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Nr. 
Crt.

Întrebare Răspuns

1 Vă rugăm să precizați dacă documentațiile aprobate 
anterior se vor include sau nu în bilanțul teritorial solicitat 
la punctul 6.g. În caz afirmativ, vă rugăm să puneți 
la dispoziția participanților bilanțurile teritoriale ale 
documentațiilor PUZ/PUD.

Zonele reglementate prin documentațiile de urbanism aprobate anterior nu se vor 
include în bilanțul teritorial.

2 Este necesară această asociere pentru participarea la 
concurs?

Studiile se vor pune la dispoziție imediat ce vor fi primite de la elaboratorii studiilor de 
fezabilitate.

3 Se vor menține traseele căilor de circulație A,B,C,D,E? Extras din tema - completare: Traseul centurii ocolitoare preferată de autoritatea publică 
locală este V8 din Anexa 3.5 însă varianta finală va fi stabilită în urma avizului CNAIR 
pentru proiectul centurii. Traseele căilor de circulație A, B, C și D se recomandă a se 
păstra fiindcă autoritatea publică locală a realizat studii pentru modernizarea lor, însă 
sunt acceptate și optimizări ale acestora. Traseul E poate fi modificat cu condiția să se 
asigure accesul la porțile unității militare existente, de pe latura estică.

4 Vă rugăm să clarificați semnificația sintagmei 
”experimente urbane”.

În contextul creării unui mediu urban propice întâlnirii dintre cetațeni, administratorii 
urbani apelează la activări diverse. Asociațiile comunitare, organizațiile civice, alți actori 
urbani sunt invitați să caute soluții alternative celor consacrate, pentru a coagula și a 
încuraja spiritul comunitar. Cluburi de cartier care oferă spațiu pentru întâlniri, dezbateri, 
proiecții de film, workshopuri, cercuri creative, spații dedicate desfașurării de activități 
creativ productive, co-working spaces, cluburi de politică și implicare cetațenească, after 
school, cluburi pentru seniori etc. acestea pot să își găsească locul în spații indoor și 
outdoor, pot fi prefuncționalizate (zona de concert, co-working space, bibliotecă, urban 
garden, playground etc.) sau pot fi rezervate și oferite spre funcționalizare actorilor 
urbani. Acest nivel de viața comunitară urbană ar trebui să faciliteze interconectarea 
cetățenească și implicit ar putea să asigure coeziune și sănătate comunității de cartier.
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5 Vă rugăm să clarificați dacă proiectele de concurs vor lua 
în considerare varianta aprobată de municipalitate(V8).
Vă rugăm să ne puneți la dispoziție datele disponibile 
privind:
• Profilul longitudinal pe tronsonul Sopor (cotele nodurilor 
și pasajelor);
• Profilul transversal (există diferențe evidente între profilul 
variantei v8, așa cum reiese din planul pus la dispoziție, și 
profilul propus prin PUG);
• Categoria de drum în care se încadrează cf. Ordonanței 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

S-a atașat în Anexa 7 a documentației de concurs, traseul V8 cu profilul transversal și 
longitudinal, din stadiul actual al Studiului de Fezabilitate a traiectoriei TR35. Termenul 
estimat al aprobării studiului este octombrie 2019. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a 
avizat varianta V8 ca fiind cea care se dezvoltă în studiu.

6 Vă rugăm să precizați dacă devizul este cel solicitat prin 
Regulamentul de concurs, punctul 3.6.2.b. (deviz estimativ 
al serviciilor de proiectare).

Devizul se referă la cel solicitat prin concurs la punctul 3.6.2.b (deviz estimativ al 
serviciilor de proiectare).

7 ” Se vor prezenta 3 planșe de format DIN A0 
(842x1189mm), paginate pe orizontală, tehnoredactat 
conform modelelor de planșă.”
Vă rugăm să precizați la ce modele de planșă se face 
referire.

Se atașează în Anexa 7 modelul de planșă.

8 Vă rugăm să confirmați faptul că relevanța criterului Ofertei 
financiare se regăsește în ”felul în care este distribuit 
bugetul pe capitole” și NU în suma propriu-zisă ofertată.

Relevanța criteriului ofertei financiare se regăsește în ”felul în care este distribuit bugetul 
pe capitole”.

9 Vă rugăm să puneți la dispoziția participanților fișierul 
completat cu valorile (cotele) corespunzătoare curbelor de 
nivel

Cotele curbelor de nivel se pot citi în meniul de proprietăți ale obiectului în cadrul 
programului. Au o distanță de un metru între ele.
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10 În data de 19 iunie, la secțiunea de clarificări a anunțului 
de concurs de pe SICAP a fost publicată a nouă versiune 
a Regulamentului.
Vă rugăm să precizați modificările apărute în raport cu 
Regulamentul publicat în anunțul inițial.

1. Numele - “Paolo Otaola” – s-a modificat în “Pablo de Otaola Ubieta”
2. S-a completat în calendarul concursului - data contestațiilor “07.10.2019”
3. De conținut – în regulament 

- la pct 2.1.2 după “proveniența” s-a completat “sau specialist atestat RUR (Registrul 
urbaniștilor din România)”
- la pct 4.2.7 în tabel s-a înlocuit “arhitect atestat RUR” cu “specialist atestat RUR”

4. La varianta în ENGLEZA s-au modificat aceleași puncte 
5. În varianta ENGLEZA a regulamentului s-a omis la traducere explicația în engleză a 
termenilor din schemele ajutătoare pentru concurenți, unde se mentionează ce acte pun 
în plic sau în tub cu metodele de securizare, deci, s-a introdus traducerea schemelor. 
6. Explicarea termenului “mediere urbană”

11 Vă rugăm să clarificați semnificația sintagmelor 
”mediere urbană” și ”strategie de mediere” în contextul 
demersului de planificare și să detaliați rolul, sarcinile și 
responsabilitățile care revin prestatorului în legătură cu 
punctul 2.

“Medierea urbană a fost recunoscută ca cel mai puternic instrument de dezvoltare 
durabilă într-o societate multiculturală cu structuri hibride de practică socială și structură 
urbană rezultantă. Medierea urbană presupune un proces generativ de creație a unui 
întreg unificator care este întotdeauna mai mult decât suma părților componente”.  

În acest context mediatorul urban este specialistul care facilitează, mediază, negociază 
între diferitele grupuri de actori urbani sau diverși stakeholders. Este un rol necesar 
pentru a face transparent procesul decizional pe parcursul derulării proiectului, este 
specialistul care poate conștientiza situațiile probabile sau cele potențial conflictuale. 
Este un mediator deoarece poate transpune limbajul tehnic al experților într-unul simplu 
și explicit (nu simplist și banal) într-un mod ce nu afectează înțelegerea. Mediatorul 
urban analizează opiniile celor afectați de deciziile specialiștilor și oferă oportunitatea 
actorilor principali ai scenariului urban să își împartășească viziunea și să dezvolte 
intervenții cât mai responsabile.

12 Vă rugăm să precizați la ce se referă sintagma ”servicii de 
proiectare”

În acest context sintagma  „Structura și graficul execuției serviciilor de proiectare” face 
referire la ordinea directiilor de proiectare și prioritizarea lor conform strategiei PUZ-ului 
care va fi aprobat, în special pentru spațiile publice.
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13 Vă rugăm să precizați la ce se referă sintagma ”asistență 
tehnică

„Asistentă tehnică” se referă la consultanța oferită din partea proiectanților pentru temele 
de proiectare a spațiilor publice semnificative indicate în PUZ.

14 Conform textului Hotărării, HG 907/2016 se rederă la 
elaborarea documentațiilor tehnico economice (SF, DALI, 
PAC, PT). Vă rugăm să precizați modul în care se va 
aplica HG 907 în situația elaborării unor documentații de 
tip Masterplan/PUZ (documentații de urbanism).

Trimiterile legislative se completează cu cele menționate în propunerea financiară:

* Documentațiile vor fi elaborate conform prevederilor legale în vigoare, respectiv 
legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și 
completările ulterioare și normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016. 
 
* Documentațiile vor avea structura prevazută în „Ghidul privind metodologia de 
elaborare și conținutul cadru a planului urbanistic zonal „ – GM- 010 – 2000”
și Hotararea guvernului nr. 525/1996*)pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism.

15 La modelul de contract – “2.3. Prestatorul are obligația să 
întocmească documentațiile conform caietului de sarcini.”
Vă solicităm să puneți la dispoziția participanților acest 
document (Caietul de sarcini), avînd în vedere asumarea 
implicită a respectării sale de către participanți odată cu 
asumarea modelului de contract, conform Regulamentului 
de concurs, punctul 2.2.2.4.

Caietul de sarcini mentionat face referire la documentația completă de concurs. 

”2.3. Prestatorul are obligația să întocmească documentațiile conform documenției 
complete de concurs (tema, regulament și anexe) – se înlocuiește.

16 La punctul 3 – durata contractului - solicităm introducerea 
punctului 3.2.: ”Termenul de prestare nu include 
perioadele în care documentația se află în evaluarea 
forurilor avizatoare sau în evaluarea achizitorului, precum 
și perioadele de soluționare a eventualelor litigii privind 
proprietățile din zonă”.

Se introduce paragraful 3.2 

”Termenul de prestare nu include perioadele în care documentația se află în evaluarea 
forurilor avizatoare sau în evaluarea achizitorului, precum și perioadele de soluționare a 
eventualelor litigii privind proprietățile din zonă”.
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17 ”Prestatorul are obligatia de a incheia si mentine in 
vigoare o polita de asigurare cu despagubire integrala 
pentru o suma asigurata ce nu va fi mai mica de 
............................ lei, asigurare care va acoperi atat 
perioada de executare a prezentului contract cat si 
eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru 
acoperirea riscurilor prevazute la art. 11.4.”
Solicităm eliminarea articolului 11.5

R: Se menține obligativitatea încheierii și menținerii în vigoare a poliței de asigurare care 
va acoperi atat perioada de executare a prezentului contract cât și un an de la aprobarea 
PUZ.

18 Cum se va putea ține cont de soluția concursului la PUZ? Soluțiile se vor elabora conform regulamentului concursului, contractului și legislației în 
vigoare. 

Echipa care va fi desemnată drept câștigătoare a concursului, va prelua punctul de 
vedere al juriului și al Primariei, în cadrul etapei în care va firealizat masterplanul 
preliminar.  Ulterior, vor fi realizate și alte adaptări / modificări ale solutiei câștigatoare, 
în condițiile stabilite prin avize / acorduri legale  și, de asemenea, pe baza consultărilor 
publice, cu populația interesată și cu alți actori urbani implicați, în condițiile legii.
Prin PUZ, se va defini noua reglementare urbanistică, în perimetrul stabilit pentru 
concurs. Reglementarile existente, valabile, vor fi preluate în noul proiect;  dupa caz, și 
numai cu o argumentare tehnicăși juridical  fundamentată, reglementarile existente – 
PUG< PUZ< PUD, vor putea fi modificate, îmbunătățite, corelate , integrate în conceptul 
general.

19 Există alte mențiuni referitoare la documentația de 
concurs? 

NOTĂ: Completări, concluzii, recomandări 

1. Fazarea proiectului este urmatoarea: concurs de soluții; masterplan preliminar, care 
va conține soluția cîștigătoare, completată cu opinia juriului și cu punctul de vedere al 
Primariei;  plan urbanistic zonal, cu componentă master plan, drept baza de inițiere a 
PUZ;
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2. La pct. 4.1.1. Documentațiile de urbanism, odată aprobate, devin PROPRIETATE 
PUBLICĂ. Orice reglementare urbanistică are un conținut complex (conform 
reglementarilor legale. Primaria are competența să negocieze, și să amendeze 
reglementările urbanistice propuse.

3. Consultarea populației este organizată de catre Primarie, cu suportul tehnic al 
proiectantului,  precum și al altor consultanți de specialitate (juriști, economisti, specialisti 
edilitare, sociologi etc.). Medierea urbană este atributul instituției publice, care poate să 
angajeze în acest scop instituții specializate. 

4. Primaria împreună cu organizatorii  OAR și alți factori determinanti, vor demara 
concomitent cu desfasurarea concursului, negocieri privind formularea  metodei de lucru, 
în condiții institutionale existente,  necesare implementării proiectului;

5. Studiile conexe contractului, necesare implementării proiectului vor fi negociate și 
demarate de catre Primarie sau în parteneriat cu alti experti.(studii de piață imobiliară, 
studii sociologice etc.)

6. Calendarul concursului ar putea fi modificat în funcție de datele de temă aparute în 
timpul desfașurării concursului.

7. Termenii tabelului 4.2.3. sunt explicitați în ETAPELE I-V din documentul numit 
propunerea financiară.

8. Se cuprind în perimetrul de reglementare, documentatiile de urbanism PUZ sau PUD 
precum și actele de autoritate emise de catre Primarie aflate în termen de valabilitate.


