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Concursul de arhitectură este procedura de selecție care urmărește găsirea celei mai 
adecvate soluții pentru proiectul pe care promotorul dorește să o dezvolte. Concursul 
încurajează competitivitatea, ceea ce se traduce într-o arhitectură mai bună din punct de 
vedere funcțional, cultural și tehnic.



Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională apolitică, de 
interes public, autonomă şi independentă, fondată în baza Legii 184/2001, 
republicată, care are rolul de a reprezenta interesele profesiei de arhitect.
Atât administrația publică a orașelor, cât și Ordinul Arhitecţilor din România, au 
ca scop creșterea calităţii mediului construit. Iar creșterea calităţii produsului de
arhitectură este posibilă doar dacă atribuirea contractelor de proiectare se face 
în principal pe baza calităţii proiectelor participante și nu prin alegerea preţului 
cel mai mic.
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1. CE ESTE 
CONCURSUL DE ARHITECTURĂ?

Concursul de arhitectură este procedura de selecție 
care urmărește găsirea celei mai bune soluții pentru 
proiectul pe care un client ar dori să îl dezvolte. Prin 
„client” ne referim atât la Autorități Contractante – 
instituții publice, cât și la Promotori privați. Un concurs 
de soluții bine organizat oferă un cadru de bună 
practică profesională prin care poate fi obținută o 
arhitectură mai bună din punct de vedere conceptual, 
estetic și tehnic. Se pot organiza concursuri pentru 
o clădire nouă sau pentru reabilitarea și extinderea 
uneia existente, pentru un ansamblu de clădiri, pentru 
spații publice, părți ale orașelor sau orașe întregi. De 
asemenea, instrumentul concursului de arhitectură 
poate fi folosit pentru rezolvarea unor situații care 
solicită maximum de inovare.

Organizarea unui concurs de soluții presupune 
coordonarea mai multor elemente, dintre care cele 

mai importante sunt:
• evaluarea corectă, printr-o analiză de costuri 
transparent justificată, a resurselor necesare – o 
valoare a contractului și a premiilor corect apreciată 
în raport cu cerințele contractului,
• o temă de concurs bine întocmită, însoțită 
de studii de fundamentare, care descrie în mod 
cuprinzător obiectivul,
• un juriu alcătuit dintr-o majoritate de arhitecți 
recunoscuți la nivel național și internațional, precum 
și profesioniști cu specializări complementare, 
care analizează proiectele comparativ, stabilind un 
clasament final și un câștigător,
• o procedură clară, corectă și transparentă în 
toate punctele sale, de la lansarea concursului și până 
la finalizarea lui.
• asigurarea anonimatului participanților la 
procedură.
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2. CE TIP DE CONCURS 
DE SOLUȚII ORGANIZEAZĂ OAR?

Având o experiență de peste 15 ani în organizarea 
concursurilor, OAR poate să devină partenerul 
necesar în desfășurarea oricărui concurs de soluții 
de arhitectură. Interesul OAR ține de politica pentru 
arhitectură pe care o promovează și care are ca 
scop creșterea calității mediului construit, prin 
creșterea nivelului de competență profesională, 
competitivitate, educare și implicare a publicului. 
Concursurile de soluții organizate de OAR urmăresc 
Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale 
a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor 
Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și 
urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO 
din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, 
prevederile Ghidului de bune practici în organizarea 
concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu 
respectarea prevederilor legislației în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică. De 

asemenea, concursurile de soluții sunt organizate ca 
o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând 
ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din 
aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să 
fie atribuit concurentului câștigător al concursului, 
în urma unei proceduri de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare.
Ordinul Arhitecților din România organizează doar 
concursuri de soluții care respectă standardele 
internaționale de organizare a concursurilor. 
Urmărirea standardelor de bună practică garantează 
un bun rezultat în urma concursului, atât pentru 
client, cât și pentru participanți.
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3.                            STANDARDELE OAR

ACHIZIȚIA 
SERVICIILOR DE 
PROIECTARE 
PRIN CONCURS

Doar termenul de „concurs” de soluții de arhitectură nu este o garanție a calității 
rezultatului. Dincolo de importanta încărcătură culturală pe care o are concursul de 
soluții, drumul de la idee la implementare trebuie să respecte o serie de exigențe. 
Rolul acestor exigențe, pe care OAR le numește standarde, nu este numai acela de a 
promova buna practică în organizarea concursurilor de soluții, ci și de a sprijini cadrul 
bunei practici profesionale după stabilirea soluției câștigătoare. 

Atribuirea contractului / Clauze adaptate / Valoarea contractului 
/ Valoarea pemiilor

• Contractul pentru serviciile de proiectare în vederea realizării obiectivului 
ce constituie obiectul procedurii va fi atribuit câștigătorului concursului. Clauzele 
contractului trebuie să fie corecte, adaptate pentru serviciile de proiectare și corelate 
cu Pachetul de concurs (Tema, Regulamentul, Propunerea financiară etc.).
• Valoarea contractului pentru serviciile de proiectare trebuie să corespundă 
complexității obiectivului, să fie corect apreciată în raport cu cerințele contractului și 
să fie competitivă pe piață, astfel încât să constituie un argument motivant pentru 
participarea la concurs. Pentru a avea o participare largă la concursurile internaționale, 
valoarea ar trebui să fie atractivă pentru toți participanții, indiferent de țara în care 
activează.
• Valoarea premiilor trebuie să corespundă cerințelor concursului și complexității 
obiectivului, astfel încât să fie atractivă pentru participarea la concurs, indiferent de țara 
de proveniență a viitorilor participanți. Pentru a asigura o participare generoasă, se vor 
acorda minimum 3 premii; preferabil și mențiuni, cu valori corect calibrate.
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Profesionist / Independent / Numit înainte de lansare / 
Respectarea deciziei

• Juriul va fi alcătuit din profesioniști recunoscuți la nivel național și/sau 
internațional, va fi independent, autonom și suveran, pentru a oferi garanția unui 
rezultat performant și a conferi participanților încredere în profesionalismului jurizării. 
Componența Juriului va fi numită în mod obligatoriu înaintea lansării procedurii, 
deoarece aceasta contribuie decisiv la atragerea participanților, dându-le încredere 
în corectitudinea procedurii. Nu se admit schimbări ale componenței Juriului după 
lansarea procedurii, acestea putând duce la situații de incompatibilitate cu potențiali 
participanți, anulând efortul depus de aceștia până în acel moment.
• Respectarea de către Autoritatea contractantă (AC) a ierarhiei de calitate 
stabilită de Juriu este obligatorie, ea fiind rezultatul unei selecții la care, pe lângă 
profesioniști, participă și un reprezentant al AC.
  încredere asupra profesionalismului jurizării și evită situații de incompatibilitate cu  
  potențiali participanți
•  Respectarea de către AC a ierarhiei de calitate stabilită de juriu este obligatorie. 

Obiectiv deontologic / Buni profesioniști / Fundamentată 
temeinic

• Construită pe un fundament deontologic. Nu orice subiect de arhitectură poate 
deveni tema unui concurs și nu orice temă se potrivește oricărui tip de concurs, aspect 
pe care, dacă e cazul, elaboratorii temei trebuie să-l semnaleze către AC.
• Elaborată de buni profesioniști. Aceștia vor transpune intențiile AC într-o 
formulă cât mai corect adaptată situației date și urmărind un real folos colectiv pe 
termen lung.
• Fundamentată temeinic prin realizarea de studii, expertize tehnice, relevee, 
clarificarea situației juridice, elemente esențiale pentru a obține proiecte de calitate în 

cadrul concursul, dar și pentru a oferi un punct de pornire corect, ancorat în realitate, 
pentru demararea proiectării.

Regulamentul concursului / Proceduri specifice

• Procedura de anonimizare trebuie riguros urmărită prin respectarea procedurilor 
Secretariatului de primire și ale Comisiei tehnice și menționată clar în Regulamentul 
concursului. 
• Ridicarea anonimatului se va face numai după semnarea de către membrii 
Juriului a Raportului Juriului, prin deschiderea plicurilor secretizate (conform art. 109 
alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice).

Condiții de participare / Proceduri transparente

Calitatea unui concurs și implicit a proiectelor primite (și câștigătoare) depinde de 
corectitudinea condițiilor de participare precum: oferirea unui timp adecvat pentru 
conceperea proiectelor (minim 60 zile), condiții de eligibilitate clare, respectarea 
procedurile specifice etc.TEMA 

CONCURSULUI 
CONSTRUITĂ PE 
UN FUNDAMENT 

DEONTOLOGIC

ASIGURAREA 
ANONIMATULUI

CORECTITUDINEA 
PROCEDURII DE 
CONCURS

JURIUL 
PROFESIONIST 

ȘI INDEPENDENT
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4.   AVANTAJELE 
CONCURSULUI DE SOLUȚII

AVANTAJEReprezintă un uriaș capital de imagine și dezvoltare 
economică indirectă
Bunul rezultat al unui concurs produce valoare adăugată dincolo de obiectivul unei 
anumite investiții. Un concurs de soluții finalizat cu succes anunță în mod public 
asumarea unei viziuni care poate să strângă împreună interesele actorilor publici și 
privați, și care se bucură de încrederea publicului și de cea a comunității profesionale.

Conferă valoare comunitară
În fazele de consultare care implică toți actorii interesați sunt explicate avantajele și 
dezavantajele diferitelor abordări posibile pentru un anumit obiectiv de investiții. Astfel, 
concursul asigură o viziune integrată prin care interesele comunității sunt asumate și 
promovate de către politica urbană a administrației.

Concursul oferă încredere și capital politic
Concursul este modul de a realiza proiecte publice fără suspiciunea părtinirii. Este, în 
aceeași măsură, și dovada încrederii pe care autoritatea publică o acordă profesioniștilor 
cu care trebuie să conlucreze și pe experiența cărora trebuie să se sprijine.

Asigură transparența procedurii de achiziție
Concursul asigură transparență în toate etapele sale de desfășurare și o completă 
anonimitate pentru a oferi șanse egale participanților.
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BENEFICII ALE 
ORGANIZĂRII 
UNUI CONCURS 
ÎMPREUNĂ CU 
OAR

Colaborarea cu Ordinul Arhitecţilor din România pentru organizarea unui concurs este 
cea mai sigură metodă de a profita de toate avantajele rezultatelor organizării unui 
concurs, având la dispoziție experiența organizației noastre și „certificarea calității” pe 
care asocierea cu noi o garantează. 

Vom stabili împreună o modalitate flexibilă și adaptată de colaborare pentru organizarea 
concursului pentru a satisface toate așteptările și nevoile dumneavoastră, bazându-ne 
pe experiența acumulată în zece ani de organizare de concursuri.

Garanție a calității prin OAR
Cu susținerea noastră veți trimite un semnal foarte clar pentru concurenții care participă: 
aceștia vor avea certitudinea că organizarea concursului va fi eficientă și echitabilă, 
aderând la standardele de bune practici.

Vizibilitatea concursurilor OAR
Organizația noastră are pârghii de promovare atât la nivel național cât și internațional 
prin afilierea la alte organizații profesionale similare din lume.

AVANTAJE Promite vizibilitate
Concursurile stârnesc cu ușurință interesul publicului și devin evenimente media chiar 
din fazele lor de organizare, asigurând cea mai bună comunicare posibilă a investiției. 
Ele promovează investiția chiar înainte ca ea să devină cu adevărat vizibilă.

„Ai de unde alege”
Dezbaterea profesională a juriului caută să identifice soluția optimă, dintr-o multitudine 
de soluții și răspunsuri primite la tema de concurs.

Se sprijină pe expertiza unor profesioniști
Prin intermediul concursului, clientul primește sprijin pentru luarea deciziei celei mai 
informate din partea juriului de specialitate, alcătuit dintr-o majoritate de profesioniști 
recunoscuți într-o anumită specializare.

Generează performanță
Procesul de selecție bazat pe calitatea proiectului de arhitectură, ales de către un 
juriu a cărui experiență și performanță este recunoscută de către întreaga comunitate 
profesională, asigură și echipa potrivită pentru a-l duce la îndeplinire.

Atrage profesionalism
Prin deschiderea către întreaga profesie, concursul de soluții poate scoate la iveală voci 
articulate și inovatoare, atât din zona birourilor tinere, cât și provocându-i pe arhitecții 
deja consacrați să se repoziționeze.
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5.   DESPRE CONCURSURI

5.1. TIPURI DE CONCURS

Concursurile recomandate de OAR sunt acelea în urma 
cărora câștigătorul încheie cu promotorul un contract de 
servicii de proiectare, în scopul realizării obiectivului. 

A. Concurs de soluții deschis (în una sau în două faze) 
tuturor arhitecţilor, urbaniştilor şi profesioniştilor care 
muncesc în asociere cu aceştia. OAR susține în mod 
special acest tip de concurs.

B. Concurs de idei care se organizează doar atunci când 
promotorul nu intenţionează să implementeze proiectul 
câștigător, ci să o îl folosească pentru a pregăti pașii unei 
strategii viitoare de dezvoltare, pentru a stimula dezbaterea 
privind problemele unui sit anume etc.

5.2. CONTEXT

EXEMPLUL EUROPEAN. În Europa, procedura de achiziții 
prin concurs are o lungă istorie, dovedindu-și de-a lungul 
timpului eficiența în selecția soluțiilor celor mai bune. 
Astfel, de exemplu, între anii 2000 și 2011, în Marea 

Britanie, 57% dintre proiectele câștigătoare în urma unui 
concurs organizat de RIBA, construite, au câștigat un 
premiu de arhitectură.

CADRUL LEGISLATIV. Din punct de vedere legislativ, 
organizarea concursurilor în Romania intră sub incidența 
următoarelor regulamente și legislații locale și europene 
în vigoare:
• Ghidul pentru organizarea concursurilor 
internaționale de arhitectură și urbanism al Uniunii 
Internaționale a Arhitecților
• Legea Nr. 98/2016 privind modul de realizare a 
achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor 
de achiziție publică și de organizare a concursurilor de 
soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi 
utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică
• Hotărârea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice

5.3. CELE 3 CONDIȚII PRINCIPALE

DEFINIREA OBIECTIVULUI. Organizarea unui concurs 
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poate începe doar după definirea clară a obiectivului de 
investiție. Clientul va întocmi un document cu datele de 
temă preliminarii care vor descrie obiectivul de investiție. 
Acestea trebuie să prezinte o idee clară despre ceea ce 
dorește să obțină clientul prin concurs și stau la baza 
elaborării documentației concursului. 
Pentru buna pregătire a unui concurs de soluții atât 
estimarea cheltuielilor pentru execuție și proiectare, 
cât și Tema de proiectare, vor fi întocmite în colaborare 
cu Organizatorul concursului care conține în echipă 
profesioniști cu expertiză în domeniu.

UN BUGET REALIST PENTRU ORGANIZAREA 
CONCURSULUI ȘI PENTRU INVESTIȚIE. Succesul unui 
concurs de soluții depinde în mod fundamental de 
estimarea judicioasă a plafonului maximal de proiectare și 
investiție. Este important ca bugetul sau schema financiară 
stabilită potrivit aspirațiilor clientului să fie una realistă și 
corelată cu practica profesională internațională, raportată 
la investiții similare. Concurenții își vor baza propunerile pe 
acest buget, în sensul în care acesta devine un criteriu în 
alegerea anumitor soluții tehnice sau a anumitor concepte 
formale și funcționale.
 Bugetul total estimat pentru achiziția serviciilor 
de proiectare prin concurs de soluții cuprinde trei capitole 
principale: bugetul aferent organizării concursului, fondul 
de premiere și costul serviciilor de proiectare.

O TEMĂ BINE ÎNTOCMITĂ. Succesul unui concurs este 
influențat în mare măsură de calitatea temei de concurs. 
Tema trebuie să fie bine scrisă, lipsită de neclarități, 
cuprinzând toate informațiile necesare, enunțând clar 

cerințele și într-o manieră care să dea concurentului 
libertate de interpretare. De asemenea, studiile care 
însoțesc tema de concurs trebuie să ofere informațiile 
necesare fundamentării unor soluții elaborate cu 
profesionalism, și care să nu întâmpine obstacole în etape 
de proiectare ulterioare. Acest pas este esențial atât pentru 
buna evoluție a desfășurării concursului, cât și pentru 
implementarea proiectului câștigător.

5.4 PAȘII ÎN ORGANIZAREA CONCURSULUI

NEGOCIEREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI între 
organizator și autoritatea contractantă - promotor - se 
încheie, la finalul acestei prime etape, un contract pentru 
organizarea concursului.

PREGĂTIREA PROCEDURII DE CONCURS. Promotorul 
realizează studiile preliminare, după caz (geo, topo, 
urbanism, studii peisagistică, relevee ș.a.m.d.). După 
finalizarea temei și a regulamentului, acesta postează 
concursul pe SEAP. Organizatorul dă în lucru tema de 
proiectare, consiliază promotorul referitor la documentele 
și documentaţiile necesare elaborării temei, întocmește 
regulamentul concursului și proiectează pagina web 
oficială a concursului (secţiune a site-ului de Internet 
al OAR) care va fi modalitatea oficială de comunicare a 
concursului în mediul profesional.

LANSAREA CONCURSULUI. Organizatorul postează pe 
site anunţul lansării (odată cu postarea pe SEAP, în cazul 
achiziției publice), datele concursului și documentaţia, 
organizează secretariatul de concurs și vizita la amplasament 
și gestionează rundele de Întrebări și Răspunsuri.

PREDAREA ȘI JURIZAREA PROIECTELOR. Organizatorul 
coordonează secretariatul de primire a proiectelor 
(înregistrarea proiectelor, înlăturarea semnelor distinctive 
de pe colete, întocmirea unui proces verbal etc.) și lucrările 
comisiei tehnice (verificarea respectării formale a temei și 
a regulamentului, întocmirea unui proces verbal care este 
înaintat juriului etc.). După încheierea lucrărilor comisiei 
tehnice, organizatorul facilitează jurizarea proiectelor.

DUPĂ JURIZARE. Promotorul organizează expoziţia 
proiectelor, anunţă oficial câștigătorii în cadrul conferinţei 
de presă (cu prezenţa juriului), plătește premiile și 
încheie contractul de proiectare cu câștigătorul, în urma 
procesului de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare. Organizatorul întocmește și publică 
un tabel de corespondeţă între numărul de înregistrare, 
numărul de concurs și simbolul de identitate proiect, 
realizează pachetul de presă (comunicatul de presă, 
imagini proiecte, tabelul de corespondenţă) și întocmește 
dosarul de concurs pe care îl predă promotorului.
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5.5. ORGANIZAREA UNUI CONCURS, PE SCURT

Clientul (Autoritatea Contractantă / Promotorul) vrea să afle:
• cât costă?
• cât durează?
• cum se face?

Organizatorul urmează să stabilească:
• tipul de concurs cel mai adecvat situației care face obiectul concursului;   
• calendarul realist care să asigure o bună organizare și desfășurare a concursului;
• bugetul care să poată asigura buna organizare în timpul dat.

La finalul acestui pas, Organizatorul și clientul (Autoritatea Contractantă / Promotorul) 
încheie un contract pentru organizarea concursului.

Contractul stabilește, pe baza negocierii / înțelegerii dintre client (Autoritatea 
Contractantă / Promotor) și Organizator, următoarele aspecte:

• responsabilitățile care revin fiecărei părți pentru buna organizare a concursului;
• termenele de realizare a acestora;
• tipurile de cheltuieli care vor fi plătite de client prin intermediul organizatorului.

Clientul (Autoritatea Contractantă / Promotorul):
• realizează studiile preliminare (studiul geotehnic, ridicarea topografică,   
 documentații de urbanism, studii de peisaj, relevee ș.a.m.d.) și le livrează   
 echipei  de organizare a concursului;
• pune la dispoziție modelul de contract de servicii de proiectare care va fi  
 încheiat cu câștigătorul concursului;

1. Preliminarii

2. Contractul 
pentru 

organizarea 
concursului 4. Pregătirea 

lansării

3. Pregătirea 
documentației 

de concurs

Organizatorul: 
• consiliază clientul (Autoritatea Contractantă / Promotorul) referitor la   
 documentele și documentațiile necesare elaborării temei;
• întocmește Tema de concurs;
• întocmește Regulamentul concursului;
• pregătește, cu sprijinul clientului (Autorității Contractante / Promotorului),   
 formularele de înscriere a participanților în concurs;
• propune lista membrilor juriului concursului, ce urmează a fi aprobată   
 de către client (Autoritatea Contractantă / Promotor), și între care Autoritatea  
 Contractantă / Promotorul poate numi maximum doi reprezentanți – un   
 membru titular și un membru supleant.
• proiectează pagina oficială a concursului, secțiune a site-ului de Internet   
 al OAR, care reprezintă modalitatea oficială de comunicare a concursului   
              în mediul profesional. Pagina concursului conține prezentarea generală a 
 competiției în limba română și engleză (după caz), permite concurenților   
 înscrierea electronică și adresarea întrebărilor și facilitează publicarea răspunsurilor 
 la întrebări, a anunțurilor relevante și a rezultatelor finale ale concursului.

Organizatorul:
• pregătește pachetul complet de concurs și eventuala lui traducere, în cazul  
 unui concurs internațional, pentru încărcarea pe site-ul oficial al concursului și  
 în platforma SEAP (în cazul unei investiții publice);
• elaborează justificarea criteriilor de atribuire, necesare aprobării concursului  
 de către ANAP în platforma SEAP (în cazul unei investiții publice);

Autoritatea Contractantă / Promotorul:
• în cazul unei investiții publice, după finalizarea temei și a regulamentului,  
 postează concursul în platforma SEAP și așteaptă aprobarea de la ANAP.
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Obligațiile Organizatorului cuprind următoarele activități:
A. Încărcarea și publicarea pe site-ul oficial al concursului a anunțului, a datelor   
    concursului și a documentației: tema, regulamentul, anexele – pachetul complet de     
    concurs, în limba română și, dacă este cazul, în limba engleză.

B. Organizarea secretariatului de concurs cu următoarele îndatoriri:
• Consemnează într-un tabel toți concurenții care se înscriu la concurs prin  
 intermediul paginii oficiale de concurs;
• Gestionează corespondența referitoare la concurs (înștiințări, informări ale  
 secretariatului de concurs etc.) și oferă asistență tehnică;
• Gestionează rundele de „Întrebări și Răspunsuri” (Q&A).

C. Organizarea vizitei la amplasament:
• Concurenții care participă la vizita pe sit au posibilitatea de a face poze   
 (documentație fotografică personală pentru concurs) și de a pune întrebări  
 direct Consilierilor Profesionali;
• Toate întrebările și răspunsurile date cu ocazia vizitei pe sit sunt consemnate  
 și fac parte, împreună cu întrebările primite prin intermediul paginii oficiale a  
 concursului și răspunsurile aferente, din documentul „Întrebări și Răspunsuri”,  
 runda 1.

D. Gestionarea rundelor de întrebări și răspunsuri:
• Documentul „Întrebări și Răspunsuri” este postat pe pagina oficială de   
 internet  a concursului și trimis prin e-mail tuturor concurenților care   
 au trimis întrebări sau care s-au înscris la concurs;
• Documentul „Întrebări și Răspunsuri” este document oficial al concursului  
 și devine parte integrantă a documentației concursului. Organizatorul   
 transmite Autorității Contractante / Promotorului documentul „Întrebări și 
 Răspunsuri” în vederea publicării acestuia pe SEAP (în cazul unei investiții  
 publice).

E. Asigurarea componentei de comunicare publică a concursului pe parcursul tuturor    
   etapelor descrise mai sus.

5. Lansarea 
concursului

Toate activitățile presupuse de această etapa revin în sarcina / 
obligația Organizatorului. 
A. Secretariatul de primire:
• înregistrează proiectele primite (atribuie fiecărui proiect un număr de înregistrare);
• înlătură semnele distinctive de pe colete;
• poate respinge automat un proiect, în condițiile prevăzute de HG 395/2016,  
 dacă acesta nu respectă termenul limită stabilit în calendarul procedurii, nu a  
 achitat garanția de participare (în cazul în care participanților le este solicitată  
 plata unei garanții de participare) sau a predat neconform plicul secretizat  
 (predare separată sau lipirea acestuia în exteriorul ambalajului / tubului). În  
 acest caz, secretariatul de primire întocmește un Proces Verbal de eliminare din 
 concurs și anunță candidatul eliminat în termen de 24h;
• întocmește un proces verbal de primire / predare a coletelor și le înmânează  
 Comisiei tehnice.

B. Comisia tehnică:
• pune numerele de concurs și șterge numerele de înregistrare;
• verifică respectarea formală a temei și a regulamentului;
• separă plicurile sigilate de piesele de concurs (planșele de concurs, Propunerea  
 Financiară și, dacă este cazul, alte piese solicitate de temă și regulament);
• întocmește un raport privitor la respectarea temei și a regulamentului de către  
 proiectele înscrise în concurs și îl înaintează juriului (care este singurul care are  
 dreptul să decidă eventuala descalificare a unui concurent în urma lucrărilor  
 Comisiei tehnice).

Organizatorul se ocupă de următoarele aspecte:
A. Juriul aprobă raportul Comisiei tehnice și decide câte proiecte intră în procedura de      
    jurizare.

6. Predarea 
proiectelor

7. Jurizarea 
concursului
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8. După 
jurizare

B. Organizatorul facilitează jurizarea:
• Pune la dispoziția juriului un secretar (arhitect) pe toată durata procesului   
 de jurizare, care sprijină Juriul în întocmirea Raportului Juriului (raportul   
 detaliază desfășurarea jurizării și include comentariile/concluziile juriului   
 asupra proiectelor premiate, recomandările oferite proiectelor premiate, 
 clasamentul și punctajul);
• asigură prezența, la dispoziția juriului, a consultanților tehnici și a elaboratorului  
 temei – Consilierul profesional al concursului.

C. După jurizare, plicurile cu identitatea concurenților sunt deschise numai după          
    semnarea de către toți membrii juriului a Raportului Juriului și a anexelor sale

Autoritatea Contractantă / Promotorul are în sarcină:

A. Organizarea conferinței de presă, cu prezența Juriului, pentru anunțarea oficială a  
    câștigătorilor și a expoziției cu proiectele participante la concurs.
B. Încărcarea rezultatelor concursului în SEAP, în cazul unei investiții publice.
C. Invitarea câștigătorului la procedura de negociere și încheierea contractul de proiectare.
D. Plata premiilor.

Organizatorul trebuie să îndeplinească următoarele activități:

A. Deschide plicurile care conțin identitatea tuturor concurenților.
B. Întocmește un tabel de corespondență între numărul de înregistrare, numărul de  
    concurs și simbol de identitate proiect.
C. Publică acest tabel pe site-ul concursului.
D. Întocmește un tabel cu datele de identitate ale concurenților.
E. Procesează imaginile planșelor de concurs pentru a fi incluse în galeria virtuală a  
    concursului împreună cu datele autorilor (cei care și-au dat acordul).
F. Întocmește pachetul de presă care conține comunicatul de presă, imagini ale      
    proiectelor câștigătoare și extrase din Raportul Juriului.

G. Întocmește dosarul concursului pe care îl predă Autorității Contractante / Promotorului.

Echipa de organizare OAR asigură consultanță și sprijin pe tot parcursul desfășurării 
concursului.

Pe tot parcursul 
concursului

5.6. COSTURILE ȘI CATALOGUL DE SERVICII

Cheltuielile asociate organizării unui concurs alcătuiesc bugetul concursului- parte a contractului semnat între 
organizator și promotor. Ele trebuie suportate de promotor în majoritatea absolută a cazurilor.
Bugetul estimat pentru achiziţia serviciilor de proiectare prin concurs de soluţii trebuie să fie structurat pe trei capitole 
principale: organizarea concursului, fondul de premiere și costul serviciilor de proiectare.

FAZA I
PREDAREA DOCUMENTAȚIEI DE CONCURS

26 27

DENUMIRE ACȚIUNE
LUNA 1 2 3 4 5

SĂPTĂMÂNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LISTĂ STUDII, DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII NECESARE FUNDAMENTĂRII TEMEI

DEFINITIVARE OBIECTIV CONCURS

DATE CLARE DE TEMĂ (TEMA DE PROIECTARE)

DOCUMENTAȚII NECESARE FUNDAMENTĂRII TEMEI

DOCUMENTE NECESARE FUNDAMENTĂRII TEMEI

STUDII NECESARE FUNDAMENTĂRII TEMEI

FEEDBACK STUDII

COMPLETARE STUDII

CONSULTAREA POPULAȚIEI

ACEST INTERVAL DEPINDE DE AC
ȘI REPREZINTĂ UN ESTIMAT

ACEST INTERVAL DEPINDE DE AC
ȘI REPREZINTĂ UN ESTIMAT

NU ESTE CONSIDERAT
TIMP CONTRACTUAL

NU ESTE CONSIDERAT
TIMP CONTRACTUAL



OAR în calitate de organizator prestează următoarele 
servicii:
• Stabilește lista documentelor, documentaţiilor, 
studiilor și planurilor puse la dispoziţie de către achizitor 
care vor fi incluse în documentaţia de concurs și asigură 
standardul profesional al acestora.
• Furnizează calendarul concursului.
• Întocmește o analiză a costurilor de proiectare 
pentru obiectivele stabilite cu achizitorul.
• Elaborează regulamentul de concurs.
• Elaborează, prin Consilierului profesional, tema 
de concurs, pornind de la tema de proiectare și pe baza 
consultărilor cu reprezentanţii Promotorului.
• Pregătește formularele necesare pentru realizarea 

concursului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
colaborează cu departamentul de achiziţii al autorităţii  
contractante și întocmește pachetului tehnic necesar 
publicării concursului.
• Proiectează pagina web oficială a concursului, 
secţiune a site-ului de Internet al OAR, care  va reprezenta 
modalitatea de comunicare a concursului în mediul 
profesional. Pagina concursului permite concurenţilor 
înscrierea electronică și adresarea întrebărilor,publicarea 
răspunsurilor la întrebări, a anunţurilor relevante și 
comunicarea rezultatelor finale ale concursului.
• Desemnează, împreună cu Promotorul, membrii 
titulari și membrii supleanţi ai juriului concursului, cu 
respectarea prevederilor regulamentului de concurs.

FAZA II
LANSAREA CONCURSULUI

Acțiuni ale Autorității contractante Recepția informațiilor necesare
întocmirii pachetului de concurs

Încheierea consultărilor pentru
documentația și procedura de concurs

Aprobarea documentației 
complete pentru concurs

Publicarea în SEAP / TED
Lansarea oficială a concursului

Acțiuni ale OAR
Acțiuni comune AC - OAR

Acțiuni ale Autorității contractante
Acțiuni ale OAR
Acțiuni comune AC - OAR

28 29

CONSULTAREA ACTORILOR IMPLICAȚI

DOCUMENTARE FOTOGRAFICĂ

TEMA CONCURSULUI

REGULAMENTUL CONCURSULUI

CONSULTARE AC / DOCUMENTAȚIE DE CONCURS

OBIECT CONTRACT CÂȘTIGĂTOR (PROPUNEREA FINANCIARĂ)

ANALIZĂ ESTIMARE COSTURI

APROBARE VALOARE CONTRACT + PREMII

PREGĂTIRE PROCEDURĂ / PREGĂTIRE SEAP

PROIECTARE SITE OFICIAL

PROMOVAREA PRELIMINARĂ A CONCURSULUI

DENUMIRE ACȚIUNE
LUNA 6

SĂPTĂMÂNA 21 22 23 24

PREGĂTIRE PROCEDURĂ / PREGĂTIRE SEAP

APROBARE DOCUMENTAȚIE COMPLETĂ CONCURS

JUSTIFICARE CRITERII ATRIBUIRE PENTRU SEAP

STABILIRE CALENDAR PROCEDURĂ CONCURS

NOMINALIZARE / INVITARE JURIU

MANDATARE JURIU

PROMOVAREA PRELIMINARĂ A CONCURSULUI

TRADUCERI PACHET APROBAT CONCURS

PUBLICARE SEAP

PUBLICARE TED

ÎNCARCARE ȘI PUBLICARE PE SITE OFICIAL

PROMOVAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A CONCURSULUI

PROCEDURĂ DESCHISĂ / CONCURS

OAR în calitate de organizator:
• Asigură sprijin în întocmirea notelor  
 justificative către ANAP.
• Asigură sprijin pentru promovarea  
 concursului în cadrul activităţilor  
 specifice organizate de achizitor  
 (dacă este cazul) și promovarea  
 concursului folosind baza de date  
 OAR - inclusiv prin realizarea de  
 materiale grafice, broșuri, poster,  
 conferinţe de presă.
• Activează pagina web oficială a   
 concursului în cadrul site-ului OAR.



OAR în calitate de organizator prestează următoarele servicii:
• Asigură, împreună cu Promotorul, organizarea 
vizitării amplasamentului de concurs.
• Asigură organizarea și funcţionarea 
secretariatului de concurs, activ pe toată durata 
de desfășurare a concursului (sprijină înscrierea 
concurenţilor, înregistrează şi centralizează întrebările 
scrise ale concurenţilor și le transmite Promotorului, 
în vederea publicării pe SEAP, publică pe site-ul 
concursului documentele “Întrebări și Răspunsuri”, 
asigură comunicarea profesională și anunţarea 
rezultatelor jurizării).
• Asigură consultanţă tehnică pentru expunerea 
de către Promotor, a proiectelor în vederea jurizării și a

 expoziţiei finale a proiectelor participante.
• Asigură recepţia înscrierilor, garantând 
respectarea tuturor regulilor privind anonimatul.
• Pregătește lucrările Comisiei tehnice, sub 
supravegherea Consilierului profesional.
• Pregătește reuniunea juriului și furnizează 
servicii de secretariat pentru acesta în timpul sesiunilor 
sale.
• Întocmește pachetul de presă.
• Realizează comunicarea rezultatelor concursului, 
anunţarea concurenţilor și promovarea soluţiilor 
câștigătoare pe site-ul de Internet al OAR și în mediul 
profesional.
• Pregătește și încarcă galeria proiectelor 
participante pe pagina web a concursului.

FAZA III
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

5.7 JURIUL

Un juriu alcătuit din profesioniști recunoscuți și respectați 
la nivel național și/sau internațional, care este independent, 
autonom și suveran, oferă garanția unui rezultat 
performant. Componența juriului contribuie decisiv la 
atragerea participanților pentru că oferă încredere asupra 
calității procesului de jurizare.

Componența juriului
Membrii juriului trebuie să aibă studii în domeniul 
arhitecturii sau urbanismului, sau, dacă obiectul concursului 
o impune, se vor invita profesionişti în domeniul la care se 

referă respectivul concurs (geografi, peisagişti, istorici de 
arhitetură, designeri, psihologi, sociologi, etc.).

Juriul este alcătuit din membri titulari și membri supleanți 
și este anunțat odată cu lansarea concursului.

Promotorul este reprezentat în juriu, astfel încât rezultatul 
jurizării să asigure găsirea celei mai bune soluții agreate de 
promotor.

Acțiuni ale Autorității contractante
Acțiuni ale OAR
Acțiuni comune AC - OAR

30 31

DENUMIRE ACȚIUNE
LUNA 7 8 9 10

SĂPTĂMÂNA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PROMOVAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A CONCURSULUI

PROCEDURĂ DESCHISĂ / CONCURS

SECRETARIAT DE CONCURS

VIZITĂ PE AMPLASAMENT

RUNDE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

SECRETARIAT DE PRIMIRE

ASIGURAREA LOCAȚIEI PENTRU JURIZARE ȘI EXPOZIȚIE

COMISIA TEHNICĂ

PANOTAREA PROIECTELOR

JURIZARE

PUBLICAREA ÎN SEAP A REZULTATELOR

PREGĂTIRE PACHET DE PRESĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

PUBLICAREA REZULTATELOR ȘI GALERIEI PE SITE-UL OFICIAL

RĂSPUNSURI PENTRU CONTESTAȚII

Termen limită 
primire oferte

Termen limită 
primire contestații



Pentru o bună desfășurare a concursului de arhitectură 
este esenţial a se cunoaște încă de la început:

• diferenţa dintre concurs și licitaţie;
• diferenţa dintre caietul de sarcini și tema de concurs;
• obligativitatea respectării deciziei juriului;
• ce înseamnă negocierea contractului de proiectare cu câștigătorul. Procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare vizează 
clauzele contractuale (termene, chestiuni finaciare), fară să afecteze soluția 
de arhitectură validată prin concurs, și nici indicațiile semnalate în raportul 
juriului;
• calendarul de timp pentru pregătirea și desfășurarea unui concurs 
(încheierea contractului cu organizatorul, alcătuirea documentaţiei, timpul 
de lucru pentru concurenţi, pregătirea proiectelor pentru jurizare);
• realizarea unui echilibru între complexitatea temei, oferta financiară a 
concursului, premii, oferta de proiectare, timpul de lucru pentru concurs etc.;
• prevederile legale (Legea 98 /2016, H.G. nr. 395/2016) care sunt prea puţin 
adaptate specificului concursului și negocierii criteriilor de atribuire și a 
cerinţelor SEAP.
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La Grande Arche de la 
Défense 

Johan Otto von Spreckelsen, 
Erik Reitzel

An concurs: 
1982
Etapa de execuție:
1985 -1989
Autoritate Contractantă: 
Guvernul Francez 
Valoare investiție: 
439 milioane de dolari

FRANȚA

Cité de la Musique –
Auditorium 

Jean Nouvel, Brigitte Métra

An concurs: 
2007
An deschidere:
2015
Autoritate Contractantă: 
Guvernul Francez, Ville de 
Paris, Regiunea Île-de-France 
Valoare investiție: 
490 milioane de dolari

ALBANIA

Piața Skanderbeg 

51N4E Architects

An concurs: 
2008
An finalizare execuție: 
2017
Autoritate Contractantă: 
Municipiul Tirana 
Valoare investiție: 
12 milioane de euro

S.U.A.

Memorialul World Trade 
Centre 

Michael Arad, Peter Walker

An concurs: 
2003
Etapă execuție:
2006 - 2010
Autoritate Contractantă: 
Lower Manhattan 
Development Corporation
Valoare investiție: 
530 milioane de dolari

FRANȚA

Centre Pompidou 

Renzo Piano, Richard Rogers, 
Gianfranco Franchini

An concurs: 
1970
Etapa de execuție:
1971 -1977
Autoritate Contractantă: 
Guvernul Francez
Ministerul Culturii 
Valoare investiție: 
993 milioane de franci 
francezi

GERMANIA

Noul Reichstag 

Foster + Partners

An concurs: 
1992 – 1993 
(concurs în două etape)
Etapa de execuție:
1995 - 2000
Autoritate Contractantă: 
Guvernul German 
Valoare investiție: 
260 milioane lire sterline

EGIPT

Biblioteca din Alexandria 

Snøhetta

An concurs: 
1988 (concurs UNESCO)
Etapa de execuție:
1995 -2001
Autoritate Contractantă: 
Ministerul Educației, Egipt 
Valoare investiție: 
220 milioane dolari
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Având o experienţă de peste 20 ani în organizarea concursurilor de arhitectură, OAR poate să devină partenerul necesar 
în desfășurarea oricărui concurs. Interesul OAR ţine de politica pentru arhitectură pe care o promovează și care are ca 
scop creșterea calităţii mediului construit, prin creșterea nivelului de competență profesională, competitivitate, educare 
și implicare a publicului.

Participarea OAR la organizarea unui concurs reprezintă un capital de încredere 
pentru participanți, datorat standardului pe care îl impune.

AVANTAJELE PARTENERIATULUI CU OAR ÎN ORGANIZAREA CONCURSURILOR:

O calitate superioară a rezultatului (soluției câștigătoare) prin asigurarea calității 
sporite a participării la concurs și prin garanția profesionalismului juriului.

Know-how, experienţă, suport tehnic și competenţă legală în organizarea de 
concursuri.

Bună promovare și vizibilitate în comunitatea arhitecţilor la nivel naţional și 
internaţional, după caz.

Serviciile de organizare cad în sarcina OAR.

Suport în atragerea de sponsori și parteneri pentru acoperirea parţială sau 
integrală a costurilor de organizare.

*portofoliu complet al concursurilor OAR poate fi consultat scanând codul de mai sus

7.   EXEMPLE DE CONCURSURI 
ORGANIZATE DE OAR
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2022

> Piaţa Sfatului – 
Brașov Central 
Square, Brașov

Piața Sfatului, Brașov

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Municipiului Brașov
> valoare investiție: 
 32.166.800 RON (6.500.000 EUR)
> proiecte înscrise: 
 31
> premii: 
 I - 1.484.700  RON fără TVA (300.000 EUR) –    
 valoarea estimată a contractului de proiectare
 II - 74.235  RON fără TVA (15.000 EUR)
 III - 39.592   RON fără TVA (8.000 EUR)
> câștigători concurs: 
 STARH – 
 ARHITECTURA, CONSTRUCTII, DESIGN SRL.
 Florian Stanciu, Cosmin Gălățianu, Eduard Dumitru Untaru
 Maria-Iulia Stanciu, Roberta Iulia Frumușelu, Alexandru   
 Cristian Beșliu, Cosmin Valentin Georgescu, Octavian Bîrsan,   
 David Sebastian Mihai, Sebastian Cosmin Ciulei, Nela Andrieș

„Mă bucur foarte mult că am avut un 
concurs internațional de soluții și că am avut 
foarte multe echipe de arhitecți - peste 30 - 
care au participat. Mă bucur că am avut un 
juriu internațional, care a adus competență 
și credibilitate în acest demers, un demers 
care a fost deschis și făcut ca la carte”

Allen Coliban, primarul municipiului Brașov
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2021 2021

> Kiosk Design, 
Sector 6, București

> Spitalul de Copii, 
Cluj-Napoca

> Amenajare Parc Est, 
Cluj-Napoca

> Liceul Nicolae 
Bălcescu, Cluj - 
Napoca
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Kiosk Design, Sector 6, București

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Administrația Domeniului Public și Dezvoltare    
 Urbană Sector 6, București
> valoare investiție: 
 69.258 RON (14.000 EUR)
> proiecte înscrise: 
 25
> premii: 
 I - 235.477,2 RON fără TVA (47.600 EUR) – 
 valoarea estimată a contractului de proiectare
 II - 29.682 RON fără TVA (6.000 EUR)
 III - 12.367,5 RON fără TVA (2.500 EUR)
> câștigători concurs: 
 S.C. STUDIO CIRCULAR S.R.L. în asociere cu   
 MOLDOVAN M. MIRUNA BIROU INDIVIDUAL   
 DE ARHITECTURĂ
 Anda Gheorghe, Miruna Moldovan, Adrian Ganea, 
 Georgiana Jiman

„Când am luat decizia de a face ceva cu 
aceste chioșcuri, am plecat de la ideea că nu 
e unitate, chioșcurile nu au aceeași culoare 
sau sunt ruginite. Am implicat și Ordinul 
Arhitecților din România și așa știu că am 
luat decizia corectă. 

Ciprian Ciucu, Primar Sect. 6, București

Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Municipiul Cluj-Napoca
> valoare investiție: 
 104.046.970 RON (21.321.100 EUR)
> proiecte înscrise: 
 26
> premii: 
 I - 2.499.780 RON fără TVA (512.250 EUR) – 
 valoarea estimată a contractului de proiectare
 II - 83.000 RON, TVA inclus (17.000 EUR)
 III - 41.500 RON, TVA inclus (8.500 EUR)
> câștigători concurs: 
 S.C. SQM  ARCHITECTURE S.R.L. în asociere cu  
 S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L. și S.C. HAB PRO   
 CREATIV S.R.L.
 Urcan Remus Cristian și Filip Ionuț Radu

„Am reținut că proiectul câștigător propune 
un spațiu unit cu o reverență față de trecut 
dar și dând atenție noului. Nu mai e o joacă, 
dragi câștigători. Clujul așteaptă rezultate în 
și la termen”, 

Emil Boc, primarul municipiului Cluj - Napoca. 
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Spitalul de copii, Cluj-Napoca Amenajare Parc - Est, Cluj-Napoca

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Consiliul Județean Cluj
> valoare investiție: 
 854.981.488 RON (175.460.000 EUR)
> proiecte înscrise: 
 28
> premii: 
 I - 31.721.928 RON fără TVA (6.510.000 EUR) -   
 valoarea estimată a contractului de proiectare
 II - 365.460 RON, TVA inclus (75.000 EUR)
 III - 219.276 RON TVA inclus (45.000 EUR)
> câștigători concurs: 
 PLANHO CONSULTORES. S.L.P. ,     
 PROFESSIONAL LIMITED COMPANY în 
 asociere cu 4B CONSULTANȚĂ ARHITECTURĂ   
 S.R.L.
 Enrique Vallencillos Segovia, Manuel Perez Hernandez
 Mara Victoria Vergu-Bogoescu, Matei Bogoescu, Radu    
 Costăchescu, Tudor Costăchescu, Alfonso Fernandez Sanchez, 
 Alejandro Vallencillos Portillo, Ildefonsa Rodrigues Martinez,   
 Andrei Aioanei

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primaria Municipiului Cluj-Napoca
> valoare investiție: 
 284.677.569 RON (58.833.360 EUR)
> proiecte înscrise: 
 27
> premii: 
 I - 6.290.323 RON fără TVA (1.300.000 EUR) –   
 valoarea estimată a contractului de proiectare
 II - 145.161 RON fără TVA (30.000 EUR)
 III - 72.580 RON fără TVA (15.000 EUR)
> câștigători concurs: 
 Metapolis Architects S.P.R.L. în asociere cu   
 S.C. Studio de peisaj Ana Horhat S.R.L. și   
 S.C. Atelier Mass S.R.L.

„E un nou pas înainte în procesul de 
construire a acestui spital pe care ni-l dorim 
a fi un model de bună practică în domeniul 
infrastructurii medicale mari. Vom face tot 
ceea ce ține de noi pentru ca edificarea 
spitalului să se realizeze într-un timp cât 
mai scurt, în beneficiul copiilor, al cadrelor 
medicale și, în final, al întregii comunități”.

Alin Tișe, președinte C.J. Cluj

“În ceea ce privește biotopul natural, acesta va 
fi protejat pe parcursul tuturor lucrărilor prin 
reguli clare, stabilite nu doar prin legislația 
în vigoare, ci și în tema de concurs. Protecția 
habitatului sălbatic existent reprezintă 
prioritatea prezentului demers de proiectare, 
înaintea oricărui alt aspect funcțional”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj - Napoca. 
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2020

> Centrul pentru Artă,
Tehnologie și 
Experiment, 
MultipleXity, Timișoara

> Centrul Integrat de
Transplant, Cluj-
Napoca

> Reclaiming the River,
București

Centrul integrat de transplant, 
Cluj-Napoca

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Consiliul Județean Cluj
> valoare investiție: 
 415.115.655 RON fără TVA (85.730.500 EUR)
> proiecte înscrise: 
 44
> premii: 
 I - 15.729.560 RON fără TVA ( 3.248.500 EUR) -   
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 290.526 RON (60.000 EUR) 
 III - 145.263 RON (30.000 EUR)
> câștigători concurs: 
 PINEARQ S.L.P. ÎN ASOCIERE CU DICO    
 ȘI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE S.R.L
 arh. Alberto de Pineda Álvarez
 arh. Jenica Craiu, arh. Alexandra Demetriu, arh. Serban Tiganas,   
 arh. Alexandrina Kiss arh. Giovanna Pomo, arh. Bogdan   
 Dragomir, arh. Maria Buiga

„Pe lângă o reducere a costurilor de 
proiectare și asigurarea unor servicii 
suplimentare, Consiliul Județean Cluj a 
obținut în urma negocierii contractului de 
proiectare și o scurtare a duratei de elaborare 
a documentațiilor, la 14 luni, restul de 46 
de luni urmând a reprezenta perioada de 
acordare a asistenței tehnice.” a transmis 
Consiliul Județean Cluj
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Centrul pentru Artă,
Tehnologie și Experiment, 
MultipleXity, Timișoara

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Municipiului Timișoara
> valoare investiție: 
 45.532.345 RON fără TVA (9.527.588,53 EUR)
> proiecte înscrise: 
 28
> premii: 
 I - 2.502.706,95 RON fără TVA (523.688 EUR) -   
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 50.000 RON (10.462 EUR)
 III - 35.000 RON (7.323 EUR)
> câștigători concurs: 
 B.I.A. ȘERBAN I. DANIEL LUCIAN
 Andrei Bacoșcă, Mădălina Doroftei, Ruxandra Grigoraș, Lázár   
 Csaba, Mădălina Perju, Daniel Șerban

„Am considerat că este bine să mergem pe 
ideea unui concurs de soluții, pentru că un 
astfel de obiectiv nu e atât de cunoscut, 
astfel încât să mergi ca la un obiectiv comun, 
pe licitație. Pe de altă parte, și pentru că un 
concurs de soluții este o formulă mai bună 
care pune în mișcare arhitecți, proiectanți și 
îi duce în acea competiție ce face obiectul 
procedurii.” Nicolae Robu, primarul Timișoarei

Reclaiming the river, 
București

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Sector 3 București
> valoare investiție: 
 5.162.105 RON fără TVA (1.066.000 EUR)
> proiecte înscrise: 
 11
> premii: 
 I - 180.000 RON fără TVA (37.170 EUR) - 
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 33.613,44 RON (6.941 EUR)
 III - 18.907,54 RON (3.905 EUR)
> câștigători concurs: 
 SC PATRULIUS ȘI ASOCIAȚII SRL
 arh. Oana Moga, arh. Jacqueline Cuzino, arh. Șerban Patrulius,   
 ing. peisagist Alexandru Balaș, arh. Cristina Marcu, arh. Cristina   
 Dinu, arh. Alexandra Pislaru, arh. Nicoara Stoenescu,    
 Toma Aranghelovici, Andreea Stanciu, Andarda Vijauica, 
 ing. Valentin Archip

„Lucrările vor începe când avem avizele 
necesare fiindcă avem experiență deja. 
Avizele au durat aproape un an de zile, 
lucrarea în sine a durat două luni de când 
au început până s-a circulat pe pod, pod 
carosabil, 4 benzi. Proiectul câștigător este de 
maxim bun-simț, cu terasamente, cu poduri 
pietonale.” Robert Negoiță, primarul sectorului 
3 din capitală
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2019

> Noul Consiliu 
Judeţean Cluj 
– Extinderea și 
modernizarea clădirii 
sediului Consiliului 
Judeţean Cluj

> Amenajare Cetăţuia 
Cluj-Napoca

> Pavilion Naţional 
al României la EXPO 
2020 Dubai

Realizarea Pavilionului Național 
al României la EXPO 2020 Dubai

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Ministerul Afacerilor Externe
> valoare investiție: 
 15.958.100 RON (3.800.000 USD)
> proiecte înscrise: 
 14
> premii: 
 I - 713.915 RON (170.000 USD) - 
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 29.396 RON (7.000 USD) 
 III - 12.598 RON (3.000 USD)
> câștigători concurs: 
 CUMULUS ARCHITECTURE SRL
 Eliza Yokina, Adrian Soare, Andrei Cumpănășoiu, Yasmin Asan,   
 Marina Păsărin, Alexandru Cetea, Ioana Aron, Maria Sava, Mircea  
 Paraschiv,  Paul Sehlanec, Teodor Frolu, Andrei Borțun, Beatrice   
 Danis, Maria Neneciu, Otilia Mihalcea

„Juriul a apreciat caracterul sculptural al 
volumului pavilionului și dinamismul său 
subtil. Imaginea pe care o propune este 
iconică, recognoscibilă și de impact, atât de 
la distanță, cât și la nivel de detaliu. (...) Întreg 
conceptul pavilionului este unitar și coerent: 
de la ansamblu la detaliu, de la exterior la 
interior, de la formă la conținut.” extras din 
Raportul Juriului, Concluzii finale.
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Amenajarea Ansamblului Urban 
„Cetățuia” din Cluj-Napoca

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Municipiului Cluj-Napoca
> valoare investiție: 
 49.315.680 RON fără TVA (10.380.800 EUR)
> proiecte înscrise: 
 14
> premii: 
 I - 1.476.149 RON fără TVA (310.715 EUR) - 
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II -70.000 RON (14.734 EUR)
 III -45.000 RON (9.472 EUR)
> câștigători concurs: 
 Metapolis Architects BVBA, 
 Atelier Mass, 
 Ana Horhat

„Juriul a apreciat acest proiect pentru 
discursul său coerent și narațiunea 
contemporană sensibilă pentru designul 
peisajului. În această abordare, Dealul 
Cetatuia este principalul actor și echipa 
prezintă o înțelegere profundă a soluțiilor 
naturale, a morfologiei, a vegetației și a 
hidrologiei.” extras din Raportul Juriului, 
Concluzii finale.

Extinderea și modernizarea clădirii 
sediului Consiliului Județean Cluj

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Consiliul Județean Cluj
> valoare investiție: 
 24.444.812 RON fără TVA (5.140.000 EUR)
> proiecte înscrise: 
 21
> premii: 
 I - 970.000 RON fără TVA (203.961 EUR) - 
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 30.000 RON (6.308 EUR)
 III - 15.000 RON (3.154 EUR)
> câștigători concurs: 
 STARH – Arhitectură, Construcții, Design SRL
 Florian Stanciu, Maria-Iulia Stanciu, Cristian Alexandru Beșliu,   
 Octavian Bîrsan, Cosmin Gălățianu, Cosmin Valentin Georgescu,   
 Andrei Ioniță, Roberta Frumușelu, Cezara Lorenț,    
 Oana Grămadă, Bogdan Ioniță, Andrei Moanță.

„Proiectul este un răspuns matur, aprofundat 
și asumat al temei de concurs. Acesta 
răspunde coerent și argumentat provocărilor 
și dificultăților amplasamentului și clădirii 
existente. Soluția propusă denotă o bună 
cunoaștere a tehnologiei construcției, 
o siguranță în abordare care poate fi 
considerată garanția unei bune realizări.” 
extras din Raportul Juriului, Concluzii finale.
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2018

> Amenajare Urbană 
Str. Kogălniceanu, Str. 
Universităţii și străzile 
adiacente

> Reabilitarea 
peisageră și 
reactivarea Parcului 
Feroviar, Cluj Napoca

Amenajare Urbană Str. Kogălniceanu, 
Str. Universității și străzile adiacente

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Municipiului Cluj-Napoca
> valoare investiție: 
 25.670.000 RON fără TVA (5.511.895 EUR)
> proiecte înscrise: 
 11
> premii: 
 I - 755.000 RON (162.114 EUR) - 
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 60.000 RON (12.883 EUR)
 III -30.000 RON (6.442 EUR)
> câștigători concurs: 
 MOSSFERN SRL
 Lázár Csaba, Perju Mădălina Simona, Macalik Arnold Ernő, Vass   
 Dániel, Pop Vlad Bogdan, Vajna Botond Szilárd, Molnár Attila,   
 Szilágyi-Bartha József

„Rezultatul este o încercare reușită de a 
răspunde tuturor problemelor majore cu 
intervenții minimale (...) Abordarea generală 
este respectuoasă față de patrimoniul 
construit în termeni de vizibilitate și de 
accent pus pe componentele sale mai 
valoroase. Proiectul este atent să facă referiri 
la istoria arhitecurală și urbană a locurilor.” 
extras din Raportul Juriului, Concluzii finale.
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„Propunerile au venit de la profesionisti, 
de la specialisti. Aici mă refer la 
Ordinul Arhitecților din România, care 
colaborează cu Primăria Cluj-Napoca 
și cu toată breasla de profil, care la 
unison mi-au cerut să merg pe soluția de 
modernizare a spațiilor prin concursuri 
de soluții. Presupune o perioadă mai 
lungă de timp, dar crește foarte mult 
calitatea soluției spațiului urban, 
fiindcă este o soluție pe foarte multă 
vreme, nu pe un an sau doi. Atunci am 
acceptat această variantă ca procedură 
de modernizare prin concurs de soluții, 
care înseamnă un juriu internațional, se 
fac multe propuneri, se dau mai multe 
premii și apoi se alege un singur proiect 
câștigător.”, 

a declarat primarul Municipiului Cluj-Napoca, 
Emil Boc. 

Reabilitarea peisageră și reactivarea 
Parcului Feroviar, Cluj Napoca

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Municipiului Cluj-Napoca
> valoare investiție: 
 36.889.912 RON fără TVA (7.916.630 EUR)
> proiecte înscrise: 
 14
> premii: 
 I - 555.450 RON  (119.200 EUR) - 
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 35.000 RON (7.510 EUR)
 III - 20.000 RON (4.292 EUR)
> câștigători concurs: 
 ASIZA BIROU DE ARHITECTURA S.R.
 arh. Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh.   
 Anamaria Olănescu, arh. Anda Gheorghe, ing. Ovidiu Rusu, 
 ing. peis. Alexandru Cotoz, ing. hort. Valentin Sebastian Dan

„Prin principii de dezvoltare sustenabilă, se 
propune o abordare ecologică care amplifică 
biodiversitatea spațiului și care creează 
zone echilibrate. S-a apreciat integrarea 
vegetației existente în soluția propusă și 
selectarea de specii locale, cu potențial mare 
de adaptabilitate la condițille pedostaționale 
și cu mentenanță redusă în timp.” extras din 
Raportul Juriului, Concluzii finale.
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2017

> Parcul Etnografic 
Romulus Vuia, Cluj-
Napoca

> Turnul Pompierilor 
din Cluj Napoca

> Standul României la 
Congresul UIA, Seul

Standul României la Congresul UIA, 
Seul

> concurs de soluții
> promotor: 
 Ordinul Arhitecților din România (OAR)
> proiecte înscrise: 
 10
> premii: 
 I - 13.500 RON (2.950 EUR)
 II - 11.250 RON  (3.460 EUR)
 III - 9.000 RON (1.970 EUR)
> câștigători concurs: 
 STARDUST ARCHITECTS SRL-D
 Brîndușa Tudor, Anca Cioarec, Vlad Stoica

“Juriul a apreciat, de asemenea, integrarea 
poetică a tehnologiilor contemporane și 
implicarea dinamică a spectatorului, prin 
intermediul unor experiențe senzoriale și 
descoperirea imaginilor semnificative ale 
proiectelor prezentate.” extras din Raportul 
Juriului, Concluzii finale.
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Turnul Pompierilor, Cluj Napoca

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Municipiului Cluj-Napoca
> valoare investiție: 
 6.093.490 RON fără TVA (1.349.700 EUR)
> proiecte înscrise: 
 25
> premii: 
 I - 365.823 RON fără TVA (81.030 EUR) - 
 valoarea estimată a contractului de proiectare 
 II - 22.000 RON (4.873 EUR)
 III - 13.000 RON (2.880 EUR)
> câștigători concurs: 
 Vlad Sebastian Rusu BIA, arh. Anamaria Cornelia Olănescu, 
 arh. Anda Gheorghe, arh. Octav Silviu Olănescu, ing. Ovidiu   
 Rusu, Prof. dr. ing. Ludovic Kopenetz

„Acest concurs de soluții este pentru noi 
o modalitate de a ne asigura că, pe lângă 
reabilitarea părților din diferite epoci istorice, 
vom realiza și un obiectiv de valoare din 
punct de vedere a arhitecturii contemporane. 
Doar prin concursuri de soluții la care 
participă cele mai performante minți ale 
arhitecturii se pot obține idei și proiecte 
valoroase.” a declarat primarul Emil Boc.

Parcul Etnografic Romulus Vuia, 
Cluj-Napoca

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Consiliul Județean Cluj
> valoare investiție: 
 3.942.500 RON fără TVA (871.887 EUR)
> buget proiectare: 
 540.100 RON fără TVA (119.444 EUR)
> proiecte înscrise: 
 8
> premii: 
 I - 31.500 RON (6.966 EUR)
 II - 22.500 RON (4.976 EUR)
 III - 18.000 RON (3.980 EUR)
> câștigători concurs: 
 SC ALICE FLOREAN ARHITECTURA SRL 
  arh. Alice Maria Florean, 
 asociat Progir Structural SRL, ing. Georgiana Tirt  

„Felicit câștigătoarea acestei competiții 
deosebit de disputate (..) Dovedindu-se a fi 
cu adevărat de succes, Consiliul Județean va 
continua și cu privire la alte proiecte practica 
acestor concursuri de soluții, deschise și 
transparente, prin intermediul cărora pot fi 
identificate cele mai bune și mai inovative 
propuneri”, a precizat președintele Consiliului 
Județean Cluj, Alin Tișe.
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2011

2009

> Reabilitare şi 
amenajare Curtea 
„Johannes Honterus”, 
Braşov (Curtea Bisericii 
Negre)

> Restaurarea, 
extinderea și 
remodelarea 
funcţională a Hanului 
Gabroveni, Centrul 
istoric al Municipiului 
București

51

Reabilitare şi amenajare 
Curtea „Johannes Honterus”, Braşov 
(Curtea Bisericii Negre)

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Asociaţia “Salvaţi Centrul Istoric al Brașovului”, 
 în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov 
 şi Biserica Evanghelică CA Brașov (Biserica Neagră)
> proiecte înscrise: 
 44
> premii: 
 I - 25.475 RON (6.000 EUR)
 II - 10.615 RON (2.500 EUR)
 III - neacordat
> câștigători concurs: 
 Arh. Johannes Bertleff, Asocierea SC Exhibit Arhitectura SRL   
 Braşov &  SC ADNBA SRL Bucureşti

„Reamenajarea curţii este deosebit de 
sensibilă şi necesită competenţă profesională 
la cel mai înalt nivel. Concursul de arhitectură 
este instrumentul potrivit pentru găsirea 
celor mai convingătoare soluţii estetice şi 
practice ţinând cont de multiplele funcţiuni 
şi de importanţa istorică a zonei” Christian 
Plajer, primpreot al Parohiei Braşov a Bisericii 
Evanghelice C.A. din România.
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Restaurarea, extinderea și remodelarea 
funcțională a Hanului Gabroveni, 
Centrul istoric al 
Municipiului București

> concurs de soluții
> autoritate contractantă: 
 Primăria Municipiului București prin Centrul   
 de Proiecte Culturale – Arcub, Ministerul Culturii 
 și Patrimoniului Naţional
> proiecte înscrise: 
 42
> premii: 
 I – 30.000 RON (7.106 EUR)
 II – 20.000 RON (4.737 EUR)
 III – 10.000 RON (2.369 EUR)
> câștigători concurs: 
 META CONCEPT DESIGN
 arh. Adina Ionița, arh. Flaviu Barbacaru, arh. Mihai Opreanu 
 și ing. Stefan Lichwar)

„Hanul Gabroveni arată exact așa cum ne-am  
dorit întotdeauna să arate, adică să fie 
reconstruit cât mai aproape de original. Va fi 
un adevărat Institut Cultural Municipal și, în 
același timp, va deveni un pilon de dezvoltare 
în ceea ce înseamnă proiectele de cultură 
la nivelul Municipiului București și la nivel 
naţional.” a declarat Sorin Oprescu, primarul 
Municipiului București din acea perioadă.
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MAI MULTE DESPRE 
OAR

Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie 
profesională. Prin activitatea membrilor săi, OAR are 
misiunea de a convinge societatea că arhitectura 
reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes 
public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi 
ecologice.

MISIUNE

Ordinul Arhitecţilor din România se dedică în întregime 
reglementării profesiei de arhitect, subliniind importanţa 
valorilor morale şi deontologice, a bunelor practici, a 
aşteptărilor înalte, a creativităţii şi, nu în ultimul rând, a 
provocărilor academice. Ordinul îşi asumă misiunea de a 
transforma mediul legislativ, profesional şi competiţional 
pentru realizarea calităţii şi a excelenţei în cadrul 
multiplelor contexte ale profesiei de arhitect.

OAR este membru al:

UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România) – organizaţie 
neguvernamentală, apolitică, înfiinţată în 2001 şi formată 
din asociaţii de profesii liberale, cu aproximativ 140.000 de 
membri ai organizaţiilor profesionale (www.uplr.ro).

ACE (Consiliul Arhitecţilor din Europa – Architects’ 
Council of Europe), organizaţie fondată în 1990 la Treviso. 
ACE reprezintă interesele profesiei de arhitect în cadrul 
Uniunii Europene, grupând organizaţiile profesionale ale 
arhitecţilor şi organisme de profil din spaţiul european 
(www.ace-cae.org).

UIA (Uniunea Internaţională a Arhitecţilor - l’Union 
Internationale des Architectes), organizaţie internaţională 
neguvernamentală, fondată în 1948 la Lausanne. 
Reuneşte peste un milion de arhitecţi din toată lumea 
prin organizaţiile profesionale membre din 98 de ţări 
(www.uia-architectes.org).

FABSR (Forumul Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre), 
organizaţie creată în 1995 şi formată din reprezentanţii 
organizaţiilor naţionale ale arhitecţilor din ţările Regiunii 
Mării Negre (www.fabsr.org).

EFAPFEPA (Forumul European pentru Politici de 
Arhitectură), reţea formată din reprezentanţi ai 
autorităților publice, profesioniști și actori culturali, care 
încurajează și susţine politicile pentru arhitectură în 
Europa (www.efap-fepa.org).

ECHIPA OAR IMPLICATĂ ÎN ORGANIZAREA
CONCURSURILOR DE ARHITECTURĂ

ALEXANDRU 
GĂVOZDEA
Președinte OAR

MIRONA 
CRĂCIUN
Consilier 
Concursuri

IULIA 
CUCU
Colaborator 
Comunicare 
Concursuri

ILINCA 
POP
Referent 
Concursuri

ANA 
SĂLAC
Consilier 
Juridic

ANDREEA 
DUMINICĂ
Referent 
Concursuri

SILVIA 
CIOCÂRLAN
Contabilitate

DIANA 
STAN
Secretar 
General OAR

ANA-MARIA 
ZAHARIADE
Vicepreședinte OAR
Concursuri de
Arhitectură
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VREȚI SĂ ORGANIZAȚI 
UN CONCURS?
Contactați-ne dacă aveți:
O idee clară despre ce trebuie făcut
Succesul unui concurs este influențat în mare măsură de calitatea temei de 
concurs care trebuie să fie bine scrisă, lipsită de neclarități, cuprinzând toate 
informațiile necesare, enunțând clar cerințele și într-o manieră care să dea 
concurentului libertate de interpretare.
și

Un buget realist pentru organizarea concursului și pentru 
investiție
Bugetul estimat trebuie să fie structurat pe trei capitole principale: 
organizarea concursului, elaborarea proiectului și realizarea investiției. Este 
important să se stabilească un buget realist sau o schemă financiară care 
să se potrivească aspirațiilor investitorului, pe care concurenții își vor baza 
propunerile.

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34
concursuri@oar.archi
www.oar.archi
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