Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Smaranda Campeanu [birou_arh_sc@yahoo.com]
Dienstag, 19. Februar 2013 17:43
office@heritas.ro
CONTESTATIE-ARH.S.CAMPEANU-CONCURS SIBIEL

CONTESTATIE
Referitor la excluderea de la jurizare a proiectului depus
avand ca simbol de identificare ,,icon13,, /nr.inscriere 1003/
Simbolul nu este un ,,motto,,..
Este o asociere de litere si cifre conform Regulamentului concursului pct 6 Anonimatul proiectelor
,,simbolul de identificare alcatuit din 6(sase) caractere(litere si/sau cifre)ales de candidat,,
Cu consideratie,
Arh.Smaranda Campeanu
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

stefan simion [simion_stefan@yahoo.com]
Donnerstag, 21. Februar 2013 16:19
office@heritas.ro
contestatie: secretariatului concursului SIBIEL - Cultura Construita

Bunaziua, in calitate de autori ai proiectului cu cod de identificare AFXMGS, depunem urmatoarea
contestatie:
Contestatie
Conform punctului 5. din Regulamentul complet al concursului "SIBIEL - cultura construită", piesa "estimarea
costurilor - buget estimativ" era ceruta ca parte a raspunsurilor concurentilor la concurs: "Se vor prezenta maximum
două planşe format 70 x 100 cm format „landscape” care vor conţine: [..] estimarea costurilor - buget estimativ."
-Rugam juriul sa indice unde pe plansele proiectului desemnat castigator se regaseste piesa ceruta in mod
explicit "estimarea costurilor - buget estimativ". Intrebam de ce un proiect care nu respecta regulamentul
concursului din punct de vedere procedural nu a fost descalificat.
Conform Capitolului 2 al Temei de concurs "Cerinţe ale soluţiei: elemente obligatorii de conţinut pentru evaluarea
proiectelor" : "Buget – se va prezenta un calcul estimativ al costurilor pentru realizarea lucrărilor; bugetul preconizat
pentru amenajare este de 109.000 Lei, fără TVA. În cazul depășirii justificate a bugetului preconizat se va prezenta
etapizarea lucrărilor de amenajare corespunzătoare bugetului propus prin proiect."
-Rugam juriul sa precizeze in ce mod proiectul desemnat castigator demonstreaza fezabilitatea economica
a solutiei propuse, precum si unde se vorbeste despre etapizarea acestei solutii.
Cu stima
POSTER: Irina Melita, Stefan Simion
R.P.R.: Diana Culescu, Mihai Culescu
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Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Anamaria Valcoreanu [valcoreanu@gmail.com]
Freitag, 22. Februar 2013 09:50
office@heritas.ro
Silviu Olteanu
Contestatie
contestatie.pdf

Domnule preşedinte, onorat juriu,

Subsemnaţii DUMITRU ALINA-ALEXANDRA, OLTEANU SILVIU, RADU DIANA,
VALCOREANU ANAMARIA, participanţi
ai concursului de soluţii ´´Sibiel-Cultura construită; amenajarea spaţiului public din centrul
localităţii Sibiel, oraşul Sălişte, judeţul Sibiu``,
cod proiect De4A4Z, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi o notă scrisă, email sau scrisoare, cu
evaluarea explicită a rezultatului obtinut de echipa noastra,
din care să înţelegem motivele clare ale deciziilor luate.

Mentionăm că suntem interesaţi în îmbunătăţirea calităţii proiectelor noastre, motiv pentru care vă
trimitem această scrisoare. Am dori să stim
care sunt punctele forte ale solutiei propuse de noi şi de asemenea punctele care ar necesita
îmbunătăţiri.

Vă mulţumim
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Către preşedintele juriului concursului ´´Amenajarea spaţiului
public din centrul localităţii Sibiel, oraşul Sălişte, judeţul Sibiu``

CONTESTAŢIE
Domnule preşedinte, onorat juriu,

Subsemnaţii DUMITRU ALINA-ALEXANDRA, OLTEANU SILVIU, RADU DIANA,
VALCOREANU ANAMARIA, participanţi ai concursului de soluţii ´´Sibiel-Cultura construită;
amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel, oraşul Sălişte, judeţul Sibiu``, cod
proiect De4A4Z, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi o notă scrisă, email sau scrisoare,
cu evaluarea explicită a rezultatului obtinut de echipa noastra, din care să înţelegem
motivele clare ale deciziilor luate.
Mentionăm că suntem interesaţi în îmbunătăţirea calităţii proiectelor noastre, motiv
pentru care vă trimitem această scrisoare. Am dori să stim care sunt punctele forte ale
solutiei propuse de noi şi de asemenea punctele care ar necesita îmbunătăţiri.

Vă mulţumim

Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Wolf House [wolfhouseproductions@gmail.com]
Freitag, 22. Februar 2013 13:09
office@heritas.ro; anamaria.paraian@heritas.ro
mihatlorant@yahoo.com
contestatie concurs Sibiel-cultura construita
contestie concurs Sibiel-cultura construita.pdf

Stimați organizatori ai concursului Sibiel - cultura construită,

Vă prezentăm în acest email contestația noastră privind acordarea Premiului I proiectului cu
numărul de ordine 1010 (simbol de identitate 010117).
Textul contestației poate fi citit atât din e-mail, cât și din documentul atașat (contestație concurs
Sibiel-cultura construita.pdf)

Vă dorim o zi bună.
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Contestaţie privind rezultatul concursului “Sibiel - cultura construită”
Stimată arh. Mirela Weber, Președinte a juriului pentru concursul “Sibiel – cultura construită”,
Stimaţi membri ai juriului pentru concursul “Sibiel – cultura construită”,
Stimaţi reprezentanţi ai OAR,

Vă adresăm această scrisoare pentru a contesta acordarea Premiului I proiectului cu numărul
de ordine 1010 (simbol de identitate 010117). Conform “Regulamentului de concurs”, ne bazăm
contestaţia pe probleme procedurale şi aspecte tehnice.
Respectăm şi apreciem decizia juriului privind câştigătorii concursului “Sibiel – cultura
construită”, dar în acelaşi timp observăm că au fost omise aspecte concrete privind “condiţii de
jurizare” pe care dorim să le aducem în mod oficial la cunoştinţă juriului.
Constatăm că în stabilirea finaliştilor şi (apoi) a câştigătorului, au fost omise o serie de
condiţii pe care proiectului cu numărul de ordine 1010 (simbol de identitate 010117) nu le
îndeplineşte şi care, conform Regulamentului, asigură descalificarea din concurs. Din motive
similare, acelaşi juriu a decis în mod just eliminarea din aceeaşi competiţie a altor două
propuneri.
Astfel, conform Regulamentului, observăm că proiectul declarat câştigător:
a. nu întruneşte “condiţiile jurizării”, enunţate în documentul întitulat “Regulamentul de
concurs”
b. prezintă abateri clare de la “Regulamentul de concurs” şi cerinţele din “Tema
concursului”
***

a. Proiectul declarat câştigător nu întruneşte condiţiile de jurizare
Conform REGULAMENTUL CONCURSULUI, Partea B, art 3. Condiţii în vederea jurizării:
“Jurizarea proiectelor se va realiza dacă sunt respectate următoarele:
- condiţiile privind calitatea de concurent;
- tema şi regulamentul concursului;
- termenul de predare;
- anonimatul”
Observăm că proiectul declarat câştigător nu întruneşte două dintre condiţiile pentru a intra
în jurizare: acesta nu respectă tema şi regulamentul concursului şi de asemenea, nu
îndeplineşte condiţia de anonimat astfel:
1. Proiectul declarat câştigător are un titlu diferit de cel care a fost cerut prin temă.
“Prima planşă va conţine, în partea de sus, titlul concursului “Sibiel - cultura construită.
Amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel” (cf. Tema concursului, art 4: Proiectul
de concurs: tip, obiect, conţinut şi cf. Regulamentul de concurs, Partea B, art 5, Prezentarea
Proiectelor).
Titlul proiectului declarat câştigător este: “Sibiel - cultura construită. Amenajarea spaţiului
public din centrul localităţii Sibiel, oraşul Sălişte, judeţul Sibiu”, vizibil diferit ce cerinţele clar
formulate în documentele mai sus citate. Se poate observa cu uşurinţă că acest titlu conţine
patru cuvinte în plus faţă ceea ce se cerea in mod express prin temă: oraşul, Sălişte, judeţul,

Sibiu.
Cum în procesul verbal al juriului (sau alte documente publicate de către organizatori) nu se
face o derogare privind erori în scrierea titlului, observăm că aceasta constituie o încălcare
clară a Regulamentului şi aduce cu sine descalificarea:
„Sub sancțiunea descalificării, planșele și CD-ul nu vor conține nicio indicație privind
identitatea concurentului.[...] Se vor evita prezentări grafice foarte personalizate, motto-uri, titluri
sau subtitluri altele decât titlul oficial al concursului de soluţii.” (cf Regulamentul de concurs,
Partea C, art 6, Anonimatul proiectelor)

2. Proiectul declarat câştigător conţine în partea de sus a planşelor, pe lângă titlu şi
simbolul de identitate, o imagine iconică, fără legătură aparentă cu layout-ul sau
propunerea.
“Se vor evita prezentări grafice foarte personalizate, motto-uri, titluri sau subtitluri altele decât
titlul oficial al concursului de soluţii.” (cf Regulamentul de concurs, Partea C, art 6, Anonimatul
proiectelor)
Menţionăm că proiectul declarat câştigător este singurul (din cele 23 admise în concurs) în
care se prezintă o imagine în zona rezervată exclusiv pentru titlu şi număr de identificare. Zona
în care se menţionează în mod expres evitarea “de prezentări foarte personalizate [...] altele
decât titlul oficial al concursului de soluţii”.
Conform regulamentului, acest lucru reprezintă semn distinctiv şi aduce cu sine
descalificarea.
Aceste două argumente sunt cu atât mai relevante cu cât juriul a eliminat din concurs, în mod
just, două proiecte (numerele 1003 și 1024) tocmai pentru încălcarea aceleeaşi reglementări
citate de noi anterior.
“Proiectele conțin un motto respectiv o semnătură, ceea ce poate fi un posibil indiciu pentru
identificare, în contradiție cu prevederile regulamentului concursului, partea C, art 6 Anonimatul
proiectelor”. (cf Procesul verbal de jurizare, Sibiel, 15-16 februarie 2013)
Existând precedentul eliminării din concurs pentru aceeaşi abatere si in baza aceluiasi articol
din Regulament, considerăm păstrarea în competiţie a proiectului cu numărul de ordine 1010
(simbol de identitate 010117) ca o eroare regretabilă şi suntem convinşi că aceasta se va
îndrepta în urma acestei contestaţii.
***

b. Proiectul declarat câştigător prezintă abateri de la Regulamentul de
concurs şi Tema concursului
Proiectul declarat câstigător încalcă mai multe puncte din Regulamentul de concurs și din
Tema concursului.
3. Proiectul declarat câștigător prezintă un plan de situație incomplet care nu conține
“întreaga zonă de studiu”.
“Se vor prezenta maximum două planşe format 70 x 100 cm format „landscape” care vor
conţine: plan de situaţie la scara ce va cuprinde întreaga zonă de studiu – de la biserică până
în zona căminului -, cu propunerea de dezvoltare, indicându-se circulaţiile auto, pietonale,
accesele, spaţiul public, spaţiile verzi, amplasamentul mobilierului stradal semnificativ şi al
eventualelor obiecte de artă (statui, fântâni, troiţe, etc.); modificări la nivelul funcţiunilor,
regimului de înălţime etc. (1:500)” (cf. Regulamentul de concurs, Partea C, art5. Prezentarea

proiectelor si cf. Tema concursului, art. 4, Proiectul de concurs: tip, obiect, continut).
Dupa cum se poate observa consultând planșele de concurs, proiectul declarat câștigător
prezintă un plan de situație incomplet. Acesta cuprinde doar o parte a zonei de studiu,
excluzând biserica aflată în partea de est. În contradictie cu prevederile Regulamentului de
concurs și ale Temei concursului, autorii au ales eliminarea bisericii din planul de situație scara
1:500. Biserica este element obligatoriu în concurs, exprimat clar conform articolului citat
anterior.
În plus, nu se prezintă nici un fel de indicații scrise sau grafice privind accesele, spațiul public
sau modificări la nivelul funcțiunilor. De asemenea, pe planul de situație (și oricare dintre
schemele prezentate) nu apar elemente importante sau obiecte de artă tradițională din zona de
studiu: magazinul din partea de est a zonei, cele trei fântîni din spațiul public, cele doua troițe.
4. Proiectul declarat câștigător nu îndeplinește cerința a doua din Tema concursului,
“circulații pietonale”. În propunere, nu este prezentată rezolvarea circulației pietonale în
zona intersecției din fața intrării în ansamblul bisericesc.
“Circulaţii pietonale – se va propune definirea unei suprafeţe dedicate circulaţiei pietonilor
între zona de amenajat şi intersecţia din faţa intrării în ansamblul bisericesc, zona punct info –
pod; se va urmări asigurarea siguranţei pietonilor în general, și a copiilor în special.”
(cf. Tema concursului, art. 2: Cerinţe ale soluţiei: elemente obligatorii de conţinut pentru
evaluarea proiectelor)
Lipsa de pe planul de situație scara 1:500 a ansamblului bisericesc (semnalata la punctul
interior), face imposibilă înțelegerea intenției autorilor privind legătura pietonală dintre zona
bisericii și zona centrală a satului. De altfel, planul de situație prezentat în proiectul declarat
câștigător, dar și schemele complementare din același proiect nu indică rezolvarea sau
preocuparea pentru traseului pietonal între zona de intervenție și biserică. Nu este rezolvată
circulația pietonală în “intersecţia din faţa intrării în ansamblul bisericesc, zona punct info –
pod”, cerință expres a Temei concursului.
Menționăm că rezolvarea acestei cerințe a Temei de concurs nu este prezentată pe nici una
dintre cele doua planșe. Nici prin tehnici grafice, nici în textul aflat tot pe planșe.
5. Proiectul declarat câștigător nu îndeplinește ultima cerință din Tema concursului,
“Buget”. În propunere nu este prezentat un buget estimativ, nici o eventuală etapizare a
lucrărilor.
“Buget – se va prezenta un calcul estimativ al costurilor pentru realizarea lucrărilor; bugetul
preconizat pentru amenajare este de 109.000 Lei, fără TVA”
(cf. Tema concursului, art. 2: Cerinţe ale soluţiei: elemente obligatorii de conţinut pentru
evaluarea proiectelor)
La o verificare a planselor de concurs, publicate pe site-ul oficial al concursului, se poate
observa ca proiectul declarat câștigător nu face nici o referire cuantificabilă la costurile soluției
propuse și nici nu prezintă un buget estimativ al lucrărilor.
Din Recomandarile juriului pentru Premiul I:
”[...] 7. Se va prezenta o estimare verificabilă a bugetului.” (cf. “Proces verbal de jurizare, Sibiel,
15-16 februarie 2013”), deducem că bugetul nu a fost prezentat juriului nici pe planșe și nici pe
CD (în format electronic).
6. Proiectul declarat câștigător nu rezolvă mai mult de jumătate din cerințele si
elementele obligatorii cerute in Tema concursului (Cerințe ale soluției-elemente
obligatorii de conținut pentru evaluarea proiectelor)
Prezentam in continuare lista celorlalte cerinte nerespectate din Tema concursului:
Conform Tema concursului, rt. 2: “Cerinţe ale soluţiei: elemente obligatorii de conţinut pentru
evaluarea proiectelor”

- “Circulaţii velo, auto şi parcaje – intervenţii minime la nivelul carosabilului existent;
asigurarea fluenţei circulaţiei auto; prevederea unui traseu pentru biciclete şi a unui loc
de parcare a acestora precum şi identificarea şi organizarea unor locuri de parcare
pentru autoturisme în vecinătatea zonei de amenajat, inclusiv pentru autocare.”
Proiectul declarat câștigător nu prevede un traseu pentru biciclete sau loc de parcare
pentru acestea, iar parcajele auto prevăzute sunt disfuncționale.
-”Mobilier stradal şi instalaţii aferente locului de joacă pentru copii – se vor ilustra detaliat
toate piesele de mobilier precum şi echipamentele de joacă propuse.”
Proiectul declarat câștigător nu rezolvă această cerință. În plan, este menționat doar
amplasamentul locului de joaca pentru copii, fara vreo delimitare si fara a se face
referire la componența acestuia; în condițiile în care se cere explicit ca planșele să
conțină: “plan de situatie ce va cuprinde zona de detaliat (zona monumentului eroilor şi
locul de joacă pentru copii), cu ilustrarea soluţiei propuse (sc.1:200)“ (cf tema concurs,
art 4)
- “Mijloace de semnalizare / orientare / prezentare – se vor propune soluţii stradale
pentru informarea şi orientarea turiştilor asupra obiectivelor de interes (monumente,
pensiuni, trasee etc) ; propunerile se vor ilustra detaliat; se urmăreşte asigurarea unor
soluţii aplicabile la nivelul întregii localităţi”. Proiectul declarat câștigător nu rezolvă
această cerință exprimată clar în cadrul Temei concursului. Nu se găsește niciunde în
cadrul proiectului declarat câștigător, vreo referire (grafică sau în scris) către
mijloace de semnalizare / orientare / prezentare. De altfel, acest neajuns este
menționat și în Procesul verbal, “proiectul nu prezintă mijloace de
orientare/semnalizare/prezentare”.
- “Vegetaţie – se va acorda o atenţie deosebită selectării şi amplasării plantelor,
urmărind evoluţia sezonieră a acestora; se vor folosi doar plante aclimatizate în
România, adecvate zonei.” Proiectul declarat câștigător nu rezolvă această cerință, ci
chiar ignoră cu desăvârșire existența vegetației prezente in zona de studiu. Acest aspect
ne face sa tragem concluzia că autorii soluției declarate câștigătoare nu sunt familiarizați
cu situl. Spre exemplu: Zona Monumentului Eroilor, având în prezent vegetație
abundentă, este complet defrișată și pavată. În locul vegetației valoroase existente
sunt propuse elemente vegetale, fara a se face vreo referire la natura si calitatea
acestora.

7. Proiectul declarat câștigător nu atinge o parte considerabilă din obiectivele
concursului.
Enumerăm în continuare lista de obiective neabordate de către proiectul declarat câștigător:
Conform Tema concursului, art. 1: “Obiectivele concursului”:
- “integrarea intervenţiei în sit şi asigurarea funcţionalităţii propunerii”. Dupa cum a
sesizat și juriul în Procesul verbal de jurizare, parcajele de masini și autobuze sunt
disfuncționale (autobuzele sunt parcate chiar în intrarea școlii), iar “ locul de joacă
trebuie reconsiderat și redesenat în detaliu “.
- “valorificarea cadrului natural şi construit existent şi asigurarea compatibilităţii spaţiului
propus cu acesta”. Prin soluția propusă, proiectul declarat câstigător încurajează
distrugerea cadrului natural, nicidecum valorificarea acestuia. A omite sau a defrișa
vegetația abundentă și caracteristică zonei centrale (numai pentru a o inlocui cu alta

propusă prin proiect) reprezintă un prejudiciu adus imaginii si locuitorilor satului. De
altfel, juriul a sesizat în Procesul verbal o problemă în legatură cu vegetația “ Pentru
zona de concurs va fi elaborat un concept de vegetație. Vegetația va urmări simplitatea
soluției propuse”
- “identificarea unei căi pietonale de legătură spre componenta turistică de maxim
interes reprezentată de Muzeul de icoane pe sticlă pr. Zosim Oancea şi integrarea
acestuia în traseul principal de vizitare a localităţii ce cuprinde uliţa aflată la nord de
amplasament, între cele două poduri carosabile, eventuale prelungiri ale traseelor
pentru integrarea troiţelor și a cursului râului”. Cum am demonstrat anterior, la
punctul 4, proiectul declarat câstigător nu identifică nici o legatură pietonală, ce ar fi
trebuit sa se regăsească în planul de situație.
***

Ca o concluzie, dorim sa ne exprimăm nedumerirea privind decizia juriului de a declara
câștigător un proiect care, în mod evident, nu întrunește condițiile tehnice de jurizare și prezintă
abateri clare de la Regulamentul și Tema concursului.
Dorim sa subliniem că păstrarea deciziei actuale a juriului va avea repercusiuni negative la
nivel:
- al satului Sibiel și al locuitorilor, deoarece se va realiza un proiect care nu îndeplinește
condițiile tehnice de jurizare din cadrul Regulamentului, nu rezolvă Tema de concurs și
implicit, nevoile locuitorilor; în opinia noastră, acesta fiind un proiect mediocru.
- al breslei arhitectilor din Romania. Prin acest concurs OAR promovează o soluție
incompletă tehnic și de valoare arhitecturală medie. Astfel, aceasta decizie va avea
efect asupra viitoarelor concursuri și jurizări, cu atât mai mult cu cât concursul “Sibiel Cultura Construită” se dorea ca un model pentru dezvoltare similară a zonelor rurale:
“realizarea unui model de intervenţie pentru promovarea “culturii construite” în mediul
rural “ (cf tema concursului, art 1.Obiectivele concursului).
- al imaginii internaționale a Mărginimii, prin prisma valorii și importanței turistice și
culturale a Sibielului și zonei din care acesta face parte.
În final, prin această contestație, mizăm pe o reevaluare a calității de participant calificat
pentru jurizare în concursul “Sibiel - cultura construită” a proiectului cu numărul de ordine 1010
(simbol de identitate 010117), conform condițiilor tehnice de jurizare și conform cerințelor
obligatorii, regăsite în Regulamentul concursului și în Tema de concurs.

Cu stimă,
arh.Tamina Lolev, urb.Iulian Canov
(Reprezentantii echipei de concurs Wolfhouse Productions + Easternworks + Florin Cobuz)

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

mihairadu trif [trifmihairadu@gmail.com]
Freitag, 22. Februar 2013 18:09
office@heritas.ro; anamaria.paraian@heritas.ro
Contestaţie privind rezultatul concursului "Sibiel - cultura construită"

Contestaţie privind rezultatul concursului “Sibiel - cultura construită”

Stimată arh. Mirela Weber, Președinte a juriului pentru concursul “Sibiel – cultura construită”,
Stimaţi membri ai juriului pentru concursul “Sibiel – cultura construită”,
Stimaţi reprezentanţi ai OAR,
Am decis participarea noastra la acest concurs, atrasi fiind de cerinta primordiala a temei “realizarea unui model de intervenţie pentru promovarea “culturii construite” în mediul
rural “ (cf tema concursului, art 1.Obiectivele concursului) - in ideea de a incerca, gasirea unei
alternative pozitive, de abordare a spatiului rural traditional romanesc si a oferi o alternativa la
interventiile "de modernizare" ce agreseaza pana la disparitie: esenta, substanta si mesajul
satului romanesc, care s-au realizat si care inca se realizeaza. In baza acestei credinte, am decis
contestarea acordarii Premiului I - proiectului cu numarul de ordine 1010 - simbol de identitate 010117.

Contestam conform - "regulamentului de concurs" aspectele procedurale si cele tehnice pe baza carora s-a acordat premiul I - proiectului cu numarul de
ordine 1010 - simbol de identitate 010117. - sustinand neintrunirea de catre proiectul castigator a "conditiilor de jurizare " - prezentand abateri vizibile de
la "Regulamentul de concurs" si "Tema concursului" - (cf. Tema concursului, art. 2: Cerinţe ale soluţiei: elemente obligatorii de conţinut pentru evaluarea
proiectelor)

- Proiectul declarat câștigător prezintă un plan de situație incomplet (nu se regaseste biserica) “Se
vor prezenta maximum două planşe format 70 x 100 cm format „landscape” care vor conţine: plan de situaţie la scara ce va cuprinde întreaga zonă de studiu
– de la biserică până în zona căminului -, cu propunerea de dezvoltare, indicându-se circulaţiile auto, pietonale, accesele, spaţiul public, spaţiile verzi,
amplasamentul mobilierului stradal semnificativ şi al eventualelor obiecte de artă (statui, fântâni, troiţe, etc.); modificări la nivelul funcţiunilor, regimului de
înălţime etc. (1:500)” (cf. Regulamentul de concurs, Partea C, art5. Prezentarea proiectelor si cf. Tema concursului, art. 4, Proiectul de concurs: tip, obiect,
continut).

- Proiectul declarat câștigător nu respecta cerinta temei de concurs cu privire la scara de
reprezentare grafica a planului de situatie de detaliu - “plan de situatie ce va cuprinde zona de detaliat
(zona monumentului eroilor si locul de joaca pentru copii), cu ilustrarea solutiei propuse (scara 1:200)” - planul de
detaliu este prezentat pe plansa de concurs impartit in doua si scara de prezentare trecuta pe
plan este "1:100" - lucruri care pot fi considerate semn distinctiv - “Se vor evita prezentări grafice foarte
personalizate, motto-uri, titluri sau subtitluri altele decât titlul oficial al concursului de soluţii.” (cf Regulamentul de concurs, Partea C, art 6, Anonimatul
proiectelor)

- Proiectul declarat câștigător nu îndeplinește ultima cerință din Tema concursului, “Buget”. - “Buget
– se va prezenta un calcul estimativ al costurilor pentru realizarea lucrărilor; bugetul preconizat pentru amenajare este de 109.000 Lei, fără TVA”

In urma acestei contestatii, dorim reevaluarea proiectului cu numărul de ordine 1010 (simbol de
identitate 010117), conform condițiilor tehnice de jurizare și conform cerințelor obligatorii, regăsite
în Regulamentul concursului și în Tema de concurs.
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Cu stima,
arh.Mihai Trif, urb.Adela Trif
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