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CONCURSUL DE SOLUŢII PENTRU 
Restaurarea, extinderea şi remodelarea funcţională a  

„Hanului Gabroveni”, Centrul istoric al Municipiului Bucureşti, Strada 
Lipscani numerele 84-86, 88 şi 90 

 
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, împreună cu partenerii săi 
instituţionali, Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti – 
ArCuB şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – PNUD, lansează un 
concurs de soluţii pentru realizarea Centrului Cultural Gabroveni, amplasat 
în Bucureşti, Strada Lipscani nr. 84-86, 88 şi 90, la finalul căruia se vor 
selecta şi premia soluţii de arhitectură pentru restaurarea, extinderea şi 
remodelarea funcţională a „Hanului Gabroveni”, monument istoric situat în 
Centrul istoric al Municipiului Bucureşti. 
Investiţia, finanţată din fonduri publice accesate de Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în cadrul Mecanismului Financiar Spaţiul Economic 
European şi cofinanţată de Primăria Municipiului Bucureşti, va crea în 
amplasamentul propus un centru cultural european administrat de către Centrul 
de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti – ArCuB şi utilizat de 
către această instituţie împreună cu Institutul de Memorie Culturală – cIMeC, 
instituţie publică aflată în subordinea ministerului. 
 
SCOPUL 
Organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România, concursul de soluţii este 
public, într-o singură fază şi reprezintă o procedură independentă de atribuire a 
contractului de proiectare conform legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice şi 
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii 
Europene din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii. 
 
ELIGIBILITATE 
Participanţii individuali sau, în cazul echipelor, cel puţin unul dintre membrii 
echipei, trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură, membri ai Ordinului 
Arhitecţilor din România sau ai unei organizaţii profesionale similare din ţările 
Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. În condiţiile legislaţiei 
româneşti privind protejarea monumentelor istorice, participanţii individuali, un 
membru al echipei sau un asociat trebuie să fie persoană fizică sau juridică 
atestată, respectiv autorizată în domeniul proiectării lucrărilor de restaurare 
arhitectură şi consolidare / restaurare structuri istorice. 
 
LIMBA 
Limba în care se desfăşoară prezentul concurs este exclusiv limba română, atât 
pentru documentaţia de concurs cât şi pentru toate piesele ce alcătuiesc 
proiectul. 
 
PREMII 
Premiile, a căror plată cade în seama promotorului, sunt: 
Premiul I – 30000 lei 
Premiul II – 20000 lei 
Premiul III – 10000 lei 



JURIU 
Juriul este format din 7 membri titulari şi 2 membri supleanţi: 
Membri titulari: 
1. arh. Doina Bubulete, membru Secţiunea Urbanism şi Zone Protejate a Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice, reprezentant MCCPN în Comisia Tehnică de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Primăriei Municipiului Bucureşti 
2. arh. Irina Cosmănescu, secretar Secţiunea Urbanism şi Zone Protejate a Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice 
3. arh. Nicolae Lascu, reprezentant desemnat de Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti 
4. Jean-Guy Lecat, consultant, reprezentant ArCuB 
5. arh. Ştefan Manciulescu, Franţa 
6. arh. Marius Marcu-Lapadat, reprezentant desemnat de Ordinul Arhitecţilor din 
România 
7. prof. dr. Corina Popa, istoric de artă 
Membri supleanţi: 
1. arh. Dragoş Perju 
2. arh. Ileana Zbarnea, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional a 
Municipiului Bucureşti 
 
CALENDARUL CONCURSULUI 
- lansarea concursului     17 august 2009 
- vizită organizată la amplasamentul de concurs 26 august 2009 
- data limită a primirii primei runde de întrebări  31 august 2009 
- transmiterea răspunsurilor la prima rundă   7 septembrie 2009 
- data limită a primirii rundei a doua de întrebări 14 septembrie 2009 
- data limită de comunicare şi afişare  
a tuturor răspunsurilor la întrebări    21 septembrie 2009 
- data limită pentru înscrierea la concurs    21 octombrie 2009 
- data şi ora limită pentru primirea proiectelor  
direct la secretariatul concursului sau data poştei  28 octombrie 2009, ora 16.00 
- data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă  2 noiembrie 2009 
- data si ora deschiderii coletelor    3 noiembrie 2009, ora 10.00 
- jurizarea proiectelor     6-7 noiembrie 2009 
- anunţarea rezultatelor finale    10 noiembrie 2009 
- vernisajul expoziţiei şi festivitatea de premiere 13-20 noiembrie 2009 
 
ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
Concurenţii se pot înscrie, fără perceperea unei taxe, în perioada 17 august-21 
octombrie 2009, prin completarea şi expedierea la secretariatul concursului a 
formularului de la Anexa 1 a regulamentului concursului sau prin înscrierea pe 
pagina dedicată concursului <http://www.oar.org.ro/concursuri.php?st=0> a site-ului 
Internet al OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri. 
 
VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 
Promotorul concursului organizează în data de 26 august 2009, ora 11.00, o vizită la 
amplasament. Participanţilor interesaţi li se va face o prezentare a amplasamentului 
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şi a temei, după care aceştia vor putea adresa punctual întrebări ce se vor consemna 
şi la care se va răspunde conform regulamentului. Costurile şi organizarea călătoriei 
până la Bucureşti cad în seama participanţilor. Cei interesaţi să viziteze 
amplasamentul se vor înscrie şi vor putea solicita informaţii suplimentare la sediul 
Unităţii de Management a Proiectelor SEE din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, ale cărei coordonate sunt Bd. Kiseleff nr. 28-30, Bucureşti 
sector 1, cod poştal 011347, tel./fax: 021-2244512; persoană de contact: Ionuţ ILIE, 
director Unitatea de Management a Proiectelor Mecanismul Financiar Spaţiul 
Economic European. 
 
PREDAREA PROIECTELOR 
Condiţiile de conţinut şi redactare a proiectului sunt prezentate în tema de concurs. 
Predarea proiectelor se face până la data de 28 octombrie 2009, ora 16.00, direct la 
Secretariatul concursului sau prin poştă/curier. Coletele care conţin proiecte pentru 
concurs trebuie să aibă înscrisă data şi ora depunerii la oficiul poştal sau al 
curierului. 
 
DOCUMENTAŢIA DE CONCURS 
Tema, regulamentul şi anexele ce formează documentaţia se pot descărca accesând 
site-ul <www.hanulgabroveni.ro>. În cazul unor probleme tehnice, concurenţilor li se 
poate pune la dispoziţie întreaga documentaţia pe un disc optic, la sediul 
Secretariatului concursului. 
 
SECRETARIATUL CONCURSULUI 
Ordinul Arhitecţilor din România cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 
19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634, (4)021-3172635, 
(4)075117038; e-mail: concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. 
Persoană de contact: dl. Dumitru Ţepure. 
 

 


