
Concurs de soluții
Sibiel – Cultura construită
Amenajarea spațiului public din centrul localității Sibiel, orașul Săliște, județul Sibiu

 
Proces verbal de jurizare, 
Sibiel, 15-16 februarie 2013

15.02.2013, ora 13 – Începerea lucrărilor juriului
Lucrările juriului au fost precedate de vizitarea între orele 10:00-12:00 de către membrii juriului a  
amplasamentului concursului, satului Sibiel și a satelor învecinate Fîntînele și Vale pentru 
familiarizarea tuturor juraților cu contextul zonei. 

Jurizarea se desfășoară în căminul cultural din satul Sibiel, în prezența următoarelor persoane:

Horațiu Răcuciu
Aurel Pau
Mirela Weber – președintele juriului 
Gerhard Stadler
Peter Schneider
Vera Marin
Ernö Bogos
Gabriel Roșca – membru supleant (fără drept de vot), întocmește procesul verbal al jurizării)
Mirela Naftanailă – translator

Se constată prezența tuturor membrilor juriului. Sunt distribuite fișele de control întocmite de 
consultantul tehnic al concursului, arhitectul Ioan Brad, care conțin rezultatele verificării 
preliminare a proiectelor. 

La propunerea președintelui juriului procesul verbal al jurizării este întocmit de către Gabriel 
Roșca, membru supleant al juriul, prezent la jurizare.

Sunt expuse toate cele 25 (douăzeci și cinci) de proiecte predate.   

Președintele juriului propune eliminarea a două proiecte care nu au respectat condiția de 
anonimat, respectiv proiectul cu numărul 1003 și proiectul cu numărul 1024. 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: „Sub sancțiunea 
descalificării, planșele și CD-ul nu vor conține nicio indicație privind identitatea concurentului.”    
Juriul verifică nerespectarea condiției de anonimat în cazul celor două proiecte și votează în 
unanimitate pentru eliminarea lor din concurs. Proiectele sunt eliminate și nu intră în jurizare. 

Președintele juriului propune procedura de lucru pentru prima etapă a jurizării: studiul individual al 
proiectelor prezentate, urmat de o primă etapă de dezbatere. 
În prima etapă de dezbatere membrii juriului parcurg împreună proiectele de concurs și se votează 
păstrarea sau eliminarea lor în această etapă.
În urma dezbaterii și votului sunt eliminate proiectele cu următoarele numere de ordine: 1002, 
1001, 1007, 1008, 2012, 1018, 1014, 1023, 1017, 1006, 1004, 1011, 1015, 1022, 1020, 1019, 1009.
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În jurizare au rămas proiectele cu numerele de ordine: 1025, 1021, 1013, 1005, 1010, 1016. 

16. 02. 2013, ora 10, Primăria Săliște
Se face verificarea și discutarea elementelor obligatorii de conținut pentru evaluarea proiectelor la 
fiecare din proiectele rămase în jurizare. În urma centralizării rezultatelor verificării este stabilită 
ierarhia proiectelor, după cum urmează:   

Premiul I – Proiectul cu numărul de ordine 1010
Proiectul convinge printr-o evidentiere precisa a centrului localitatii. Amenajare spațială clară. 
Unitate în amenajare si materialitatea propusă. Drumuri și trasee clare.
Minus: rezolvarea parcajelor de autobuze, biciclete, mijloace de orientare in sat neprezentate, 
finisajul locului de joacă pentru copii. Loc de joacă mic. Demarcare inexistentă între proprietățile 
private și spațiul public în zona școlii. 

Premiul II - Proiectul cu numărul de ordine 1021 
Soluția de conectare a pieței cu spațiul de pe partea opusă a străzii prin pavarea cu piatră a 
drumului a fost evaluată pozitiv. Delimitare spațială clară, zona în jurul monumentului delimitată 
clar de zona publică printr-o zonă cu trafic încetinit și o zonă de agrement deschisă diverselor 
destinații.
Se evidențiază pozitiv conceptul de iluminare propus și cel de semnalizare. 
Concept de vegetație și locul de joacă neconvingătoare. Nu au fost identificate soluții pentru 
parcări.

Premiul III – Proiectul cu numărul de ordine 1013
Juriul apreciază soluția de anvelopare a construcției magazinului existent și soluția de amplasare a 
peretelui de cățărare pe partea de est. Soluții de detaliu nesatisfăcătoare și nerealiste.  

Se decide cu majoritate de voturi (6/1) menționarea a trei proiecte reținute pentru selecția finală, 
respectiv proiectele cu numerele de ordine 1025, 1005, 1016. 

Fondul de premii pus la dispoziție din fondul din Timbrul de Arhitectură de către Ordinul 
Arhitecților din România este de 12200 lei. Este propusă și votată în unanimitate ponderea 
premiilor:

1. premiul I 6000 lei
2. premiul II 4500 lei
3. premiul III 1700 lei

Recomandarile juriului pentru Premiul I:
1. Trecerea dintre suprafața carosabilă și suprafața pietonală este de dezvoltat. 
2. Soluționarea zonei de tranziție între parcajele pentru autocare și casele private trebuie 

reconsiderată.
3. Din perspectiva destinației, locul de joacă trebuie reconsiderat și redesenat în detaliu. 
4. Fondul de arbori non-endemici și/sau  degradați vor fi îndepărtați. Pentru zona de concurs 

va fi elaborat un concept de vegetație. Vegetația va urmări simplitatea soluției propuse.
5. Tranziția dintre zona locului de joacă și albia râului trebuie adaptată la declivitatea 

terenului.  
6. Parcursul drumului între capătul de est al pieței și podul rutier din est se va include în 

proiectul de elaborat și se va elabora un concept de iluminat și de mobilare detaliat. 
7. Se va prezenta o estimare verificabilă a bugetului.  
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Ora 18.30 Se trece la deschiderea plicurilor secretizate ale proiectelor premiate în prezența tuturor 
membrilor juriului. 

Proiectul cu numărul de ordine 1005 - Mențiune 
Simbol de identitate 1818MR, PROCEMA ENGINEERING SRL, București
Mihaela Raitaru, Elisabeta Angela Camelia Stamate, Mihai Călin Raitaru, Nicolae Mircea Șerban. 

Proiectul cu numărul de ordine 1016 - Mențiune
Simbol de identitate 858358, SC ARHIGRAF SRL, Mureș
Octavian Lipovan, Krisztina Mathe, Lehel Farkas.

Proiectul cu numărul de ordine 1025 - Mențiune
Simbol de identitate AFXMGS, SC STUDIO BAZAR SRL, București
Cristian Borcan, Alexandru Axinte, Anna Eckenweber, George Marinescu, Irina Melita, Stefan 
Simion, Diana Culescu, Mihai Culescu.

Proiectul cu numărul de ordine 1013 Premiul III
Simbol de identitate 230811, – SC GETRIX SA, Craiova, strada Vasile Alecsandri nr. 15. 
Mihai Radu Trif, Adela Trif, Leontin Nicolae Trif, Bogdan Ruxanda.

Proiectul cu numărul de ordine 1021 Premiul II
Simbol de identitate 725175, Lorant Mark Mihat
Autori: Liviu Creoșteanu, Lorant Mark Mihat, Iulian Canov, Tamina Lolev, Stoica Vlad, Cristina Zlota, 
Florin Cobuz 

Proiectul cu numărul de ordine 1010 Premiul I
Simbol de identitate 010117, SC SPINDLER PROIECT SRL, Sibiu
Autori: Eduard Spindler, Alexandra Onea, Adrian Corduneanu

Sibiel, 16.02.2013

Juriu:    

Horațiu Răcuciu

Aurel Pau

Mirela Weber 

Gerhard Stadler

Peter Schneider

Vera Marin

Ernö Bogos
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