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Nr. 

Crt. 
Întrebare Răspuns 

1.  Vizita pe sit este obligatorie în cadrul acestui concurs? 

 

Conform Regulamentului, participarea la vizita pe sit nu condiționează participarea 

dumneavoastră la concurs.  

2.  Regulamentul prevede ca termenul limită de predare să 

fie data la care ajunge coletul la sediul OAR Cluj, nu 

data poștei pentru trimiterea coletului. Fiind o echipă 

care trimitem din afara României, timpii de procesare și 

livrare vor fi considerabil mai mari, ca atare timpul de 

lucru va fi mai scurt. Va rog clarificați dacă acceptați un 

colet trimis cu data poștei înainte de sau 29.01.2021. 

 

 

Conform punctului 3.8.2, alin. (2) din Regulamentul Concursului, „Data și ora limită a 

predării proiectelor depuse la sediul secretariatului de concurs sau transmise prin 

curier este cea stabilită în calendarul de concurs. Depășirea datei și orei limită 

atrage respingerea ofertei.” 

Prin urmare, data și ora menționate în Calendarul concursului, Regulament, punctul 

3.17, 29 ianuarie 2021, ora 16:00, se referă la data și ora limită pentru depunerea 

proiectelor la sediul secretariatului, prin predare sau transmitere prin curier, cu 

respingerea coletului în cazul depășirii acestui termen. Această prevedere respectă 

reglementările legale din domeniul achizițiilor publice și a fost anunțată odată cu 

lansarea concursului.  

3.  Sunt arhitect columbian și am rezidența actuală în 

Santiago de Chile. Pot participa fără să fac parte din 

niciuna dintre aceste țări (România, toate țările Uniunii 

Întrucât scopul acestui concurs este „alegerea celei mai bune soluții în vederea 

amenajării Parcului Est din Cluj Napoca, pentru atribuirea contractului de proiectare,” 

în vederea realizării proiectului câștigător (punctul 1.2.1. Regulamentul concursului), 
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Europene, ale Spațiului Economic European și 

Confederației Elvețiene)? 

 

 

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 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. 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 organizații similare din țara 

sa – o țară membră UE, a Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene 

– 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. 

Vă rugăm să parcurgeți și răspunsul la întrebările 1-3 din cadrul Rundei 1 „Întrebări și 

Răspunsuri,” publicate pe site-ul oficial al concursului în data de 16 noiembrie 2020 în 

limba română: https://www.oar.archi/ro/concursuri/comunicate/parc-est și în limba 

engleză: https://www.oar.archi/en/concursuri/comunicate/east-park   

https://www.oar.archi/ro/concursuri/comunicate/parc-est
https://www.oar.archi/en/concursuri/comunicate/east-park
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4.  Este o competiție foarte interesantă, mi-a făcut plăcere 

să parcurg tema, mă întreb dacă este deschisă și 

acelora care nu sunt oficial arhitecți dar au făcut 

masterate în arhitectură? 

 

  

Din rațiuni identice cu cele explicate prin răspunsul la întrebarea numărul 3 din cadrul 

prezentului document Q&A, întrucât scopul acestui concurs este „alegerea celei mai 

bune soluții în vederea amenajării Parcului Est din Cluj Napoca, pentru atribuirea 

contractului de proiectare,” în vederea realizării proiectului câștigător (punctul 1.2.1. 

Regulamentul concursului), restricția de participare exprimată la punctul 2.1.2. din 

Regulamentul concursului („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.”) 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. 

Prin urmare, puteți participa la concurs, câtă vreme condiția exprimată la punctul 

2.1.2 este integral respectată: prin angajarea unui sau asocierea cu 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 și a statului de proveniență.  

Vă rugăm parcurgeți și răspunsul la întrebarea numărul 5 din cadrul prezentului 

document Q&A.   

5.  Pentru a putea participa la concurs ca și persoană 

juridică (firmă de proiectare) în Regulamentul 

concursului este specificat la punctul 2.1.2 Concurenții 

Pentru început, redăm conținutul punctelor 2.1.1 și 2.1.2 din Regulamentul 

concursului:  
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persoane juridice vor avea obligatoriu ca asociat sau 

angajat un arhitect cu drept de semnătură, membru al 

Ordinului Arhitecților din România. Ce presupune 

termenul de asociat? Arhitectul cu care se va asocia 

firma de proiectare prin Declarația de asociere 

(Formularul de asociere)? 

 

„2.1.1 Concurenții pot fi birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite de 

birouri individuale de arhitectură, societăți civile 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 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 acest sens, Declarația de asociere cuprinsă în Anexa 2 – Regulamentul 

Concursului (2.2 Formulare de participare) are valoare legală pentru definirea 

asocierii dintre entitățile care compun echipa de concurs. 

Prin acestea înțelegem că entitățile care doresc să participe la concurs într-o 

echipă (asociere de două sau mai multe birouri de arhitectură, SRL-uri etc.) sau 

acele persoane juridice care nu îndeplinesc condiția exprimată la punctul 2.1.2 

(„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”) vor folosi Declarația de Asociere 

inclusă în Anexa 2 pentru definirea echipei participante la procedură.  
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Vă atragem atenția, conform punctului 2.2 din Regulamentul Concursului, asupra 

faptului că Formularul DUAE trebuie să fie completat pentru fiecare 

ofertant/asociat/subcontractant/terț susținător.   

6.  Documentul în varianta română Regulamentul 

Competiției, punctul 3.6.2 Conținutul Proiectului, 

subpunctul c), bullet 2 menționează formularul de 

identificare pentru Expoziția Concursului este modelul 

Anexa 2.7, iar același document în varianta engleză 

menționează același model ca fiind Anexa 2.9. Vă rog 

clarificați. 

Formularul de identificare este cuprins în Anexa 2 – Regulament, în sub-Anexa 2.7.  

 

7.  Documentul Regulamentul Competiției, punctul 3.6.2 

Conținutul Proiectului, subpunctul c), bullet 3 

menționează ca Drive-ul USB va conține toate 

documentele de participare în format .doc. Cum vor fi 

acestea semnate și ștampilate? Cum asigurați 

securitatea datelor completate în format .doc, acesta 

fiind un format editabil? 

 

Conform Regulamentului Concursului, punctele 2.2 (Formulare de participare), 3.6 

(Conținutul proiectelor), 3.7 (Anonimatul proiectelor) și 3.8 (Predarea proiectelor), 

amintim faptul că formularele de participare semnate și ștampilate (conform punctului 

2.2), alături de stick-ul usb, vor fi introduse într-un plic secretizat, prezentat conform 

punctului 3.6, sigilat.  

Documentele oficiale și de referință în cadrul achiziției sunt cele semnate și 

ștampilate, solicitate în format print.  

Formularele incluse pe stick-ul usb în format .doc servesc la procesarea eficientă a 

datelor participanților pentru activitățile din cadrul procedurii de post-jurizare concurs 

(anunțarea pe mail a participanților privind rezultatele procedurii, încărcarea în SEAP 

a listei de participanți, încărcarea pe site-ul competiției a galeriei de proiecte etc.). 
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Aceste acțiuni au loc după încheierea procedurii de jurizare și semnarea Raportului 

Juriului și a anexelor sale de către toți jurații.   

8.  În contractul de prestări servicii, la clauza 10.1 (2) este 

menționat:  Achizitorul are obligaţia de a elibera 

garanţia pentru participare în cel mult ..... zile lucrătoare 

de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. Vă rog 

să precizați și să clarificați dacă există garanție de 

participare, întrucât nu am regăsit specificat acest lucru 

în cadrul documentației. 

Clauza a fost menținută în contract dintr-o eroare materială. Participanții nu vor 

depune o garanție de participare în cadrul acestui concurs. Pentru stabilirea coerenței 

documentației concursului, vă rugăm să vedeți Anexa 10 – Documentație 

suplimentară Q&A2, documentul 2.5 Model contract servicii de proiectare Q&A2. 

 

 

9.  Prin regulamentul de concurs se cere completarea 

formularului DUAE în format editabil. Fișierul regăsit în 

documentele atașate este în format PDF și are un 

format atipic față de un format tipizat uzual. Urmează să 

puneți la dispoziție un alt fișier DUAE sau cum 

recomandați a se proceda? 

Vă rugăm să găsiți atașate în Anexa 10 – Documentație suplimentară Q&A2 

formularele DUAE în format editabil Word.  

Please find attached in Annex 10 – Additional documentation Q&A2, the DUAE form 

in a Word editable format.  

 

10.  Am parcurs tema în ambele versiuni, română și 

engleză, și am identificat o neconcordanță în capitolul 

cu piesele SCRISE cerute, deci 4.1. în versiunea în 

limba română apare o piesă în plus - 4.1.3. Plan de 

management al Parcului Est, cu accent pus pe 

Atragem atenția participanților interesați asupra faptului că piesa cerută prin punctul 

4.1.3 din versiunea în limba română a Temei concursului – Plan de management al 

Parcului Est (piesă scrisă) apare în textul temei dintr-o eroare 

materială. Participanții nu vor include un plan de management în conținutul 
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administrarea rezervației naturale - care nu se 

regăsește sub nicio formă în versiunea în engleză. Vă 

rugăm să clarificați cât se poate de curând dacă 

această piesă a fost eliminată sau dacă este necesară 

și să ne oferiți informații suplimentare în legatură cu 

formatul dorit - număr de pagini, număr de cuvinte etc.  

 

proiectelor.  

Punctul 4.1 Piese scrise se va citi în felul următor: 

„4.1. Piese scrise 

4.1.1. Oferta financiară pentru proiectare. 

4.1.2. Descriere succintă a concepției arhitectural-peisagistice; se vor explica bazele 

conceptuale ale soluției propuse și se vor motiva deciziile punctuale pentru o 

rezolvare sau alta. Textele explicative, altele decât legendele și titlurile imaginilor, nu 

vor depăși 1000 de cuvinte și vor fi aranjate convenabil pe planșele cu piese 

desenate.” 

11.  Am observat că aria de implementare nu coincide cu o 

serie de limite de proprietăți private, în special între 

zona C.2 ș Lacul 2 și în jurul Lacului 3. În mod specific, 

pe plan pare că Lacul 3 nu este în totalitate posibil de 

parcurs pietonal, în partea de nord. Trebuie să luăm în 

considerare oricum aria de implementare așa cum este 

propusă? 

Da. Trebuie luată în considerare aria de studiu indicată prin tema de concurs (figura 

13), abordată în felul indicat tot acolo.  

  

12.  În tema de proiectare la punctul 4.2. Piese desenate, 

Planșa 3 se cere: Planșa 3: Detalierea zonei de 

Grădină publică planul de amenajare al zonei C.2 – 

Rezolvarea accesului în zona de protecție a biotopului, 

Titlul planșei 3 se referă implicit la amenajarea zonei B – grădină publică. Prin 

urmare, in cadrul acestei planșe se dorește o detaliere, față de Planșa 1, a zonelor 

importante ale grădinii publice, mai cu seama a spațiilor de dialog cu zonele C și A. 

Se dorește, de asemenea, ilustrarea integrării peisajere a clădirilor propuse, care se 
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amenajarea zonei de taluz – C.1, rezolvarea traversării 

zonei protejate, planuri de plantare – scara 1:200; 

planul, secțiunile și vederile caracteristice ale 

pavilionului cultural sau ale sălii de sport – scara 1:200; 

ilustrarea integrării peisajere a construcției propuse. 

Conform Fig. 13 grădina publică este zona B, iar planul 

de detaliere se referă la C.2 respectiv C.1, fâșii de 

protecție a ecosistemului. Vă rugăm să clarificați. 

află, fără excepție, situate în zona B. 

Detaliile cu grad maxim de dificultate se află însă în zonele intermediare C1, C2, care 

tratează trecerea de la grădină publică la zona de protecție a ecosistemului. Relațiile 

spațial-funcționale dintre habitatul uman și cel sălbatic constituie cheia de boltă a 

rezolvărilor propuse. 

 

  

13. ` Am dori să atragem atenția asupra unor specificații din 

temă care nu sunt în concordanță cu aspectele 

menționate în studiul geotehnic anexat temei. În temă 

sunt specificate în repetate rânduri condițiile de fundare 

probematice, și anume la caitolul „3.1. Condiționări”, în 

subcaptiolele 3.1.3 Configurația geologică (pag. 17) ; 

3.5.3. Plastica arhitecturală (pag. 24); 3.7. Concluzii: 

Performanța multicriterială (pag. 25). Sunt menționate o 

serie de probleme pe care condițiile de fundare le vor 

pune în cazul construcțiilor închise, sau pavilioanelor 

deschise, precum și nevoia de a opta pentru o soluție 

de tip fundație radier pe piloți, elemente constructive ce 

pot coborî până la o adâncime de 50,00m în sol. Totuși 

studiul geotehnic spune altceva. În cadrul capitolului 

„Evaluarea geotehnică”, la punctul 2. Condiții de 

Sistemul de referință pentru soluțiile preconizate este tema de concurs, respectiv 

posibilitatea ca – în funcție de amplasarea lor – clădirile propuse în grădina publică 

să aibă nevoie de fundații speciale, putând ajunge la adâncimi de 50 de metri. 

Cerințele formulate în temă au rezultat din coroborarea mai multor studii de 

specialitate.  

Datele geotehnice relevante în acest sens se regăsesc într-un studiu geotehnic mai 

amănunțit, comandat de RADP Cluj-Napoca, de unde transcriem un extras referitor 

la condițiile de fundare: „După stabilirea poziției construcțiilor definitive, pe 

amplasamentul acestora se vor realiza foraje până la interceptarea stratului de bază 

marnos sau sare. Se atrage atenția asupra faptului că stratul de bază poate fi situat la 

adâncimi mai mari de 50 de m”. („Studiu geotehnic, Masterplan zona verde Est...”, 

întocmit de S.C. Geodesign S.R.L, proiect nr. 1157/2018, pag. 16) 
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fundare, este precizat după cum urmează: „Stratul bun 

de fundare este stratul de Argilă nisipoasă prăfoasă, 

brună, plastic vărtoasă (2)- [care se se află la cota -

2,60m] pentru F1, Argilă nisipoasă, brun-cenușie (3) 

pentru F2- [care se află la cota -1,00 m] , Argilă 

nisipoasă prăfoasă, cenușie [care se află la cota -

1,00m] pentru F3 și Pietriș cu nisip (3) interceptate pe 

adâncimea forajelor [care se află la cota -5,00m]”(pag. 

11). Într-adevăr este recomandat același sistem de 

fundare în studiul geotehnic, precum cel menționat în 

temă dar adâncimea maximă de fundare despre care 

este vorba este de maxim -5,00m, nu -50,00m . Iar 

adâncimea de îngheț este de -0,90 m, așadar nici acest 

factor nu argumentează cei -50,00m. 

Este vorba de o problemă de redactare în temă? Pe 

care dintre cele două documente să ne bazăm în 

demersul nostru? 

 

 

 

14.  In fișierul topo DWG pot vedea că a fost desenat la 

scara 1:500 dar nu scrie dimensiunea plasei. Scara la 

care este desenat planul nu încape 1:1000 pe un A0. 

 

În fișierul topo .dwg din documentația de concurs, pe layer-ul „Planșe” sunt figurate 

formatele de hârtie A0, scara 1:500. Scara e menționată și în chenarul planșelor și în 

colțul dreapta sus din fișierul topo.dwg.  

Pentru clarificare mai precizăm în punctul 4.2 al Temei de concurs sunt descrise 

formatele pe care se vor ilustra soluțiile propuse – Planșele de concurs- respectiv A0 



 

 10 

 

extins, cu dimensiunile 900x1540 mm.   

15.  Solicităm punerea la dispoziție a ridicării topografice 

georeferențiate. Menționăm .dwg-ul primit nu este în 

coordonate Stereo 70.  

 

Observațiile topografice culese încă din faza de teren sunt determinate direct in 

Stereo70, respectiv MN75. Pentru siguranță, un nou fișier topo .dwg a fost încărcat in 

documentația de concurs, Anexa 10 – Documentație suplimentară Q&A2. Rugăm 

participanții să consulte acest document. 

16.  La cele două planșe, pe care sunt figurate zonele de 

protecție (1 – Fig. 13 Zonificarea funcțională a 

perimetrului de intervenție și 2 – Planșa Suprapunerea 

rețelelor edilitare cu zona parc Sopor) există diferențe 

semnificative precum zona de protecție de-a lungul 

Becașului, respectiv malul Lacului. Care dintre cele 

două planșe se consideră a fi valabilă? 

Se consideră valabilă planșa de la Figura 13. 

  

17.  În figura 115 din Studiul peisajer, la ce hartă vă referiți? 

Este posibil să fie identificate pozițiile arborilor în 

situația curentă? 

 

Studiul peisajer nu conține releveul amănunțit al arborilor de pe amplasament. 

Tabelul din Fig. 115 este asociat planului din Fig. 114, pe care se pot identifica 

zonele cu floră preponderent acvatică sau arborescentă etc. Acest nivel de detaliere 

se consideră suficient pentru elaborarea soluției corespunzătoare concursului.  

Identificarea și situarea pe plan a arborilor de valoare care urmează să fie integrați în 

compoziție reprezintă una din sarcinile ce-i vor reveni autorilor soluției câștigătoare – 

elaboratorii proiectului tehnic, respectiv ai detaliilor de execuție. 
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18.  Terenurile de sport, clădirea pentru sporturi interioare și 

amfiteatrul trebuie plasate într-un loc anume sau le 

putem sugera oriunde, cât timp terenul permite 

construcție?  

Terenurile de sport și clădirile proiectate pentru zona de grădină (B) publică pot fi 

amplasate oriunde, însă de preferință periferic față de limitele terenului de studiu 

(vezi tema de concurs, punctele 3.2.3, 3.3.2). 

19.  Este posibilă îngroparea conductei de gaz în 

rezervație? Dacă răspunsul este negativ, atunci de ce? 

 

Nu se prevede îngroparea porțiunii supraterane a conductei de gaz, din motive 

tehnice aflate dincolo de scopurile prezentului studiu. Prezența sa vizuală 

dezavantajoasă va trebui să fie rezolvată cu mijloace peisajere. 

20.  Se acceptă repoziționarea stâlpului utilitar din nordul 

sitului în fața accesului C2? 

Da. Fiind vorba despre un concurs de soluții, rămâne ca detalierea proiectului tehnic 

să propună rezolvarea cea mai potrivită. 

21.  Se acceptă repoziționarea tomberoanelor și 

recipientelor de reciclat? 

Da.  

22.  În cazul mobilierului urban, va trebui urmărită o listă 

specifică de producători sau putem propune elemente 

adecvate soluției si viziunii generale propuse? 

 

Proiectanții au toată libertatea de a introduce mobilierul urban pe care-l consideră 

potrivit cu soluția propusă. Desigur, mobilierul trebuie să fie în acord cu cerințele 

majore ale temei, ca de pildă cea referitoare la relația dintre iluminatul public și viața 

de noapte a diferitelor specii de animale. 

De asemenea, concurenții trebuie să țină cont de valoarea plafonului maxim estimat 

pentru investiție – Anexa 2.6. 
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23.  Este posibil să găsim o listă de gândaci și insecte care 

trăiesc în zona proiectului? 

Toate informațiile disponibile, referitoare la faună, se găsesc în Anexa  4.4 a 

documentației de concurs, „Studiu preliminar de biodiversitate.” 

 

Important  

 

1. Atragem atenția participanților interesați asupra faptului că piesa cerută prin punctul 4.1.3 din versiunea în limba română a Temei 

concursului – Plan de management al Parcului Est (piesă scrisă) apare în textul temei dintr-o eroare materială.  

Participanții nu vor include un plan de management în conținutul proiectelor 

 

2. Participanții nu vor constitui o garanție de participare în cadrul acestui concurs. În acest sens, a fost eliminată clauza 10.1 (2) din 

Modelul Contractului de servicii de proiectare. Vă rugăm să aveți în vedere Anexa 2.5.R – Model contract servicii de proiectare atașat în 

Anexa 10 – Documentație suplimentară Q&A2. 

 

arh. Mirona Crăciun  

Coordonator Concurs  

 

Consilieri profesionali 

arh. Kázmér Kovács  

arh. Răzvan Vasiu 

 


