Concurs de soluții pentru dezvoltarea spațială a orașului Ghimbav
Nr. Crt.
1

Întrebare
Care sunt condițiile de eligibilitate pentru participarea la concurs? Trebuie
să existe în asociere și arhitect cu drept de semnătură și arhitect urbanist cu
drept de semnatură? Sau este suficient doar arhitect cu drept semnatură sau
arhitect urbanist cu drept semnatură?

2

Cum se poate păstra confidențialitatea proiectelor?

3

Prin strategia de dezvoltare spațială vă așteptați la propunerea unei viziuni,
imagini? Ce așteptați să reprezinte proiectul?

4

Se poate ca strategia de dezvoltare să fie modificabilă?

5

Referitor la aeroportul Brașov-Ghimbav, când se prevede livrarea?

6

Dacă se vor prezenta și proiecte cheie de dezvoltare, acestea trebuie însoțite
și de o estimare a costurilor implicate sau pot fi prezentate doar conceptual?

Document întrebări și răspunsuri
Răspuns
Avand în vedere prevederile Eratei din 13.06.2017 publicată pe
site-ul concursului nu mai este necesară prezența în echipa de
concurs a unei persoane, arhitect sau urbanist, cu drept de
semnătură pentru elaborarea planurilor urbanistice generale
împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol D.
În aceste condiții echipele trebuie să aibă în echipă minim un
arhitect sau un urbanist, membru al OAR sau al RUR, cu drept de
semnătură (pentru documentații de arhitectură sau urbanism), sau
un arhitect, membru al unei organizații similare în țara în care își
exercită profesia de arhitect potrivit legislației naționale a statului
respectiv.
Pentru păstrarea anonimaului vă rugăm să respectați procedura
indicată în Secțiunea 3.7 din Regulamentul Concursului. Se va
evita introducerea în prezentarea proiectului de concurs a unor
elemente grafice distinctive sau texte care pot indica fără dubiu
identitatea unor membri sau a întregii echipe de concurs (logouri
de firme sau simboluri, poze sau nume ale autorilor proiectului
s.a.m.d.).
Scopul, repectiv cerințele principale ale concursului sunt descrise
la secțiunile 1.3, respectiv 4.2 și 4.3 din Tema concursului.
Conținutul proiectului de concurs este descris la secțiunea 4.4 din
Temă și 3.6 din Regulament.
Este la latitudinea concurenților tipul de strategie de dezvoltare
propus.
Nu suntem în măsură să răspundem la această întrebare.
Propunerile concurenților trebuie însă să țină cont de foarte
probabila prezență în viitor a aeroportului și de impactul acestei
prezențe asupra viitoarei dezvoltări a orașului.
Nu este obligatoriu, dar estimarea costurilor pentru diverse tipuri
de intervenții pot constitui argumente privind fezabilitatea
acestora din punct de vedere al raportului cost/beneficiu.

7

Viziunea dezvoltată trebuie să ia în considerare toate cerintele temei
prezentate sau ne putem concentra mai mult pe 1-2 dintre ele pe care le
considerăm mai reprezentative?

8

Dacă nu am participat la vizita sitului se mai pot face înscrieri la concurs?
Până când?

9

Exista posibilitatea înscrierii la concurs a unei persoane/grup de persoane
care:
- Sunt de naționalitate română și străină;
- Locuiesc într-o țară din Europa, dar nu în România;
- Lucrează la un birou de arhitectură și nici nu sunt persoane fizice
autorizate;
- Minim o persoană este arhitect cu drept la semnătură în țara
respectivă din Europa.

10

Poate fi prelungit termenul de punere a întrebărilor?

Este recomandabil ca viziunea propusă să ia în considerare toate
aspectele relevante. Modul de ilustrare a viziunii ”se poate referi
la întreg spațiul vizat, la teme relevante, la strategii și procese de
dezvoltare urbană […]”. Este alegerea concurenților ce anume
consideră important pentru ilustrarea viziunii respective și cum
anume aleg să o facă.
Nu este obligatorie înscrierea pentru a participa, ci doar predarea
proiectului de concurs conform specificațiilor Regulamentului.
Conform art. 3.2.4 din Regulament: ”Înscrierea dă dreptul
concurenților de a primi răspunsurile la întrebări și buletine
informative privind desfășurarea concursului ”
Conform art. 2.1.1 din regulament Concurenții nu pot fi persoane
fizice sau asocieri de persoane fizice, ci persoane juridice sau
asocieri de persoane juridice sau birouri individuale sau asocieri
de birouri individuale ori alte forme legale de exercitare a
profesiei.
În cazul dumneavoastră poate participa entitatea definită din
punct de vedere legal și fiscal (birou individual, firmă sau altele
după caz) în cadrul căreia arhitectul cu drept de semnătură are
dreptul, conform legislației țării respective, să își exercite dreptul
de semnătură.
Nu.

