
 

 

 1 

 

 
CONCURS INTERNATIONAL DE SOLUTII | SPITALUL DE COPII CLUJ-NAPOCA 
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI | RUNDA 1 

     
 

Nr. 
Crt. 

Întrebare Răspuns 

1.  Poate un arhitect canadian să participe la concurs? Întrucât scopul acestui concurs este alegerea celui mai bun proiect pentru Spitalul 
de Copii Cluj pentru atribuirea contractului de proiectare în vederea realizării 
proiectului câștigător (punctul 1.2.1., Regulamentul concursului), restricția de 
participare exprimată la punctul 1.3.1. din Regulamentul concursului („Concursul de 
soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii 
Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.”) este dată de 
faptul că arhitectul câștigător trebuie să asigure semnarea documentației tehnice în 
vederea parcurgerii procedurii de avizare-autorizare și asumarea răspunderii 
profesionale conform legii. 

Așadar, arhitecții cu drept de semnătură în România, Uniunea Europeană, Spațiul 
Economic European și Confederația Elvețiană pot participa la concurs  cu condiția 
ca în cazul câștigării concursului 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 

2.  Suntem un birou de arhitectură din Mexic cu sediul în 
Mexico City și ne dorim să participăm la Concursul pentru 
Spitalul de Copii Cluj, dar participarea nu pare să fie 
deschisă pentru America. Totuși, ne dorim să știm dacă 
există o șansă de a participa în concurs pentru a contribui cu 
idei pentru acest proiect.  

3.  Sunt un urbanist premiat internațional, arhitect și posesorul 
unei licențe emise de Camera Inginerilor din Serbia, membru 
cu drepturi depline al Consiliului European al Camerelor 
Inginerilor (ECEC). Dețin un Birou înregistrat în Serbia. Este 
posibil pentru noi să participăm la concurs, câtă vreme 
suntem din Serbia? 
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4.  Vă rugăm să clarificați dacă acest concurs este deschis 
pentru arhitecți din Asia.  

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.”  

Concurenții persoane juridice și individuale din afara României, Uniunii Europene, 
Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pot participa la concurs 
exclusiv în asociere cu una dintre formele legale menționate în Regulament, 
punctele 2.1.1 și 2.1.2:  

„2.1.1. Concurenții pot fi birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite de 
birouri individuale de arhitectură sau alte forme legale de exercitare a profesiei 
de arhitect sau urbanist, 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. 

2.1.2. 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 

5.  Sunt din Egipt. Pot participa la concurs? 

6.  În documentul Regulamentul concursului disponibil pe site-ul 
concursului există aceste două paragrafe care indică 
participanții eligibili: 

„1.3. TIPUL CONCURSULUI 

1.3.1. Concursul de soluții este public, într-o singură fază, 
deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului 
Economic European și Confederația Elvețiană.” 

„2.1. CALITATEA DE CONCURENT  

2.1.1. Concurenții pot fi birouri individuale de arhitectură, 
asocieri constituite de birouri individuale de arhitectură sau 
alte forme legale de exercitare a profesiei de arhitect sau 
urbanist, 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.” 
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Vă rugăm să clarificați dacă aceste prevederi împiedică 
biroul nostru din Chicago să lucreze la concurs, sau dacă ne 
împiedică să aducem un birou din SUA specializat în 
planificare/design medical să lucreze în echipă cu noi. 

  

  

proiectare pe teritoriul României, capacitate ce va trebui dovedită în fața Autorității 
Contractante, în cazul câștigării concursului.” 

În vederea echivalării dreptului de semnătură pentru arhitecții care dețin acest 
drept în statele UE, membre ale Spațiului Economic European și Confederației 
Elvețiene, în cazul câștigării concursului, vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 
„Arhitecții dobândesc drept de semnătură acordat de către Ordinul Arhitecților din 
România (OAR), în condițiile legii, dacă au exerciţiul deplin al drepturilor civile, 
dacă îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de 
experienţă profesională practică, prevăzute de Legea 184/2001 privind organizarea 
și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, consolidată.” Procedura specifică pentru obținerea dreptului de 
semnătură, și, implicit, a capacității de a presta servicii arhitecturale pe teritoriul 
României, este descrisă la punctul 2.3. „Acquiring the signature right by nationals 
of the Member States of the EU, EEA and the Swiss Confederation who have the 
right to practice the profession as an architect with the signature right or another 
equivalent right in one of these states and who apply for the right to provide 
architectural services in Romania on a temporary and occasional basis ” pe site-ul 
Ordinului Arhitecților din România, în cadrul articolului disponibil online la acest 
link: www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-
echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-
qualification-and-right-of-signature. 

7.  In calitate de designer, absolvent al Universitatii de Arte 
Plastice si Design, sectia Design, si unic asociat al unui SRL 
cu cod CAEN activitati de design specializat, pot participa la 

Profesioniștii din domenii conexe, studenții sau alți specialiști pot participa la 
concurs exclusiv în asociere cu, prin colaborare cu sau prin angajare în 
cadrul uneia dintre formele legale menționate în Regulament, punctele 2.1.1 

https://www.oar.archi/download/public/2_3_en_2020_pdf_1579162051.pdf
https://www.oar.archi/download/public/2_3_en_2020_pdf_1579162051.pdf
https://www.oar.archi/download/public/2_3_en_2020_pdf_1579162051.pdf
https://www.oar.archi/download/public/2_3_en_2020_pdf_1579162051.pdf
https://www.oar.archi/download/public/2_3_en_2020_pdf_1579162051.pdf
http://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature
http://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature
http://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature
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acest concurs? Daca raspunsul este NU la punctul 1., 
intrebarea 2.: pot participa in asociere cu un arhitect? Care 
are drept de semnatura si este inscris in OAR? 

și 2.1.2:  

„2.1.1. Concurenții pot fi birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite de 
birouri individuale de arhitectură sau alte forme legale de exercitare a profesiei 
de arhitect sau urbanist, 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. 

2.1.2. 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 Autorității 
Contractante, în cazul câștigării concursului.” 

8.  Pot participa arhitecți fără drept de semnătură - studenți, 
stagiari, dar care activează și aplică viziunea lor prin 
colaborări? 

9.  În anexa 2.2 Formulare de participare, formular OAR, se 
menționează următoarele: „Declar pe propria răspundere că, 
în eventualitatea atribuirii contractului de proiectare, voi 
asigura serviciile complete de proiectare pentru toate 
specialităţile şi pentru fazele de proiectare solicitate de 
promotor, cu sau fără asociere cu alţi proiectanţi / specialişti, 
persoane fizice sau juridice şi voi depune la promotor toate 
documentele solicitate de acesta, care atestă capacitatea de 
încheiere a contractului de proiectare.”Înțelegem corect 
faptul că participantul câștigător este obligat să finalizeze 

Nu. Declarația pe propria răspundere la care faceți referire menționează fără 
echivoc „în eventualitatea atribuirii contractului”. 

În urma negocierii, procedură detaliată în capitolul 4, punctul 4.2 al Regulamentului 
concursului, semnarea contractului de servicii de proiectare între Autoritatea 
Contractantă și câștigătorul locului 1 conduce la asumarea misiunilor de proiectare 
descrise la punctul 4.2.5 de către echipa de proiectare. În situații cu totul 
excepționale, în care negocierea dintre Autoritatea Contractantă și câștigătorul 
locului 1 nu se finalizează cu semnarea contractului de proiectare, procedura de 
negociere este reluată cu câștigătorul locului 2, conform clasamentului final decis 
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proiectul până la sfârșit chiar înainte de a semna contractul? 
Ce se întâmplă dacă factori de natură internă sau externă nu 
permit câștigătorului să meargă mai departe, înainte de 
încheierea contractului de proiectare?  

de către Juriul concursului.  

10.  În legătură cu limba concursului, toate textele de pe planșe 
trebuie să fie în limba română sau este posibil să fie în 
engleză? 

 

 

Vă rugăm să parcurgeți prevederile punctului 1.4 Limba concursului, Regulamentul 
concursului, subpunctul 1.4.3: „Piesele de concurs vor fi redactate după cum 
urmează: planșe – în limba engleză, Propunere Financiară – bilingv, conform 
modelului pus la dispoziție în Anexa 2.3.1, Tabel estimare suprafețe – bilingv, 
conform modelului pus la dispoziție în Anexa 2.3.2.” 

Conform subpunctului 1.4.3, textele de pe planșe vor fi redactate în limba 
engleză.   

11.  Încărcarea documentelor pe un memory stick / card de 
memorie USB, conținând: • imaginile planșelor micșorate:  

• format .jpg, rezoluție 72 dpi, pentru publicarea online, • 
format .jpg, rezoluție 150 dpi, pentru catalogul concursului, • 
textul de prezentare a soluției propuse în format .doc. Textul 
de prezentare trebuie să fie în Engleză sau în Română? 
Acest text este doar cel introdus pe planșe sau poate fi o 
explicație mai lungă a proiectului? 

 

Conform subpunctului 1.4.3, Regulamentul concursului,textele de pe planșe vor fi 
redactate în limba engleză (vă rugăm să vedeți și răspunsul pentru întrebarea 
numărul 10).  

Vă rugăm, de asemenea, să parcugeți și Nota punctului 3.6.3, Regulamentul 
concursului, al doilea paragraf: „textul explicativ (cât mai clar și succint) care să 
susțină conceptul, trebuie integrat în cele 6 (șase) planșe.” 

Facem mențiunea că textul de prezentare inclus pe memory stick se referă la textul 
explicativ prezentat pe planșe, sub forma unui document în format .doc/.docx sau 
similar. 
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12.  Pentru a completa formularul de participare în concurs este 
necesar să ne înscriem undeva sau să plătim o taxă, sau 
participarea este făcută prin trimiterea documentelor cerute? 
(2.2 DOCUMENTELE DE PARTICIPARE DEPUSE DE 
CANDIDAȚI, ANEXA 2.1 Regulamentul Concursului).  

 

Nu este necesară plata unor taxe pentru participarea în acest concurs de soluții 
sau pentru completarea formularelor cuprinse în Anexa 2.Intrarea dumneavoastră 
în procedura de achiziție publică se face prin trimiterea proiectelor pentru 
concursul de soluții. Conținutul proiectelor este descris de punctul 3.6 Conținutul 
proiectelor, Regulamentul concursului. Predarea proiectelor se face conform 
Regulamentului Concursului, punctul 3.8. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție 
toate prevederile Temei și Regulamentului concursului.  

13.  În anexa 2.1 Regulamentul concursului, pagina 30, punctul 
4.2.5: Ce înseamnă Anteproiect? Se referă la proiectul 
propos pentru concurs în sine? 

 

Detaliile privind fiecare etapă de contractare sunt incluse în Anexa 2.4. Descriere 
servicii contractate și termene. Conform acestei anexe, faza de Anteproiect atinge 
următoarele aspecte:  

• Conceptul general de arhitectură  

Detalierea soluției prezentate în cadrul concursului, cu integrarea 
constrângerilor care rezultă din amplasament: piese scrise (memoriu tehnic) și 
piese desenate / scara 1:100 (plan de situație, planurile tuturor nivelelor, fațade 
și secțiuni relevante). 

• Planificarea desfășurării investiției  

Planificarea desfășurării în timp a proiectului de investiție, care să cuprindă 
toate etapele proiectării, precum și principalele etape ulterioare, de avizare, 
autorizare, licitație și execuție ale lucrărilor de construcție. 
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14.  Referitor la accesele pe amplasament: Cele doua accese 
prevazute in documentatie sunt fixe sau pot fi propuse 
diferit, convenabil solutiei de concurs? Acestea sunt doar de 
acces la spital sau ar putea deveni trasee care sa traverseze 
proprietatea? 

Poziția și configurația nodului rutier 13 (cel care include sensul giratoriu) nu poate fi 
modificată, acesta făcând parte din proiectul Centurii Metropolitane. Poziția 
punctului de acces prevăzut pe drumul de legătură 32 poate fi corelată cu soluția 
prezentată în cadrul concursului. Momentan, conform datelor incluse în studiul de 
mobilitate, el este prevăzut la km 0+250.  

Cele două puncte de acces sunt gândite pentru a deservi toate funcțiunile 
dezvoltate pe parcela dedicată concursului. Ele pot conduce la dezvoltarea unor 
trasee care deservesc întreaga parcelă.  

15.  Se prezinta in tema ca in nodul 13 centura subtraverseaza 
intersectia giratorie. Se poate propune o alta configuratie a 
nodului repectiv? 

16.  Pentru a defini o strategie etapizată pentru sistematizarea 
terenului care să aducă o valoare adăugată pentru întreaga 
zonă, pare că va trebui să definim un plan pentru întreaga 
zonă. Cum este posibil să realizăm acest lucru câtă vreme 
solicitați exclusiv planul terenului în sine, care reprezintă 
numai o mică parte din întreaga zonă? 

 

Zona de studiu pe care concurenții o iau în calcul pentru a putea răspunde 
cerințelor din tema de concurs este la latitudinea acestora. Cu toate acestea, 
soluția prezentată în cadrul concursului se va axa pe parcela dedicată concursului, 
identificata prin CF 327855. Concurenții pot prezenta schițe și scheme de corelare 
a soluției propuse cu zona mai amplă de studiu luată în calcul.  

Solicitarea temei de concurs de a face o propunere de sistematizare a parcelei 
care să aducă un plus de valoare zonei vizează aspectele detaliate în capitolele 
3.2 – Cerințe privind dezvoltarea parcelei și 5 – Criterii de evaluare din Tema de 
concurs.  

17.  Conform 1.1 Tema concursului, pagina 29, Autoritatea 
Contractantă (Consiliul Județean) are intenția de a „crea un 
centru medical și de cercetare în domeniul pediatriei cu 
impact regional”. Există documente care indică procesul prin 

Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021 – 2027 Regiunea Nord – Vest 
își asumă două obiective concrete în ceea ce privește Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii Cluj-Napoca, respectiv: 
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care s-a ajuns la această dorință sau idei formulate despre 
ce se dorește în viitor pentru atinge acest deziderat, în afară 
de construirea Spitalului de Copii? 

1. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii va rămâne principalul furnizor de 
servicii de îngrijire terțiară de înaltă specializare din Regiunea Nord-Vest; 

2. Se va realiza un nou spital pentru copii, la standarde europene, într-un 
concept modern arhitectural, organizațional și funcțional, care va oferi 
servicii pentru populația infantilă din regiune. 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii face parte din cadrul spitalelor terțiare de 
nivel regional. Este vorba despre acele spitale care oferă servicii de asistență 
medicală de înaltă complexitate cu servicii de ambulatoriu integrate, inclusiv 
tehnologie înaltă pentru diagnostic și tratament, și care deservesc întreaga regiune. 

Adresabilitatea regională a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, 
chiar dincolo de Regiunea Nord – Vest, este confirmată și de Studiul de evaluare a 
structurii Spitalului Pediatric Monobloc, inclus în Anexa 8.1 a documentației de 
concurs. Studiul include o analiză mai detaliată a distribuției regionale a cazurilor 
tratate în cadrul spitalului.  Totodată, structura funcțională care a stat la baza temei 
de concurs aduce o serie o serie de funcțiuni noi (de ex: îngrijiri paliative), care pot 
crește adresabilitatea spitalului. 

Asumarea de către Autoritatea Contractantă, prin tema de proiectare, a intenției de 
a crea un centru medical și de cercetare în domeniul pediatriei cu impact regional, 
vine în întâmpinarea obiectivelor asumate prin Planul General Regional de Servicii 
Sanitare 2021 – 2027 Regiunea Nord – Vest. Totodată, infrastructura creată va 
avea capacitatea de susține și activitatea de cercetare în domeniul pediatriei 
desfășurată de membrii Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu. 
Acest demers de înscrie în direcțiile de dezvoltare privind cercetarea și inovarea 
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asumate de către autoritățile locale. 

În ceea ce privește funcțiunile care pot fi dezvoltate la nivelul parcelei, concursul 
lasă concurenților libertatea de propune funcțiuni conexe, care susțin dezideratul 
Autorității Contractante de a crea un centru medical și de cercetare în domeniul 
pediatriei cu impact regional. 

18.  Planul Urbanistic Zonal pe care câștigătorii vor trebui să îl 
întocmească după concurs este numai pentru teren sau 
pentru întreaga zonă? 

Zonele de studiu și de reglementare aferente Planului Urbanistic Zonal pe care 
câștigătorii îl vor întocmi ulterior câștigării concursului se vor stabili la momentul 
obținerii Avizului de Oportunitate, emis de către arhitectul-șef al Municipiului Cluj-
Napoca.  

19.  2250 m2 de spații de parcare sunt rezervate în temă pentru 
150 vehicule, conform documentului excel: 1.1 Sinteza 
suprafețe și personal. Același document menționează: 708 
și 640 spații de parcare în pagina ‘’structura si personal’’. În 
documentul 1.1 Tema de concurs, pagina 32, este menționat 
faptul că 640 spații de parcare sunt necesare pentru mașini, 
iar spații de parcare pentru biciclete. Puteți clarifica care este 
necesarul de spații de parcare (atât pentru mașini cât și 
pentru biciclete) care ar trebui alocat spitalului, și câte sunt 
alocate suprafeței desfășurate totale a nivelelor și bugetul 
disponibil pentru spital? 

 

Așa cum este specificat și în Anexa 1.2, estimarea necesarului de locuri de parcare 
s-a făcut atât conform prevederilor Regulamentului General de Urbanism (708 
locuri / respectiv un loc de parcare la patru persoane angajate + 10%) cât și 
prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
al Municipiului Cluj-Napoca.  

Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al 
Municipiului Cluj-Napoca prevede un loc de parcare pentru 80 mp suprafață utilă, 
respectiv un loc de parcare pentru biciclete pentru 100 mp suprafață utilă. Numărul 
de locuri de parcare estimat prin tema de concurs NU reprezintă o cerință 
impusă, el reprezintă o simulare, raportată la o suprafață utilă estimată de 
51.200 mp.  

În definirea numărului total de locuri de parcare, respectiv locuri de parcare 
pentru biciclete, fiecare concurent va ține cont de prevederile Planului 
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 Urbanistic General al Municipiului Cluj Napoca, menționate mai sus, luând în 
calcul suprafața utilă a proiectului său.  

Concurenții vor urmări gruparea locurilor de parcare, astfel încât să reducă 
suprafața ocupată de acestea de nivelul terenului. Cel puțin 20% din necesarul 
de locuri de parcare rezultat va fi organizat în parcări subterane sau 
supraterane (parcări supra-etajate sau alte variante de grupare a locurilor de 
parcare).   

20.  Ar fi posibil să primim un dwg mai complet – planul extins al 
zonei existente (cu străzile actuale, clădirile și detaliile 
dezvoltărilor imobiliare) incluzând delimitarea sitului de 
concurs?  

Anexa 5.1 – Ridicare topografică include un fișier .dwg denumit PT_foraje.dwg. La 
momentul activării tuturor layerelor, acel fișier conține situația actualizată la zi a 
tuturor proprietăților din zonă incluse în baza de date a ANCPI (eTerra).  

21.  S01 Pediatrie cuprinde 10 compartimente diferite. Aceste 
compartimente trebuie să fie în directă legătură unul cu 
celălalt la nivelul aceluiași etaj? Aceeași întrebare se aplică 
și departamentului S10 Chirurgie pediatrică. 

 

Nu este necesar ca aceste compartimente să funcționeze la nivelul unui singur etaj 
pentru nici una dintre cele două secții menționate. În dispunerea funcțiunilor, 
concurenții vor ține cont de aspectele menționate în Capitolul 3.3.  Spitalul Clinic 
de Urgență pentru Copii. Cerințe funcționale, dintre care amintim:  

• Secțiile vor fi dimensionate și configurate de așa natură încât să permită o 
standardizare cât mai mare a principalelor categorii funcționale la nivelul 
întregului spital (de exemplu: standardizarea spațiilor de tratament, a punctelor 
de supraveghere a pacienților, a zonelor de cazare); 

• Secțiile medicale și chirurgicale, inclusiv spațiile de cazare pentru pacienți, vor 
fi organizate modular, astfel încât, atunci când este cazul, să permită re-
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organizarea facilă a numărului de paturi în interiorul secțiilor sau între diverse 
secții. 

22.  Cât de înalt și cu câte etaje putem propune proiectul? 

 

Tema de concurs nu impune restricții privind înălțimea clădirilor, respectiv numărul 
de etaje. Constrângerile privind înălțimea clădirilor și regimul de înălțime (numărul 
de niveluri) vor fi dezbătute și reglementate ulterior finalizării concursului, în etapa 
elaborării Planului Urbanistic Zonal. Înălțimea maximă a clădirilor va fi condiționată 
de avizul AACR – Autoritatea Aeronautică Civilă din România.  

 

Important 

Informăm participanții la concurs asupra faptului că domnul arhitect urbanist Bogdan Bogoescu, membru plin în juriul concursului de soluții, s-a recuzat din 
această poziție pe data de 26.02.2021. Prin urmare, membrul supleant reprezentant al profesiei în ordinea numirii pe lista membrilor juriului, arh. Dominic 
Hook, va prelua rolul de membru plin al Juriului pe toată perioada jurizării concursului internațional de soluții, conform Regulamentului Concursului, art. 
1.5.4. 

 

arh. Mirona Crăciun  
Consilier Concursuri 
Coordonator Concurs 
Ordinul Arhitecților din România 

arh. Andreea Tănase 
Consilier Profesional 
 

 

 


