere a răspunsurilor rămâne cea 
din Regulament, 10.06.2019.

Consilier concursuri OAR,
arh. Mirona CRĂCIUN

Consilier profesional și tehnic,
dr. arh. Mihai RACU

Consilier,
arh. Dan CLINCI


