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CONCURSUL DE SOLUȚII LICEUL LUCIAN BLAGA, CLUJ-NAPOCA     

COMPLETARE - INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI RUNDA 1 

LUCIAN BLAGA HIGHSCHOOL, CLUJ-NAPOCA INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION 

COMPLETION - QUESTIONS AND ANSWERS ROUND 1 

 

Nr. 

No. 

Întrebare  

Question 

Răspuns  

Answer 

13. RO: Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă 

solicită păstrarea numărul actual de locuri de parcare din 

perimetrul de intervenție aferent străzilor adiacente? Se poate 

reduce numărul de parcări? 

 

EN: 3. Please inform us if the contracting authority requires to 

keep the current number of parking spaces in the intervention 

perimeter for the adjacent streets? Can the number of parking 

spaces be reduced? 

RO: În limita de concurs transmisă pentru spatiul urban sunt trasate în 

prezent 385 locuri de parcare. Parte dintre acestea au fost organizate 

recent în locul garajelor demolate.  

Se recomandă o rezolvare cu un număr cât mai mare de locuri de parcare 

în zona de concurs în paralel cu respectarea cerințelor temei de concurs de 

la pg. 28 de folosire în siguranță a spațiului din preajma școlilor de către toți 

utilizatorii (walkable city) și de dotare a zonei cu mobilier contemporan 

(smart city). 

 

EN: There are currently 385 parking spaces in the competition limit 

submitted for urban space. Some of these have recently been organised in 

place of demolished garages.  

It is recommended to resolve as many parking spaces as possible in the 

competition area in conjunction with the requirements of the competition 

theme on page 28 to ensure safe use of the space around schools by all 

users (walkable city) and to equip the area with contemporary 

furniture (smart city). 
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arh / arch. Mirona Crăciun  

Coordonator Concurs 

Competition Coordinator 

 

Ordinul Arhitecților din România 

The Romanian Order of Architects 

 

 

 

 

Primar / Mayor Emil Boc 

Primăria Municipiului Cluj - Napoca /  

City-hall of Cluj - Napoca 

arh. / arch. Elena Stoian 

Consilier Profesional 

Professional Advisor 

 

 

 

 


