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RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 
 
 
           Referitor la procedura CONCURS DE SOLUTII URBANISTICE pentru obiectivul „Reamenajare si 
refunctionalizare zona VALEA TIGLINEI” organizată de Municipiul Galați, anunț  de concurs de 
soluții DC1000061/30.07.2019 s-au formulat următoarele solicitări de clarificări: 

1.Întrebare/solicitare:  
As dori sa întreb daca puteți suplini documentarea concursului printr-un fisier dwg a zonei, 

un fișier detaliat ce cuprinde situl cu functiunile de pe sit dar si cu vecinatatile acestuia. 
A doua cerere este de a arata locul exact si forma sculpturilor de pe sit. 

 
Răspuns: Toate programele grafice moderne au optiunea de a importa formatul PDF. Panourile au 
fost transmise in formatul standard PDF pentru a nu ingradi elaboratorii, fiecare lucrand functie de 
programul care il detine. 

Sculpturile metalice sunt poziționate după cum urmează :  

 

Valea Țiglinei  
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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 

Valuri sarmatice Parc Cloşca 

 

Sculptură metalică – trei 
moduli rectangulari, 

înclinaţi într-o parte, plasaţi 
simetric în spaţiu şi sudaţi 
întrei ei, vopsiţi în verde 
intens, sugerând mişcarea 
valurilor apei; L=1m, l=1m 

Vecinătăţi : domeniul public 

Taurul Roşu Parc Cloşca 

 

Sculptură metalică – 
compoziţie în tonuri roşii şi 

simboluri antropomorfe, 
amplasat pe trei baze 

L=1m, l=1m 

Vecinătăţi : domeniul public 

 
2.Întrebare/solicitare:  
Pentru realizarea concursurilor de amenajare a celor 2 zone din orasul Galati, respectiv 

“Reamenajarea Vaii Tiglina” si “Reamenajarea Falezei Dunarii”, as dori sa va rog daca ne puteti pune 
la dispozitie 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. Brailei, Str. Closca, Bld. Dunarea, si Str. 
Stadionului), si UTR 32 (delimitat de Bld. Marea Unire, Trecerea cu Bac Navrom, si Capitania zonala 
Galati) din cadrul Regulamentului Local de Urbanism.  
Răspuns:   
          In sprijinul realizării soluțiilor urbanistice puteți utiliza documentele de pe portalul 
Primăriei Municipiului Galaţi - secțiunea „Relații cu publicul” - documentații de urbanism 
aprobate. 
 
        3. Întrebare/solicitare: 
        In afara de cererea de inscriere afisata pe site-ul primariei, exista si alta cerinta pentru 
efectuarea inscrierii? Aceasta cerere este nominala din ce am vazut. Eventuali coautori/membri ai 
echipei participante vor fi trecuti pe pagina doi la colaboratori banuiesc? 
       Exista si alte materiale referitoare la concurs in afara de cele de pe site? Poate sunt prezente 
pe SEAP, sau acolo se afla aceleasi 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. 
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         4.Întrebare/solicitare: 

Unde in cerere, sau pe un alt document poate fi specificat coautoratul solutiilor ? Deoarece 
cererea este nominala, făcând referire la un singur subsemnat.   

 
Răspuns: 
          Eventuali coautori/colaboratori/membri ai echipei participante vor fi prezentați în 
cadrul cererii de participare, conform model cerere anexat.  
 
         5.Întrebare/solicitare: 

Poate exista același autor trecut pe cererea de inscriere si pentru Valea Tiglinei si pentru 
Faleza Dunarii? 
 
Răspuns:  
      Pentru fiecare concurs se va completa o cerere de participare. Un autor poate participa 
doar cu o soluție urbanistica pentru fiecare concurs.  
 

6.Întrebare/solicitare:  
Solutiile predate vor fi sub forma de idee sau vor fi insotite si de o oferta de proiectare a 

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

7.Întrebare/solicitare:  
In cadrul solutiilor se vor preda liste de cantitati, costuri estimative, devize, suprafete samd?  

 
Răspuns: NU  
 

8.Întrebare/solicitare:  
Codul alfanumeric ales la inscriere este  la alegerea libera a fiecarui participant, putand avea 

oricare combinatie 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. 
 

9.Întrebare/solicitare:  
Care sunt cladirile cu valoare istorica si arhitecturala prezente pe fiecare din teren, daca este 

cazul? 
 
Răspuns: Tema de concurs face referire la cladirile cu valoare ambientala din incinta Uzinei de Apa 
nr. 1 (dezafectata) asa cum reiese din planul ce urmeaza, insa orice cladire considerata de elaborator 
a fi interesanta pentru solutia urbanistica poate fi mentinuta:  
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10.Întrebare/solicitare:  
Se poate iesi 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. 
 

11.Întrebare/solicitare: 
Exista poze cu situatia actuala din teren pentru fiecare sit, Valea Tiglinei si Faleza Dunarii? 
 

Răspuns:  Nu.  
 

12.Întrebare/solicitare: 
Exista suport digital pentru constructiile existente, strazi samd. (planuri cadastrale in format 

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

13.Întrebare/solicitare: 
Solutiile 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. 
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 
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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).  
 

14.Întrebare/solicitare: 
Ce format au panourile afisate pe site-ul primariei si pe platforma SEAP?  

 
Răspuns: 1000 mm x 700 mm 
 

15.Întrebare/solicitare: 
Formatul acestor panouri prezente deja pe site (fie ca el este A0, A1 - vezi intrebarea nr. 11) 

va ramane fix si implicit si paginarea de pe el, sau acestea pot varia in functie de solutia fiecarui 
concurent? 
 
Răspuns: Soluțiile vor fi prezentate doar pe panoul/ panourile (1000 mm x 700 mm) puse la 
dispozitia concurenților ( 1 panou pentru Valea Tiglinei si 2 panouri pentru Faleza Dunarii). 
Paginarea va fi respectata.  
 

16.Întrebare/solicitare: 
Paginarea de pe panourile de pe site-ul primariei este fixa?  

 
Răspuns: DA 
 

17.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. 
 

18.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. 
 
 

19.Întrebare/solicitare: 
Informatii clarificatoare referitor la conturul planului in relatie cu formatul cadru:  

a.Fisierul PDf – Panou VT – reglementeaza pozitia exacta a planului si scara acestuia?  
b.Poate fi mutat planul (translatat in interiorul cadrului), pentru a face loc si altor eventuale 

elemente, daca se respecta scara acestuia? 
c.La ce scara este conturul din formatul cadru – Panou VT ? 
d.Pot fi introduse planuri suplimentare la alte scari de reprezentare? 

 
Răspuns: Fișierul pdf – Panou VT - reglementeaza pozitia exacta, iar acesta nu poate fi translatat. 
Elementele suplimentare considerate a fi necesare intelegerii solutiei urbanistice pot fi adaugate (la 
diferite scari), intercalate intre sectiunile impuse prin tema de concurs. Planul nu este la o anumita 
scara insa dimensiunile sunt proportionale. Pentru a va forma o imagine a dimensiunilor va 
mentionam:  
 Aria zonei de studiu pentru Falezei Dunari = aprox. 32,9 ha 
 Aria zonei de studiu pentru Valea Tiglinei = aprox. 26,4 ha - zona din nord  si de aproximativ  = 

3,2 ha - zona de sud - Uzina de apa dezafectata 
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20.Întrebare/solicitare: 
Informatii clarificatoare referitor la sectiuni in relatie cu formatul cadru: 

a.Fisierul PDf – Panou VT – reglementeaza pozitia exacta a sectiunilor, numarul de sectiuni si 
scara acestora? 

b.Pot fi mutate sectiunile in cadrul panoului, daca se respecta scara acestora? 
c.Este necesara pastrarea sectiunilor, precum sunt acestea prezentate in formatul cadru, sau 

acel spatiu poate fi utilizat pentru a face loc si altor eventuale elemente (intelegandu-se ca acesta 
a preluat si utilizat datele transmise prin aceste sectiuni)? 

d.La ce scara sunt sectiunile din formatul cadru – Panou VT – ? 
e.Pot fi mutate liniile de sectiune in cadrul amplasamentului daca suntem de parere ca sunt 

mai edificatoare ?  
f.Pot fi trasate noi linii de sectiune, in special in zonele in care cele existente nu trateaza 

toata suprafata?  
 
Răspuns: Planul principal cu aria de studiu nu poate fi translatat însă se pot adauga alte elemente 
(sectiuni, poze, etc.) suplimentare considerate necesare de catre concurent. Acestea pot fi 
intercalate intre sectiuni impuse de tema de concurs. 
Cotele sunt notate pe sectiuni. Scara la care pot fi prezentate aceste elemente se stabilesc de 
concurent.   
 

21.Întrebare/solicitare: 
Informatii clarificatoare referitor la suprafata alocata pentru “descrierea solutiei – text” in relatie 
cu formatul cadru:  

a.Fisierul PDf – Panou VT – reglementeaza gabaritul exact al zonei dedicata pentru “descrierea 
solutiei – text”?  

b.Exista o reglementare privind fontul si marimea acestuia folosite in zona “descrierea 
solutiei – text”?  

c.In cazul in care este reglementat, ce tip de font si ce dimensiune trebuie sa fie? 
d.Poate fi mutata “descrierea solutiei – text” ? 
e.Poate fi extinsa zona “descrierea solutiei – text” daca se respecta principial pozitia indicata 

in formatul cadru? 
f.Pot fi introduse elemente de tip text in restul formatului? 
g.Exista un numar de cuvinte sau caractere maxim reglementat pentru zona prevazuta pentru 

“descrierea solutiei – text”? 
 
Răspuns: Se va respecta “gabaritul” impus prin tema de concurs in forma prezentata. Fontul va fi 
“Calibri”.  Marimea fontuluil va fi aleasa convenabil pentru incadrarea pe panou.    
 

22.Întrebare/solicitare: 
Informatii clarificatoare referitor la suprafata alocata pentru “exemple de bune practici” in relatie 
cu formatul cadru:  

a.Ce se intelege prin “exemple de bune practici”? 
b.Ce tip de informatie poate fi prezentata, poze, schite, planuri, sectiuni, produse? 
c.Fisierul PDf – Panou VT – reglementeaza gabaritul exact al zonei dedicata pentru “exemple 

de bune practici” ?  
d.Exemplele de bune practici trebuiesc prezentate cu indicarea referintei? Trebuie 

specificata sursa ? 
e.Poate fi mutata zona “exemple de bune practici”? 
f.Poate fi extinsa zona “exemple de bune practici” daca se respecta principial pozitia indicata 

in formatul cadru? 
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Răspuns: Exemple ce au fost implementate cu succes in alte zone similare celor propuse prin tema 
de concurs. Tipul de informatie va fi ales de concurent. Se specifica sursa. Zonele propuse in Panouri 
nu se modifica, nu isi schimba dimensiunile, nu se extind. 
Toate informatiile considerate a fi necesare se vor incadra in panoul cadru. 
 

23.Întrebare/solicitare: 
Informatii clarificatoare referitor la suprafata alocata pentru “legenda” in relatie cu formatul cadru:  

a.Fisierul PDf – Panou VT – reglementeaza gabaritul exact al zonei dedicata pentru “legenda”?  
b.Exista o reglementare privind fontul si marimea acestuia folosite in zona “legenda”?  
c.In cazul in care este reglementat, ce tip de font si ce dimensiune trebuie sa fie? 
d.Poate fi mutata “legenda” ? 
e.Poate fi extinsa zona “legenda” daca se respecta principial pozitia indicata in formatul 

cadru? 
f.Pot fi adaugate zone de “legenda” si in alta parte? 

 
Răspuns: Nu este stabilit un “gabarit “ al legendei. Elementele considerate de concurent a fi 
explicate in legenda vor determina marimea legendei. Fontul folosit va fi “ Calibri “ iar marimea 
acestui font va fi la alegerea concurentului. 
Se vor respecta pozitionarile propuse de tema dar pot fi aduse completari functie de solutiile / 
sectiuni considerate necesare de concurent. 
 
 
 
 


