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Nr. 

Crt. 

Întrebare Răspuns 

1.  Cum se face predarea? 

 

 

Predarea proiectelor se face conform Regulamentului Concursului, capitolul 

3.8, cu respectarea și în urma parcurgerii tuturor prevederilor întregului 

Regulament. Regulamentul Concursului, alături de întreaga documentație 

de concurs și de documentele „Întrebări și Răspunsuri” care fac parte 

integrantă a documentației sunt disponibile pe site-ul oficial al concursului, 

https://www.oar.archi/ro/concursuri/parc-est  

2.  Suntem o echipă provizorie formată din birouri 

individuale de arhitectură. Suntem din Italia, iar fiecare 

dintre noi este membru al Ordinului Arhitecților din țara 

noastră. Trebuie să completăm Declarația de asociere 

pentru a defini echipa? De asemenea, în cazul în care 

vom câștiga, va fi necesar să adăugăm echipei un 

arhitect din România, pentru facilitarea evidentă a 

detaliilor logistice și alți operatori tehnici (de exemplu, 

geolog, agronom etc.). Va fi posibil să adăugăm 

referințele pentru acești operatori după anunțarea 

rezultatelor concursului, la momentul semnării 

contractului? 

Da, în cazul în care echipa e formată din mai multe persoane juridice, este 

necesară completarea Acordului de Asociere cuprins în Anexa 2 pentru 

definirea echipei de concurs în cadrul procedurii de achiziție publică. Da, 

subcontractarea de către echipa câștigătoare a concursului a unor firme, 

specialiști sau experți este posibilă după încheierea fazei de concurs. 

https://www.oar.archi/ro/concursuri/parc-est
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3.  Câștigătorul concursului poate să subcontracteze 

anumite servicii către terți în cazul în care aceștia nu au 

completat DUAE și nu au participat în faza de concurs 

(ex: măsurători topografice, studii de biodiversitate, 

studiu geotehnic, proiectare instalații sanitare etc.) 

Da, subcontractarea de către echipa câștigătoare a concursului a unor 

firme, specialiști sau experți este posibilă după încheierea fazei de concurs. 

4.  Dacă nu există subcontractanți, anexa 2.2 formularul 4 

nu trebuie completată și inclusă în plic? 

Da, în cazul în care nu există subcontractanți în faza de concurs, formularul 

4 nu va fi inclus în plic.  

5.  Erori minore în documentație pot fi cauza eliminării 

proiectului din concurs? 

Motivele respingerii unui proiect în cadrul Secretariatului de primire, în 

cadrul fazei de jurizare, în urma prezentării raportului Comisiei tehnice, 

precum și motivele care pot sta la baza descalificării în urma încheierii 

concursului sunt definite fără echivoc în Regulamentul Concursului. 

6.  Ați inclus un formular pentru garanția bancară 

(Formularul 1) în Anexa 2.2 Formulare. Este necesar ca 

acesta să fie lipit pe exteriorul ambalajului? 

 

Includerea formularului pentru garanția de participare în cadrul Anexei 2.2 

Formulare reprezintă o eroare materială, semnalată în documentele 

rundelor precedente „Întrebări și răspunsuri” (Q&A 1, răspuns întrebare nr. 7 

și Q&A 2, răspuns întrebare nr. 8). Participanții nu vor achita o garanție de 

participare și nu vor prezenta formularul 1 în cadrul acestui concurs. Vă 

atragem atenția asupra faptului că documentele „Întrebări și Răspunsuri” fac 

parte integrantă din documentația concursului.  
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7.  Nu există nicio mențiune referitoare la „Descriere 

succintă a concepției arhitectural-peisagistice” (4.1.2 

Tema concursului) în Regulamentul concursului – 

punctul 3.6 Conținutul proiectelor. Vă rugăm să 

clarificați în ce mod trebuie prezentată descrierea. 

Conform articolului 4.1.2 din Tema concursului, „Textele explicative, altele 

decât legendele și titlurile imaginilor, nu vor depăși 1000 de cuvinte și vor fi 

aranjate convenabil pe planșele cu piese desenate.” Prin urmare, textul 

explicativ – descrierea succintă a concepției arhitectural-peisagistice – nu va 

depăși 1000 de cuvinte și va fi cuprins pe planșele de concurs.  

8.  Dacă contractul cu câștigătorul locului 1 nu se 

realizează, ce onorariu va fi acordat celui mai bun 

proiect? 

 

 

Etapa de negociere este descrisă în Regulamentul Concursului, capitolul 4. 

În cazul excepțional în care contractul cu câștigătorul locului 1 nu este 

încheiat în urma finalizării fazei de negociere între echipa de proiectare și 

Autoritatea Contractantă, câștigătorii locului 1 nu pot fi remunerați, fiind 

considerată o retragere a ofertantului din procedura de achiziție publică, 

conform legislației în vigoare.  

9.  Vă rugăm introduceți în modelul de contract de 

proiectare, la articolul 3.1 legat de termene, următoarea 

clarificare: Durata reprezintă timpii de elaborare efectivă 

a documentațiilor și predarea lor către autorități, nu 

include timpii de așteptare a extraselor de carte 

funciară, avizelor, acordurilor, aprobărilor, hotărârilor de 

consiliu local, autorizațiilor sau altor decizii ce țin 

exclusiv de achizitor, dacă acestea împiedică 

continuarea realizării serviciilor de proiectare. 

Clarificarea este acceptată. 

Clarificarea a fost introdusă în Modelul de contract de proiectare în urma 

solicitării. Modelul este cuprins în Anexa 11 – Documentație suplimentară 

Q&A3. 
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10.  Deși s-a eliminat din contractul de prestări servicii 

proiectare mențiunea cu privire la garanția de bună 

execuție, au rămas mențiuni în clauzele 1 (contul 

garanții de bună execuție), 6.1. litera g) (documentele 

contractului), 10.1-10.4, 11.4. Va rugam clarificați dacă 

aceste clauze devin nule.  

Au fost eliminate din contractul de prestări servicii referirile la garanția de 

participare la procedura de concurs de soluții.  

Clauzele pentru garanția de bună execuție se referă la contractul de 

proiectare încheiat cu câștigătorul concursului și se mențin.   

11.  Vă rugăm clarificați obligația de încheiere și menținere 

a unei polițe de asigurare și valoarea minimă a acesteia 

conform contractului de prestări servicii, clauza 11.5. 

Clauzele referitoare la polița de asigurare se mențin. Valoarea poliței de 

asigurare va fi stabilită în cadrul procedurii de negociere, între câștigătorii 

locului 1 și Autoritatea Contractantă.  

12.  Prețul total al serviciilor / onorariul de proiectare include 

participarea la lucrările de pe sit, supravegherea 

lucrărilor în perioada execuției, iar dacă da, în ce 

măsură? Vă rugăm să clarificați valoarea acestei faze! 

Da. Participarea la lucrările de pe sit și supravegherea fiecăreia dintre 

etapele proiectului, descrise în Anexa 2.3.2 – Propunere Financiară, sunt 

activități cuprinse de fazele 3.4, 4.4, respectiv 5.4 – Asistență Tehnică. 

Concurenții vor oferta suma alocată acestei faze prin completarea Anexei 

2.3.1. – Propunere financiară (Piesă de concurs), cu respectarea estimării 

de cost prezentată în Anexa 2.6.  

13.  Costul maxim estimat (1.200.000 EUR) pentru 

contractul de proiectare Parc Est include costurile 

aferente serviciilor de inginerie (ex: lucrări exterioare, 

structuri etc)? Dacă nu, care este bugetul maxim pentru 

acestea? 

Costul estimat include toate fazele contractului de servicii complete de 

proiectare în vederea obținerii autorizației de construire pentru fiecare dintre 

etapele definite conform Anexei 2.3.2 – Propunere Financiară. Vă rugăm să 

parcurgeți detalierea acestora din cadrul Anexei 2.3.2 – Propunere 

Financiară. 
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14.  În anexa 2.6 Estimarea costurilor de investiție și 

proiectare puneți la dispoziție un cost estimat aferent 

intervenției în întreaga zonă, divizat pe subcategorii. 

Arătați faptul că pentru categoria I – Construcții cu 

structuri ușoare este estimat un cost de 1.200.000 

EUR. Această valoare se referă la toate intervențiile 

arhitecturale în suma a 2.500 mp, inclusiv clădirea 

pentru practicarea sporturilor la interior, sală 

multifuncțională etc.? 

Da.  

 

15.  Modalitatea de plată a contractului se va stabili între 

câștigător și autoritatea contractantă? Plata serviciilor 

de proiectare se va realiza în tranșe pentru fiecare 

dintre cele 5 secțiuni din Anexa 2.3.2 – Propunere 

Financiară sau se va realiza într-o singură tranșă la 

sfârșitul lucrărilor de proiectare? 

Plata serviciilor de proiectare se realizează în tranșe, conform Anexei 2.3.2. 

Detalierea modalității de plată poate fi stabilită în cadrul procedurii de 

negociere dintre Autoritatea Contractantă și câștigătorul locului 1.  

 

16.  În Anexa 2.3.2 – Propunere Financiară trebuie detaliate 

studiile și activitățile care se vor realiza pentru fiecare 

serviciu în parte? În cazul în care este necesară 

detalierea acestora, poate fi introdusă o sumă pentru 

lucrări neprevăzute? 

Întrucât Anexa 2.3.1 - Propunere Financiară reprezintă o piesa de concurs, 

prezentată de către concurenți cu respectarea punctului 3.6 din Regulament 

și al punctului 3.7, și protejată de anonimat, modelul pus la dispoziție prin 

Documentația concursului trebuie păstrat, iar modificarea acestuia poate fi 

considerată semn distinctiv. Detalierea Propunerii Financiare poate fi 
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 prezentată în cadrul fazei de negociere, cu respectarea sumelor ofertate 

pentru fiecare etapă de proiectare în parte în cadrul procedurii de concurs.  

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că depășirea plafonului 

maxim estimat pentru serviciile de proiectare atrage punctarea cu 0, 

conform Temei concursului (Capitolul 5, Criterii de atribuire). 

17.  În Anexa 2.3.2 – Propunere Financiară se menționează 

„...prestatorul va verifica și implementa...cerințele 

specifice ale beneficiarului, inclusiv cele pentru 

certificarea BREEAM”. Menționăm faptul că timpul și 

plafonul maxim de investiție și proiectare pot să fie 

depășite semnificativ din motive care țin de cerințele 

specifice a manualelor BREEAM si de costurile 

asociate elaborării documentației de specialiști 

autorizați BREEAM. Vă rugăm să clarificați dacă se 

urmărește obținerea unui certificat BREEAM și care 

este punctajul minim urmărit. 

Se urmărește obținerea unui certificat BREEAM, cu un minimum de 85 de 

puncte. Având în vedere natura procedurii de achiziții publice, plafonul 

maximal de proiectare nu se modifică. 

18.  În documentul "2.6 Estimare plafon investiție și 

proiectare" la pagina 9 se menționează că la valoarea 

de proiectare trebuie adăugată valoarea studiilor 

conexe proiectării (PUZ, respectiv studii preliminare). În 

estimarea finală a valorii contractului de servicii (pagina 

11) nu s-a inclus însă un buget și pentru studiile 

Valoarea studiilor conexe proiectării nu a fost detaliată, însă a fost inclusă în 

estimarea de cost. Se menține plafonul maxim de proiectare conform anexei 

2.6.  
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preliminare. Solicităm eliminarea lor din contractul de 

servicii sau suplimentarea bugetului în consecință. 

19.  Sunt permise operațiuni de modificare a topografiei în 

anumite zone din B (parc urban)? 

 

Da. Face parte din spiritul temei să se propună intervenții de natură diversă 

pentru zona de Grădină publică – B. Nu există restricții în acest sens, altele 

decât cele precizate prin temă. 

20.  În zona accesului principal dinspre Vest (Lac 3 și Iulius 

Mall) limitele viitorului Parc Est (amplasament propus), 

așa cum apar ele in fișierul dwg. Topo_Parcul-Est din 

documentația de concurs, se suprapun cu o porțiune a 

străzii Între Lacuri, o rampă auto și pietonală spre 

garajul unor locuințe colective, și un rond dedicat 

întoarcerii autovehiculelor ce aparține unui bloc de 

locuințe învecinat. 

Accesele carosabile la locuințele și dotările existente trebuie păstrate. Dar în 

măsura în care rezolvarea intrării principale dinspre vest implică 

remodelarea traseelor carosabile și pietonale, intervenția este permisă. 

 

21.  Trebuie păstrat accesul auto pe porțiunea străzii Între 

Lacuri spre parcarea Iulius Mall și pentru aprovizionare 

hotel Univers T? 

22.  Trebuie păstrat accesul auto spre rampa de acces în 

garaj și rampa pietonală a blocului de locuințe 



 

 8 

 

învecinat? 

23.  Trebuie păstrat rondul dedicat întoarcerii 

autovehiculelor ce aparține blocului de locuințe 

învecinat sau se poate elimina? 

24.  Garajele auto dispuse de-a lungul limitei nordice a 

parcului pot fi propuse spre demolare sau trebuie găsite 

soluții pentru integrarea acestora în peisaj? În cazul în 

care este necesară reabilitarea și integrarea acestora în 

peisaj, costurile vor fi suportate de către Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca și trebuie estimate în cadrul 

prezentului proiect sau de utilizatorii acestora în alte 

faze ulterioare și nu fac obiectul concursului?  

Conform informațiilor actuale, o parte dintre aceste garaje au fost deja 

demolate, urmând să dispară și cele existente încă. 

25.  Vă rog să clarificați care sunt zonele D3 și D4 – în 

anexa 6, fig.12, există hașuri diferite pe hartă pentru 

malul nordic, cel sudic și cel vestic, dar prin text toate 

malurile sunt identificate ca D3, pe când în fig.13 avem 

hașuri diferite pentru malul sudic și cel nordic, marcate 

D3 (nord) și D4 (sud). De asemenea, prin sintagma 'mal 

neamenajabil' se dorește a se transmite că nu se pot 

efectua nici un fel de intervenții asupra malurilor 

marcate cu D3? 

Malul nordic al Lacului 3, notat D3 în urma unei greșeli de redactare (FIG. 

13, Anexa 6), aparține de fapt zonei D4, destinată amenajării. Numai malul 

vestic al Lacului 3 constituie zona D4 și rămâne neamenajat, deoarece 

conține o floră și faună valoroase. Vă rugăm să aveți în vedere documentul 

Fig13_Revizuire atașat în Anexa 11 – Documentație suplimentară Q&A3. 
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26.  Dacă malurile nordice și vestice ale Lacului 3 (zona D3) 

sunt considerate neamenajabile, de ce sunt incluse în 

perimetrul de intervenție? 

Malul nordic al Lacului 3, notat D3 în urma unei greșeli de redactare (Fig. 

13, Anexa 6), aparține de fapt zonei D4, destinată amenajării. Numai malul 

vestic al Lacului 3 constituie zona D4 și rămâne neamenajat, deoarece 

conține o floră și faună valoroase. Zona D4 este inclusă în perimetrul de 

intervenție pentru că face parte din ansamblu, iar vecinătatea sa imediată cu 

zonele locuite se cere rezolvată. Vă rugăm să aveți în vedere documentul 

Fig13_Revizuire atașat în Anexa 11 – Documentație suplimentară Q&A3. 

27.  În figura 13 din Anexa 6 – Documentație suport, malul 

nord-estic al lacului 3 figurează ca D.3 – Mal protejat 

neamenajabil, dar are culoare similară cu D.4 – Mal 

amenajabil. De asemenea, malul nord-estic pare să fie 

separat de D.3. Vă rugăm să clarificați dacă malul nord-

estic este amenajabil sau nu. 

28.  Zona D3 este considerată mal protejat neamenajabil, 

dar la vizita pe sit ni s-a spus să creăm o vecinătate 

bună între blocurile nou construite din vestul Lacului 3 

și luciul de apă. Atunci la ce se referă exact faptul că 

malul e neamenajabil? 

29.  Pescuitul este permis pe lacurile din zona protejată în 

sistem catch and release? 

Nu. 

30.  La vizita pe sit am observat activități de pescuit în zonă, 

în special în jurul Lacului 3. Acest tip de activitate este 

Nu. 



 

 10 

 

acceptat? 

31.  Tema concursului prezintă o descriere a elementelor 

care vor fi prezentate pe planșe. Planșa 3 ar trebui să 

prezinte propunerea pentru Zona C.2 – accesul în zona 

de biotop protejat, amenajarea zonei de taluz – C.1 

amenajarea aparatului de traversare a zonei protejate. 

Depinzând de concept și propunerea de amenajare, 

este posibilă prezentarea zonelor mai sus menționate 

sub forma a trei planuri separate, din cauza zonei mult 

extinse? 

Concurenții au toată libertatea în a alege grafica cea mai sugestivă pentru 

explicarea soluțiilor propuse, desigur, respectând formatul general și 

compunerea diferitelor planșe, precizate prin temă. 

 

32.  Conform Tema concurs, Pag. 24, Pct. 3.5.2., Alin. 2, "În 

afara clădirilor cu funcțiuni [...] sau specializate pe 

observarea și supravegherea rezervației naturale 

(foișoare, platforme, pasarele 200-350 mp)." Această 

suprafață dedicată pentru platforme, pasarele, foișoare 

se referă doar la zona de ecosistem și protecție a 

acestuia, sau se referă la întreg amplasamentul? 

Construcțiile enumerate pe pag. 24, pct. 3.5.2., alin. 2 sunt singurele 

permise în zona de rezervație (A) și zonele sale de protecție (C). 

33.  În temă se menționează necesitatea amplasării unei 

zone “destinate unităților de eliminare a deșeurilor 

înlocuibile”. Aceste unități fac referire de fapt, la 

pubelele mobile pentru deșeuri, sau reprezintă 

Pasajul se referă la o zonă amenajată pentru manipularea containerelor de 

colectare a deșeurilor reciclabile. 
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altceva?   

34.  Aleea din partea de sud a Lacului 3, cea care face 

legătura dinspre Mall, asigură accesul doar pentru 

stadionul din zonă, sau reprezintă calea principală de 

acces către terenurile cu Numerele Cadastrale 271491, 

respectiv 388898? 

Stadionul aflat la sud față de Lacul 3 nu este cuprins în zona de studiu a 

prezentului concurs de soluții. Astfel, nici rezolvarea acceselor la stadion nu 

face parte dintre obiectivele proiectului, chiar dacă prezența sa ține de 

situația existentă și nu poate fi ignorată.   

35.  Este permisă folosirea pilonilor de rezistență în zona 

Biotopului protejat, în așa fel încât să se poată asigura 

treceri în această zonă?  

Se va evita folosirea oricărei structuri grele în zona Biotopului protejat. 

36.  În partea de sud-vest a Lacului 3 este prezentă o 

construcție îngrădită, care în ridicarea topografică nu 

este marcată. Ne puteți spune care este funcțiunea 

acesteia, precum și caracterul juridic? 

Cu excepția Julius Mall și a ansamblului de locuințe nu există nicio altă 

vecinătate relevantă din punct de vedere urbanistic în sud-vest a Lacului 3. 

37.  Sunt permise funcțiuni comerciale – terase, restaurante 

– și daca da, numai in perimetrul grădinii publice? Sau 

și în jurul lacului 3? 

 

Prezența unor mici unități de alimentație publică este permisă în perimetrul 

parcului (zona B) și pe malul amenajabil al Lacului 3 (zona D4). Însă, cu 

excepția programelor arhitecturale prevăzute explicit la punctul 3.5.2., 

prezența clădirilor permanente în amenajarea propusă este nedorită și 

împotriva spiritului intervenției de ansamblu. 
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38.  Ce reprezintă structura și grădina care pare să existe în 

zona de Est a Lacului 3, în interiorul limitelor de 

intervenție? 

Este vorba de un mic parc de cartier cu teren de joacă, ce trebuie 

reamenajat și integrat noii compoziții peisajere. 

39.  Ne-ar interesa să aflăm care ar fi poziția exactă pe sit a 

salciei Salix Alba menționată in documentație. 

 

Arborele se află în colțul nord-estic al paralelogramului format de strada 

betonată, drumul de pământ paralel aflat la nord față de ea și cele două 

poteci paralele care le leagă pe direcția nord-vest – sud-est. Vă rugăm să 

aveți în vedere documentul poziționare_Salix Alba atașat în Anexa 11 – 

Documentație suplimentară Q&A3.  

 

Important 

Informăm participanții la concurs asupra faptului că domnul arhitect Șerban Țigănaș, membru plin în juriul concursului de soluții, s-a recuzat 

din aceasta poziție pe data de 4.01.2020. Prin urmare, membrul supleant reprezentant al profesiei de arhitect, arh. Tamina Lolev, va 

prelua rolul de membru plin al Juriului pe toată perioada jurizării concursului internațional de soluții pentru amenajarea Parcului 

Est, conform Regulamentului Concursului, art. 1.5.4.  

 

arh. Mirona Crăciun  

Coordonator Concurs  

 

Consilieri profesionali 

arh. Kázmér Kovács  

arh. Răzvan Vasiu 

 


