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Informare privind concursul de soluții pentru amenajarea  
Centrului pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity, Timișoara 
 

 

Stimați participanți, 

Având în vedere modificările survenite odată cu instituirea stării de urgență și luând în 
considerare și semnalele privind eventualele dificultăți de deplasare și curierat primite din 
partea unor potențiali participanți la concurs, promotorul concursului, Primăria 
Municipiului Timișoara, împreună cu organizatorul concursului, Ordinul Arhitecților din 
România, au convenit operarea următoarelor modificări în cadrul Regulamentului de 
concurs: 

Art. 3.8.4 se modifică astfel: 

Concurenții vor expedia proiectele prin curier numai cu confirmare de 
primire. Pentru proiectele trimise prin curier, concurenții au datoria să se 
asigure că data și ora expedierii sunt înscrise pe ambalaj/tub – cel târziu 15 
aprilie, ora 16:00, și că acesta va ajunge la sediul secretariatului de primire 
până la data și ora maxime prevăzute în calendarul concursului – 15 mai, 
ora 13:00. 

Proiectele trimise prin curier vor primi și ele un număr de înregistrare 
consemnat în acelaşi tabel de primire. Secretariatul nu își asumă 
răspunderea de a confirma expeditorului primirea proiectului. 

Astfel, data limită de predare a proiectelor nu se amână, deoarece nu există bază legală 
pentru prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție 
publică. Însă data de predare a proiectelor (15 aprilie, ora 16:00) va fi acceptată și ca 
dată de preluare a coletului de către curier. 

Operarea acestei modificări duce, inevitabil, la necesitatea unei perioade de primire care 
să asigure recepția tuturor coletelor transmise, indiferent de eventualele întârzieri de 
deplasare cauzate de situația excepțională în care ne aflăm. Aceasta obligă la amânarea 
procedurilor de concurs subsecvente, modificându-se Regulamentul concursului, Art. 
3.17, astfel: 

Art. 3.17 Calendarul concursului: 

Lansarea oficială a concursului Data Publicării în 
SICAP 

Înscrieri vizită sit până la data de 13.02.2020 

Vizită sit 14.02.2020 
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Data limită primire întrebări Runda 1 17.02.2020 

Data limită răspuns întrebări Runda 1 24.02.2020 

Data limită primire întrebări Runda 2 30.03.2020 

Data limită răspuns întrebări Runda 2 03.04.2020 

Data limita Predare proiecte 15.04.2020, ora 
16:00 

Dată limită de primire a proiectelor trimise prin 
curierat 

15.05.2020, ora 
13:00 

Analiză preliminară proiecte (verificare comisie 
tehnică) 

18-19.05.2020 

Jurizare proiecte 21-24.05.2020 

Anunț oficial câștigător 
(conferință de presă cu juriul) 

25.05.2020 

Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al competiției 25.05.2020 

Data limită depunere contestații 04.06.2020 

 

Data și ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României. 

 

*Calendarul va putea suferi modificări dacă se vor impune măsuri de urgență care 
împiedică desfășurarea lucrărilor Comisiei Tehnice și a Juriului. 

 

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de concurs rămân în forma deja publicată. 

 

 

Mult succes, 

 

Organizator concurs 

Ordinul Arhitecților din România 

Președinte arh. Alexandru Găvozdea 

Autoritate contractantă 

Primăria Municipiului Timișoara 

Viceprimar Dan Diaconu 

 


