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MNIR 

Calea Victoriei nr.12 
sector 3, Bucureşti, 030026 

Tel.: 0040 021 3158207  Fax: 0040 021 3113356 
E-Mail: direct@mnir.ro  Web: http://www.mnir.ro 

CIF/CUI 4192952.  
BANCA TREZORERIE SECTOR 3 

 

 

 

Către 

Tribunalul București 

Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal  

Litigiu Achiziții publice 

Dosar nr. 4535/3/2017 

Termen............ 

ÎNTÂMPINARE 

 

 

    Domnule Președinte, 

 

 

  Subscrisa Muzeul Național de Istorie a României, cu sediul în București, Calea 

Victoriei nr. 12, sector 3, CIF/CUI 4192952,telefon/fax 021.315.82.07/021.311.33.56, e-mail: 

direct@mnir.ro, reprezentată legal de manager dr. Ernest Oberländer- Târnoveanu, autoritate 

contractantă ( denumită în continuare AC) în raport de cererea de chemare în judecată a 

 

Ordinul Arhitecților din România,cu sediul în București, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, Cod 

poștal 010312, sector 1, telefon/ fax 021.317.26.34,021.317.26.35, e-mail 

concursuri@oar.org.ro, CIF 14083210 , reprezentată prin arh. Șerban Țigănaș, în calitate de 

Președinte, 

Prin Societatea Civilă de Avocați Perju, Rotaru & Asociații, cu sediul în București, str. Paris nr. 

9, etaj 1, sector 1, Fax 031/804.02.41, e-mail office@pra.ro ( persoane desemnate cu primirea 

actelor – avocați Ioana Rotaru, Serghei Perju, Ana-Maria Pitur, Adriana Calcan, Oana Varian), 

 

în termen legal formulăm prezenta 

 

     ÎNTÂMPINARE 

 

prin care vă solicităm respingerea cererii ca nefondată, cu plata cheltuielilor de judecată. 

mailto:concursuri@oar.org.ro
mailto:office@pra.ro
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 Cererea întemeindu-se pe dispozițiile art. 8 și urm. din Legea nr. 554/2004 coroborate 

cu cele ale art. 49 și urm. din Legea nr. 101/2016 precizăm că împotriva aceluiași act al 

autorității, decizia nr. 11/16.01.2017 prin care a fost anulată în întregime, în baza dispozițiilor 

art. 209 alin. 1 lit. c, art. 209 alin. 4 lit.b, procedura de atribuire concurs de soluții “ NOUL 

CONCEPT SPAȚIAL ȘI DE DESIGN PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI” s-a 

formulat contestație de către firma Starh – Arhirectură, Construcții, Design SRL  în fața CNSC  ( 

anexa 34 ),  dosar nr. 339/2017, motiv pentru care solicităm, în baza art. 4 pct. 4 coroborat cu 

art. 4 pct. 3, cainstanța să solicite CNSC transmiterea dosarului pentru a pronunța conexarea 

contestațiilor. 

 

 Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea deciziei nr. 11/16.01.2017de 

aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică Noul MNIR, începută 

la 02.02.2016, în întregime, în baza art.209 – (1) lit. c, art. 209 – (4) lit. b și obligarea AC la 

reluarea procedurii de atribuire concurs de soluții urmată de negocierea fără publicarea, 

respectiv prin reluarea etapei de negociere fără publicare. 

 Motivarea cererii prezintă următoarea structură: 

A. Prezentarea succintă a procedurii de atribuire 

B. Interesul OAR în formularea prezentei cereri de chemare în judecată 

C. Motivele de fapt și de drept ale cererii de chemare în judecată 

I. Încălcarea de către AC a principiilor asumării răspunderii, transparenței și 

integrității 

II. Încălcarea principiului proporționalității 

 

Răspunsul AC privind situația de fapt și de drept 

 

Răspunsul AC la punctul A.Prezentarea succintă a procedurii de atribuire 

  

 Întrucât așa cum se arată în cererea de chemare în judecată la punctul A se prezintă în 

mod succint procedura de atribuire cu invocarea unor situații de fapt legate de organizarea 

concursului de soluții, modul de lucru și decizia juriului, comisia tehnică, criterii de evaluare și 

invocarea deciziilor CNSC nr. 1887/C8/2177 din 01.11.2016 ( anexa 15) și Curții de Apel nr. 

5718/25.11.2016 ( anexa 16) date în aceeași procedură de achiziții, considerăm că reclamanta 

contestatoare nu expune complet și corect întreaga situație de fapt și încearcă să abată atenția 

de la obiectul dedus judecății în prezentul litigiu legat de decizia nr. 11/16.01.2017  ( anexa 29 ) 

de anulare a procedurii de achiziție și care trebuie să formeze obiectul discuțiilor. 

 Pentru aceasta considerăm că este necesar ca răspuns la punctul A. să arătăm în mod 

corect și complet situația de fapt, însoțită de probele pe care înțelegem să le folosim în acest 

litigiu. Referitor la aspectele invocate de OAR la litera A pct. 1-23. 
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 Prezentarea situației de fapt de către pârâta AC 

     

 

 La data de 02.02.2016 Muzeul Național de Istorie a României ( autoritate contractantă), 

în continuare AC, a demarat procedura de achiziție publicăprin concurs de soluții internațional 

NOU CONCEPT SPAȚIAL ȘI DE DESIGN PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A 

ROMÂNIEIurmată de negociere fără publicarea unui anunț de participare. 

 

 Dată fiind unicitatea și complexitatea unui astfel de proiect, AC a considerat necesar, 

firesc și chiar obligatoriu de a apela la o instituție de specialitate, care consideram că are o 

experiență în organizarea concursurilor de soluții, respectiv Ordinul Arhitecților din România 

(OAR). 

 

 Pentru etapa organizării concursului de soluții,AC a încheiat, anterior datei de 

02.02.2016, contractul nr. 5166/20.07.2015, privind furnizarea serviciilor de organizare și 

derulare concurs internațional de soluții,cu OAR, urmat de două acte adiționale. Acest  contract 

onerosa fost urmat de achitarea de către MNIR a contravalorii serviciilor furnizate de OAR( 

anexa nr. 1 contractul nr.5166/20.07.2015, anexa 2 a și b actele adiționale nr. 1 și 2, anexa nr. 3 

dovada plăților ) 

 În principal acest contract avea ca obiect, pentru etapa concursului de soluții,prestarea 

serviciilor de organizare și monitorizare a desfășurării Concursului de soluții deschis într-o 

singură etapă la nivel internațional, în vederea realizării unui nou concept spațial pentru Muzeul 

Național de Istorie a României din București, concurs cu documentația întocmită în limba 

română și limba engleză și participarea deschisă pentru România și din străinătate. 

 În baza acestui contract s-au delegat de către MNIR atribuțiunile organizării concursului 

către OAR.  

Printre obligațiile principale ale OAR enumerăm: 

- întocmirea temei de concurs, în conformitate cu cerințele și acordul AC  

- întocmirea regulamentului concursului 

- răspunde pentru calitatea și conținutul temei și regulamentului concursului 

- publicarea pe site OAR a documentației concursului în limba română și limba engleză 

(deoarece a fost un concurs internaționalcu participarea deschisă pentru România și 

străinătate) 
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- traducerea profesională a pachetului lansare concurs (tema, regulament, 

documentație concurs) 

 În vederea lansării concursului de soluții s-a trecut la conceperea temei de concurs, a 

regulamentului , documentației de concurs de către un comitet de pilotaj numit de OAR în 

conformitate cu cerințele și acordul AC. 

Tema concursului  propusă deOAR– varianta de lucru(referindu-ne strict doar la 

obiectul cauzei de față), neaprobată de AC, a fost prezentată sub formaspațiul curții interioare 

va fi acoperit parțial sau total. ( anexa 4 – propunere tema – variantă de lucru OAR -  anexa 1 

tabel A,pag. 3, pag. 10, 11 din anexa 1 tema de concurs) 

 AC a solicitat OAR –ului să se facă modificările în tema concursuluiîn ceea ce privește 

modul de acoperirea curții interioare, în sensulspațiul curții interioare va fi acoperit total, 

cerință fundamentală solicitată și menținută de la începutul întâlnirilor cu OAR de către MNIR, 

(a se vedea anexa 4 bis necesitatea unei curți interioare total acoperite în cadrul muzeului 

semnată de specialiști) pe durata procedurii de achiziție și până în prezent în vederea măririi 

spațiului de expunere cu respectarea condițiilor de conservare ți securitate a patrimoniului 

conform legislației în vigoare, primire și distribuție a publicului, servicii pentru vizitatori, 

organizarea de evenimente, niciodată neapărând vreo solicitare  din partea AC de acoperire a 

curții interioare parțial sau total, ci numai total. 

 AC a precizat,încă din caietul de sarcini aferent achiziționării serviciilor de întocmire a 

studiului istorico - arhitectural și urbanistic, ca direcție, transformarea curții interioare într-un 

atrium urban ( curte acoperită cu luminator) în care funcțiunea actuală - lapidarium- să fie 

integrată unor activități publice, aprobat în fișa de date de către  managerul MNIR (anexa nr. 5 

extras pag.2 a caietului de sarcini). 

 În adresa nr. 4024/05.08.2015 Ministerului Culturii, Direcția Generală Juridică și 

Patrimoniu Cultural se precizează că în urma dialogului purtat cu elaboratorii membrii Secțiunii  

apreciază cerința temei concursului de a oferi soluții, intervenția să fie modernă, de anvergură și 

să se precizeze prin temă limita inferioară a pentru acoperirea curții interioare în vederea 

obținerii de spații suplimentare utile și a unui nou funcționalînălțimii volumului curții interioare, 

se recomandă linia roșie din planșa de propunere a temei. ( anexa nr. 6) 

 

 Solicitarea AC de acoperire totală a curții interioare se bazează și pe studiul arhitectural 

și urbanistic în vederea obținerii avizului de oportunitate (anexa nr. 7pag . 16) în care se 

precizează că regimul de înălțime reglementat este minim 21 m, iar cea maximă nu va depăși 35 

m, soluția fiind discutată și aprobată în cadrul Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Urbanism a 
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Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice ținută în data de 22.07.2015, precum și condițiile 

climaterice . 

Se eliberează în data de 17.07.2015 Certificatul de Urbanism nr. 1005/1344222 unde la 

poziția situația propusă printre altele este prevăzută  și acoperirea curții interioare, POT propus 

prin acoperirea totală a curții interioare 99,43%. (anexa 8). Se obține de către AC Avizul de 

oportunitate nr.13/15.02.2016( anexa nr. 9) pentru POT 99,43%. 

 

 Conform dispozițiilor art. 4 alin. 4. din contract,organizatorul concursului ( OAR ) 

- s-a conformat și a modificat tema ( în sensul acoperii totale a curții interioare),  astfel 

prin procesul verbal cu nr. 1435/17.08.2015 întocmit de OAR, se predă AC sub nr. 

5814/19.08.2015 ( nr. MNIR) documentația completă în limba română pentru organizarea 

concursului, (anexa nr. 10), cu acoperirea totală a curții interioare. 

-Tema concursului în limba română este semnată de coordonator concursdin partea 

OAR și aprobată de director general MNIR sub nr. 5821/19.08.2015( anexa  nr. 11 pag. 11, 18,19 

– exemplar semnat OAR (11a) și exemplar semnat AC ( 11b)), reconfirmată și prin tema 

concursului, în limba română, semnată de arhitecții care au întocmit tema din partea OAR, de 

coordonatorul concursului numit de OAR și aprobată de director general MNIR cu acoperirea 

totală a curții interioare. ( anexa nr. 12 pag. 14,21,22) 

-  beneficiarul ( promotorul = AC = MNIR ) a aprobat tema  cu modificarea spațiul curții 

interioare va fi acoperit total, conform necesităților, solicitărilor, cerințelor și normelor de 

protejare și conservare a patrimoniului, această temă devenind document oficial, în limba 

română, neschimbată până în prezent. 

 Conform anexei 2 la contractul nr. 5166/20.07.2015 încheiat între MNIR și OAR, 

organizatorul concursului de soluții OAR, avea obligația să traducă profesional pachetul de 

lansare al concursului ( tema, regulament, documentație concurs) în limba engleză, iar conform 

art. 4 alin. 5 din contractul mai sus amintit, să afișeze pe site-ul său cele două documentații (cea 

oficială,în limba română aprobată de AC și traducerea profesională în limba engleză a acestei 

documentații) – prestații achitate de AC. ( cu trimitere la anexa 1, 2a și 3 din prezentul punct de 

vedere înaintat de AC) 

 Astfel  la data lansării  concursului de soluții, 02.02.2016  documentația de concurs , 

inclusiv tema aprobată de AC , document oficial, era afișată în SEAP și JOUE în limba română de 

către MNIR, iar pe site-ul oficial al concursului OAR în limba română și limba engleză de către 

OAR. 
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 Cerința temei oficiale de acoperire totală a curții interioare afișată în SEAP și JOUE în 

limba română este aceeași cu cea afișată pe site-ul oficial al concursului ( site OAR) în limba 

română.  

 La data deliberării juriului, cu privire la proiectele câștigătoare ale concursului de soluții 

s-a creat prima animozitate, legată de faptul că locul I, câștigătorul concursului avea ca și 

coautor pe doamna Iulia Stanciu , vicepreședinte al OAR  (organizatorul concursului) și de faptul 

că decizia juriului a avut în vedere un proiect câștigător al locului I care nu respecta tema 

solicitată de AC, aceea de a avea spațiul curții interioare  acoperit total. 

 Conform regulamentului concursului, elaborat de OAR, art.1.5.5, 3.15.1 și 4.2.1( anexa 

nr. 13 pag. 15, 17), AC nu avea posibilitatea de a contesta decizia juriului (luată cu 4 voturi 

contra 3). În schimb AC aveaobligația de a achita sumele de bani pentru premierea locurilor I, II 

și III. AC s-a conformat , dar nu a acceptat faptul că soluția câștigătoare nu corespundea 

cerințelor sale ca  spațiul curții interioare  să fie acoperit total. 

AC a început procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, trecând  în 

documentația descriptivă nr.7040/20.09.2016 (anexa 14, pag. 2) adresată firmei Starh – 

Arhitectură, Construcții, Design ( în continuare Starh ) , câștigătoarea locului I, printre celelalte 

cerințe,menținereasolicitării de acoperire totală a curții interioare, așa cum a susținut-o 

constant (cerință inițială neschimbată). 

 Precizăm că următoarele referiri asupra situației de fapt au în vedere aspectele ce au 

legătură cu obiectul prezentului litigiu 

 Firma Starh a formulat două notificări prealabilecătre AC, urmate de o contestație la 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC),materializată în decizia CNSC nr. 

1887/C8/2177 din 01.11.2016 (anexa 15). AC a depusplângere împotriva deciziei CNSC la Curtea 

de Apel București, materializată în decizia CA  nr. 5718 din 25.11.2016. ( anexa nr. 16) 

 Din analiza documentelordepuse de către AC și firma Starh, în acest litigiu, precum și 

soluțiile date de către CSNC și Curtea de Apel rezultă două aspecte importante: 

a) Existența în continuare a unei cerințe a AC de acoperire totală a curții interioare, 

cerință fundamentală a concursului de reamenajare a curții interioare și dorința 

firmei Starh de a menține și impune soluția acoperirii parțiale a curții interioare 

b) Faptul că cele două decizii, ale CNSC și CAB, nu se referăla soluționarea divergentului 

de la punctul a), ci soluționează cererea de eliminare a unor cerințe de calificare și a 

unui criteriu de atribuire excesive. 

Astfel: 
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 Decizia CNSC nr. 1887/C8/2177 din 01.11.2016dispune anularea cerințelor de calificare 

și a criteriului de atribuire din cadrul invitației nr. 7043/20.09.2016 de participare la negociere 

care exced documentației aferente anunțului de participare nr. 273 din data de 02.02.2016. 

 Decizia CA  nr. 5718 din 25.11.2016respinge plângerea promovată de petentul MNIR 

împotriva deciziei CNSC nr. 1887/C8/2177 din 01.11.2016. 

 Între timp, în toate negocierile purtate între AC și Starh, problema fundamentală în 

discuție și în contradictoriu, a fost aceea  dintre solicitarea AC de a se respecta cerința din tema 

solicitată și aprobată în limba română (document oficial al concursului de soluții), adică 

acoperirea totală a curții interioare și poziția inflexibilă a contestatoarei, de câștigătoare a unei 

soluții ( soluție având curtea acoperită parțial, ceea ce AC nu a aprobat și nu a solicitat în tema 

concursului de soluții)și care nu corespundea cerințelor din tema AC.( a se vedea punctul de 

vedere al MNIR  la prima contestație formulată de  Starh  la CNSC anexa  anexa35 pag. 19, 20, 

punctul de vedere al MNIR cu privire la notele scrise depuse de Starh la CNSC anexa 36 pag. 2, 

precum și considerațiile cu privire la precizările privind soluția de arhitectură (...) atașate acestei 

anexe, procesul – verbal al întâlnirii din data de 20.10.2016 încheiat între MNIR și Starh anexa 

37 pag.2,3) 

 În urma unei întâlniri,organizate de Ministerul Culturii , la data de 23.11.2016 , pentru o 

discuție cu părțile implicate  în această procedură de achiziție , AC analizând și evaluând toate 

discuțiile purtate pe această temă fundamentală, a modului de acoperire a curții interioare, a 

constatat că nu există corespondență între documentația de concurs oficială în limba română și 

traducerea profesională efectuată în limba engleză și afișată de către OAR pe site-ul oficial al 

concursului. ( anexa 17 pag. 4, 5, 8, 9, 11 minuta ședinței). Minută comunicată AC de către 

Ministerului Culturii  la data de 12.01.2017, înregistrată la MNIR sub nr. 198/13.01.2017, 

minută semnată de toate părțile. 

 A doua zi, după această întâlnire, s-a verificat pe site-ul OAR neconcordanța care a fost 

semnalată în cadrul întâlnirii din data de 23.11.2016 ( ziua în care se judecase și plângerea AC 

asupra deciziei CNSC), între varianta în limba română și varianta în limba engleză ( ambele 

variante afișate pe site concursului de soluții de către OAR) și a fost întocmită nota nr. 

9225/24.11.2016 de semnalare a acestor nereguli în cadrul procesului de achiziție către 

managerul AC.(anexa 18) 

AC în analiza și evaluarea procedurii de achiziție a demarat o muncă de cercetare a 

documentației de concurs pentru a vedea de unde au putut apărea aceste erori grave care au 

supus concurenții la un tratament inegal, netransparent și discriminatoriu, aceștia neavând 

aceleași direcții de proiectare. 
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S-a solicitat unei firme de traduceri autorizate traducerea legalizată din limba engleză 

(de pe site OAR) în limba română (anexa 19) a frazelor care cuprindeau acoperirea totală. La 

predarea traducerii autorizate AC practic a intrat în posesia unui document oficial care atesta 

neconcordanțele dintre limba română, document oficial și limba engleză în ceea ce privește 

acoperirea curții. 

Redăm mai jos pentru comparare erorile grave din tema concursului în limba română ( 

document oficial afișată în SEAP, JOUE, site OAR), tema concursului în limba engleză ( traducere 

autorizată a MNIR în limba română după traducerea profesional în limba engleză a OAR afișată 

pe site OAR), tema concursului în limba engleză ( traducere profesională OAR, afișată pe site 

OAR) și varianta de lucru a OAR în limba română a temei de concurs neaprobată de AC. 

Astfel  la pag. 21 din temă, document oficial în limba română, capitolul 2.2 Direcții de 

proiectare,pct. 2 b ( vezi anexa 12), și site OAR,(anexa 20),  se indică 

- Spațiul curții interioare va fi acoperit total și va fi folosit în diverse scenarii, în 

funcție de soluție 

 iar în documentația în limba engleză, traducere autorizată a MNIR(anexa 19) dupătraducerea 

profesională OAR,pag. 21,capitolul 2.2 Direcții de proiectare,pct. 2 b, se indică 

- Curtea interioară/atrium poate fi acoperită integral sau parțial și înălțimea sa 

utilizată în diferite scenarii va fi în funcție de propunere (a se vedea punctul 4 de mai 

jos) 

în limba engleză traducere profesională OAR site OAR (anexa 21, pag. 21) 

- The inner courtyand/atrium can be partially or entirely covered, and its height used 

in different scenarios, depending on the proposition (v. point 4 below) 

în varianta de lucru a OAR ,înainte de solicitarea de modificare de către MNIR  și neaprobată 

de MNIR ( pag. 10 din anexa 1 tema de concurs)( vezi anexa 4 ) apare 

- Spațiul curții interioare poate fi acoperit total sau parțial și înălțimea acesteia 

folosită în diverse scenarii, în funcție de soluție ( v. mai sus “Curtea interioară și 

dispozitivul de acces”). (n.n. în acest material fiind a doua liniuță de la punctul 2b, în 

timp ce la celelalte variante este prima liniuță, s-a îndreptat greșeala  v. mai sus 

“Curtea interioară și dispozitivul de acces” cu “a se vedea punctul 4 de mai jos”, dar 

nu a fost respectată solicitarea AC  Spațiul curții interioare va fi acoperit total și va 

fi folosit în diverse scenarii, în funcție de soluție).(diferențele apărute arată că 

autoarea temei OAR a lucrat la temă după solicitarea noastră, dar nu a modificat 

tema conform solicitărilor AC pe partea de engleză) 



9 
 

deci este evident că între documentația în limba română și limba engleză este o diferență 

majoră în sensul celor prevăzute ca erori grave legislative din OUG 34/2006. 

 Este evident că nu este o simplă greșeală materială sau eroare de editare , ci sunt 

adăugări care denaturează complet cerința AC din documentația oficială din limba română și 

au pus concurenții în situație de inegalitate, lipsă de transparență și discriminare. 

Ori s-a dat la tradus în engleză de către OAR varianta de lucru neaprobată de către AC în 

limba română( în loc de cea oficială și aprobată de AC ) sau, după afirmațiile OAR, că s-au făcut 

modificări conform cerințelor AC în limba română și apoi s-a dat la tradus , s-a intenționat 

introducerea acestor adăugiri care au denaturat tema și au creat acea lipsă de claritate, 

urmărindu-se alt scop. ( v. anexa 24 ) 

De asemenea tot la pag. 21 din temă, document oficial în limba română , capitolul 2.2 

Direcții de proiectare,pct. 4 ( vezi anexa 12), al patrulea punctuleț se indică 

 Rezerva efectivă de spațiu care rezultă din acoperirea curții, precum și din cele 

trei subsoluri a căror construcție se cere 

iar în documentația în limba engleză, traducere autorizată a MNIR (vezi anexa 19) 

dupătraducerea profesională OAR, pag. 21, capitolul 2.2 Direcții de proiectare,pct. 4, al  

patrulea punctuleț se indică 

 Rezerva de spațiu care rezultă din ( parțial sau integral) acoperirea sa, precum și 

din cele trei nivele subterane solicitate 

în limba engleză traducere profesională OAR (vezi anexa 21,pag 21) 

 The space reserve which results from (partially or fully) covering it, as well as 

from the three underground levels demanded 

 

în varianta de lucru a OAR ,înainte de solicitarea de modificare de către MNIR  și neaprobată 

de MNIR ( pag. 11) ( vezi anexa 4) 

 Rezerva efectivă de spațiu care rezultă din acoperirea (parțială sau totală) a 

curții, precum și din cele trei subsoluri a căror construcție se cere  

deci este evident că între documentația în limba română și limba engleză este o diferență 

majoră în sensul celor prevăzute ca erori grave legislative din OUG 34/2006. Este evident că nu 

este o simplă greșeală materială sau eroare de editare , ci sunt adăugări care denaturează 
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complet cerința AC din documentația oficială din limba română și încalcă principiile achizițiilor 

publice de tratament egal pentru toți concurenții . 

 Evidența acestor erori grave rezultă din aceea că este diferită, pe de o parte coerența 

abordării temei fundamentale a acoperirii curții, în limba română apărând de la un capăt la 

celălalt ca o cerință a acoperirii totale, iar pe de altă parte incoerența dinlimba engleză unde 

apare o variantă incoerentă, în măsura în care traducerea profesională efectuată de OAR 

prevede ori acoperirea totală (a se vedea anexa 21 pagina 21),ori acoperirea parțială sau totală 

arătat mai sus și în nici un caz nu poate fi considerată o erată așa cum afirmă OAR încercând să 

minimalizeze o cerință fundamentală a AC. 

 Pentru a face o analiză responsabilă și completă asupra celor constatate, în perspectiva 

unei decizii foarte importante pe care AC urma să o ia, ne-am adresat OAR  prin două adrese nr. 

9302/28.11.2016 ( anexa 22) și nr. 9543/06.12.2016 ( anexa 23)  

A. Prin răspunsul OAR, înregistrat la MNIR sub nr. 9456/05.12.2016 ( anexa 24), 

la prima adresă înaintată de MNIR sub nr. 9302/28.11.2016, aceasta ne 

comunică că 

1. La baza traducerii a stat tema în limba română. Toate variantele de lucru anterioare 

, făcute în scopul elaborării temei finale, au fost șterse din momentul în care tema a 

devenit document oficial și a primit aprobarea MNIR și aprobarea UIA.  

Comentariu AC 

Ne punem întrebarea, dacă AC a solicitat și aprobat acoperirea totală a curții interioare, 

în documentul oficial în limba română și soluția concursului trebuia să se dea pe tema acoperirii 

totale a curții interioare, de unde a apărut în documentația concursului în limba engleză, 

traducere profesională, executată de OAR, acoperire parțială sau totală a curții interioare?  

Acest lucru a dus la interpretări diferite de abordare a temei de către concurenți ,în 

funcție de varianta  documentației de concurs română sau engleză . 

De asemenea nu este legal să se întâmple acest lucru, documentația oficială în limba 

română trebuia să fie tradusă exact în limba engleză pentru a fi clară, transparentă, 

nediscriminatorie pentru toți concurenții. Dovada o reprezintă soluțiile diferite ( acoperire 

parțială, acoperire totală) ale concurenților conform actelor atașate. ( anexa 26 – copie galerie 

proiecte site OAR)în condițiile în care toți concurenții trebuiau să găsească soluții pentru 

direcția de proiectare acoperirea totală a curții interioare. 

Cei care au citit în limba engleză au avut două direcții de proiectare , iar cei care au citit 

în limba română doar o direcție de proiectare. 
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 Tot în acest răspuns OAR comunică faptul că : 

2. Tema în limba română a fost predată către MNIR și publicată pe site OAR și SEAP 

Comentariu AC 

 Tema a fost predată în limba română către MNIR , devenind document oficial. MNIR a 

publicat întreaga documentație de concurs pe SEAP și JOUE ( în limba română).  De asemenea 

această documentație de concurs oficială, inclusiv tema, în limba română, a fost publicată pe 

site OAR de către OAR. ( vezi anexa 1 art. 5 alin. 4 din contractul nr. 5166/20.07.2015 încheiat 

între MNIR și OAR).Toată documentația oficială, inclusiv tema,în limba română, publicată pe 

site – ul OAR ( organizator al concursului ), obligație OAR și publicarea în SEAP și JOUE, obligația 

AC , îndeplinea cerința AC și prevedea în raport de obiectul prezentului litigiu acoperirea curții 

interioare/atrium totală, așa cum am solicitat permanent. 

În consecință concurenții care au participat la concursul de soluții citind documentațiade 

concurs în limba română aveau o singură direcție de proiectare- Spațiul curții interioare va fi 

acoperit total și va fi folosit în diverse scenarii, în funcție de soluție, așa cum AC a solicitat și a 

aprobat. 

 Se comunică și faptul că : 

3. Tema în engleză a fost predată către MNIR și publicată pe site OAR și SEAP. 

 Comentariu AC 

 Documentația de concurs, în limba engleză, a fost predată către MNIR pe un CD, în baza 

unui proces- verbal de predare– primire nr. 7526/20.10.2015 ( anexa 27), conținând 62 de acte, 

traduse profesional de către OAR, conform anexei 2 la contractul nr.5166/20.07.2015 încheiat 

între MNIR și OAR ( vezi anexa 1), dar neaprobată de MNIR, deoarece era traducerea 

profesională a actelor aprobate de MNIR în limba română.  

 La data de 20.10.2015 am considerat traducerea în limba engleză corectă și nu aveam 

obligația contractuală de aprobare și semnare ( ceea ce nici nu s-a făcut de către MNIR ) a unei 

traduceri profesionale, deoarece ar fi fost absurd și nelegal. Absurd, deoarece nu aveam nici o 

abilitare de a superviza o traducere profesională, iar pe de altă parte ar fi fost nelegal pentru că 

nu se poate efectua o cheltuială dublă a fondurilor publice pentru același serviciu. 

Documentația de concurs în limba engleză se regăsește doar pe site-ul OAR ( vezi anexa 

21) și nicidecum nu a fost încărcată de MNIR în SEAP , așa cum se precizează în eronat în 

răspuns ( conform art. 4 alin. 5 din contractul nr. 5166/20.07.2015 încheiat între MNIR și OAR 

vezi anexa 1). 
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În consecință din cauza gravei erori dintre tema de concurs document oficial în limba 

română și traducerea profesională executată de OAR: 

- concurenții care au participat la concursul de soluții citind documentațiade concurs în 

limba engleză aveau 2direcții de proiectare -The inner courtyand/atrium can be partially or 

entirely covered, and its height used in different scenarios, depending on the proposition (v. 

point 4 below) -Curtea interioară/atrium poate fi acoperită integral sau parțial și înălțimea sa 

utilizată în diferite scenarii va fi în funcție de propunere (a se vedea punctul 4 de mai jos)( 

traducerea autorizată a MNIR după traducerea profesională OAR), așa cum AC nu a solicitat și 

nu a aprobat, 

-în raport de concurenții care au citit documentația în limba română aprobată și care 

aveau o singură direcție de proiectare (Spațiul curții interioare va fi acoperit total și va fi 

folosit în diverse scenarii, în funcție de soluție). 

B. În al doilea răspuns comunicat de OAR ( anexa 25 ), înregistrat la MNIR sub nr. 

9654/08.12.2016, la adresa MNIR nr.9543/06,12,2016 se arată: 

1. La baza traducerii în engleză a stat, așa cum v-am arătat anterior, varianta română, 

făcută de traducători autorizați și corectată de autorii temei. 

 

Comentariu AC 

 

În primul răspuns al OAR ( vezi punctul A de mai sus) OAR precizează că la baza 

traducerii a stat tema în limba română, document oficial, iar în al doilea răspuns că la baza 

traducerii a stat varianta română. 

Răspunsul este contradictoriu între cele două adrese, întrucât este evident că OAR avea 

obligația de a traduce tema din limba română aprobată de AC și nicidecum o variantă. 

 Prima înregistrare a temei în limba română aprobată și devenită document oficial  , care 

nu a suportat nici o modificare până la lansarea concursului din data de 02.02.2016, este în data 

de 19.08.2015 ( vezi anexa 2), reconfirmată  conform anexei 12, iar predarea procesului – 

verbal cu CD în limba engleză are loc în data de 20.10.2015, deci traducerea profesională 

trebuia să se facă după tema în limba română devenită document oficial. 

Mai mult, în răspunsul OAR se afirmă că traducerea a fost corectată de autorii temei ( 

comitetul de pilotaj numit de OAR, conform art. 4 pct. 2, 3 și 5 din contractul nr. 

5166/20.07.2015). Cum s-a făcut această corectare ? În toate discuțiile purtate cu 

reprezentanții OAR , cu comitetul de pilotaj și concretizate în documentația aprobată de AC în 
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limba română niciodată nu s-a pus în discuție faptul ca AC ( MNIR ) ar fi dorit o acoperire 

parțială a curții interioare.  

 AC achitat către OAR contravaloarea prestării serviciului de traducere profesională conform 

contractului încheiat între MNIR și OAR, anexa 2 la contractul nr. 5166/20.07.2015. 

 

2. Vă reamintim însă, că după prima formă, care a  fost tradusă în engleză, au urmat 

nenumărate modificări cerute de Muzeu pe parcurs, mai ales în legătură cu oscilațiile 

legate de reglementările urbanistice ale imobilului 

 

Comentariu AC 

 

AC a aprobat o singură formă a temei concursului de soluții, care a și devenit document 

oficial. După această temă trebuia realizată traducerea. Chiar dacă OAR a tradus alte variante 

de lucru înainte ca AC să aprobe tema este pe propria răspundere.Dar este în contradicție cu ce 

se spune mai sus – că traducerea a fost corectată de autorii temei. 

De altfel OAR, în anunțul postat pe site în data de 02.02.2017, recunoaște că există o 

neconcordanță, pe care o regretă.( anexa 28 pag.2 alin 5) 

Nu există nici un act adițional încheiat între AC și OAR privind modificarea temei cum se 

prevede în art. 8 ( 1) din contractul nr. 5166/20.07.2015 ( v anexa 1 ) (Părțile se obligă să nu 

modifice calendarul concursului, precum și documentele principale(tema și regulamentul acestui 

concurs) decât prin consultare reciprocă și cu încheierea unui act adițional șa prezentul 

contract.) 

Afirmația OAR apărând a fi gratuită și încercând să pună pe o pistă falsă pe cititor. 

 

3. Dacă în graba elaborării în timp record a unei teme atât de complexe, a scăpat vreo 

nefericită inadvertență printre aceste multiple revizuiri, vă rugăm să ni le semnalați cu 

exactitate. 

 

 

 

 

 

Comentariu AC 
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Această nefericită inadvertență, pe care AC nu și-a putut-o explica până la data de 

23.11.2016, este o eroare gravă constată pe parcursul analizei, evaluării șia încălcat principiile 

nediscriminării, tratamentului egal și transparenței din art. 2 OUG nr. 34/2006 față de 

concurenți. 

AC se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la 

încălcarea acelorași principii, deci este o abatere gravă legislativă, ce are ca și consecință 

obligația AC de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. 

Această eroare gravă a avut un impact asupra rezultatelor procedurii ( concursului ), 

rezultatele procedurii ( concursului ) ar fi fost diferite dacă nu ar fi fost comisă eroarea, iar din 

cauza acestei erori nu au fost stabilite cerințe egale pentru toți concurenții, nu s-a asigurat o 

procedură transparentă și competitivă. 

Dat fiind natura concursului, soluții de proiectare, și implicarea unor concurenți cu o 

calificare de specialitate ( arhitectură) este greu de înțeles pentru AC cum OAR –ul nu a 

observat erorile grave, invocând graba elaborării în timp record a unei teme complexe sau 

minimalizarea acestui aspect. 

În fața unui astfel de concurs și a unei achiziții de o complexitate și valoare materială 

mare ( servicii de proiectare de 3.680.000 euro fără TVA și perspectiva unei investiții de 

89.000.000 euro fără TVA) invocarea grabei în elaborarea temei de către OAR nu este un 

argument profesionist și nici măcar juridic, mai ales în contextul în care o astfel de divergență în 

loc să fie tratată cu bună credință și conform cerințelor, nevoilor AC ( de care OAR în 

permanență a știut) OAR a încercat să treacă peste acest aspect esențial ( cuiul lui Pepelea – 

cum este denumit de OAR) prin încercarea de a se escamota acest aspect și a susține și impune 

o anumită soluție. 

AC a fost pe deplin conștientă și în deplină legalitate atunci când, luând această decizie a 

urmărit pe lângă interesul restaurării clădirii ca monument istoric, să aibă în vedere  și interesul 

extinderii spațiilor clădirii existente, protejarea obiectelor de patrimoniu și folosirea judicioasă a  

fondurilor publice în raport de tema solicitată și aprobată. 

De această derulare a fondurilor publice este direct răspunzătoare AC. 

Conform art. 4 alin. 3 lit. c din contractul nr. 5166/20.07.2015 încheiat între MNIR și 

OAR,OAR răspunde pentru calitatea și conținutul temei.( vezi anexa 1) 

În raport de această obligație a OAR și răspunsul la cele două adrese cum vede OAR 

responsabilitatea sa? 
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Conform anexei 2 la contractului nr. 5166/20.07.2015 încheiat între MNIR și OAR,OAR 

prestează pentru MNIR întocmirea pachetului de lansare a concursului ( tema , regulament, 

documentație concurs), traducere profesională a pachetului de lansare a concursului. (v anexa 

1) 

Conform art. 7 alin. 1 din contractul nr. 5166/20.07.2015 încheiat între MNIR și OAR, 

Fiecare parte va depune toate diligențele pentru îndeplinirea cu bună credință și profesionalism 

a obligațiilor asumate prin contract. 

Pentru AC este foarte clar cine nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în acest articol. 

 

4. De altfel, vă reamintim că întreaga documentație – inclusiv tema în variantele română și 

engleză – a fost corectată și însușită de Muzeu. Deci, dacă s-a strecurat o inadvertență, 

această eroare ne aparține amândurora. 

 

Comentariu AC 

Revenim cu precizarea că AC ( MNIR) a corectat varianta de lucru a temei de concurs în 

limba română trimisă de OAR,iar după corectarea ei de către OAR a aprobat tema cu cerința 

inițială, perpetuă a acoperii totale a curții interioare devenită document oficial, postată în SEAP 

și JOUE de către MNIR și site concurs de OAR. 

Varianta în limba engleză nu a fost corectată de MNIR. MNIR a preluat în baza 

procesului verbal de predare - primire un CD (vezi anexa 27) cu documentația concursului în 

limba engleză pentrua avea dovada prestării serviciului de către OAR, nici nu a aprobat această 

traducere întrucât este absurd a aproba ceva ce este tradus profesional, asta ar însemna să dai 

o supervizare, care nu este de competența AC. 

Este absurd și ilegal a solicita AC să încheie un alt contract de traducere profesională a 

unui act, pentru verificarea unui serviciu plătit, de traducere profesională a aceluiași act ( 

obligație OAR ), nu se poate plăti același serviciu de două ori din fonduri publice. 

Într-o logică simplă ar însemna a se perpetua aceste verificări a unei traduceri autorizate 

de către o traducere autorizată. Este o altă încercare de a se eluda acceptarea unei erori grave 

și a unei responsabilități. 

Nu este vorba așa cum se susține de o inadvertență, ci de o greșeală gravă cu 

consecințele de rigoare și dacă se pretinde că nu se știe în ce constă aceasta , care este ?  și cum 

ne-ar aparține răspunderea amândurora? 
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Documentația în limba engleză a fost postată de OAR pe site-ul concursului conform art. 

4 alin. 5 din contractul nr. 5166/20.07.2015 ( vezi anexa 1) încheiat între MNIR și OAR. 

 

5. Vă asigurăm însă că, oricare ar fi aceste inadvertențe, ele sunt minore, nu sunt nicicum 

“erori grave ” – așa cum afirmați. Ca profesioniști, vă asigurăm că nu sunt de natură să 

conducă confuzii profesionale nici la nivelul soluțiilor propuse de concurenți, nici la 

nivelul judecății juriului 

 

Comentariu AC 

La data acestor răspunsuri OAR arată că nu știa care sunt aceste inadvertențe, dar trage 

concluzia că acestea nu pot crea confuzii profesionale . 

Din contră AC când a luat la cunoștință de această eroare ( 23.11.2016)( vezi anexa 17) , 

de direcția de proiectare a curții interioare , într-o documentație acoperire total ( limba 

română),iar în alta acoperire parțială și totală ( limba engleză) s-a lămurit de ce solicitarea, 

cerința AC de acoperire totală a curții nu a fost respectată. 

Putem afirma că au fost confuzii profesionale, dovadă fiind o notificare prealabilă și o 

contestație a unor concurenți despre care vom face vorbire mai jos. 

Jurizarea s-a făcut pe baza unei greșeli a Comisiei tehnice ( numită de OAR ) care trebuia 

să semnaleze nerespectarea temei de concurs din limba română privind acoperirea curții 

interioare prin raportul comisiei, ceea ce nu s-a întâmplat.  

După cum reiese din regulamentul concursului (v. anexa 13, pag. 8, pct.2.3.1) pentru a fi 

admise în jurizare proiectele trebuie să respecte, printre altele, tema și regulamentul 

concursului, condiție precizată și în fișa de date din SEAP  (anexa 38  pag.6). 

De aceea, juriul a jurizat proiecte care nu îndeplineau cerința AC. Juriul a fost dus în 

eroare de traducerea greșită a temei de concurs, temă pe care organizatorul OAR o cunoștea, o 

întocmise și o semnase. 

Când managerul MNIR  a semnalat această situație a primit ca răspuns că juriul este 

suveran.  

AC (MNIR) consideră această eroare deosebit de gravă, deoarece a dus la denaturarea 

cerințelor AC, are un impact asupra rezultatelor procedurii de achiziție publică și rezultatele 

procedurii ar fi fost diferite dacă nu ar fi fost comisă eroarea gravă. 
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Analizând toate informațiile și constatând  că există o eroare gravă legislativă care nu 

poate fi remediată fără a încălca principiile prevăzute de art .2  lit. a,b și d, AC a decis luarea 

măsurii de anulare a aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

Noul MNIR, începută la 02.02.2016, în întregime, în baza art.209 – (1) lit. c, art. 209 – (4) lit. b 

conform deciziei 11/16.01.2017 ( anexa 29 ) fiind comunicată părților. 

Împotriva acestei decizii s-au  făcut  două notificări prealabile de către 

Starhnr.533/27.01.2017 ( anexa 30) și de către OARnr. 582/30.01.2017 ( anexa 31), solicitându-

se anularea deciziei de anulare și măsuri de remediere în sensul continuării procedurii de 

atribuire.  

La aceste notificări s-a răspuns de către AC prin răspunsul la notificarea prealabilă nr . 

591/30.01.2017firmei Starh ( anexa 32) și prin adresa nr. 590/30.01.2017 OAR – ului ( anexa 

33). 

Situația de fapt cuprinde 33 de anexe. 

 

Răspunsul AC la punctul B. 24-27 Interesul OAR în formularea prezentei cereri de 

chemare în judecată 

La punctul 24 OAR susține interesul profesiunii de arhitect și ale produsului de 

arhitectură, pe care însă, vrem să-l raportăm la interesul AC în momentul în care a luat decizia, 

interes care privește pe lângă produsul arhitectural și interesul muzeistic de valorificare , 

protejare si punere în valoare a patrimoniului național, de organizare a unei proceduri de 

achiziții publice în mod corect, prin promovarea principiilor legislației în materie de achiziții, 

responsabilitatea utilizării fondurilor publice și europene și interesul național. 

În privința punctului 25 în mod incorect se arată că AC nu respectă deciziile CNSC și 

Curții de Apel, deoarece aceste  decizii se referă la cu totul alt obiect față de obiectul deciziei de 

anulare a procedurii de atribuire , atât ca situație de fapt , cât și de drept, decizie obligatorie pe 

care trebuia să o ia AC. 

În ce privește punctul 26 și 27 considerăm că invocarea lor, în contextul acestui litigiu, 

are o valoare declamatorie și se încearcă susținerea și impunerea unei anumite soluții. 

Răspunsul AC la punctul C. pct I 28 - 79Motivele de fapt și de drept ale cererii de 

chemare în judecată/ Încălcarea de către AC a principiilor asumării răspunderii, 

transparenței și integrității 
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Chiar dacă motivația OAR – ului este greu de urmărit,  sărind de la un aspect la altul și în 

final nerăspunzând obiectului dedus judecății, vom răspunde punctual interpretărilor acestora ( 

evident eronate ) și care pun cititorul pe o pistă falsă. 

 

Răspunsul AC 

 

28. AC și-a asumat și respectat cerința prin aprobarea documentației de concurs , 

implicit a temei de concurs în limba română, document oficial, pe care a publicat-o pe SEAP și 

JOUE, afișată și de reclamantă în limba română pe site OAR, temă pe care o menține și în 

prezent. Referindu-ne la obiectul litigiului în permanență AC a solicitat în tema în limba română 

acoperirea totală a curții interioare. Sigur că nu ne asumăm documentația în limba engleză, 

traducere profesională OAR , care conține erori grave așa cum am arătat mai sus. 

 

 În privința clarificărilor acestea au fost asumate prin răspunsurile date în registrul de 

Întrebări și Răspunsuri exemplu: 

Întrebare 

Se dorește ca viitorul atrium să fie climatizat/încălzit și ventilat mecanic? Este posibil ca 

acest spațiu să fie doar acoperit, dar nu și închis total? 

Răspuns 

Da, se dorește ca atrium-ul să fie climatizat. Modalitățile tehnice pentru realizarea 

acestei operațiuni cât și sistemul de închidere rămân să fie propuse de concurent” 

 

În privința domnului manager Ernest Oberländer - Târnoveanu nu se face distincția între 

calitatea de membru al juriului și respectiv managerul AC. Având în vedere pretinsa neasumare 

am solicitat reclamantei prin adresa nr. 939/13.02.2017 ( anexa 44 ) să ni se comunice 

modalitatea de vot a fiecărui membru al juriului. Reclamanta a răspuns prin adresa nr. 

1042/16.02.2017 ( anexa 49) că nu s-a consemnat votul individual. 

 

În privința faptului că se arată, prin repetare,că nu se respectă deciziile CNSC și Curții de 

Apel, am înțeles să explicăm că obiectul cauzei de față nu are legătură cu deciziile de mai sus.  

 

Ori aici se vedea reaua credință a reclamantei în a abate atenția în altă parte în afară de 

ce trebuie discutat și supus analizei instanței. 

 

29-37. Motivarea se abate de la obiectul dedus judecății, se încearcă tot felul de 

interpretări , dar numai despre ce este vorba în legătură cu gravele erori nu se spune nimic. 

În privința creativității concurenților considerăm că această creativitate trebuie să 

înceapă de la dorința beneficiarului.  
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Pentru a explica  despre creativitatea concurenților, versus cerința beneficiarului, 

folosim un simplu exemplu bazat pe o eroare gravă într-un astfel de domeniu: 

 

Beneficiarul solicită o vilă cu un etaj, iar concurenții, prin creativitate, vor proiecta 

diverse soluții a vilei cu un etaj. În niciun caz concurenții nu vor prezenta o soluție pentru un 

bloc. 

Așa și în cazul nostru, direcția de proiectare din tema aprobată în limba română era  de 

acoperire totală a curții interioare, și de aici începea creativitatea concurenților. 

 

Ori prin traducerea greșită s-a distorsionat tot concursul de soluții prin încălcarea 

principiilor invocate în decizia AC de anulare a procedurii. 

 

Nu am negat importanța unui concurs internațional de soluții, dovadă încheierea 

contractului cu OAR ( v anexa 1 ) , dar în speță este vorba de nerespectarea dispozițiilor legale 

cu privire la  procesul de achiziție. 

 

Revenindu-se de către contestatoare asupra subiectuluijuriu, arătăm că acesta a fost un 

juriu internațional. Evident că membrii juriului străini au citit varianta în limba engleză, cea 

greșită, iar membrii juriului români ( în afara managerului AC care s-a opus vehement ) dacă au 

citit în engleză au citit greșit, dacă au citit tema în limba română nu au semnalat Comisiei 

tehnice că nu le-a fost adus la cunoștință faptul că unele proiecte nu respectă tema. ( v anexa 

45, anexa 43 ) 

 

Reamintim OAR-ului că aceeași lipsă de atenție se manifestă și în prezent , apropo de 

juriu, în articolul apărut în News.ro, președintele OAR declară că jurizarea proiectelor s-a făcut 

în perioada 28 – 30 iunie, printre membrii juriului indicându-l și pe  Pere Riera – Spania și pe Isa 

Sturm  care nu au mai fost prezenți( anexa 46  pag. 3, v. anexa 45) 

 

Reamintim că AC nu a avut niciun fel de neclaritate în privința obiectului litigiului în ceea 

ce privește acoperirea totală a curții interioare și în niciun caz alegerea vreunei soluții mai 

ample sau mai puțin ample cum arată reclamanta. 

 

Răspunsul AC la punctul C. pct.I (b) 38 – 42 

 

Se revine la creativitate, la procedura concursului de soluții, la perspectiva arhitecturală, 

la perspectiva urbanistică și la o concluzie care nu vine să argumenteze interesul dvs. pentru 
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produsul arhitectural. La punctul 42 recunoașteți cerința noastră cu privire la muzeografia 

contemporană. 

Suntem obligați să facem trimitere la considerentele punctului de vedere al MNIR 

depuse la prima contestație a firmei Starh la CNSC.( anexa 35) și la punctul de vedere al 

specialiștilor MNIR ( v anexa 4 bis) 

 

Răspunsul AC la punctul C. pct.I (b) 43 – 47 

 

Se revine la modul de scriere al temei, acesta folosindu-se ca argumente împotriva AC, 

uitându-se un factor esențial și se pare uitat de reclamantă și anume că tema concursului de 

soluții cu tot ce se scrie în ea a fost întocmită chiar de reclamantă, conform contractului nr. 

5166/20.07.2015 ( v. anexa  1 pag. 1 art. 4 lit. a) 

 

AC a  pus la dispoziția OAR-ului toate  informațiile necesare pentru scrierea temei de 

concurs și a documentației de concurs. OAR conform clauzelor contractuale a întocmit tema 

prin desemnarea unui comitet de pilotaj ( care și semnează tema în limba română, document 

oficial v. anexa 12 ) și răspunde pentru calitatea și conținutul temei. (v anexa 1 pag. 2 art. 4 lit. 

c) 

 

Tema concursului  propusă de OAR – varianta de lucru (referindu-ne strict doar la 

obiectul cauzei de față), neaprobată de AC, a fost prezentată sub formaspațiul curții interioare 

va fi acoperit parțial sau total . ( anexa 4 – propunere tema – variantă de lucru OAR, anexa 1 

tabel A,pag. 3, pag. 10, 11 din anexa 1 tema de concurs) 

 AC a solicitat OAR –ului să se facă modificările în tema concursului în ceea ce privește 

modul de acoperire a curții interioare, în sensulspațiul curții interioare va fi acoperit total, 

cerință fundamentală solicitată și menținută de la începutul întâlnirilor cu OAR de către MNIR, 

(a se vedea anexa 4 bis necesitatea unei curți interioare total acoperite în cadrul muzeului 

semnată de specialiști) pe durata procedurii de achiziție și până în prezent în vederea măririi 

spațiului de expunere cu respectarea legislației patrimoniului, primire și distribuție a publicului, 

servicii pentru vizitatori, organizarea de evenimente, niciodată neapărând vreo solicitare  din 

partea AC de acoperire a curții interioare parțial sau total. 

Conform dispozițiilor art. 4 alin. 4. din contract, organizatorul concursului ( OAR ) 

- s-a conformat și a modificat tema ( în sensul acoperii totale a curții interioare),  astfel 

prin procesul verbal cu nr. 1435/17.08.2015 întocmit de OAR, se predă AC sub nr. 

5814/19.08.2015 ( nr. MNIR) documentația completă în limba română pentru organizarea 

concursului, (anexa nr. 10), cu acoperirea totală a curții interioare. 
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-Tema concursului în limba română este semnată de coordonator concurs din partea 

OAR  și aprobată de director general MNIR sub nr. 5821/19.08.2015 ( anexa  nr. 11 pag. 11, 18, 

19 – exemplar semnat OAR (11a) și exemplar semnat AC ( 11b)), reconfirmată și prin tema 

concursului, în limba română, semnată de arhitecții care au întocmit tema din partea OAR, de 

coordonatorul concursului numit de OAR și aprobată de director general MNIR cu acoperirea 

totală a curții interioare. ( anexa nr. 12 pag. 14, 21, 22) 

-  beneficiarul ( promotorul = AC = MNIR ) a aprobat tema  cu modificarea spațiul curții 

interioare va fi acoperit total, conform necesităților, solicitărilor, cerințelor și normelor de 

protejare și conservare a patrimoniului, această temă devenind document oficial, în limba 

română, neschimbată până în prezent. 

După cum se poate vedea AC și-a asumat răspunderea pentru alegerea procedurii 

concurs de soluții, precum și tema , precum și revenind la obiectul cauzei și tema de concurs 

acoperirea totală a curții interioare . Argumentele din temă care sunt puse în seama AC au fost 

formulate chiar de către reclamantă. 

Să nu uităm că invocând utilizarea banilor publici, OAR a luat în calcul direcția de 

proiectare solicitată de AC ( acoperirea totală a curții interioare) la estimarea costurilor 

investișiei care a stat la baza întocmirii notei de fundamentare pentru aprobarea investiției. 

Deviz semnat tot de OAR ( vezi anexa 47) 

Nu s-a prezentat de către OAR o altă variantă de costuri în altă direcție de proiectare. 

Tocmai acest concurs de soluții pe cerința beneficiarului, de acoperire totală a curții 

interioare , trebuia să furnizeze o soluție pe acoperirea totală a curții interioare cât mai 

eficientă. 

Răspunsul AC la punctul C. pct.I (c) 48-57 

 

Întrucât se reiau aspecte dispersate ale procedurii de achiziție, sintetizăm că AC, 

conform contractului și regulamentului de concurs, a respectat obligațiile asumate ( arătate și 

în situația de fapt), a respectat decizia juriului, a început procedura negocierii cu firma Starh. 

Facem precizarea că, la acel moment, AC nu descoperise erorile grave care au dus la luarea 

deciziei ce constituie obiectul prezentului proces. 

Invocându-se din nou deciziile CNSC și Curții de Apel , mai facem o precizare în sensul că 

aceste decizii sunt obligatorii pentru AC, nici nu am pus altfel problema, dar punerea în 

practică, respectiv eliminarea cerințelor excesive și reluarea procesului de negociere, s-a lovit 

de constatarea în timpul analizei și evaluării procedurii de descoperirea erorilor grave ( ase 
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vedea situația de fapt de mai sus) punând în imposibilitate reluarea procedurii de negociere în 

raport cu obligația pe care o are AC conform dispozițiileart. 209 – (1) lit. c, art. 209 – (4) lit. b din 

decizia 11/16.01.2017. 

Răspunsul AC la punctul C. pct.I (c) 58 - 65 

 

Se revine cu privire la juriu considerând că AC a anulat procedura pe considerente 

analizate de juriu, din care directorul MNIR făcea parte. 

AC a anulat procedura nu pe considerente analizate de juriu, ci pe considerentele 

analizate de AC, făcându-se distincția între directorul MNIR – membru al juriului fără drept de 

veto și managerul AC cu atribuțiuni decizionale. 

Este foarte greu de înțeles diferența dintre afirmațiile reclamantei din cererea de 

chemare în judecată pretinsa diferență dintre varianta în limba română și varianta în limba 

englezăcoroboratăcu cele două adreseale reclamantei OAR către AC ( v anexa 24 și 25), iar pe 

de altă parte abaterile grave constatate și arătate de AC. 

Deci pe de o parte reclamanta nu a găsit nici o diferență, dacă ar fi diferențe fără să știe 

care sunt , sunt minore, și dacă găsim noi cumva să le spunem și lor. 

Undeva pe românește ar suna așa Nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu-mi miroase! 

Invocarea faptului că nimeni nu a fost vătămat, dându-se tot felul de citate din teoria 

dreptului contractual, este neconformă cu realitatea, deoarece se uită grava vătămare adusă AC 

pe de o parte , iar pe de altă parte, existența unei notificări prealabile și a unei contestații 

relevă faptul că și alți concurenți s-au considerat vătămați.  

Ca o dovadă în plus, că aceste erori grave au afectat concurenții, prezentăm situația de 

după comunicarea rezultatelor concursului de soluții de către juriu: 

După comunicarea rezultatelor concursului de soluții în data de 01.07.2016, a fost 

depusă o contestați și o notificare prealabilă cu privire la faptul că soluția câștigătoare, locul I și 

chiar și locul II nu respectă tema concursului de soluții, adică acoperirea totală a curții interioare 

( printre multe altele). (anexa 39 notificare prealabilă depusă de Firma Romair Consulting SRL – 

KEI Developement SA  , anexa 40 contestație formulată de arhitect Flaviu Barbacaru) 

Documente invocate mai sus , notificarea și contestația , sunt folosite în cadrul 

probatoriului de către MNIR ca înscrisuri. 

Prezentăm mai jos situația notificării prealabile  și a contestației, depuse după 

anunțarea rezultatelor concursului, pentru evitarea unor interpretări eronate, dezinformări și 
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pentru a demonstra că ,eroarea gravă care a dus la decizia  AC de anulare a aplicării procedurii 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică Noul MNIR, începută la 02.02.2016, în 

întregime, în baza art.209 – (1) lit. c, art. 209 – (4) lit. b conform deciziei 11/16.01.2017 ( anexa 

29) a afectat concurenții. 

Firma Romair Consulting SRL – KEI Developement SA, care a depus notificarea 

prealabilă, a avut în colectivul de consultanți un fost angajat al MNIR care a făcut parte din 

grupul de lucru care a participat la întocmirea materialului pentru tema de concurs, lucru 

interzis prin regulament ( v. anexa 39).  

În baza răspunsului trimis de OAR și AC( anexa 41 ) firmei Romair Consulting SRL – KEI 

Developement SA aceasta nu a mai putut contesta mai departe rezultatul concursului la CNSC. 

În cuprinsul notificării se arată că nu s-a respectat tema de acoperire totală a curții 

interioare, exponatele fiind  astfel expuse interperiilor și diferențelor mari de temperaturi în 

funcție de anotimp. 

Domnul arhitect Flaviu Barbacaru a depus contestație direct la CNSC fără a face 

notificare prealabilă către AC ,deoarece  nu a cunoscut legislația achizițiilor publice. Aceasta a 

fost respinsă de CNSC ca inadmisibilă pentru că nu a făcut dovada notificării prealabile. 

Contestația nu a fost judecată pe fond. ( anexa 42) 

După cum se poate observa din contestația domnului arhitect Flaviu Barbacaru (v. anexa 

40), acesta contestă raportul juriului,pentru următoarele motive: 

-  faptul că cerințele temei de concurs nu au fost respectate la selectarea proiectelor 

câștigătoare ( în special următoarea cerință fundamentală din tema “spațiul curții va fi acoperit 

total ”- pag. 21 rând 13 din tema de concurs și “Curtea/atrium va fi o zonă acoperit total”- pag. 

22 rând 4 din tema de concurs) ( este vorba despre cerința fundamentală a concursului de 

reamenajare a curții interioare a clădirii muzeului prin crearea unui atrium/curte interioară 

acoperit total) 

- nu a fost respectat răspunsul “Da, se dorește ca atrium-ul să fie climatizat. Modalitățile 

tehnice pentru realizarea acestei operațiuni cât și sistemul de închidere rămân să fie propuse de 

concurent” la întrebarea care solicita o clarificare a cerinței de închidere totală a curții 

interioare 

Se arată în contestație că ori tema de concurs a fost greșit întocmită și acei concurenți 

care au respectat tema de concurs ( închiderea totală a curții interioare a muzeului – n.n. ceea 

ce AC a solicitat și aprobat în tema din limba română) au fost  induși în eroare și puși pe o pistă 
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falsă, ori procedura de selecție/jurizare a fost viciată prin neluarea în considerare, și chiar 

încălcarea cerințelor temei. 

Se consider, de domnul arhitect Flaviu Barbacaru, că nu au fost îndeplinite premisele 

unei proceduri transparente și echitabile de selecție, și astfel concursul de soluții a fost viciat și 

deci procedura de selecție nu este una legală și corectă. 

Domnul arhitect Flaviu Barbacaru consideră că a fost încălcat art. 2 (2) al OUG 34/2006 , 

încălcarea principiilor care au stat la baza atribuirii contractului de achiziție publică 

a) nediscriminarea 

b )tratamentul egal 

c) recunoașterea reciprocă 

d) transparența 

e) proporționalitatea 

f) eficiența utilizării fondurilor 

g) asumarea răspunderii 

 

Aceste contestații vin în sprijinul afirmației noastre, contrazicând afirmațiile 

contestatoarei că nu există diferențe de substanță provenind din mediul arhitecților participanți 

la concurs. 

La adresa invocată la punctul 63 din contestație nu se trece răspunsul Da, se dorește ca 

atrium-ul să fie climatizat , o omisieune care atestă faptul că reclamanta nu informează corect 

instanța. ( anexa 48) 

Acest răspuns apare invocat și în contestația arătată mai sus, a domnului arh. Flaviu 

Barbacaru  ( care a înțeles că prin solicitarea climatizării de către AC  se dorește acoperirea 

totală a curții interioare) care contestă că nu a fost respectată această cerință de către unii 

concurenți, printre care și câștigătorul. 

Chiar solicitarea de clarificare Q26 invocată arată că acel concurent a înțeles că una din 

cerințele principale ale temei de concurs este acoperirea totală.( vezi anexa 48 Q27 din 

11.04.2016) 

Este evident că nu s- a citit în limba engleză, fiindcă întrebarea care ar fi urmat nu s-ar fi 

referit la gabarit, ci ce temă se dorește, acoperirea totală sau acoperirea parțială a curții 

interioare/atrium. 
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Interpretarea incorectă a reclamantei ne face să –i reamintim articolul 18, din contractul 

nostru, care prevede că schimbarea temei și regulamentului se face doar prin act adițional 

încheiat între părți.Nu există un astfel de act adițional  încheiat între OAR și MNIR. 

Răspunsul AC la punctul C. pct.I (c) 66 – 75 

 

Se revine asupra deciziilor CNSC și Curții de Apel , de data aceasta cu o interpretare sui 

generis că instanța ca reținut că nu se poate solicita în această etapă modificarea soluției 

privind acoperirea totală a curții interioare. 

Atunci când s-au pronunțat deciziile CNSC și Curții de Apel, acestea au prevăzut în 

dispozitivul hotărârilor eliminarea cerințelor excesive, însă în nici un caz nu se puteau pronunța 

să  elimine ca o cerință excesivă,ceea ce era inițial în tema de concurs afișată în SEAP, JOUE, site 

OAR. 

Cum ar putea AC, în perspectiva că ar fi mers mai departe cu negocierile, să explice 

instituțiilor abilitate ( Curtea de Conturi, Parchet etc. ) că nu a respectat tema din documentația 

inițială care prevedea acoperirea totală a curții interioare.  Înlăturarea acestei cerințe este 

solicitată în mod aberant de către reclamantă, reclamantă care a fost organizatorul concursului 

de soluții prestator pentru AC și autoarea temei de concurs tot în această calitate. 

 

În mod contrar, celor afirmate de către reclamantă, nu nesocotim documentația inițială 

în ceea ce privește tema concursului. 

 

În privința ocolirii deciziilor definitive , date de CNSC și Curtea de Apel, de care suntem 

acuzați, vă garantăm că soluțiile instanțelor de judecată vor fi respectate, după soluționarea 

definitivă a tuturor litigiilor. 

AC dorește ca procedura de achiziție să fie clară și curată, indiferent cu cine este 

încheiată. Nu se poate semna un contract de atribuire când asupra procedurii planează o eroare 

gravă legislativă cu încălcarea principiilor legea achizițiilor publice, mai ales că doi concurenți s-

au manifestat în mod expres și mai mulți în mod tacit. 

Răspunsul AC la punctul C. pct.I (d) 76 - 79 

 

Afirmația că AC ignoră soluția acoperirii parțiale propusă de câștigătorul concursului ( 

singură din punct de vedere al prevederilor urbanistice) și dorește să impună o soluție 

nesustenabilă. 

Comentariul AC 

Afirmația necesită trei interpretări: 
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1. În momentul în care îți dorești ceva ( acoperirea totală) și nu-ți dorești altceva ( 

acoperirea parțială ) oare ce prezintă interes pentru AC ? Ce ar trebui să accepți sau 

ce nu ? În varianta reclamantei ce ignori? 

2. Dacă singura soluție sigură este cea câștigătoare,după afirmațiile reclamantei, dacă 

reclamanta nu greșea traducerea  și apărea în limba engleză acoperirea totală și toți 

concurenții veneau cu acoperirea totală a curții ar fi însemnat că nici una nu era 

sigură din punct de vedere urbanistic? Ne punem legitima întrebare Cu cea a ajutat 

reclamanta OAR pe AC ? 

În fața acestei întrebări toate vorbele pompoase ale reclamantei cu privire la 

concursul de soluții nu ar avea nici un efect. 

3. Nu înțelegem ce înseamnă să impunem o soluție nesustenabilă, în condițiile în care 

locul III a prezentat o soluție cu acoperirea totală a curții interioare?  

Cum documentația de concurs și regulamentul concursului au fost întocmite de OAR și 

prevedeau ca în măsura în care nu se poate încheia contractul de proiectare cu locul I sau II 

puteam negocia acest contract cu locul III. ( Își mai amintește OAR ce a scris?) Atunci, iar se 

pune întrebarea legitimă, cu ce ne-a ajutat OAR ? 

 

Nu în ultimul rând pentru informarea instanței, AC a obținut un aviz de oportunitate 

pentru POT 99,43% pentru acoperirea totală a curții interioare (anexa 9) ceea ce demonstrează 

că soluțiile urbanistice pot duce la acoperirea totală a curții interioare, cu respectarea 

legislației, aprobările de rigoare, așa cum se prezintăcele mai mari muzee din lume. 

Putem concluziona că nu noi dorim să impunem o soluție (care ar fi în mod practic? ) în 

condițiile în care rămânând decizia de anulare definitivă AC ar trebui să promoveze o altă 

procedură de achiziție în care este obligatoriu mediul concurențial. 

Răspunsul AC la punctul C. pct.II (d)  

 

În privința principiului proporționalității, AC în speță , constată că nu există posibilitatea 

luării unei măsuri mai puțin constrângătoare. Nu este nici legal și nici în interesul AC. 

Proporționalitatea presupune asigurarea unei relații de corespondență cantitativă și 

calitativă între necesitățile AC, obiectul contractului de achiziție publică și cerințele de îndeplinit 

pentru atribuirea acestuia. 

Nu se poate accepta cerința contestatorului de a anula decizia și de a continua 

procedura de negociere deoarece ar însemna ca în documentația aprobată, oficială în limba 

română, publicată în SEAP și JOUE și site OAR, să se aducă modificări care nu numai că sunt 

nelegale, dar nu au fost solicitate și nici nu sunt solicitate de AC. 
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Reclamanta contestatoare invocând principiului proporționalității poate da o soluție în 

acest sens? 

De asemenea invocarea unor evenimente expoziționale, ce ar fi urmat în viitor, nu 

trebuie să fie prioritare exigenței majore ca AC să respecte legislația în ceea ce privește 

achizițiile publice. Nu se poate admite de către AC efectuarea unor proceduri, lucrări 

neconforme cu legea indiferent de importanța vreunui eveniment expozițional. Este diferența 

dintre ceva durabil și ceva temporal.  

Ceea ce trebuia sau trebuie făcut acum  trebuie să fie durabil pentru 40- 50 de ani, acest 

lucru a urmărit AC prin acest concurs de soluții. 

În privința obiectelor de patrimoniu,expoziția permanentă copia Columnei lui Traian,  

facem trimitere la nota specialiștilor care s-au pronunțat cu privire la necesitatea de acoperire 

totală a curții interioare. ( vezi anexa  4 bis) Precizăm instanței că și în prezent expoziția 

permanentă Columna lui Traian se află într-un spațiu acoperit total. 

Conform DEX-ului limba oficialăreprezintă limba care este stabilită. În nicio documetație 

nu apare și nici nu am convenit acest lucru ca limba oficială să fie limba engleză. 

În regulamentul concursului , anexa 13  pag. 4, se arată: 

Documentația de concurs este redactată în limba română și în limba engleză.( așa și este 

afișată pe site OAR, site oficial al concursului). De aici rezultă că în orice limbă ar fi citit, română 

sau engleză, temele nu trebuiau să conțină erori grave ( nici măcar minore ), care să ducă la 

interpretări eronate. 

Limba de referință pentru documentație și raportul juriului este limba engleză. Procesul 

verbal de jurizare va fi redactat în limba engleză pentru a fi semnat de toți membrii juriului. 

După semnarea acestuia , traducere legalizată va fi pusă la dispoziția Promotorului de către 

Organizator. 

Prin consultarea DEX-ului referință = informație, limba în care se pot cere 

informații,corespondență. Limba de referință, limba engleză s-a folosit pentru toți concurenții 

străini în ceea ce privește informația ( întrebări, răspunsuri, planșe) pentru ca toți concurenții să 

primească o informație egală. Aceeași limbă de referință a fost folosită în discuțiile juriului, fiind 

un juriu internațional. 

De aceea, lămuririle legate de limba de referință, nu au nicio legătură cu site-ul oficial al 

concursului, unde sunt cele două variante ale documentației de concurs ( temă, regulament 

etc.) în limba română și în limb engleză. 
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Există o diferență între accesul la informație, care se face în limba română și limba 

engleză și explicitarea unor probleme legate de această informație. 

Faptul că organizarea concursului s-a făcut în limba română și în limba engleză, că site-ul 

concursului apare și în limba română și în limba engleză, cu 2 variante diferite, legat de faptul că 

limba de referință pentru documentație și lucrările juriului se vor face în limba engleză, nu 

afectează posibilitatea unui concurent să ia la cunoștință de varianta în limba română, prin 

faptul că privește luarea la cunoștință a temei de concurs și nu derularea concursului și lucrările 

juriului. 

Exista posibilitatea ca un concurent să facă traducerea temei din limba română, 

document oficial, în limba sa care în accepțiunea mea și percepția acestuia să fie diferită de 

versiunea în limba engleză cu privire la termeni. 

Termenii fiind diferiți nu duc decât la o lipsă de claritate, la confuzie și care în condițiile 

în care nu există un act adițional de modificare a temei creează acea lipsă de transparență, de 

suspiciune și neîndeplinire a principiilor solicitate de lege. 

Prin însăși afirmația – cine vrea să înțeleagă, din anunț - organizatorul a lăsat loc de 

interpretare ceea ce legea achizițiilor nu permite. (v anexa 28 ) 

Invocând că tema acoperirii curții este diferită între limba română și limba engleză ( 

acoperire totală si acoperire parțială sau totală ) nu se poate pune problema interpretării altfel 

decât documentația aprobată oficială în limba română , deoarece în ceea ce privește 

schimbarea documentației cu privire la temă și regulament se face numai prin act adițional 

cf.art. 8 din contract. (v anexa 1 pag. 3) Ceea ce nu există, întrucât nu s-a încheiat un astfel de 

act între AC și OAR și cu atât mai mult că AC nu a dorit și nu a solicitat niciodată acoperirea 

parțială a curții interioare. 

De modul de acoperire totală a curții interioare AC și-a construit întreaga percepție cu 

privire la extinderea spațiului expozițional. 

Un ultim aspect legat de adresa Ministerului Culturii din 29.11.2016, de care reclamanta 

înțelege să se folosească, trebuie privită în contextul în care este evident că Ministrul Culturii de 

la acea dată, acărei semnătură se află pe adresă, nu avea și nu putea avea cunoștință de 

constatările AC cu privire la gravele erori. 

În caz contrar fiecare răspunde pentru semnătura sa. 

 În final, AC în raport de materialul probator depus în fața instanței de judecată, nu poate 

să nu se gândească la toate asigurările date de către reclamantă, cu privire la buna credință și 

buna desfășurare a concursului și implicit a achiziției. 
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Cum nu au fost nici un fel de discuții, nelămuriri cu privire la cerința noastră esențială, 

de acoperire totală a curții interioare, cum poate să susțină și să impună OAR- ul o soluție 

bazată pe o eroare gravă care a dus la denaturarea rezultatului scontat de AC în urma 

concursului de soluții. 

Vă solicităm să respingeți cererea de chemare în judecată ca nefondată, cu plata 

cheltuielilor de judecată și menținerea deciziei nr. 11/16.01.2017 de anulare a aplicării 

procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică Noul MNIR, începută la 

02.02.2016, în întregime, în baza art.209 – (1) lit. c, art. 209 – (4) lit. b. 

Prezenta întâmpinare este însoțită de un număr de 49 de anexe, chitanța de plată a 

onorariului de avocat și dovada comunicării către reclamanta contestatoare a întâmpinării cu 

cele 49 de anexe. 

Prezenta întâmpinare a fost redactată de av. Dorin Moisescu în baza contractului nr. 

1398836/16.02.2016. 

 

Manager 

dr. Ernest Oberländer- Târnoveanu 

 

Avocat Moisescu Dorin 

 

 

 


