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RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Referitor la procedura REGULAMENT CONCURS SOLUTII pentru obiectivul
„Amenajare Parc Recreational ” organizată de Municipiul Galați, anunț de concurs de
soluții DC1000092/12.12.2019 s-au formulat următoarele solicitări de clarificări:
1.Întrebare/solicitare:
Proiectele se trimit doar in format electronic (CD sau memory stick), sau exista și
opțiunea de a fi trimise in format fizic (planșe), fără a fi nevoie de un suport electronic?
Răspuns:
Documentele de calificare sunt menționate în Regulamentul Concursului de soluții la
pct.2.2. adică plicul depus de concurent trebuie să conțină Documentele de calificare și un
CD sau Memory Stick cu soluția propusă.
2.Întrebare/solicitare:
Eu sunt inginer horticol cu specializarea arhitectura peisageră însă momentan sunt
in Marea Britanie. Sunt eligibila de a participa la acest concurs de idei chiar dacă in aceasta
perioada nu voi fi pe teritoriul României?
Răspuns:
La pct.2.1. din același Regulament, sunt indicate condițiile care trebuie îndeplinite
pentru a avea Calitatea de concurent astfel:” Studenți la Arhitectura sau Urbanism
începând cu anul 3 ),Arhitecți cu Diploma, Urbaniști cu Diploma sau alte forme superioare
legale de exercitare a profesiei de arhitect/ urbanist...”.
3.Întrebare/solicitare:
La secțiunea 2.1.1 este specificat faptul că pot participa studenți de la Arhitectură
sau Urbanism începând cu anul 3 de studii, dar nu este precizat nimic de studenții de la
Peisagistică. Drept urmare, se poate participa și de la această disciplină?
Răspuns:
Studenții acceptați sunt de la Universitatea de Arhitectura și Urbanism, Facultatea
de Urbanism, respectiv cu specializări de peisagistică. Dacă specializarea se desprinde din
ramura inginerească nu sunt îndeplinite cerințele de calificare sunt necesare cunoștințe de
proiectare/planificare urbană.
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4.Întrebare/solicitare:

O altă nelămurire este legată de scara la care se poate lucra. Am văzut că este
specificat formatul 1000 x 700, dar nu și scara la care piesele vor fi întocmite.
Piesele cerute sunt plan și secțiune, din ce observ, se pot face și randări care să fie
introduse în zona exemplelor de bune practici? Ar părea singurul loc disponibil din planșă.
Răspuns:
Soluțiile se vor indica pe formatul pus la dispoziție proporțional cu cotele indicate.
Piesele obligatorii sunt: plan și secțiune, însă pot fi adăugate orice alte elemente
considerate a fi necesare în înțelegerea mai facilă a soluției propuse. Acestea sunt
acceptate a fi introduse pe panou în spațiile libere. Zona bunelor practici trebuie să prevadă
cum a fost implementată o idee/soluție în alte orașe, municipii, țări.
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