


ingineriei sau al prelucrarii datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze 
concurentiale, cu sau fara acordarea de premii". 

-
De asemenea, conform art. 105 din aceea�i lege, concursul de solutii poate fi organizat in 
una dintre urmatoarele modalitati: 
a) in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica de servicii;
b) ca o procedura de atribuire distincta, cu premii sau plati acordate participantilor.

Din experienta de pana acum, a reie�it ca aceste prevederi legislative sunt interpretate de unele 
autoritati publice pentru care organizam concursuri in contradictie cu regulile internationale ale 
Uniunii Internationale a Arhitectilor (Ghidul UIA-UNESCO pentru concursuri) pe care, ca organizatie 
profesionala afiliata, trebuie sa le respectam. Conform acestor reglementari, un concurs trebuie sa 
aiba eel putin trei premii (se recomanda �i mentiuni), urmand ca premiul 1 sa primeasca �i 
contractul. Este prevazuta �i eventualitatea ca premiul in bani sa fie_ considerat ca acont al 
contractului de proiectare, odata ce se semneaza contractul. In cazul in care (din conditii 
independente de concurs) nu se poate semna contractul cu ca�tigatorul premiului 1, se trece la 
negocierea cu premiul 2, in acelea�i conditii. Dar atunci, ca�tigatorul premiului 1 trebuie sa i�i 
primeasca premiul. 
Aceasta ,,regula" a concursurilor de arhitectura are ca scop atragerea unui numar cat mai mare de 
candidati de calitate, astfel incat rezultatul final sa fie cat mai bun din punct de vedere profesional. 
Or, unele autoritati publice considera ca aceasta cerinta contravine legii �i se orienteaza catre 
organizarea de concursuri care sa aiba drept finalitate doar atribuirea contractului, considerand ca 
legea nu le da dreptul sa organizeze un concurs care sa aiba ca rezultat atat premierea 
ca�tigatorilor, cat �i atribuirea contractului de proiectare. 
In lipsa unui ghid oficial de bune practici pentru organizarea concursurilor de solutii de arhitectura, 
nelamurirea acestei reglementari poate genera atat aplicarea neunitara a legislatiei in vigoare, cat �i 
slabirea concurentei de calitate. 
O.A.R. considera extrem de importanta premierea concurentilor clasati pe primele trei locuri, avand 
in vedere efortul �i volumul de munca necesar pregatirii unor oferte ce contin propuneri inovative �i 
cu o valoare artistica deosebita. Experienta internationala �i nationala a dovedit ca aceasta conditie 
de atractivitate este o garantie a calitatii serviciului care urmeaza sa fie achizitionat, ceea ce este in 
conformitate cu spiritLil legii 98/2016. 

Prin urmare, va rugam sa emiteti un punct de vedere in aceasta privinta, prin care sa oferiti o 
interpretare oficiala a legislatiei privind achizitiile publice �i din care sa rezulte fara echivoc �i general 
aplicabil concursurilor de solutii, daca ii este permis sau nu autoritatii contractante sa organizeze un 
astfel de concurs, care sa aiba ca rezultat atat premierea castiqatorilor cat si atribuirea contractului 
prin negociere si fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. 

Cu deosebita consideratie, 

arh. Drago� $erban Ion Tigana� 
Pre�edinte OAR 
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