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RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 
 
 
           Referitor la procedura CONCURS DE SOLUȚII URBANISTICE pentru obiectivul 
„Reamenajare si refunctionalizare zona FALEZA DUNARII” organizată de Municipiul 
Galați, anunț  de concurs de soluții DC1000062/30.07.2019  s-au formulat următoarele 
solicitări de clarificări: 
 

1.Întrebare/solicitare:  
Aș dori să întreb dacă puteți suplini documentarea concursului printr-un fișier dwg a 

zonei, un fișier detaliat ce cuprinde situl cu funcțiunile de pe sit dar si cu vecinătățile 
acestuia. 

A doua cerere este de a arata locul exact si forma sculpturilor de pe sit. 
 

Răspuns: Toate programele grafice moderne au opțiunea de a importa formatul PDF. 
Panourile au fost transmise in formatul standard PDF pentru a nu îngrădi elaboratorii, 
fiecare lucrând funcţie de programul care îl deține. 
Sculpturile metalice sunt poziționate (punctele roșii ) după cum urmează :  
Faleza Dunării  
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Tabăra de sculpturi metalice are în componență elemente de mari dimensiuni. 

Câteva dintre acestea sunt prezentate mai jos:   
 

Denumirea 
Monumentului de 
For Public 

Locul 
amplasării 

Imaginea monumentului Caracteristici 

Evoluţie Faleza Dunării 

 

Sculptură metalică – 
Compoziţie ritmată în 
spaţiu prin elemente 
octogonale care cresc 
progresiv (vopsită în gri) 
L=3m, l=3m, h=1,8m 
Vecinătăţi : domeniul 
public 

Septenarius Faleza Dunării 

 

Sculptură metalică – 
Lucrare, aluzie la 
construcţiile gotice 
L=15m, l=12m,  

Amfiteatru Faleza Dunării 

 

Sculptură metalică – 
Compoziţie pe orizontală, 
îmbinare între orizontale, 
verticale şi curbe; 
L=3m, l=2,3m, h=2m ; 
Vecinătăţi : domeniul 
public 

 
2.Întrebare/solicitare: 
Pentru realizarea concursurilor de amenajare a celor 2 zone din orașul Galaţi, 

respectiv „Reamenajarea Văii Țiglinei” si „Reamenajarea Falezei Dunării”, as dori sa va rog 
daca ne puteți pune la dispoziție un Plan Urbanistic, si un Plan Topografic, scara 1:2000,  
in format DWG sau PDF al celor 2 zone, mai exact zona marcata UTR 31 (delimitat de Str. 
Brăilei, Str. Cloșca, Bld. Dunărea, si Str. Stadionului), si UTR 32 (delimitat de Bld. Marea 
Unire, Trecerea cu Bac Navrom si Căpitănia zonală Galați) din cadrul Regulamentului Local 
de Urbanism.  

 
Răspuns:  
În sprijinul realizării soluțiilor urbanistice puteți utiliza documentele de pe portalul 
Primăriei Municipiului Galaţi - secțiunea „Relații cu publicul” - documentații de urbanism 
aprobate. 
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        3.Întrebare/solicitare: 
        In afara de cererea de înscriere afișată pe site-ul primăriei, exista si alta cerință 
pentru efectuarea înscrierii? Aceasta cerere este nominala din ce am văzut. Eventuali 
coautori/membri ai echipei participante vor fi trecuți pe pagina doi la colaboratori 
bănuiesc? 
       Exista si alte materiale referitoare la concurs in afara de cele de pe site? Poate sunt 
prezente pe SEAP, sau acolo se afla aceleași documente ca si cele de pe site? 
 
Răspuns:  
          Înscrierea se face in baza cererii afișată atât pe site-ul Primăriei cât și în SEAP.        
Eventuali coautori/membri ai echipei participante vor fi prezentați în cadrul cererii de 
participare, conform model anexat.  

În SEAP și pe site-ul primăriei se regăsește aceeași documentație de concurs. 
 

         4.Întrebare/solicitare: 
Codul alfanumeric poate conţine majuscule ? Ex : EE0000 sau ee0000  sau Ee0000. 

Ordinea literelor sau cifrelor menționate in regulament trebuie respectata ( 2 (doua) litere 
si 4 (patru) cifre ) ? 

 
Răspuns: Codul alfanumeric va fi compus din doua litere - majuscule - si patru cifre. 
Exemplu: AB1234. Ordinea acestora trebuie respectata. 
 
         5.Întrebare/solicitare: 

Pot fi adăugate elemente suplimentare pe planșe diferite fata de cele obligatorii ?  
 
Răspuns: Toate elementele suplimentare (secțiuni noi sau foto) vor fi incluse pe panoul pus 
la dispoziție.  

 
6. Întrebare/solicitare: 
Putem beneficia de o ridicare topografica a terenului sau fișiere de tip dwg cu zona 

de studiu? 
 
Răspuns: In sprijinul realizarii solutiilor urbanistice puteti folosi documentele de pe 
portalul Primăriei Municipiului Galaţi - secțiunea „Relații cu publicul” - documentații de 
urbanism aprobate. 
 

7. Întrebare/solicitare: 
Putem extinde limita falezei inferioare (de exemplu un dig, o structura pe piloni)? 

 
Răspuns: Limita Falezei Inferioare poate fi extinsa pe luciul apei (după cum arata si 
conturul zonei de studiu) însă se va tine seama de variațiile mari ale debitelor/ cotelor 
apelor Dunării. Așa cum s-a menționat in Tema de Proiectare se pot gândi îndiguiri care vor 
avea o forma prietenoasa, accesibila si cu funcționalitate-agrement. 
 

8.Întrebare/solicitare: 
Unde în cerere, sau pe un alt document poate fi specificat coautoratul soluțiilor? 

Deoarece cererea este nominala, făcând referire la un singur subsemnat.   
 

Răspuns: 
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Conform Regulamentului de concurs cap. 2.2. lit.a), alin.a.1. 
          Eventuali coautori/colaboratori/membri ai echipei participante vor fi prezentați în 
cadrul cererii de participare, conform model anexat.  
 

9.Întrebare/solicitare: 
Poate exista același autor trecut pe cererea de înscriere si pentru Valea Țiglinei si 

pentru Faleza Dunării? 
 
Răspuns:  
      Pentru fiecare concurs se va completa o cerere de participare. Un autor poate participa 
doar cu o soluție urbanistica pentru fiecare concurs.  
 

10.Întrebare/solicitare: 
Soluțiile predate vor fi sub forma de idee sau vor fi însoțite si de o oferta de 

proiectare a acestora ?  
 

Răspuns: Concursul consta in soluții urbanistice si nu reprezintă o oferta de proiectare. 
 

11.Întrebare/solicitare: 
In cadrul soluțiilor se vor preda liste de cantități, costuri estimative, devize, 

suprafețe samd?  
 
Răspuns: Nu 
 

12.Întrebare/solicitare: 
Codul alfanumeric ales la înscriere este  la alegerea libera a fiecărui participant, 

putând avea oricare combinație de litere si de cifre ? Sau va fi ales in concordanta cu o 
reglementare privind acest cod impusa din partea organizatorului ? 

 
Răspuns:  

Conform Regulamentului de concurs cap. 3.6, alin.3.6.1. Codul alfanumeric va fi 
compus din doua litere - majuscule - si patru cifre. Exemplu: AB1234. Ordinea acestora 
trebuie respectata. 
 

13.Întrebare/solicitare: 
Se poate ieși din ariile delimitate pentru fiecare concurs? 

 
Răspuns: Nu, ariile de studiat pentru concurs au fost atent selectate si delimitate pentru a 
nu intra in alte proiecte aflate in derulare. 
 

14.Întrebare/solicitare: 
Exista poze cu situaţia actuală din teren? 

 
Răspuns:  Nu.  
 

15.Întrebare/solicitare: 
Exista suport digital pentru construcțiile existente, străzi samd. (planuri cadastrale 

in format dwg) pentru fiecare dintre concursuri? Dar pentru rețelele edilitare? 
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Răspuns: NU, toate documentele necesare temei de concurs au fost puse la dispoziția 
concurenților. 
 

16.Întrebare/solicitare: 
Soluțiile se depun in numele unei singure persoane, chiar daca au fost realizate de o 

echipa de doua sau mai multe persoane? 
Răspuns:  

Conform Regulamentului de concurs cap. 2.2. lit.a), alin.a.1. 
Da, soluțiile se depun in numele unei singure persoane sau asociere. O entitate poate 

depune doar o solutie pentru fiecare din temele de concurs. 
 

17.Întrebare/solicitare: 
Ce format au panourile afișate pe site-ul primăriei și pe platforma SEAP?  
 

Răspuns: 1000 mm x 700 mm. 
 

18.Întrebare/solicitare: 
Formatul acestor panouri prezente deja pe site (fie ca el este A0, A1) va rămâne fix 

și implicit și paginarea de pe el, sau acestea pot varia în funcție de soluția fiecărui 
concurent? 
 
Răspuns: Soluțiile vor fi prezentate doar pe panoul/ panourile (1000 mm x 700 mm) puse 
la dispozitia concurenților ( 1 panou pentru Valea Tiglinei și 2 panouri pentru Faleza 
Dunării). Paginarea va fi respectată.  

19.Întrebare/solicitare: 
Paginarea de pe panourile de pe site-ul primăriei este fixa?  

 
Răspuns: DA 
 

20.Întrebare/solicitare: 
La ce scara se va face predarea pieselor de pe panouri? 

 
Răspuns: La scara convenabila pentru concurent însă totul va fi prezentat doar pe 1 (unu) 
panou pentru concursul pentru Valea Tiglinei si 2 (doua) pentru concursul Faleza Dunarii. 
 

21.Întrebare/solicitare: 
Care este numarul de panouri care se vor preda pentru fiecare concurs? Pot exista si 

panouri in plus, in functie de fiecare solutie, pe langa cele impuse de organizatorul 
concursului? 
 
Răspuns: NU, se vor prezenta : 1 (unu) panou pentru concursul pentru Valea Tiglinei si 2 
(doua) pentru concursul Faleza Dunarii. 
 

22.Întrebare/solicitare: 
Pentru admiterea candidaturii mele la această procedură de atribuire este necesară 

depunerea documentului DUAE? 
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In SEAP, la secțiunea „Lista de fișiere care compun documentația de concurs”, ați atașat 
DUAE în format .xml dar în Regulamentul de concurs acest document nu apare enumerat 
ca Documentație de concurs la secțiunea 3.2.2.. Totodată la secțiunea 3.5 stabiliți faptul 
că depunerea documentațiilor de calificare și a soluției de proiect se va face la sediul 
Primăriei Municipiului Galați și nu în SEAP. 
 
Răspuns:  
         Documentul DUAE nu este necesar a fi completat. Documentul DUAE nu poate fi 
generat decât în SEAP de către operatorii economici înscriși la procedurile care se derulează 
online, nu și la procedurile care se derulează offline – cum este cazul de față. Asumarea 
celor prezentate în DUAE se face prin declararea în cadrul cererii de participare la concurs 
a situației existente.  
 

23.Întrebare/solicitare: 
Care este modul de Acord de asociere agreat de instituția Primăriei Municipiului 

Galați pentru această procedură de atribuire? 
Menționez că doresc să mă prevalez de drepturile conferite de prevederile art.53 din 

Legea privind achiziţiile publice nr.98/2016 și menționate în fișa de date a documentației 
de concurs la secțiunea III.1.8) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori 
economici căruia i se atribuie contractul: Asociere conform art.53 din Legea privind 
achizițiile publice nr.98/2016”. 

 
Răspuns:  

Nu exista un model în acest sens. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele de 

calificare solicitate in cadrul concursului de soluții (cererea de participare va fi in numele 
asocierii,  însă fiecare asociat trebuie să-și asume cele prezentate in cadrul cererii și să 
anexeze Declaraţia privind evitarea conflictului de interese  + copii acte studii).  

 
24.Întrebare/solicitare: 
Luând în calcul că este vorba de consolidarea taluzului, putem primi un studiu 

geotehnic? 
 

Răspuns: Concursurile se refera la soluții URBANISTICE si nu este necesara o aprofundare 
tehnica. Totuși soluțiile propuse trebuie sa fie realiste si posibil de integrat într-o forma de 
proiectare ulterioara. 
 


