
  

PROCES VERBAL  

JURIZARE CONCURS  

CONCURS DE IDEI   

RESTAURAREA, PUNEREA ÎN VALOARE ŞI  

REFUNCŢIONALIZAREA PALATULUI „MICUL TRIANON”,  

FLOREŞTI, PRAHOVA  

DATA : 5 - 6 OCTOMBRIE 2015  

LOC: Anexa MNAC, București  

1. Juriul:  

Membri titulari:  

- arh. Şerban Sturdza;   

- arh. Kazmer Kovacs;   

- arh. Anca Mitrache;   

- arh. Ştefan Bâlici;   

- arh. Andrei Şerbescu;  

Membru supleant  

- arh. Violeta Răducan;  

2. Desfăşurarea jurizării – organizarea  

 Dl. arh. Şerban Sturdza, membru titular în juriu, a anunţat că, din motive 

personale, nu poate fi prezent la deschiderea lucrărilor.  

 Conform Regulamentului, dna. arh. Violeta Răducan (membru supleant prezent) 

a devenit membru titular, prin decizia juriului.  

Toţi membrii juriului fiind prezenţi s-a procedat la alegerea unui preşedinte.  

Preşedinte al juriului a fost ales domnul arh. Kazmer Kovacs.  



Alături de juriu a fost prezent în calitate de consilier profesional şi tehnic 

domnul arhitect Horia Moldovan.  

La lucrările juriului participă fără drept de vot arh. Mirona Crăciun, secretar 

jurizare.  

În concurs s-au prezentat 20 de proiecte, dintre care 14 au fost predate direct 

la sediul secretariatului, iar restul prin curierat.  

Nici un proiect nu a sosit cu întârziere.  

S-a prezentat şi aprobat raportul de prejurizare, întocmit de comisia tehnică în 

urma verificării respectării cerinţelor temei şi condiţiilor regulamentului.  

În jurizare a fost admis un număr de 20 proiecte.   

3. Criteriile de jurizare:  

Criteriile de evaluare şi selecţie sunt cele publicate în tema concursului:  

- Respectarea identității și spiritului locului – maniera de punere în 

valoare a ruinei palatului prin soluția propusă.  

- Originalitatea, claritatea şi unitatea concepţiei spaţiale și de 

amenajare propuse.  

- Obţinerea unui bilanţ de suprafețe și a unei organizări funcţionale 

optime.  

- Sustenabilitatea soluțiilor propuse și raționalitatea folosirii resurselor.  

- Eficiența și fezabilitatea soluțiilor propuse.  

- Respectarea plafonului de cost al lucrărilor de intervenție 

(arhitectură, structură, instalaţii) de 18.000.000 lei inclusiv TVA, cu o 

depăşire de max. 10%.  

4. Desfăşurarea jurizării – modul de lucru:  

Juriul și-a stabilit următoarea metodă de lucru:  



Analiza și deliberările au fost precedate de o prezentare a temei, a cerințelor și 

criteriilor de evaluare.  

S-a convenit că selecția proiectelor să se realizeze prin mai multe runde de 

departajare a soluțiilor.  

Runda I  

Juriul a analizat individual, într-o primă rundă proiectele si s-a făcut o prima 

selecție corespunzător cerințelor temei și criteriilor de evaluare şi selecție.   

Proiectele selectate în urma primei runde pentru a merge mai departe au fost:   

52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 70   

Runda II  

Pentru a doua rundă de analiză, departajarea proiectelor rămase în concurs  

s-a realizat prin dezbateri asupra fiecărui proiect în parte după care s-a trecut la 

vot.  

În urma votului, juriul a decis proiectele calificate pentru a fi analizate în runda 

a treia:  

56, 59, 67  

Runda III  

S-au reluat discuțiile in plen pe marginea fiecărui proiect. S-au luat in 

considerare diversele calități ale proiectelor precum si eventualele riscuri în timp 

ale soluțiilor.  

Runda IV – Acordarea premiilor  

In urma unei noi dezbateri în detaliu pe marginea celor 3 proiecte juriul a 

hotărât:  

Se acorda premiul I in valoare de 3000 euro proiectului cu nr. de concurs 59.  

Se acorda premiul II in valoare de 2000 euro proiectului cu nr. de concurs 56.  

Se acorda premiul III in valoare de 1000 euro proiectului cu nr. de concurs 67.  



  

  

4. Concluzii finale și recomandări  

 In general, proiectele predate prezintă soluții interesante la o temă de proiectare 

complexă, și o diversitate remarcabilă de abordări. In aceste condiții, primele 

două runde de departajare vizau selectarea propunerilor cât mai adecvate temei 

și contextului istoric.  

 Cele trei proiecte rămase în concurs au fost supuse analizei critice pentru a se 

stabili ierarhia finală. Decizia a avut în vedere, dincolo de calitatea răspunsurilor 

oferite cerințelor temei, contextul istoric și peisajer, valoarea arhitecturală a 

proiectelor, precum și aspecte legate de funcționalitatea viitoare și viabilitatea 

rezolvării pe termen lung.  

 Proiectului cu nr. de concurs 59 – Premiul I  

Proiectul a fost apreciat pentru calitatea generală a arhitecturii noi pe care o 

propune, abil țesută cu structura existenta a monumentului. Rezolvarea 

funcțională clară și dezvoltată, răspunde optim cerințelor temei de concurs. Ruina 

palatului, prin aceasta intervenție, redevine un edificiu funcțional din toate 

punctele de vedere, fără ca valoarea sa de monument istoric să aibă de suferit. 

Atât compoziția arhitecturală cât și materialele alese creează o reîntregire firească 

a arhitecturii, evitând pastișa.   

Volumul rămâne practic neschimbat în timp ce spațialitatea propusa, deși 

congruentă cu fostul palat, realizează o ambianta contemporana. Nu se revine în 

mod fidel la geometria anterioară, ci prin diviziunile și ierarhia nou instituite se 

restituie caracterul și prestanța monumentului.  

Se recomandă regândirea dispozitivului de acces dinspre logie spre 

grădină, deoarece propunerea scoate din proporție fațada cu colonada.   

Proiectului cu nr. de concurs 56 – Premiul II  

Soluție arhitecturală cu o încărcătură poetică semnificativă care se 

distanțează de monumentul istoric, plasându-l într-o postura de exponat. Un 



exercițiu artistic minimalist, limpede, cu o expresivitate severă, spațialitate 

tranșanta. Cerințele funcționale sunt rezolvate pe o suprafața construită 

desfășurată mult mai mica decât a palatului.  

Apare problematică înglobarea zidăriilor istorice în structura nouă din beton 

armat. Se mizează poate excesiv pe expresivitatea plastică a intervenției în 

defavoarea oricărei alte relații cu structura existentă.   

Proiectului cu nr. de concurs 67 – Premiul III  

A fost apreciat felul în care propunerea alege să ocupe parțial structura 

existentă, înțelegând atât nevoia de a se folosi de materia rămasa, dar și de a 

păstra golul, lipsa, ca parte integrantă și necesară a reașezării pe acest loc. A fost 

privit ca un mod delicat de a încerca asumarea condiției de ruina a palatului, fără a 

îl priva totuși de natura firească a spațiilor necesare noii utilizări și a alăturării 

acestora.  

 Tratarea sălii multifuncționale ca pe un spațiu izolat, ce pierde orice legătura cu 

grădina și exteriorul, împreuna cu decuparea semnificativă prin acest gest a unor 

părți ale structurii încă existente la nivelul subsolului, a fost considerată 

problematică.   

S-a încheiat procesul verbal în trei exemplare la București, în data de 6.10.2015.  

arh. Kazmer Kovacs;   

  

arh. Anca Mitrache;   

  

arh. Ştefan Bâlici;   

  

arh. Andrei Şerbescu;  

  

arh. Violeta Răducan;  

Secretarul juriului, arh. Mirona Crăciun  


