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CONCURS DE SOLUȚII ACASĂ PENTRU UMANITATE 

Q&A - Regulament

1
Suntem un birou de arhitectura cu trei asociati dintre care doar unul are drept de 
semnatura OAR. Se poate sa participam fiecare, in nume propriu?

Concurentii pot fi birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite de birouri 
individuale de arhitectură, societăți civile de arhitectură, alte forme legale de 
exercitare a profesiei de arhitect, sau alți operatori economici din zona de proiectare, 
potrivit legislației naționale.

Conditia sine qua non de participare este ca fiecare echipa in parte trebuie sa aibe un 
arhitect cu drept de semnatura drept coordonator principal.

Mai multe proiecte ale aceluiasi concurent, implica pentru fiecare cate o noua 
depunere.

:)

2
Daca sunt student arhitect (fara drept de semnatura) si stapanesc toate cunostintele 
necesare realizarii proiectului si cunosc si un inginer care ma poate ajuta pentru 
rezolvarea cerintelor proiectului, nu pot participa?!

3 Pot participa si inginerii?

4
O echipa concurenta poate fi formata din BIA (arhitect cu drept de semnatura) si trei 
arhitecti stagiari care nu sunt angajati in respectivul BIA?

5 De pietrari, aveti nevoie!?!?

6 Doresc sa ma inscriu la conferinta online din 22 mai 2020, insa nu gasesc pasii care 
trebuiesc urmati pentru inscriere.

Inregistrarea conferintei poate fi urmarita aici https://youtu.be/9ozoTKSwv6g

7 Nu imi este clar unde trebuie sa trimit formularele de participare la concurs, sau se 
respecta schema 2 din regulament si formularele se incarca la predarea proiectului?

Predarea pentru acest concurs este integral digitala. Formularele de participare se 
vor preda conform articolului 3.6 - Schema 2 din Regulamentul concursului.

8
Am o nelamurire privind participarea la concurs, unde si cand se incarca formularele 
de participare? conform schemei 2 din regulament, la predarea proiectului? sau pana 
pe 21 mai? insa nu imi este clar unde trebuiesc incarcate pana pe 21 mai..

10 În calendarul de desfășurare a concursului, la termenele alocate datelor limită de 
primire a întrebărilor vă rog să completați și o oră limită.

Termenele alocate iau in considerare intreaga durata a zilelor respective. Ora limita 
este, deci, 23:59 pm.


