CĂTRE: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
ÎN ATENȚIA: DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN PUȘCAȘ
CU REFERIRE LA: CONCURSUL DE SOLUȚII „NOU CONCEPT SPAȚIAL ȘI DE
DESIGN PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI DIN BUCUREȘTI”

Stimate Domnule Președinte,
Ordinul Arhitecților din România, în calitate de Organizator al concursului deschis de
soluții „Nou concept spațial și de design pentru Muzeul Național de Istorie a României din
București”, concurs aprobat de către Uniunea Internațională a Arhitecților și desfășurat cu
respectarea prevederilor Recomandărilor Internaţ ionale pentru Concursuri de arhitectură
şi urbanism adoptate în Conferinţ a Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27
noiembrie 1978, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziț ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, act
normativ în vigoare la data lansării prezentului concurs, vă expune spre consultare și
competentă soluționare următoarea speță:
În data de 29 iunie 2016, a fost încheiată procedura de jurizare a celor 37 de proiecte
eligibile, depuse în cadrul concursului ce face obiectul prezentei adrese, premiul 1 fiind
atribuit proiectului cu numărul 59, pentru un punctaj final de 87 de puncte.
După alcătuirea, asumarea și semnarea Raportului juriului, la deschiderea plicurilor
secretizate pentru primele 3 proiecte câștigătoare (59, 62 și 76), conform procedurii,
Organizatorul a constatat existența unui posibil conflict de interese în rândul membrilor
echipei de proiect (firma S.C. STARH S.R.L.), ocupantă a locului 1, situație pentru a cărei
tratare obiectivă solicită spirijinul Agenției pe care o prezidați.
În fapt, doamna architect Iulia Stanciu, coautor al proiectului desemnat căștigător, a fost
aleasă în data de 21 martie 2016 de către Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din
România, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia1, în
funcția de Vicepreședinte cu responsabilități pe domeniul educație și pregătire
profesională.
La data dobândirii calității de Vicepreședinte în Colegiul Director al Organizatorului,
documentația de concurs era deja publică, iar Organizatorul confirmă că noua
Vicepreședintă nu a avut niciun rol sau acces la realizarea documentației.
Subliniem că raportul existent între Organizator și coautorul proiectului premiat nu este
unul de muncă.

1

publicat în Monitorul Oficial nr. 342 din data de 21 mai 2012
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Punctul de vedere formulat în acest sens de către Uniunea Internațională a Arhitecților
(UIA), consultantul concursului, conform contractului nr. 5167/21.07.2015 dintre
Promotor și UIA, este următorul:
Din partea Comisiei pentru Concursuri Internaționale a UIA, Co-Director Regina
Gonthier și eu, UIA susține în mod oficial rezultatele la care a ajuns juriul internațional
al concursului pentru Muzeul Național de Istorie al României.
Pe baza informațiilor pe care le-am primit de la Organizator (apeluri telefonice și
corespondență electronică cu întrebări și răspunsuri), constatăm următoarele:
a) Câștigătorul premiului întâi, care este și vicepreședinte al Ordinului de la sfârșitul lunii
martie 2016, este eligibil și i se permite participarea la acest concurs.
b) Articolul 2.1.4 al Regulamentului nu i se aplică. Nu se încalcă Regulamentul
concursului din următoarele motive:
- Câștigătorul premiului întâi s-a înregistrat pentru concurs înainte să preia
vicepreședinția Ordinului Arhitecților.
- Doamna a fost numită vicepreședinte și nu a fost implicată în niciun fel în concursul
pentru Muzeu.
- Ordinul Arhitecților este Organizator al concursului și nu Achizitor.
- Organizatorul a furnizat Consilierul tehnic și Comisia tehnică și a fost responsabil cu
examinarea formală a proiectelor.
În această poziție, nici Consilierul tehnic, nici Comisia tehnică nu au putut avea nicio
influență asupra procesului de evaluare al juriului.
Persoanele numite în aceste poziții nu au fost alese de noua vicepreședintă.
- Un membru al juriului a fost reprezentantul Ordinului. El este Președinte al Filialei
București. Între acești doi voluntari pentru Ordin nu există interese financiare comune.
Concluzia Comisiei UIA pentru Concursuri Internaționale (UIA-ICC) este că noua
vicepreședintă a Ordinului, doamna Iulia Maria Stanciu nu este asociată cu Achizitorul,
nici cu Consilierul tehnic și Comisia tehnică, nici cu Juriul și, ca urmare, nu există rațiuni
de excludere a doamnei din poziția de câștigător al premiului întâi.
Semnat: Jerzy Grochulski
Co-Director, UIA International
Competitions Commission
OAR susține obligativitatea pentru promotor a deciziei juriului internațional, alcătuit din
profesioniști respectați în domeniu, dar în condițiile respectării documentației de atribuire
și a legislației în vigoare.
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De aceea, vă solicităm ca, pentru justa analiză privind acest concurs realizat la
standarde internaționale, să examinați cele de mai sus în legătură cu dispozițiile
punctului 2.1.4 din Regulamentul de concurs, parte a documentației de atribuire,
potrivit căruia le este interzisă participarea următoarelor categorii:







Membrii juriului și membrii supleanț i
Consultantul profesional și tehnic al concursului - Membrii comisiei tehnice
Membrii secretariatului de concurs
Membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului, inclusiv consultanț ii de
specialitate
Promotorul şi rudele până la gradul trei inclusiv ale acestuia
Rudele până la gradul trei inclusiv ale persoanelor mai sus menț ionate, precum
și persoanele care aparț in oricărei organizaț ii cu care cei de mai sus sunt
asociaț i ca persoane în funcț ii de conducere, funcț ionari sau consilieri2 .

Organizatorul are tot interesul să asigure un cadru optim de desfășurare a concursului,
cadru care să confirme utilitatea concursului de soluții ca procedură de contractare a
serviciilor de arhitectură și consideră vitală formularea unui punct de vedere de către
autoritatea competentă privind eligibilitatea proiectului câștigător, având în vedere situația
prezentată, precum și argumentele expuse.
În susținerea celor de mai sus și pentru a facilita interpretarea de specialitate a Agenției,
vă anexăm următoarele documente:
-

Regulamentul de concurs
Raportul juriului
Scrisoarea ICC-UIA trimisă la solicitarea reprezentantei UIA din Juriu (arh.
Roisin Heneghan).

Cu deosebită stimă,

Șerban Țigănaș,
Președinte

2

Regulamentul concursului

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România

Str. Pictor Arthur Verona,
nr. 19, 010312 București,
Romania
T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office@oar.archi
W: www.oar.archi

