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Nr. 
Crt.

Întrebare Răspuns

1 Am o întrebare legată de paginarea planșei 1. Planul ariei de studiu nu 
încape întreg pe o plansă A0 la scara 1:2000. Se acceptă o altă scară 
sau tăierea planului?

Planul zonei de studiu se va preda la scara 1:2000, cu specificarea 
Nordului și poate fi rotit oricum în planșă. Planul poate fi secționat cu 
condiția ca Tronsoanele 2 si 3 (așa cum sunt denumite în Tema de 
concurs) să rămână nesecționate.

2 Am absolvit in Romania si am facut un al doilea master in Norvegia. Nu 
am drept de semnatura in tara, insa am dreptul de a profesa in Norvegia. 
In plus, am format o echipa multidisciplinara din care fac parte 2 colegi - 
cetateni norvegieni inscrisi in NAL (Norwegian Architecture Association). 
Ne putem inscrie in aceasta formula, fara a avea drept de semnatura in 
Romania? 

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 
arhitect (rep.), art. 12, alin. (3):
„Arhitecții cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cei 
ai statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii 
Confederației Elvețiene care au dreptul de a exercita profesia de arhitect 
cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste 
state și 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 înscriși în Tabloul 
Național al Arhitecților și vor fi înregistrați automat în Ordinul Arhitecților 
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 prin asociere cu un arhitect cu drept de 
semnătură, membru al Ordinului Arhitecților din România sau al unei
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organizații similare din țara sa – o țară membră UE, o țară parte din 
Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană – care exercită 
legal profesia de arhitect potrivit legislației naționale a statului de 
proveniență, caz în care proiectul va fi depus și semnat de acel arhitect.

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 exercițiul 
deplin al drepturilor civile, dacă îndeplinesc condițiile de onorabilitate și 
de stagiu sau, după caz, de experiență 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: https://www.oar.archi/
exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-
sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-
qualification-and-right-of-signature.

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
https://www.oar.archi/download/public/2_3_en_2020_pdf_1579162051.pdf
https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature
https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature
https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature
https://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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3 Parcurgând Regulamentul concursului, am descoperit anumite prevederi 
care nu îmi sunt clare. Citez partea problematică: 2.1. Calitatea de 
concurent: „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. 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.” 

În Ungaria, profesioniștii independenți / contractanții independenți sunt 
entități juridice. Așadar, poate un profesionist independent să participe la 
concurs?

Da. Aveți posibilitatea de a participa la concurs dacă exercitați profesia 
de arhitect în cadrul unei forme de exercitare a profesiei prevăzute 
de Legea 184/2001 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Ordinului Arhitecților din România sau o formă legală echivalentă 
de exercitare a profesiei din țara dumneavoastră. Toate entitățile 
legale pot participa la concurs, inclusiv birourile individuale de 
arhitectură. 

În completarea celor de mai sus, vă rugăm să parcurgeți și răspunsul la 
întrebarea nr. 2.

4 Co-autorii pot fi persoane fizice în cazul în care autorul principal este un 
arhitect independent?

Din perspectivă juridică, entitatea juridică care participă la concurs 
este ofertantul.

Din motive de recunoaștere profesională, Formularul de participare 
OAR (Anexa 2.2) include posibilitatea de a recunoaște efortul altor 
profesioniști implicați în concurs. Cu toate acestea, coautorii menționați, 
atât timp cât nu sunt asociați legali ai autorului principal (înțeles ca 
birou individual de arhitectură, asociere constituită de birouri individuale
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Consilier Profesional,
arh. Raluca Vișinescu

Coordonator Concursuri OAR,
arh. Mirona Crăciun

de arhitectură, societate civilă de arhitectură sau alte forme legale 
de exercitare a profesiei de arhitect, 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 
conformitate cu punctul 2.1.1 din Regulamentul concursului), nu au nici 
o responsabilitate legală în cadrul procedurii de achiziții publice.

5 Pot participa doar arhitecți cu drept de semnătură? Sau poate participa 
un arhitect peisagist? Situația este următoarea: este vorba despre un 
grup de eprsoane fizice (arhitecți peisagiști) și un arhitect peisagist 
independent, cu drept de semnătură. Poate acest grup să participe la 
concurs în ca atare?

Întrucât scopul acestui concurs este este selectarea celei mai bune 
soluții în vederea reactivării Splaiului Unirii în zona Mărășești - Timpuri 
Noi - Mihai Bravu, pentru atribuirea contractului de proiectare (punctul 
1.2.1., Regulamentul concursului), arhitectul câștigător trebuie să 
asigure semnarea documentației tehnice în vederea parcurgerii 
procedurii de avizare-autorizare și asumarea răspunderii 
profesionale conform legii.

Punctul 2.1.2 al Regulamentului concursului arată că, în orice caz, 
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. 

Conform punctului 2.1.1 al Regulamentului concursului, În cazul unei 
asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs.


