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PARTEA I. CONCURSUL ÎN LINII MARI 
 

CAPITOLUL 1. OBIECTUL 
CONCURSULUI 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1 și cu 
dispozițiile anexei 1 la acesta, Parlamentul European a decis să inițieze prezentul concurs de 
arhitectură pentru prezentarea de schițe detaliate privind restructurarea clădirii Paul-Henri SPAAK din 
Bruxelles. 
Parlamentul European: 
Din 1979, Parlamentul European este instituția care garantează reprezentarea democratică a tuturor 
cetățenilor Uniunii Europene. 
Cei 751 de membri ai Parlamentului, aleși prin vot universal direct în cele 28 de țări ale Uniunii 
Europene, exercită puterea legislativă și bugetară în temeiul mandatului încredințat de alegători. 
Clădirea centrală a Parlamentului European de la Bruxelles, și anume clădirea Paul-Henri SPAAK, 
găzduiește hemiciclul în care se desfășoară sesiunile plenare ale membrilor săi, dar și structurile 
auxiliare pentru organizarea de reuniuni ale comisiilor parlamentare, organizarea de conferințe de 
presă și primirea vizitatorilor. 
 

CAPITOLUL 2. VIZIUNE 
Parlamentul European este un centru simbolic și o casă a democrației europene, un actor fundamental 
al istoriei recente a continentului. Patrimoniul său imobiliar este important nu numai pentru legiuitorul 
european, ci și pentru cetățeni, deoarece este format din spații publice importante în procesul 
dialogului și în experimentarea democrației europene și a valorilor sale, aflându-se în centrul 
festivităților și al comemorărilor europene ale tradiției noastre democratice. Patrimoniul clădirilor 
trebuie conservat și dezvoltat, acesta fiind un simbol puternic al istoriei noastre recente. 

 
Proiectul european a cunoscut mai multe lărgiri și, în prezent, cuprinde 28 de state membre. Datorită 
deputaților europeni aleși în mod direct, Parlamentul European reprezintă peste 500 de milioane de 
cetățeni europeni. De-a lungul acestui proces istoric, instituția și-a extins clădirile și și-a adaptat sediul 
pentru a reflecta rolul tot mai important al Parlamentului în calitate de colegiuitor cu drepturi depline, 
oferind cele mai bune condiții de muncă deputaților în Parlamentul European. În virtutea 
competențelor sale extinse, a devenit o necesitate ca Parlamentul să își consolideze legăturile cu 
cetățenii și să le faciliteze înțelegerea proiectului european. 
 

 Parlamentul deputaților ESTE Parlamentul cetățenilor:  

Acesta este deschis cetățenilor, interacționează cu aceștia și le oferă o experiență ieșită din 
comun. Interacțiunea cu cetățenii evoluează: din simpli trecători, ei devin vizitatori, 
participanți și apoi colegiuitori. Primirea cetățenilor, ținând seama de diversitatea și valorile 
lor, încurajează apartenența lor la proiectul european.  

 Parlamentul European dorește să aibă o abordare de mediu globală exemplară:  

viitoarea clădire va fi integrată și în interacțiune cu mediul său urban, natural și social.  
Aceasta se dorește durabilă, caracterul său durabil fiind dat de măsura în care este 
exploatabilă, ușor de întreținut, flexibilă și adaptabilă. Flexibilitatea va fi concepută din 
perspectivă spațială, temporală și a evoluției tehnologice. 

                                                           
1 Denumit, de asemenea, „Regulamentul financiar” în prezentul document. 
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Clădirea și procesul său de dezvoltare ar trebui să integreze cele mai bune practici de 
durabilitate și sustenabilitate, creând un echilibru între simplitate și tehnologia elaborată (în 
special, principiile bioclimatice și economia circulară). 
Proiectul de restructurare urmărește să aibă un impact pozitiv asupra mediului. Parlamentul 
European și-a formulat ambițiile în materie de mediu sub forma unei Carte de etică și 
comportament („charte d'exemplarité”) în domeniul mediului, care este inclusă în anexa 1. 
 

CAPITOLUL 3. OBIECTIV 
Scopul concursului este de a selecționa două concepte (pentru mai multe detalii, a se vedea Partea V 
- Capitolul 1), care vor fi prezentate Biroului Parlamentului European, care va alege conceptul ce va fi 
apoi dezvoltat în detaliu de către un operator de proiectare și construcție, independent de autorul 
acestui concept. 
Prin acest concept, obiectivul principal al concursului este de a defini:  

 volumele exterioare și volumele spațiilor interioare mari; 

 relațiile și, în special, relațiile cu mediul, relațiile interior/exterior prin intermediul anvelopei 
clădirii, relațiile dintre funcții, relațiile dintre diferiții utilizatori și clădire; 

 spațiile exterioare și interioare, prin intermediul acestor elemente; 

 un potențial de dezvoltare a ambițiilor Parlamentului European prin concepția arhitecturală și 
tehnică care va rezulta în contextul proiectării și construcției. 

Pe această bază vor fi evaluate conceptele. În cazul în care conceptele prezentate ar trebui să includă 
referințe la materiale, texturi sau culori, aceste informații vor fi furnizate doar cu titlu orientativ. În 
cazul în care proiectul care urmează să fie elaborat cuprinde astfel de informații, acestea vor fi 
transmise operatorului de proiectare și construcție, care va evalua luarea lor în considerare în funcție 
de ambițiile și obiectivele Parlamentului European. 
Parlamentul European va garanta conceptul față de operatorul de proiectare și construcție. În acest 
sens, el intenționează să facă apel la autorul conceptului ales pentru a-l asista în etapele de dezvoltare 
ale proiectului. 
Ca măsură de precauție, Parlamentul European își rezervă totuși dreptul de a realiza sau nu proiectul, 
de a iniția sau nu o misiune de asistență. 
 

CAPITOLUL 4. CONTEXT 
Clădirea Paul-Henri Spaak face parte dintr-un campus cu o suprafață totală de aproximativ 665 000 m², 
format din aproximativ zece clădiri. Suprafața construită brută a clădirii actuale este de aproximativ 
84 000 m² (2) și ar putea fi mărită în conformitate cu normele urbanistice existente. Aceasta găzduiește 
hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles, unde se reunesc 751 de deputați în Parlamentul 
European din toate țările Uniunii Europene.  
Parlamentul European, ca adunare multiculturală și multilingvă, în care sunt vorbite și interpretate în 
mod curent nu mai puțin de 24 de limbi, întruchipează deviza europeană: „uniți în diversitate”. 
Clădirea este situată la intersecția a două zone de urbanizare diferite ca formă și funcționalitate, în 
apropierea unui parc important din Bruxelles, parcul Léopold, unde se află diverse clădiri culturale și 
științifice. 
  
 
 
 

                                                           
2 Suprafață utilă: circa 39 000 m² 



Concurs nr. 06D40-2019-M052 
  5 

Restructurarea clădirii Paul-Henri Spaak (PHS)  Regulamentul concursului 

CAPITOLUL 5. FUNCȚII  
Viitoarea clădire va trebui să găzduiască: 

 hemiciclul, care va trebui să ofere spațiu tuturor deputaților europeni, precum și vizitatorilor; 

 sălile de reuniune pentru comisiile parlamentare și triloguri3; 

 un spațiu de primire și întâlniri în scopuri educative, destinat cetățenilor; 

 spații de protocol; 

 spații pentru mass-media; 

 spații pentru activitățile culturale; 

 spații de întâlnire; 

 spații auxiliare pentru toate activitățile Parlamentului European. (rezumat în anexa 2). 

Pentru a asigura diversitatea în proiectele ce urmează a fi prezentate, anumite funcții ale programului 
general sunt prezentate ca opționale, iar altele sunt prezentate cu o capacitate minimă și o capacitate 
ideală. Aceste elemente figurează în anexa menționată mai sus. 
Organizarea funcțiilor ar trebui să permită o utilizare foarte ușoară, o vizibilitate naturală care să 
reducă la minimum semnalizarea, precum și introducerea unor rute clare, în special pentru utilizatori, 
protocol, mass-media, vizitatori și logistică.  
Pentru vizitatori va fi, de asemenea, posibil să urmeze un itinerariu care le va oferi o experiență unică. 
Flexibilitatea clădirii ar trebui să permită, pe termen scurt, utilizarea multiplă a spațiilor, iar pe termen 
lung, schimbări în destinația lor realizate cu ușurință. 
  

CAPITOLUL 6. RESTRUCTURARE 
Deși cartierul în care se află instituțiile europene a fost supus unor numeroase acțiuni de 
demolare/reconstrucție, abordarea de mediu bazată pe analiza ciclului de viață și ambițiile regiunii 
Bruxelles-Capitală în ceea ce privește dezvoltarea unei economii circulare încurajează luarea în 
considerare, cu același interes, a unei acțiuni de renovare în locul reconstrucției.  
 
În orice caz, starea generală a clădirii necesită o renovare profundă. 
Conceputul de „restructurare” permite o abordare deschisă ambelor procedee de construcții4. 
 
 

  

                                                           
3 Trilogurile sunt reuniuni de conciliere legislativă între reprezentanți ai Comisiei, ai Consiliului și ai Parlamentului. 

4 A se vedea, de asemenea, articolul IV.3.1.  
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PARTEA II. PROCEDURA 

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI  

SCURTĂ DESCRIERE A 
PROCEDURII  

Prezenta procedură constituie un concurs în două etape, și anume: 

 o etapă de selecție a candidaților; 

 o etapă de concurs de schițe propriu-zis. 

În prima etapă, Parlamentul European va colecta candidaturile care au fost depuse și va selecționa 
candidații pe baza unor criterii obiective care să permită, în special, evaluarea capacității economice și 
profesionale a candidaților din perspectiva obiectului concursului. 
La sfârșitul acestei etape, candidații selectați, numiți mai jos și „concurenții”, vor fi invitați să participe 
la etapa de concurs de schițe propriu-zis, în cursul căreia își vor expune schițele, care vor fi prezentate 
comisiei de evaluare însărcinate cu evaluarea, clasarea și desemnarea câștigătorului. 
Mai multe informații privind derularea exactă a fiecărei etape sunt prezentate mai jos în prezentul 
regulament. 
 

CONDIȚII DE 
PARTICIPARE 

Fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor părții II capitolul 2 din prezentul regulament, participarea la 
acest concurs este deschisă în aceleași condiții tuturor persoanelor fizice sau juridice și entităților 
publice: 

 dintr-un stat membru al Uniunii Europene; 

 dintr-o țară terță care a încheiat un acord specific cu Uniunea Europeană în domeniul 
achizițiilor publice; 

 dintr-o țară terță care a ratificat „Acordul plurilateral al OMC privind achizițiile publice”. 

 

Anunț important pentru candidații britanici: 
 
Operatorii economici stabiliți în Regatul Unit au dreptul să-și depună candidatura pentru prezentul 
concurs și să prezinte o schiță, dacă sunt selectați. 
 
În cazul în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană, operatorilor economici stabiliți în 
Regatul Unit li se vor aplica normele privind accesul la procedurile de achiziții publice și la concursurile 
de proiecte aplicabile operatorilor economici stabiliți într-o țară terță, începând de la data oficială a 
retragerii, cu excepția cazului în care Regatul Unit și Uniunea Europeană ajung la un acord diferit în 
cadrul negocierilor în curs. 
 
În cazul în care dispozițiile legale emanate în urma negocierilor și aplicabile după retragere nu ar 
prevedea un astfel de drept de participare, Parlamentul European ar trebui să excludă din procedură 
participanții stabiliți în Regatul Unit. Excluderea ar putea avea loc în orice etapă a procedurii, înainte 
de desemnarea câștigătorului. 
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GRUPURILE DE 
OPERATORI ECONOMICI  

Procedura permite participarea la concurs a grupurilor de operatori economici. 
Parlamentul European poate accepta diferite forme juridice de grupare, cu condiția ca acestea să 
asigure, în orice caz, răspunderea solidară a membrilor grupului față de Parlamentul European. 
În cazul în care cererea este depusă de un grup de operatori economici, reprezentantul legal al grupului 
trebuie în mod obligatoriu să fie un arhitect. 
În temeiul articolului 6 din Legea belgiană din 20 februarie 1939, potrivit căreia „exercitarea profesiei 
de arhitect este incompatibilă cu cea a unui antreprenor de lucrări publice sau private”, antreprenorii 
de lucrări publice sau private care fac parte dintr-un grup economic care a participat la acest concurs 
vor fi excluși de la participarea la toate procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de 
lucrări în cadrul proiectului de restructurare a clădirii PHS din Bruxelles. 
 

PREȚUL  

Fiecare concurent care a participat la a doua etapă a concursului și care nu va fi desemnat câștigător, 
dar care a prezentat un proiect de o calitate suficientă și recunoscută în conformitate cu dispozițiile 
regulamentul concursului, va fi plătit cu suma de 50 000 EUR fără TVA, în schimbul primirii unei facturi 
„pentru plata finală”. 
Dacă un concurent prezintă două schițe, una pentru procedura de renovare și una pentru cea de 
reconstrucție (a se vedea IV.1), care corespund din punct de vedere calitativ și respectă dispozițiile 
regulamentului de concurs, el va primi o remunerație de 75 000 EUR fără TVA, în schimbul unei facturi 
„pentru plata finală”. 
Câștigătorul concursului va primi suma de 150 000 EUR fără TVA, în schimbul unei facturi „pentru plata 
finală”. 
Sumele menționate mai sus nu sunt cumulabile. 
 

CONSECINȚELE 
PARTICIPĂRII LA CONCURS  

Participarea la acest concurs implică acceptarea de către candidat a condițiilor prevăzute în 
următoarele documente: 

 anunțul de concurs; 

 prezentul regulament și anexele la acesta. 

Cheltuielile aferente participării la prezentul concurs sunt în sarcina candidaților și nu pot fi 
rambursate. 
 
Tratarea candidaturilor implică înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, 
nume, adresă, CV).  
Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele 
comunitare și privind libera circulație a acestor date (a se vedea și II.1.9). 
 
Prin participarea la concurs, candidații își recunosc responsabilitatea exclusivă în cazul unui recurs 
privind activitățile desfășurate în cadrul concursului. Concurenții acceptă obligațiile prevăzute la 
articolul 129 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. 
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CONFIDENȚIALITATE  

Concurenții se angajează să nu dezvăluie nicio informație (în special administrativă, bugetară, tehnică, 
organizațională operațională etc.) și să nu transmită niciun document obținut în cadrul concursului, 
toate informațiile și documentele fiind considerate confidențiale. 
Orice încălcare a regulii de confidențialitate menționate mai sus va putea duce la respingerea imediată 
a candidaturii contravenientului, în oricare etapă a procedurii. 
  

DREPTURILE DE AUTOR 

Concurenții vor trebui să certifice Parlamentului European: 
(i) identitatea creatorilor care au contribuit prin ideile lor creative la schițele, machetele, planurile și 
proiectele prezentate; 
(ii) faptul că acești creatori, pe care concurenții i-au informat în mod corespunzător despre condițiile 
de participare la concursul de proiecte, și-au cedat în scris, printr-o procedură legală, drepturile 
economice de autor către concurent și au renunțat, în limitele prevederilor regulamentului de concurs, 
la drepturile lor morale asupra respectivelor schițe și proiecte. 
 
Angajamentul depus împreună cu schița va cuprinde o declarație pe proprie răspundere în acest sens, 
semnată de reprezentantul legal al concurenților. Prin această declarație, concurentul își asumă 
responsabilitatea cu privire la obținerea drepturilor economice ale colaboratorilor care și-au adus 
aportul creativ și la renunțarea limitată a acestora din urmă la drepturile lor morale. 
 
Documentele, schițele, machetele, inclusiv în format nativ, planurile și alte suporturi depuse în cadrul 
concursului rămân în proprietatea Parlamentului European. 
 
Concurenții se angajează să cedeze Parlamentului European, în condițiile prevăzute la prezentul 
articol, toate drepturile de utilizare asupra schițelor, machetelor, planurilor și altor creații prezentate 
în cadrul concursului. Drepturile de utilizare cedate vor fi exercitate în contextul informării și 
comunicării privind concursul și posibila realizare a unui proiect. Cesiunea se acordă în scopul utilizării 
materialelor pe teritoriul Uniunii Europene și la nivel mondial, în cazul reproducerii și comunicării pe 
internet sau prin alte mijloace de comunicare cu relevanță internațională. Drepturile de utilizare includ 
în special: 

(a) drepturile de reproducere și de publicare, în orice format și pe orice tip de suport ales de 
Parlamentul European, inclusiv mai ales pe suport de hârtie și pe suport informatic;  

(b) drepturile de distribuire a copiilor care reproduc materialele create; 
(c) drepturile de adaptare, sub orice formă, în special în cadrul comunicării Parlamentului European 

ori în realizarea renovării sau a reconstrucției clădirii PHS; 
(d) drepturile de comunicare către public, prin orice mijloace, indiferent de modul de comunicare, 

în special prin fir sau fără fir, prin satelit, cablu, internet și expoziții. 
Cesiunea drepturilor definite mai sus constituie contrapartida în schimbul participării la a doua etapă 
a concursului și al plății către concurenți a prețului specificat la articolul II.1.4 din regulamentul 
concursului. Prețul plătit concurenților dă, de asemenea, dreptul Parlamentului European să reutilizeze 
soluțiile parțiale propuse de concurenți în cadrul concursului. Drepturile de utilizare de către 
Parlamentul European, astfel cum sunt definite la prezentul articol, al patrulea paragraf de mai sus, nu 
implică plăți sau compensații suplimentare față de prețul respectiv. 
 
Parlamentul European se angajează să utilizeze suporturile și creațiile incluse în proiecte, menționând, 
ori de câte ori este posibil, numele concurenților și creatorilor, conform practicilor general acceptate. 
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De asemenea, Parlamentul European dobândește dreptul la prima publicare a proiectelor și la prima 
expoziție a schițelor, machetelor, planurilor și altor materiale prezentate de concurenți în cadrul 
concursului. Autorii renunță, astfel, la decizia privind data, locul și condițiile în care le va fi expusă 
public creația pentru prima dată. 
 
În schimbul plății prețurilor prevăzute pentru concurenții care au prezentat o schiță conformă 
cerințelor, Parlamentul European dobândește dreptul de a realiza sau nu proiectul ales, precum și de 
a-l adapta și completa în funcție de elementele specifice care țin de proiectarea detaliată și de 
realizare. Autorul proiectului ales își cedează dreptul de adaptare a schițelor și a altor elemente ale 
conceptului general și este de acord să renunțe la invocarea dreptului la respectarea integrității creației 
sale, împotriva deciziilor luate în faza de proiectare detaliată și de realizare finală a proiectului de 
restructurare a clădirii Paul-Henri Spaak. 
 
Prin participarea la concurs, în cazul în care proiectul lor este selectat în vederea realizării, concurenții 
autorizează reproducerea pe orice suport și comunicarea către public, în orice mod și sub orice formă, 
a imaginii clădirii PHS restructurate și a schiței acesteia, conținută integral sau parțial în clădirea finală, 
și renunță la invocarea drepturilor de autor pentru a se opune acestora. Această autorizație este dată 
în beneficiul Parlamentului European, al celorlalte instituții europene și al autorităților federale, 
regionale și locale belgiene. Cesiunea drepturilor vizate în prezentul paragraf, împreună cu renunțarea 
parțială prevăzută, va fi remunerată prin plata de către Parlamentul European a sumei de 100 000 EUR 
fără TVA, în schimbul unei facturi „pentru plata finală”. Parlamentul European se angajează să 
menționeze, ori de câte ori este posibil, numele concurenților și creatorilor conform practicilor general 
acceptate. 
 
  

PUBLICITATE 

Orice referire la prezentul concurs, în special în ceea ce privește publicitatea comercială, referințele 
profesionale sau publicațiile candidaților, este interzisă fără autorizația scrisă prealabilă a 
Parlamentului European. 
 

DATELE CU CARACTER 
PERSONAL 

Tratarea candidaturilor implică înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, 
nume, adresă, CV).  
Parlamentul European, în calitate de responsabil pentru organizarea concursului, se asigură că datele 
cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate respectându-se pe deplin Regulamentul 
(UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date, în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea acestora. 
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai de agenți desemnați de Direcția D - Proiecte 
imobiliare ale Direcției Generale Infrastructură și Logistică și exclusiv în cadrul concursului.  
La cerere, candidații pot obține datele lor cu caracter personal și pot corecta datele inexacte sau 
incomplete.  
Pentru orice problemă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, candidatul se poate adresa 
Direcției D - Proiecte imobiliare.  
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Cu toate acestea, întrucât datele au fost comunicate chiar de candidați, nu vor fi luate în considerare 
eventualele corecții solicitate după data-limită de depunere a candidaturilor în scopul evaluării 
acestora.  
Candidatul are dreptul să sesizeze, în orice moment, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 
 

UTILIZAREA LIMBILOR 

Utilizarea limbilor în cadrul procedurii 
Se atrage atenția participanților asupra următoarelor elemente: 

 Regulamentul de concurs este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Cu toate 
acestea, în cazul în care există îndoieli cu privire la traduceri, numai versiunea în limba franceză 
va fi autentică. 

 Nu se vor cere traduceri ale actelor justificative oficiale, adică emise de autoritățile naționale, de 
organizațiile profesionale naționale sau organismele similare, cu privire la criteriile de excludere și 
de selecție, cu condiția ca acestea să fie într-o limbă oficială a Uniunii Europene. 

 Formularele standard utilizate pentru întocmirea documentelor din dosarul de candidatură sunt 
disponibile numai în limbile franceză și engleză. 

 Candidaturile vor fi evaluate pe baza versiunilor în limbile franceză sau engleză ale documentelor 
depuse de candidați sau, după caz, a traducerilor în limba engleză sau franceză efectuate de 
Direcția Generală Traduceri a Parlamentului European. 

Candidații care prezintă documente într-o altă limbă decât franceza sau engleza acceptă ca 
evaluarea candidaturii lor să fie efectuată pe baza traducerilor menționate mai sus și să renunțe la 
orice cale de atac împotriva unei traduceri sau a unei interpretări pe care o consideră incorectă. 

 Documentele de referință pentru concursul de schițe propriu-zis vor fi disponibile numai în limbile 
franceză și engleză. 

 Documentele prezentate de concurenți în cadrul concursului de schițe trebuie să fie exclusiv în 
limba franceză sau în limba engleză. 

 Legislația locală de la Bruxelles există numai în limbile franceză și neerlandeză. 

Prin urmare, este esențială o foarte bună cunoaștere a limbii franceze și/sau engleze de către mai 
mulți membri ai echipei responsabile cu realizarea schiței, în cazul selecției unui candidat.  
 
Utilizarea limbilor în cazul încheierii unui contract în urma concursului. 
În cazul în care Parlamentul European decide să încheie un contract cu autorul proiectului selectat, 
limbile de lucru pentru executarea acestor contracte vor fi franceza și engleza.   
  

CALENDARUL 
PROVIZORIU AL 

CONCURSULUI  

Calendarul provizoriu este prezentat în anexa 3. 
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DOCUMENTELE 
PROCEDURII  

Documentele care permit candidaților să își prezinte candidaturile pentru prima etapă a concursului, 
în special formularele-tip, pot fi descărcate în mod liber și gratuit de pe site-ul 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Aceste documente sunt furnizate în format editabil și în format needitabil. 
Documentele în format editabil sunt comunicate numai pentru a facilita pregătirea dosarului de 
candidatură. 
Candidaților li se permite să completeze aceste documente numai în locurile special prevăzute, fără 
a modifica în vreun fel textul existent. 
În cazul unei discrepanțe între documentele în format editabil și documentele needitabile, numai cele 
din urmă vor fi luate în considerare. 
Documentele care vor permite candidaților selectați la sfârșitul primei etape să își prezinte proiectele 
vor fi trimise direct de Parlamentul European în timp util. 
 

CHELTUIELI  

Cheltuielile aferente participării la prezentul concurs sunt în sarcina candidaților și nu pot fi 
rambursate. 
 
 

CAPITOLUL 2. COMUNICAREA PE 
PARCURSUL PROCEDURII 

Sub sancțiunea excluderii de la procedură, contactele dintre Parlamentul European și candidați sau 
dintre candidați și comisia de evaluare sunt strict interzise pe durata întregii proceduri, cu excepția 
cazurilor menționate mai jos. 
 

ÎN ETAPA DE SELECȚIE  

A. Contacte din inițiativa candidaților 
Candidații care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la procedură sau documentele 
legate de aceasta trebuie să trimită întrebările în scris înainte de 11.12.2019, la următoarea adresă: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

Referința procedurii actuale: CONCURS NR. 06D40/2019/M052 
Parlamentul European nu răspunde întrebărilor adresate oral, cererilor transmise după termenul-
limită sau cererilor care nu poartă mențiunea sau adresa corectă.  
Toate întrebările primite, împreună cu răspunsurile corespunzătoare, sunt trimise prin intermediul 
site-ului https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, accesibil tuturor candidaților, 
până la data de 17.12.2019.   
 
B. Contacte din inițiativa Parlamentului European 
Din proprie inițiativă, Parlamentul European poate, în cazul în care serviciile instituției constată 
existența unei erori, a unei lipse de precizie, a unei omisiuni sau a oricărui alt tip de greșeală de 
redactare în textul documentelor referitoare la procedură, să informeze concurenții prin intermediul 
următorului site: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Prin urmare, candidații sunt invitați să consulte periodic acest site în etapa de selecție. 
 

ÎN CURSUL ETAPEI 
CONCURSULUI DE SCHIȚE  

A. Contacte din inițiativa concurenților 
În urma unei cereri scrise din partea concurenților, Parlamentul European poate furniza informații 
suplimentare numai în scopul de a explica natura concursului, termenii invitației de participare la 
concurs și alte documente referitoare la etapa concursului de schițe. 
Cererile de informații trebuie trimise numai prin e-mail, la următoarea adresă: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Cererile trebuie să poarte mențiunea „CONCURS NR. 06D40/2019/M052” 
Termenul-limită de trimitere a întrebărilor va fi comunicat concurenților, împreună cu invitația de 
participare la concurs. 
Parlamentul nu va răspunde cererilor transmise după termenul-limită sau cererilor care nu poartă 
mențiunea sau adresa corectă. 
Întrebările și răspunsurile vor fi colectate într-un document care va fi trimis prin e-mail tuturor 
concurenților selectați până la data comunicată, împreună cu invitația de participare la concurs. 
 
B. Contacte din inițiativa Parlamentului European 
Din proprie inițiativă, Parlamentul European poate, în cazul în care serviciile instituției detectează o 
eroare, o lipsă de precizie, o omisiune sau orice alt tip de greșeală de redactare în textul invitației de 
participare la concurs, al regulamentului de concurs sau al oricăror alte documente necesare pentru 
prezentarea schițelor, să informeze concurenții la aceeași dată și în condiții strict identice. Aceste 
informații vor fi comunicate exclusiv prin e-mail. 

 
C. Contacte cu ocazia vizitei facultative la fața locului 
În timpul vizitei facultative la fața locului, concurenților li se va permite să pună doar întrebări cu 
caracter general, care nu se referă la aspectele procedurale și/sau tehnice ale concursului. 
În cazul în care, în urma vizitei facultative la fața locului, concurenții doresc să adreseze întrebări mai 
specifice, pot face acest lucru în conformitate cu dispozițiile de la punctul A de mai sus.  
 
D. Contactele cu comisia de evaluare 
Este interzis orice contact între concurenți și membrii comisiei de evaluare, inclusiv pentru a clarifica 
natura concursului, dispozițiile prezentului regulament, condițiile invitației de participare la concurs 
sau orice alt document din cadrul procedurii.  
 
E. Contactele între concurenți 
Orice contact între concurenți, în afara prezenței în timpul vizitelor facultative, este interzis în timpul 
desfășurării concursului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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CAPITOLUL 3. COMISIA DE 
EVALUARE 

COMPONENȚA 
COMISIEI DE EVALUARE  

Comisia de evaluare va fi formată din 11 membri titulari și 2 membri supleanți: 

 un vicepreședinte al Parlamentului European; 

 un reprezentant al conducerii administrației Parlamentului European; 

 un reprezentant al Regiunii Bruxelles-Capitală; 

 un arhitect din administrația Parlamentului European; 

 trei arhitecți din afara Parlamentului European; 

 un urbanist din afara Parlamentului European; 

 doi reprezentanți ai societății civile; 

 un specialist în probleme de mediu; 

 doi arhitecți supleanți. 

 

EVALUAREA 
PRELIMINARĂ A SCHIȚELOR  

Înainte de a prezenta proiectele comisiei de evaluare, secretariatul comisiei întocmește un raport, 
după ce a verificat dacă proiectele sunt conforme cu regulamentul concursului și respectă datele de 
bază și programul, precum și orice altă documentație pusă la dispoziția concurenților: 

 din punct de vedere administrativ, respectarea termenului-limită de depunere, prezentarea 
tuturor documentelor cerute și anonimatul; 

 din punctul de vedere al cerințelor tehnice ale proiectului descrise în prezentul regulament de 
concurs și în anexele sale.  

În mod similar, raportul secretariatului comisiei de evaluare va stabili erorile de desen, de înregistrare 
sau de calcul care pot afecta documentele depuse de concurenți. 
Schițele sunt analizate în mod confidențial de către secretariatul comisiei de evaluare. Raportul 
evaluării preliminare nu menționează numele concurenților și desemnează schițele numai cu ajutorul 
codului de identificare definit la articolul IV.2.3. 
Raportul de evaluare preliminară este prezentat comisiei de evaluare înainte de începerea 
operațiunilor de evaluare care îi sunt încredințate. 
 

DESFĂȘURAREA 
LUCRĂRILOR COMISIEI DE 

EVALUARE 

Comisia de evaluare va lua în considerare raportul de evaluare preliminară, va decide dacă schițele 
îndeplinesc cerințele stabilite în regulamentul de concurs și va întocmi un raport de conformitate 
pentru fiecare schiță. 
Comisia evaluează schițele pe baza documentelor depuse de concurent, cu excepția plicului care 
conține codul de identificare al schiței. 



Concurs nr. 06D40-2019-M052 
  14 

Restructurarea clădirii Paul-Henri Spaak (PHS)  Regulamentul concursului 

Comisia elimină din procedură orice proiect în care autorul nu a respectat condițiile de bază stabilite 
în regulament, în program și alte elemente ale concursului. De asemenea, elimină proiectele care sunt, 
în mod evident, plagiate, precum și pe cele a căror calitate este nesatisfăcătoare. În acest caz, autorii 
proiectelor respective nu primesc nicio remunerație. 
În timpul lucrărilor comisiei de evaluare, cvorumul se stabilește la șapte membri, din care cel puțin o 
treime trebuie să fie arhitecți. 
Comisia de evaluare face o distincție între schițele care prevăd renovarea și cele care prevăd 
demolarea/reconstrucția, în conformitate cu criteriile definite de dispozițiile articolului IV.3.1. 
Evaluarea schițelor se efectuează de către comisia de evaluare în conformitate cu criteriile definite de 
dispozițiile articolului IV.3.2.  
Comisia de evaluare stabilește clasamentul schițelor și desemnează proiectul câștigător.  
Comisia de evaluare ia o decizie finală privind clasamentul schițelor, identificate exclusiv prin codul de 
identificare menționat la articolul IV.2.3. Odată ce decizia definitivă a fost luată și semnată de către 
membrii comisiei de evaluare, aceasta va fi înregistrată oficial de Parlamentul European. 
Comisia de evaluare stabilește un raport care: 

 include lista concurenților identificați prin codul lor, clasificați în ordinea meritelor și 
indicând procedura utilizată; 

 identifică punctele forte și punctele slabe ale câștigătorului și ale celui mai bun proiect care 
a recurs la cealaltă procedură; 

După încheierea acestei operații, toate plicurile conținând codul de identificare ale schițelor pot fi 
deschise pentru a se putea identifica autorii fiecărei schițe. 
Deciziile comisiei de evaluare sunt obligatorii pentru autoritatea contractantă. Acestea nu pot fi supuse 
niciunei căi de atac. 
Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă un concurent nu și-a prezentat angajamentul, dacă 
angajamentul nu este semnat sau conține rezerve, Parlamentul European, după examinare și 
eventuale consultări, își rezervă dreptul de a exclude respectivul concurent. Dacă este vorba de 
câștigătorul concursului, Parlamentul își rezervă dreptul de a desemna în locul său drept câștigător pe 
concurentul neexclus, cel mai bine clasat de comisia de evaluare. 
 

PARTEA III. ETAPA DE SELECȚIE 

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI  

OBIECTIVELE SELECȚIEI  

Scopul etapei de selecție este de a selecționa candidații care vor fi invitați să își prezinte schița în etapa 
concursului de schițe propriu-zis. 
În această etapă, Parlamentul European se va asigura că, pe de o parte, candidații selectați au dreptul 
să participe la acest concurs conform normelor aplicabile și obiectului concursului și, pe de altă parte, 
că nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere enumerate în Regulamentul financiar (a se vedea 
mai jos) și, în cele din urmă, că au capacitatea economică și profesională necesară pentru a participa. 
Cu condiția ca numărul de candidaturi depuse să permită acest lucru, va fi selectat un număr minim de 
10 candidați și unul maxim de 25 de candidați pentru a participa la a doua etapă a concursului. 
 

ATENȚIONARE  

Candidatura este analizată pe baza unui dosar.  
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Candidaților li se va cere să completeze formulare și să furnizeze informații într-o formă precisă.  
Anumite documente justificative trebuie anexate la dosarul de candidatură.  
Alte documente pot fi solicitate de Parlamentul European în cursul procedurii. 
În cazul în care candidații nu prezintă documentele justificative solicitate, împreună cu dosarul lor de 
candidatură, sau dacă nu prezintă documentele justificative solicitate de Parlamentul European în 
timpul procedurii la termenele impuse, sau dacă documentele justificative prezentate nu sunt în 
conformitate cu declarațiile lor, candidatura lor ar putea fi respinsă. 
Se atrage atenția candidaților că anumite documente și/sau acte justificative trebuie anexate 
candidaturii; în caz contrar aceasta va fi respinsă în mod automat. 
Aceste documente și/sau acte justificative sunt precizate în continuare. 
 

CAPITOLUL 2. CRITERIILE DE 
EXCLUDERE ȘI DE SELECȚIE  

CRITERII DE 
EXCLUDERE 

Prezenta procedură face obiectul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, denumit în continuare „Regulamentul financiar”. 
Orice participant care se află într-una din situațiile prevăzute de dispozițiile articolelor 136 și 141 din 
Regulamentul financiar va fi exclus de la participarea la concurs sau împiedicat să fie declarat 
câștigător. 
Textul integral al articolelor 136 și 141 din Regulamentul financiar este prezentat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 193 din 30 iulie 2018. Mai jos sunt preluate doar anumite extrase. 
 
Articolul 136 din Regulamentul financiar 
1) Ordonatorul de credite competent exclude o persoană sau o entitate menționată la articolul 135 

alineatul (2)5 de la participarea la procedurile de atribuire reglementate de prezentul regulament 
sau de la selectarea pentru execuția de fonduri ale Uniunii atunci când persoana sau entitatea 
respectivă se află în una sau mai multe dintre următoarele situații de excludere:  

(a) persoana sau entitatea este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, 
activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de concordat 
preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei 
proceduri similare prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  

(b) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a 
stabilit că persoana sau entitatea și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale prevăzute în legislația aplicabilă;  

(c) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a 
stabilit că persoana sau entitatea se face vinovată de abatere profesională gravă deoarece a 
încălcat actele cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile 
sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se face vinovată 
de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de 
conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare 
dintre următoarele:  

                                                           
5 Regulamentul financiar. 
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(i) falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru 
verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ori 
de selecție sau în executarea unui angajament juridic;  

(ii) încheierea unui acord cu alte persoane sau entități în vederea denaturării concurenței;  

(iii) nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

(iv) tentativa de a influența procesul decizional al ordonatorului de credite competent în cursul 
procedurii de atribuire;  

(v) tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite 
în cadrul procedurii de atribuire;  

(d) printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea se face 
vinovată de oricare dintre următoarele:  

(i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a 
Consiliului6 și al articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 19957;  

(ii) corupție, așa cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371, sau 
corupție activă, în sensul articolului 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care 
implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale 
Uniunii Europene, elaborată în temeiul Actului Consiliului din 26 mai 19978, sau acte 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului9, sau 
corupție, așa cum este definită în alte legi aplicabile;  

(iii) comportament legat de o organizație criminală, menționat la articolul 2 din Decizia-cadru 
2008/841/JAI a Consiliului10; 

(iv) spălarea de bani sau finanțarea terorismului, în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) 
din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului11;  

(v) infracțiuni teroriste sau infracțiuni în legătură cu activitățile teroriste, astfel cum sunt 
definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului12, sau de instigare, 
complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, în sensul articolului 4 din 
respectiva decizie;  

(vi) exploatarea prin muncă a copiilor sau alte infracțiuni privind traficul de persoane, 
menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului13;  

(e) s-au constatat deficiențe semnificative în ceea ce privește respectarea de către persoana sau 
entitatea în cauză a principalelor obligații de executare a unui angajament juridic finanțat din 
buget, fapt care:  

                                                           
6 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).  

7 JO C 316, 27.11.1995, p. 48. 

8 JO C 195, 25.6.1997, p. 1. 

9 Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). 

10 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42). 

11 Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2016, p. 73) 

12 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). 

13 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane 
și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului, JO L 101, 15.4.2011, p. 1). 
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(i) a dus la rezilierea anticipată a unui angajament juridic;  

(ii) a dus la aplicarea de clauze penale sau alte sancțiuni contractuale; sau  

(iii) a fost descoperit de un ordonator de credite, de OLAF sau de Curtea de Conturi în urma 
unor verificări, audituri sau investigații;  

(f) stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă 
că persoana sau entitatea a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului14;  

(g) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a 
stabilit că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o altă jurisdicție cu intenția de a se 
sustrage obligațiilor fiscale, sociale sau oricăror alte obligații legale în jurisdicția în care aceasta 
își are sediul social, sediul central sau locul principal de desfășurare a activității;  

(h) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a 
stabilit că a fost creată o entitate cu intenția menționată la litera (g). 

 
2) Articolul 141 din Regulamentul financiar 

Ordonatorul de credite competent respinge de la o procedură de atribuire un participant care:  
(a) se află într-o situație de excludere stabilită în conformitate cu articolul 136;  

(b) a falsificat informațiile solicitate drept condiție pentru participarea la procedură sau nu a furnizat 
respectivele informații;  

(c) a fost implicat anterior în pregătirea documentelor utilizate în cadrul procedurii de atribuire, în 
cazul în care acest lucru presupune o încălcare a principiului egalității de tratament, inclusiv o 
denaturare a concurenței, care nu poate fi remediată în alt mod.  

Ordonatorul de credite competent comunică celorlalți participanți la procedura de atribuire 
informațiile relevante care au fost transmise în contextul participării persoanei în cauză la pregătirea 
procedurii de atribuire sau care au rezultat în urma implicării sale în acest proces, astfel cum se 
menționează la litera (c) de la primul paragraf.  
Înainte de orice astfel de respingere, participantului i se oferă posibilitatea de a demonstra că 
implicarea sa în pregătirea procedurii de atribuire nu încalcă principiul egalității de tratament. 
3) Se aplică articolul 133 alineatul (1) din Regulamentul financiar, cu excepția cazului în care 

respingerea este justificată în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (a) de la prezentul 
articol printr-o decizie privind excluderea luată cu privire la participant, după examinarea 
observațiilor sale. 

 

CRITERII DE SELECȚIE  

Toate candidaturile depuse de candidații care nu se află într-una din situațiile de excludere menționate 
la articolul III.2.1 din prezentul document vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii de selecție. 
În cazul în care Parlamentul European primește mai puțin de 25 de candidaturi, se vor aplica doar 
următoarele criterii de selecție: 

 criterii privind statutul normativ 

 criterii privind capacitatea economică și financiară 

 criterii privind capacitatea tehnică și profesională 

                                                           
14 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților 
Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1). 
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În cazul în care Parlamentul European primește mai mult de 25 de candidaturi, în caz de egalitate după 
evaluarea candidaturilor pe baza criteriilor de selecție referitoare la capacitatea tehnică și profesională 
ponderată, se procedează la tragerea la sorți între candidați. 
Numai candidații care au fost selectați în urma procedurii de selecție vor fi invitați să prezinte una sau 
două schițe. 
 
Criterii privind statutul normativ. 
Candidații trebuie să respecte următoarele condiții: 
Să fie înscriși în registrul profesional sau comercial. 
În cazul unui grup de operatori economici, fiecare membru al grupului trebuie să prezinte dovada 
înscrierii. 
 
Criterii privind capacitatea economică și financiară. 
Candidații trebuie să furnizeze dovezi privind o cifră de afaceri de minimum 1 000 000 EUR pentru 
fiecare dintre anii 2016, 2017 și 2018 în domeniul arhitecturii. 
În cazul unui grup, cifra de afaceri a candidatului se obține prin însumarea cifrei de afaceri a fiecărui 
membru al grupului în domeniul arhitecturii în cursul exercițiilor financiare în cauză. 
 
Criteriile privind capacitatea tehnică și profesională 
1. Criterii de selecție fără ponderare 

 Candidatul trebuie să demonstreze că în schema sa de personal are cel puțin următorul personal: 

o 4 arhitecți cu o experiență profesională în construcții și/sau renovări și/sau planificare urbană, 
de minimum 10 ani, calculată până la data-limită de depunere a candidaturilor; 

o 2 arhitecți cu o experiență profesională în construcții și/sau renovări și/sau planificare urbană, 
de maximum 5 ani calculată până la data-limită de depunere a candidaturilor. 

În cazul unui grup, se va ține seama de organigrama tuturor membrilor grupului pentru a evalua 
candidatura conform criteriilor de mai sus. 

 Candidatul trebuie să aibă cel puțin 3 referințe la proiecte în care este autorul sau autorul asociat, 
dintre care cel puțin unul trebuie să fie un proiect de construcție pentru clădiri multifuncționale 
situate în zone urbane și cu o suprafață totală cumulată (3 proiecte) de minimum 120 000 m², 
realizate și/sau construite în ultimii 10 ani, până la data-limită de depunere a candidaturilor.  

Proiectele construite pot înlocui proiectele care nu sunt construite. 
 
2. Criterii de selecție cu ponderare 
A. Criterii referitoare la echipă. 
Candidații trebuie să prezinte o echipă care, în cazul selecției candidatului, va fi responsabilă de 
realizarea schiței, în conformitate cu natura și domeniul specific al proiectului și să motiveze alegerile 
care au condus la componența echipei, inclusiv caracterul divers, multicultural și multilingv al acesteia. 
Anexa 5 la regulamentul concursului este furnizată cu titlu orientativ, pentru a informa candidații cu 
privire la anumite aspecte tehnice care i-ar putea ajuta să formeze echipa. 
Componența echipei se evaluează pe baza criteriilor următoare: 

 E.1 Pentru un total de 50 de puncte: dimensiunea, perspectiva globală a profesiilor, echilibrul și 
complementaritatea echipei în raport cu necesitățile proiectului; 

 E.2 Pentru un total de 10 puncte: colaborările anterioare dintre membri și participarea membrilor 
la proiectele la care se face trimitere;  

 E.3 Pentru un total de 30 de puncte: viziunea de mediu a echipei; 

 E.4 Pentru un total de 10 puncte: diversitatea, multiculturalismul și multilingvismul echipei. 

 
B. Criterii privind capacitatea candidatului de a realiza un proiect. 
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Pentru a evalua îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea candidatului de a realiza un proiect, 
candidații trebuie să prezinte 3 proiecte pe care le-au realizat și pe care le consideră relevante conform 
unuia sau mai multor criterii menționate mai jos. 
Fiecare proiect este evaluat în mod individual și scorul obținut reprezintă o treime din punctaj.  
Capacitatea candidatului de a realiza un proiect va fi evaluată prin intermediul proiectelor prezentate, 
pe baza următoarelor criterii: 

 P.1 Pentru un total de 25 de puncte: relevanța proiectului legată de caracterul comparabil dintre 
proiectele prezentate și proiectul ce face obiectul prezentului concurs (în ceea ce privește locul, 
tipul, dimensiunea sau funcțiile) și/sau; 

 P.2 Pentru un total de 25 de puncte: relevanța proiectului legată de natura sa simbolică (explicată 
de candidat) și/sau; 

 P.3 Pentru un total de 25 de puncte: relevanța proiectului legată de complexitatea programului 
său și/sau modul exemplar în care răspunde nevoilor utilizatorilor săi și/sau; 

 P.4 Pentru un total de 25 de puncte: relevanța proiectului legată de respectarea unor standarde 
înalte în domeniul mediului. 

Se atrage atenția candidaților asupra faptului că criteriile nu sunt exclusiv cumulative, fapt ce permite 
valorizarea unor proiecte ce nu le întrunesc pe toate, dar care sunt foarte relevante din perspectiva 
criteriilor îndeplinite. 
 

DOCUMENTE ȘI ACTE 
JUSTIFICATIVE NECESARE  

1. Documente și acte justificative privind criteriile de excludere 
Candidații trebuie să depună o declarație pe propria răspundere care să ateste că nu se află într-una 
din situațiile menționate la articolele 136 și 141 din Regulamentul financiar.  
Această declarație trebuie întocmită pe baza formularului-tip furnizat ca parte a documentelor de 
procedură (a se vedea articolul II.1.12), pe care reprezentantul legal al candidatului trebuie să îl 
completeze integral, să îl dateze și să îl semneze. 
Declarația include, de asemenea, un angajament al candidatului de a-și menține candidatura pe toată 
durata procedurii și de a accepta toate condițiile concursului, în special termenii prezentului 
regulament. 
În cazul unei candidaturi depuse de un grup de operatori economici, fiecare membru al grupului 
trebuie să depună o declarație pe propria răspundere. 

Această declarație pe propria răspundere trebuie anexată la dosarul de candidatură, în caz contrar 
candidatura va fi respinsă în mod automat. 

Se atrage atenția candidaților asupra faptului că, la sfârșitul etapei de selecție, candidații selectați vor 
trebui să transmită Parlamentului European, în scurt timp, următoarele acte justificative: 

 un extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent eliberat recent 
de o autoritate judiciară sau administrativă din țara în care este stabilit, din care să rezulte că 
candidatul selecționat nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 136 alineatul (1) 
literele (c)-(h) din Regulamentul financiar; 

 un certificat recent eliberat de autoritatea competentă din țara respectivă care să ateste că 
candidatul nu se află în situația menționată la articolul 136 alineatul (1) literele (a) și (b) din 
Regulamentul financiar; 

Dacă documentele sau certificatele menționate mai sus nu sunt eliberate de țara respectivă și pentru 
celelalte cazuri de excludere menționate la articolul 136 din Regulamentul financiar, acestea pot fi 
înlocuite cu o declarație sub jurământ sau, în lipsa acesteia, pe proprie răspundere, dată de persoana 
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interesată în fața unei autorități judiciare sau administrative ori a unui notar sau organism profesional 
calificat din țara în care este stabilit. 
Candidații selecționați sunt scutiți de obligația de a depune actele justificative menționate mai sus dacă 
Parlamentul European poate avea acces gratuit la aceste dovezi prin consultarea unei baze de date 
naționale sau dacă ele au fost depuse deja pentru o altă procedură de achiziție, cu condiția ca data de 
emitere a lor să nu depășească un an și să fie încă valabile.  
În astfel de cazuri, candidatul trebuie să indice fie baza de date în care Parlamentul European poate 
obține informațiile solicitate, fie să certifice pe propria răspundere că documentele justificative au fost 
deja furnizate în cadrul unei proceduri anterioare, pe care o va menționa, și că situația sa nu s-a 
schimbat. 
Decizia de selecție a candidaturilor nu va fi definitivă, iar candidatul va fi invitat să participe la a doua 
etapă a concursului numai după primirea actelor justificative menționate mai sus și cu condiția ca 
acestea să confirme declarațiile făcute de candidat. 
ATENȚIE - FOARTE IMPORTANT: Candidații sunt liberi, fără a fi obligați să facă acest lucru, să prezinte 
actele justificative menționate mai sus împreună cu dosarele lor de candidatură. În acest caz, în cazul 
selecției, nu li se va cere să prezinte din nou actele justificative. 
 
2. Documente și acte justificative privind criteriile referitoare la capacitatea tehnică și profesională 
A. Criteriu referitor la statutul normativ. 

 Candidații vor depune, împreună cu dosarul de candidatură, o copie scanată a unui act 
justificativ ce atestă înscrierea lor în registrul profesional sau comercial din localitatea unde își 
au sediul. 

Aceste documente trebuie anexate la dosarul de candidatură; în caz contrar, candidatura va 
fi respinsă în mod automat. 

B. Criterii referitor la capacitatea economică și financiară. 

 Candidații vor depune, împreună cu dosarul de candidatură, o copie scanată a bilanțurilor 
contabile din 2016, 2017 și 2018. 

Aceste documente trebuie anexate la dosarul de candidatură; în caz contrar, candidatura va 
fi respinsă în mod automat. 

C. Criteriul referitor la personal. 

 Candidații vor depune, împreună cu dosarul lor de candidatură: 

o CV-urile celor 4 arhitecți cu o experiență profesională de minimum 10 ani calculată 
până la data-limită de depunere a candidaturilor, redactate după modelul 
EUROPASS15; 

o CV-urile celor 2 arhitecți cu o experiență profesională de maximum 5 ani calculată 
până la data-limită de depunere a candidaturilor, redactate după modelul EUROPASS. 

Aceste curriculum vitae trebuie anexate la dosarul de candidatură; în caz contrar, 
candidatura va fi respinsă în mod automat. 

D. Criteriul referitor la referințe 

 Candidații vor depune, împreună cu dosarul de candidatură, fișele care prezintă proiectele de 
referință întocmite pe baza formularului-tip furnizat ca parte a documentelor de procedură (a 
se vedea articolul II.1.12). 

Aceste fișe de referință trebuie anexate la dosarul de candidatură; în caz contrar, 
candidatura va fi respinsă în mod automat. 

 
 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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3. Documente și acte justificative privind criteriile de selecție cu ponderare 
A. Criterii referitoare la echipă. 

 Candidații prezintă, împreună cu dosarul lor de candidatură, o notă care specifică alegerea 
persoanelor care vor realiza schița în cazul selectării lor și motivele acestei alegeri. 

Această notă este întocmită pe baza formularului-tip furnizat ca parte a documentelor de 
procedură (a se vedea articolul II.1.12).  
Justificarea va fi prezentată pe un formular care cuprinde maximum 3 foi format A4 recto (pe 
o față). 

Această notă trebuie anexată la dosarul de candidatură; în caz contrar, candidatura va fi 
respinsă în mod automat. 

 

 Candidații vor prezenta împreună cu dosarele lor de candidatură o listă a membrilor echipei 
responsabile de realizarea schiței, în cazul selectării candidatului, sub forma unui tabel Excel, 
al cărui model este furnizat ca parte a documentelor de procedură (a se vedea articolul II.1.12).  

Acest tabel trebuie anexat la dosarul de candidatură; în caz contrar, candidatura va fi 
respinsă în mod automat. 

 
Acest tabel va include informații relevante, inclusiv informații privind competențele și 
participarea la proiectele prezentate ca referințe în conformitate cu dispozițiile alineatului (B) 
din prezentul articol.  
Tabelul va include, de asemenea, o trimitere la CV-urile membrilor.  
Tabelul trebuie să fie întocmit pe baza modelului furnizat (a se vedea articolul II.1.12). 
Numai acest tabel va fi luat în considerare ca listă a membrilor echipei responsabile de 
realizarea schiței, în cazul selecției unui candidat. 
Lista conține o serie de profiluri diferite care urmează să fie alese de candidați.  
Alegerea tipului și numărului de profiluri este responsabilitatea candidatului.  
Doar profilul coordonatorului trebuie completat în mod obligatoriu.  
Profilurile disponibile pe listă sunt următoarele: 
 

Descriere Cerința minimă 

Coordonare 

Coordonator O singură persoană - arhitect 

Coordonator adjunct Diplomă de studii superioare de 5 ani 

Arhitectură 

Arhitect Diplomă de studii superioare de 5 ani 

Proiectant BIM arhitectură Diplomă de studii superioare de 3 ani 

Structură 

Inginer civil Diplomă de studii superioare de 5 ani 

Proiectant BIM16 structură Diplomă de studii superioare de 3 ani 

Proiectant CAD17 structură Diplomă de studii superioare de 3 ani 

Alte discipline în domeniul construcțiilor 

Inginer civil Diplomă de studii superioare de 5 ani 

Inginer industrial sau tehnician Diplomă de studii superioare de 3 ani 

                                                           
16 BIM: Building Information Management. 

17 CAD: Computer assisted design. 
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Alte discipline din afara sectorului 
construcțiilor 

Diplomă de studii superioare de 3 ani 

 
B. Criterii referitoare la capacitatea candidatului de a realiza un proiect 
Candidații trebuie să prezinte 3 proiecte pe care le-au realizat și pe care le consideră relevante în baza 
unuia sau mai multor criterii prevăzute la articolul III.2.2B). 
Fiecare proiect va fi prezentat printr-o notă explicativă din care reiese relevanța sa în raport cu cele 
patru criterii.  
Fiecare proiect va fi prezentat pe un formular de maximum 6 foi de format A4, tipărite doar recto (o 
singură față) care conține textul de evaluat și ilustrațiile. 
Deși unele proiecte au fost deja prezentate ca parte a evaluării criteriilor de selecție fără pondere (a se 
vedea mai sus), acestea trebuie să fie prezentate din nou împreună cu documentele solicitate mai sus. 

Aceste documente trebuie anexate la dosarul de candidatură; în caz contrar, candidatura va fi 
respinsă în mod automat. 

 
 

CAPITOLUL 3. CONȚINUTUL ȘI 
PREZENTAREA DOSARULUI DE 

CANDIDATURĂ  

CONȚINUTUL 
DOSARULUI DE CANDIDATURĂ  

Candidaturile se vor prezenta exclusiv în scris, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. 
Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

 o scrisoare de însoțire prin care este identificat candidatul, semnată de reprezentantul legal al 
acestuia; 

 o copie a statutului candidatului din care să reiasă în primul rând sediul său social; în cazul unui 
grup de operatori economici, statutul fiecărui membru al grupului; 

 în cazul unui grup de operatori economici, un document în format liber ales, din care reiese 
forma de grupare avută în vedere și în care este menționat în mod clar rolul fiecărui membru 
în cadrul grupului precum și identitatea reprezentantului legal al acestuia; 

 un document, în format liber ales, care să conțină cel puțin următoarele informații: 

o datele de identificare a candidatului; 

o o adresă poștală la care candidatul se presupune că primește toată corespondența din 
partea Parlamentului European aferentă prezentei proceduri; 

o o adresă de e-mail la care candidatul se presupune că primește toată corespondența 
electronică din partea Parlamentului European aferentă prezentei proceduri; 

o actul de desemnare a unei persoane de contact însărcinată de candidat să se ocupe 
de întreaga procedură; 

 actele justificative solicitate în temeiul criteriilor de excludere; 

 actele justificative solicitate în temeiul criteriilor de selecție, cu și fără ponderare. 
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PREZENTAREA 
DOSARULUI DE CANDIDATURĂ  

Dosarul de candidatură va fi alcătuit dintr-o scrisoare de însoțire pe suport de hârtie, la care vor fi 
anexate unul sau mai multe CD-ROM-uri, pe care vor fi înregistrate documentele și/sau actele 
justificative solicitate, în format digital. 
Documentele referitoare la procedură care trebuie descărcate (a se vedea articolul II.1.12) conțin un 
fișier „.zip”, denumit „Candidatură - Dosar electronic”. 
Trebuie să descărcați acest fișier care conține folderele și subfolderele în care veți înregistra 
documentele și/sau actele justificative solicitate, respectând cu strictețe instrucțiunile de mai jos. 
Vă rugăm să înregistrați documentele și/sau actele justificative utilizând numai formate de fișiere 
obișnuite, pentru a putea fi citite de softurile cele mai uzuale. 
De asemenea, utilizați numai suporturi de calitate și verificați, înainte de a trimite sau de a vă depune 
candidatura, că aceste suporturi sunt perfect lizibile și că toate documentele pe care le conțin sunt 
accesibile. 

Orice document inaccesibil sau ilizibil se consideră că nu a fost comunicat, ceea ce, în funcție de 
natura documentului, ar putea duce la respingerea automată a candidaturii dvs. 

CD-ROM-urile nu trebuie să fie reinscripționabile (sesiune închisă). 
Fișierul „.zip”, denumit „Candidatură - Dosar electronic” este alcătuit din următoarele foldere și 
subfoldere: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Documentele și/sau actele justificative solicitate trebuie să fie înregistrate în diferitele foldere și 
subfoldere, după cum urmează: 

 În folderul  I - CAND, candidații vor înregistra: 

o o copie scanată a scrisorii de însoțire semnate; 

o o copie scanată a unui document, în format liber ales, care să conțină cel puțin 
următoarele informații: 

 datele de identificare a candidatului; 

 o adresă poștală la care candidatul se presupune că primește toată 
corespondența din partea Parlamentului European aferentă prezentei 
proceduri; 

 o adresă de e-mail la care candidatul se presupune că primește toată 
corespondența electronică din partea Parlamentului European aferentă 
prezentei proceduri; 

 actul de desemnare a unei persoane de contact însărcinată de candidat să se 
ocupe de întreaga procedură; 
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 În subfolderul I - CAND\1 Stat, candidații vor înregistra o copie scanată a statutului lor, ținând 
cont de faptul că, în cazul unei cereri depuse de un grup de operatori economici, fiecare 
membru al grupului trebuie să își prezinte statutul. 

 

 În subfolderul I - CAND\2 Gr_op_eco, candidații vor înregistra, în cazul unei cereri depuse de 
un grup de operatori economici, o copie scanată a unui document în format liber ales, din care 
reiese forma de grupare avută în vedere și în care este menționat în mod clar rolul fiecărui 
membru în cadrul grupului, indicându-se reprezentantul grupului precum și identitatea 
reprezentantului legal al acestuia; 

 În folderul II - JUSTIF_EXC, candidații vor înregistra o copie scanată a declarației pe propria 
răspundere, completată integral, datată și semnată de reprezentantul legal al candidatului.  

Vă rugăm să rețineți că, în cazul unei candidaturi depuse de un grup de operatori economici, 
fiecare membru al grupului trebuie să depună o declarație pe propria răspundere. 
 
Dacă doresc, candidații pot, de asemenea, să înregistreze în folderul respectiv o copie scanată 
a fiecărui act justificativ referitor la criteriile de excludere menționate la articolul III.2.3. 

 În subfolderul III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg, candidații vor înregistra o copie scanată a unui act 
justificativ ce atestă înscrierea lor în registrul profesional sau comercial din localitatea unde își 
au sediul. 

Vă rugăm să rețineți că, în cazul unei candidaturi depuse de un grup de operatori economici, 
fiecare membru al grupului trebuie să depună acest act justificativ. 

 În subfolderul III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin, candidații vor înregistra o copie scanată a 
bilanțurilor contabile pentru anii 2016, 2017 și 2018. 

Vă rugăm să rețineți că, în cazul unei candidaturi depuse de un grup de operatori economici, 
fiecare membru al grupului trebuie să-și prezinte bilanțurile. 

 În subfolderul III - JUSTIF-SEL\3 Pers, candidații vor înregistra o copie scanată a CV-urilor 
prevăzute la articolul III.2.3 paragraful 2, punctul C. 

 În subfolderul III - JUSTIF-SEL\4 Refer, candidații vor înregistra o copie scanată a fișelor de 
referință, prevăzute la articolul III.2.3, paragraful 2, punctul D. 

 În subfolderul III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq, candidații vor înregistra o copie 
scanată a actelor justificative prevăzute la articolul III.2.3 paragraful 3, punctul A al prezentului 
document. 

 În subfolderul III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj, candidații vor înregistra actele 
justificative prevăzute la articolul III.2.3 paragraful 3 punctul B al prezentului document. 

 
După finalizarea înregistrării documentelor și/sau a actelor justificative în folderele și subfolderele 
respective, candidatul va regrupa folderele și subfolderele într-un fișier format „.zip”, pe care îl va numi 
„Candidatură - Dosar electronic” și îl va inscripționa pe unul sau mai multe CD-ROM-uri. 
Fiecare candidatură va conține cel puțin un CD-ROM cu mențiunea „Candidatură - Dosar electronic - 
Original” și un CD-ROM cu mențiunea „Candidatură - Dosar electronic - Copie”, explicațiile fiind scrise 
direct pe CD-ROM. 
În cazul în care dosarul de candidatură va conține mai multe CD-ROM-uri, acestea vor fi numerotate 
de la 1 la x, cu mențiunea „Candidatură - Dosar electronic - Original - Disc x” sau „Candidatură - Dosar 
electronic - Copie - Disc x”, explicațiile fiind scrise direct pe CD-ROM. 
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CAPITOLUL 4. TERMENE ȘI 
MODALITĂȚI DE DEPUNERE A 

CANDIDATURII 

TERMENE 

Data-limită pentru trimiterea sau depunerea (a se vedea articolul III.4.2) a candidaturilor este stabilită 
la 07.01.2020. 

Orice candidatură trimisă sau depusă după această dată va fi respinsă în mod automat. 

 

MODALITĂȚI DE 
DEPUNERE A CANDIDATURII  

Pentru a asigura confidențialitatea și integritatea dosarelor de candidatură, acestea trebuie depuse în 
două plicuri (unul în celălalt).  
Ambele plicuri vor fi închise.  
Candidații sunt invitați să utilizeze etichetele furnizate ca parte a documentelor aferente procedurii (a 
se vedea articolul II.1.12), care vor fi tipărite și lipite pe plicuri, pentru a facilita trimiterea candidaturii 
către serviciul competent al Parlamentului European. 
În funcție de dimensiunile dosarului, termenul „plic” poate să însemne, prin extrapolare, colet, cutie, 
pachet sau alt tip de ambalaj; dimensiunile pachetelor trebuie să corespundă pe cât posibil 
dimensiunilor conținutului lor real. 
În toate situațiile și indiferent de tipul de ambalaj utilizat, candidații trebuie să acorde atenție calității 
plicurilor sau ambalajelor prin care-și depun candidatura, pentru a evita ca acestea să ajungă la 
destinatar deteriorate, caz în care nu mai sunt garantate nici confidențialitatea conținutului și nici 
integritatea lor. 
Dacă se utilizează plicuri autocolante, acestea trebuie închise cu bandă adezivă, iar expeditorul trebuie 
să semneze peste bandă. Se consideră semnătură a expeditorului fie semnătura sa olografă, fie 
ștampila societății sale. 
Orice candidatură pentru care nu s-a putut asigura confidențialitatea conținutului până la 
deschiderea candidaturilor va fi respinsă din oficiu. 
De asemenea, pe plicul exterior se va menționa numele sau denumirea societății candidatului, precum 
și adresa exactă la care acesta va putea fi informat cu privire la situația candidaturii depuse. 
 
Prezentarea candidaturilor se face, la alegerea candidaților: 

 fie prin poștă (trimitere recomandată sau o altă modalitate echivalentă de expediere) sau prin 
curier, până cel târziu la data-limită prevăzută mai sus, data poștei sau data recipisei de 
predare constituind dovada expedierii, la adresa indicată pe etichetele puse la dispoziție; 

 fie prin depunere directă la Unitatea de corespondență oficială sau prin orice reprezentant al 
candidatului, până cel târziu la data-limită și ora stabilite mai sus. Depunerea candidaturii se 
dovedește printr-o chitanță datată și semnată în dublu exemplar, eliberată de Unitatea de 
corespondență oficială din cadrul Parlamentului European. Sunt luate în considerare data și 
ora indicate pe chitanță. Programul de lucru al Unității de corespondență oficială unde trebuie 
depuse candidaturile este următorul: 

deschis de luni până joi între 9.00 și 12.00 și între 14.00 și 17.00, 
iar vinerea între 9.00 și 12.00; 
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închis sâmbăta și duminica și în zilele nelucrătoare ale Parlamentului European. 
Parlamentul European nu este în măsură să garanteze primirea candidaturilor, indiferent de 
modalitățile de transmitere a acestora, în afara programului de lucru al Unității de corespondență 
oficială indicat mai sus. 
Parlamentul European nu poate fi considerat responsabil pentru că nu a comunicat candidaților 
eventualele modificări ale programului de lucru al Unității de corespondență oficială intervenite după 
trimiterea documentelor procedurii de licitație. Candidații interesați vor trebui să se informeze cu 
privire la valabilitatea programului de lucru anunțat, înainte de a-și depune direct candidatura. 
 
 

CAPITOLUL 5. EVALUAREA 
CANDIDATURILOR 

EVALUAREA CANDIDATURILOR 

1. Evaluarea conform criteriilor de selecție tehnice și profesionale privind echipa  
Fiecare candidat va obține un punctaj total NtotE de maxim 100 de puncte, calculat prin aplicarea 
următoarei formule: 
NtotE = NE1 + NE2 + NE3 + NE4 
Candidatul cu cel mai mare punctaj NtotE va obține un punctaj NE = 40 % 
Ceilalți candidați vor primi un punctaj calculat pe baza următoarei formule: 
NE = 40 % * (NtotEcand/ NtotEmax) 
unde: 

 NtotEcand este punctajul NtotE obținut de candidat 

 NtotEmax este cel mai bun punctaj NtotE obținut dintre toți candidații. 

 
Punctajele NE1, NE2, NE3, NE4 vor fi acordate conform criteriilor menționate la punctul A al paragrafului 
„Criterii de selecție cu ponderare”, de la articolul III.2.2. 
 
2. Evaluarea conform criteriilor de selecție tehnice și profesionale privind capacitatea candidatului de 

a realiza un proiect 
Fiecare proiect prezentat este evaluat în mod individual și scorul obținut reprezintă o treime din 
punctaj.  
Fiecare candidat va obține un punctaj total NtotC de maximum 300 de puncte, calculat conform 
următoarei formule: 
NtotC = NtotC-proiect1 + NtotC-proiect2 + NtotC-proiect3 

unde: 
NtotC-proiect   corespunde punctelor obținute pentru proiectul examinat pe baza combinației celor patru 
criterii prezentate mai jos, conform următoarei formule: 
NtotC-proiect  = (suma (P1, P2, P3, P4)/4 + maximum (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Candidatul cu cel mai mare punctaj NtotC va obține apoi un punctaj ulterior: 
NC = 60 % 
Ceilalți candidați vor primi un punctaj calculat pe baza următoarei formule: 
NC = 60 % * (NtotCcand/ NtotCmax) 
unde: 

 NtotCcand este punctajul NtotC obținut de candidat 

 NtotCmax este cel mai bun punctaj NtotC obținut dintre toți candidații. 
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Capacitatea candidatului de a realiza un proiect va fi evaluată prin intermediul proiectelor prezentate 
pe baza criteriilor menționate la punctul B al paragrafului „Criteriile de selecție cu ponderare”, de la 
articolul III.2.2. 
 
 
 
3. Punctajul final  
În urma evaluării candidaturilor pe baza criteriilor de selecție tehnice și profesionale cu ponderare, se 
va acorda un punctaj final Nf cu un maximum de 100 %. 
Punctajul final NF va fi obținut prin aplicarea următoarei formule: 
NF = NE + NC  
unde: 

 NE este punctajul rezultat din evaluarea criteriilor privind echipa, cu maximum de 40 % (a se vedea 
mai sus); 

 NC este punctajul obținut din evaluarea criteriilor privind capacitatea candidatului de a realiza un 
proiect, cu maximum de 60 % (a se vedea mai sus). 

În cele din urmă, candidaturile vor fi clasificate în funcție de punctajul NF obținut. 
În caz de egalitate, decizia se ia prin tragere la sorți. 
 

COMUNICAREA 
REZULTATELOR 

Parlamentul European va informa în mod individual și în același timp fiecare candidat respins, prin e-
mail, cu privire la faptul că candidatura sa nu a fost reținută. În fiecare caz, Parlamentul va preciza 
motivele pentru care a fost respinsă candidatura și căile de atac existente. 
Odată cu notificările respingerii, Parlamentul European va comunica decizia de selecție candidaților 
admiși.  
În orice caz, decizia de selecție devine definitivă doar după ce candidatul admis prezintă documentele 
justificative cerute privind criteriile de excludere și după ce acestea sunt acceptate de Parlamentul 
European.  
Orice candidat a cărui candidatură nu a fost selecționată, care nu se află într-o situație de excludere și 
a cărui candidatură îndeplinește condițiile menționate în documentele de concurs poate obține 
informații suplimentare privind motivele respingerii candidaturii sale, pe baza unei cereri scrise 
transmise prin poștă sau e-mail. Doar candidații a căror candidatură este admisibilă vor putea solicita 
informații privind caracteristicile și avantajele relative ale candidaturilor reținute, precum și numele 
candidaților selecționați. Cu toate acestea, anumite detalii pot fi omise în cazul în care dezvăluirea lor 
ar împiedica aplicarea legii, ar fi contrară interesului public, ar dăuna intereselor comerciale legitime 
ale unor întreprinderi publice sau private sau ar putea denatura concurența loială între întreprinderi. 
 

SUSPENDAREA 
PROCEDURII  

Dacă este necesar, ulterior comunicării rezultatelor etapei de selecție și înaintea lansării etapei 
concursului de schițe, Parlamentul European poate suspenda demararea acesteia, în vederea unei 
examinări suplimentare în cazul în care solicitările sau comentariile formulate de candidații respinși 
sau lezați sau orice alte informații pertinente primite justifică acest lucru. Solicitările, observațiile sau 
informațiile respective trebuie să fie primite în decurs de 10 zile calendaristice, din ziua următoare 
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datei la care s-au notificat simultan deciziile de respingere și de selecție. În cazul unei suspendări, toți 
candidații sunt informați în termen de trei zile lucrătoare de la decizia de suspendare. 
În urma examinărilor suplimentare ce decurg din suspendarea procedurii, Parlamentul European poate 
confirma decizia de selecție, o poate modifica sau, după caz, poate anula procedura. Motivele care 
stau la baza oricărei decizii noi în acest sens vor fi comunicate în scris tuturor candidaților implicați. 
 
 

 

PARTEA IV. ETAPA CONCURSULUI DE SCHIȚE PROPRIU-ZIS 

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI  
Participarea la etapa concursului de schițe este rezervată candidaților admiși în urma etapei de selecție 
a candidaturilor, cu condiția să fi furnizat actele justificative solicitate în cadrul selecției și ca acestea 
să nu pună sub semnul întrebării selecția lor.  
Candidații selectați vor fi denumiți în continuare „concurenții”. 
Concurenții vor trebui să participe la acest concurs în aceeași formă juridică (asociație temporară, grup, 
birou individual de arhitectură, societate etc.) pe care au adoptat-o la depunerea candidaturii. 
Numai concurenții vor avea acces la documentele specifice de concurs, ceilalți candidați fiind excluși. 
Fiecare concurent poate prezenta o singură schiță, în funcție de procedura de renovare sau de 
reconstrucție aleasă, ori o schiță pentru fiecare dintre cele două proceduri (pentru mai multe detalii 
privind procedurile, a se vedea articolul IV.3.1). 
 

CAPITOLUL 2. PROCEDURA 

INVITAȚIE  

Parlamentul European va invita concurenții să participe la etapa concursului de proiecte de schițe, 
adresându-le totodată o invitație de participare la concurs.  
Scrisoarea va conține în anexă, înregistrate pe unul sau mai multe CD-ROM-uri, toate documentele 
necesare realizării schiței și a dosarului de concurs, precum și alte informații utile, în special cu privire 
la calendarul prevăzut pentru această etapă. 
 

VIZITA LA FAȚA 
LOCULUI 

Concurenții pot participa la o vizită facultativă la fața locului, care va fi organizată la o dată ce le va fi 
comunicată împreună cu invitația de participare la concurs. 
Se vor organiza două vizite la fața locului, una în limba franceză și cealaltă în limba engleză.  
Concurenții vor putea participa numai la una dintre cele două vizite organizate.  
Numărul maxim de participanți din partea fiecărui concurent este de 5 persoane.  
Prezența concurenților va fi atestată printr-o listă de prezență pe care reprezentanții lor o vor semna 
înainte de începerea vizitei. 
La sfârșitul fiecărei vizite, Parlamentul European va întocmi un raport de vizită, care va fi trimis prin e-
mail simultan tuturor concurenților. 
Modalitățile de participare la vizita la fața locului sunt următoarele: 
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Cu cel puțin opt zile lucrătoare înainte de data fixată pentru vizită și aleasă de către concurent, acesta 
va trebui să trimită Parlamentului European, prin e-mail, la adresa INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, 
următoarele informații: 

 datele de identificare a concurentului; 

 adresa de e-mail a concurentului; 

 numele, funcția, numărul cărții de identitate și data nașterii participanților la vizită (pot participa 
maxim 5 reprezentanți din partea fiecărui concurent). 

Vă reamintim că accesul în clădirile Parlamentului este strict reglementat și este obligatoriu să facă 
obiectul unei autorizări prealabile. 
În absența comunicării informațiilor solicitate mai sus în termenul prevăzut, serviciile responsabile 
cu derularea acestei proceduri nu vor putea obține autorizațiile necesare pentru accesul 
reprezentanților dvs., ceea ce va duce la interzicerea accesului acestora. 

Locul de întâlnire este stabilit la intrarea în Centrul de acreditare din clădirea Altiero SPINELLI a 
Parlamentului European din Bruxelles. 
În ziua vizitei: 
Asigurați-vă că reprezentanții dvs. respectă ora întâlnirii.  
Vă informăm că, la începutul vizitei, fiecare reprezentant va primi o legitimație de acces provizorie în 
clădirile Parlamentului European care vor fi vizitate și va trebui să semneze o listă de participare care 
să-i ateste prezența. Prin urmare, în cazul unei întârzieri, nu va fi posibilă înmânarea legitimației și nici 
semnarea listei, ceea ce va duce la anularea participării la vizita la fața locului. 

Eventualele cheltuieli de deplasare legate de această vizită sunt suportate de concurenți și nu pot face 
obiectul unei rambursări din partea Parlamentului European.  
 

ANONIMATUL 

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul proiectului de schițe trebuie să comporte, fie pe prima pagină 
în cazul în care este vorba de un document text, fie pe tubul de proiect, dacă este vorba de un plan, 
sau într-un loc vizibil la alegerea concurentului pentru celelalte tipuri de documente, un cod de 
identificare echivalent cu semnătura și parafarea documentelor în cauză. 
Codul va avea următoarele caracteristici: 

 va conține strict 8 caractere: 5 litere și 3 cifre arabe, de la 1 la 9 inclusiv; 

 cel puțin 2 din cele 5 litere vor fi tipărite cu majuscule; 

 literele sau cifrele nu trebuie să se repete; 

 nu sunt admise spațiile între caractere, semnele de punctuație, accentele și orice alt tip de 
simboluri; 

 ordinea literelor și a cifrelor rămâne la alegerea concurentului. 

Codul se va tipări respectând următoarele cerințe grafice: 

 numele fontului: Arial 

 dimensiunea fontului: 12 

 culoarea fontului: negru 

 stil: normal 

Pe lângă documentele necesare evaluării schiței marcate conform indicațiilor de mai sus, concurenții 
vor mai prezenta un plic pe care nu apare niciun fel de semn care ar permite identificarea 
concurentului, cu excepția codului de identificare. 
Acest plic va fi opac și închis complet prin orice mijloc tehnic considerat potrivit de candidat pentru a-
i asigura inviolabilitatea. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Nici comisia de evaluare nici instituția nu pot fi trase la răspundere în cazul deschiderii accidentale a 
plicului. 
Prin urmare, concurentul trebuie să aleagă o metodă potrivită de închidere.  
Acest plic trebuie să conțină, excluzând orice alt document de orice natură, declarația privind alegerea 
codului de identificare a schiței și angajamentul, întocmit pe baza formularului tipizat ce va fi anexat 
la invitația de participare la concurs, completat în mod corespunzător, datat și semnat de 
reprezentantul legal al concurentului. 
Cu excepția acestui document, al cărui plic va fi deschis numai după luarea deciziei de către comisia de 
evaluare, toate documentele prezentate în cadrul concursului nu trebuie, în niciun caz, să permită 
identificarea concurentului. 
Așadar, aceste documente nu trebuie să prezinte vreun logo, semn, simbol, însemnare sau, în general, 
vreo marcă de orice natură și formă care să permită identificarea concurentului.  
De asemenea, se va acorda o atenție deosebită caracteristicilor fișierelor și obiectelor digitale. 

Prezentarea oricărui document care nu respectă dispozițiile de mai sus privind anonimatul va duce 
la respingerea imediată a dosarului de schițe. 

 

CAPITOLUL 3. CRITERII DE 
DIFERENȚIERE ȘI EVALUARE A 

PROIECTELOR 

CRITERII DE 
DIFERENȚIERE  

Pentru a informa pe deplin Parlamentul European cu privire la rezultatele lucrărilor sale, astfel încât să 
poată lua o decizie finală (a se vedea mai jos), comisia de evaluare va face distincția între schițele care 
recurg la procedura de demolare/reconstrucție și cele care utilizează procedura de renovare, aplicând 
următorul criteriu: 

 Este considerat un proiect de renovare acel proiect care păstrează cel puțin 80 % din volumul 
structurii existente. 

 Este considerat un proiect de demolare/reconstrucție acel proiect care păstrează mai puțin de 
80 % din volumul structurii existente. 

 

CRITERII DE EVALUARE  

Comisia va evalua proiectele pe baza următoarelor criterii, în conformitate cu ponderarea de mai jos:  

A INTEGRAREA ȘI INTERACȚIUNEA CU MEDIUL URBAN, NATURAL ȘI SOCIAL  15 % 

 
  Simbolistică  

 
  Impactul asupra mediului  

 
  Deschidere - recepție  

B CONCEPȚIA ARHITECTURALĂ ȘI DE MEDIU  32 % 

 
  Simbolistica clădirii și a spațiilor interioare  

 
  Calitatea arhitecturală a clădirii și a spațiilor interioare  

 
  Abordarea bioclimatică și de mediu  

 
  Calitatea hemiciclului  
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  O experiență unică pentru vizitatori  

C ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR SPAȚIO-OPERAȚIONALE ȘI DE DURABILITATE  30 % 

 
  Funcționalitate  

 
  Relațiile dintre funcții  

 
  Flux  

 
  Flexibilitate pe termen scurt și lung  

D COERENȚA TEHNICĂ  23 % 

 
  Obiective de mediu  

 
  Obiective structură  

 
  Obiective accesibilitate  

 
  Obiective securitate  

 

CAPITOLUL 4. CONȚINUTUL  ȘI 
PREZENTAREA DOSARULU I DE SCHIȚE  

CONȚINUTUL 
DOSARULUI DE SCHIȚE  

ATENȚIE - FOARTE IMPORTANT: dispozițiile prezentate în continuare se aplică în toate cazurile, 
indiferent dacă concurentul hotărăște să prezinte una sau două schițe (a se vedea partea IV - 
capitolul 1). 
 În cazul în care concurentul hotărăște să depună două schițe, acestea trebuie prezentate în două 
dosare separate, alcătuite în conformitate cu regulile stabilite în continuare. 
 Codul de identificare definit conform dispozițiilor de la articolul IV.2.3 este comun ambelor dosare. 

 
A. Documentele proiectului de schițe trebuie transmise parțial pe suport de hârtie și parțial în 

format digital: 

 Se transmit pe suport de hârtie următoarele: 

o lista de verificare; 

o plicul sigilat conform dispozițiilor de la articolului IV.2.3 prezentate mai sus și care 
conține, tot pe suport de hârtie, angajamentul completat integral, datat și semnat de 
reprezentantul legal al concurentului, care va ștampila, de asemenea, toate paginile 
documentului; 

o planșele de prezentare; 

o toate celelalte documente (în dublu exemplar). 

 

 Se transmit în format digital: 

o planșele de prezentare în format fix (pdf);  

o toate celelalte documente în format digital nativ și fix (pdf). 

 
Documentele proiectului de schițe trebuie să fie complete. 
Având în vedere cerința privind anonimatul și egalitatea între concurenți, administrația Parlamentului 
European nu va putea solicita concurentului să completeze un dosar de schițe incomplet sau ilizibil, ori 
care nu respectă formatul solicitat. 
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Invitația de participare la concurs va fi însoțită de un CD-ROM care conține un fișier zip denumit „Schiță 
- Dosar electronic”. 
Acest fișier conține foldere și subfoldere în care concurenții vor trebui să înregistreze documentele 
solicitate în format electronic. 
 
B. Conținutul dosarului 
Documentele proiectului de schițe conțin următoarele: 

 lista de verificare;  

Lista de verificare se alcătuiește conform modelului de pe CD-ROM-ul ce însoțește invitația de 
participare la concurs. 
Cu ajutorul acesteia, concurentul se asigură că documentele proiectului de schițe sunt complete.  
Cu ajutorul acesteia, Parlamentului European se asigură că concurentul a verificat faptul că 
documentația este completă. 

 un plic sigilat și anonim ce conține angajamentul. 

Acesta cuprinde: 
o declarația prin care este ales codul de identificare al proiectului; 

o declarația privind drepturile de autor; 

o angajamentul de a efectua o misiune de asistență dacă Parlamentul European ia decizia să 
îi încredințeze o asemenea misiune. 

Angajamentul se întocmește pe baza modelului de pe CD-ROM-ul ce însoțește invitația de 
participare la concurs. 
Angajamentul va fi completat în mod corespunzător, datat, semnat de către persoana 
(persoanele) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe concurent.  
Plicul sigilat va avea drept semn de identificare numărul de cod stabilit în conformitate cu 
dispozițiile de la articolul IV.2.3. 
 

 planșe de prezentare  

Participanții trebuie să furnizeze un set de 6 planșe în format DIN A1, ce constituie documentația 
grafică, fără text, suficient de explicită. 
În subsolul paginii sunt menționate codul de identificare al documentului, codul de identificare al 
concurentului format din 8 caractere și numerotarea planșelor.  
Planșele de prezentare vor fi transmise, de asemenea, în format digital fix (.pdf). 
Planșele trebuie să poată fi vizualizate în mod independent unele de celelalte. 
Ilustrațiile grafice nu conțin text dar pot conține cifre.  
Vor fi prezentate, de asemenea, două planșe format A3 întocmite pe baza modelului anexat 
invitației de participare la concurs, ce conțin legendele.  
Planșele în format DIN vertical sunt din carton mousse (foamboard) cu o grosime de 10 mm. 
 

 un dosar de schițe cu următorul conținut: 

o un document intitulat „Document A: Raportul principal” 

Acest document definește parametrii de calitate și funcționali ai proiectului și argumentele în 
favoarea soluției adoptate, pentru conceptul urbanistic și arhitectural, și demonstrează 
respectarea cerințelor programului de restructurare a clădirii Paul-Henri SPAAK. 
Acesta este un document descriptiv, explicativ și justificativ elaborat pe baza unor documente 
în format A4. Pentru fiecare document este prevăzut un număr-limită de pagini A4 recto18. 
Acest număr nu prestabilește numărul de pagini de care concurentul ar putea avea nevoie 
pentru prezentarea sa și care ar putea fi inferior, ci fixează un număr maxim de pagini care vor 

                                                           
18 Orice foaie A4 cu două fețe poate fi înlocuită cu o foaie A3 cu o față. 
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fi luate în considerare de comisia de evaluare, paginile care depășesc această limită nefiindu-i 
prezentate. 
Documentele trebuie să respecte următoarele cerințe: 
Documentele au margini de 1,5 cm (în stânga) și 1 cm (în dreapta), o prezentare 

structurată și sunt aranjate în ordinea corectă. Fontul trebuie să aibă mărimea de 
minim 12. În subsolul paginii sunt menționate codul de identificare al documentului (litere 
și cifre), codul de identificare al concurentului format din 8 caractere și numerotarea 
paginilor. Formatul digital nativ este Word. 

Documentele ce conțin text trebuie să fie în format .doc. Tabelele, listele și calculele 
trebuie să fie în format .xls sau compatibil. 

 Ilustrațiile grafice nu conțin text, dar pot conține cifre și o legendă în format digital nativ 
Word sau Excel. 

 
Raportul cuprinde următoarele capitole: 
A1. Nota de sinteză: 

Rezumatul proiectului (acesta nu trebuie să depășească 3 pagini A4 recto (o singură față) de 
text și ilustrații); 

A2. Descrierea aspectelor ce țin de integrare și interacțiunea cu mediul urban, natural și social 
Notă explicativă privind conceptul de integrare și interacțiune, sub cele trei aspecte: 

simbolistica, eficiența, deschiderea și recepția. În ce moduri clădirea prezentată se integrează 
în mediul urban, natural și social și recreează legături cu acesta? În ce perimetre are loc 
interacțiunea? Cum sunt transpuse în abordarea exterioară cele 3 linii directoare ale viziunii 
generale? În ce mod proiectul depășește cadrul urbanistic strict și care sunt beneficiile? 
(Această notă nu trebuie să depășească 8 pagini A4 recto (o singură față) de text și ilustrații); 

A3. Descrierea concepției arhitecturale și a impactului asupra mediului 
A.3.1 Nota explicativă privind simbolistica clădirii și a spațiilor sale interioare (Această notă nu 

trebuie să depășească 2 pagini A4 recto (o singură față) de text și ilustrații); 

A.3.2 Justificarea generală a alegerilor arhitecturale efectuate, care să evidențieze calitățile 
arhitecturale ale clădirii și ale spațiilor interioare; Care sunt liniile directoare prioritare ale 
concepției arhitecturale? (Această notă nu trebuie să depășească 8 pagini A4 recto (o singură 
față) de text și ilustrații); 

A.3.3 Descrierea abordării bioclimatice exterioare și interioare a clădirii. (Această notă nu 
trebuie să depășească 8 pagini A4 recto (o singură față) de text și ilustrații); 

A.3.4 Descrierea hemiciclului, alcătuită în principal din imagini virtuale ale hemiciclului propus 
(imagini de tip „machetă albă19” în nuanțe de gri), o secțiune longitudinală și un plan pe nivel. 
Aceste documente trebuie să rămână lizibile în formatul solicitat. Textul conține explicitarea 
conceptului. (Această notă nu trebuie să depășească 6 pagini A3 recto (o singură față) de 
ilustrații și text); 

A.3.5 Descrierea experienței unice a vizitatorilor Care sunt motivele pentru care un trecător, 
un turist, un student, un cetățean interesat de viața Parlamentului European sau orice altă 
persoană ar veni să vadă sau să viziteze clădirea, ar reveni sau ar recomanda vizitarea acesteia? 
(Această notă nu trebuie să depășească 6 pagini A4 recto (o singură față) de text și ilustrații); 

A4. Descrierea modalităților de realizare a obiectivelor spațio-funcționale 
A.4.1 Justificarea propunerii funcționale, evidențiind liniile directoare prioritare ale concepției 

legate de abordarea funcțională și ilustrând modul în care soluția răspunde nevoilor 

                                                           
19 Vă rugăm să rețineți că concursul nu vizează definirea materialelor de finisaj. 
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programului de restructurare a clădirii Paul-Henri Spaak și ale viitorilor săi utilizatori (Această 
notă nu trebuie să depășească 8 pagini A4 recto (o singură față) de text și ilustrații); 

A.4.2 Diagrama fluxurilor interne ale proiectului pentru deputați, vizitatori, protocol, mass-
media și logistică, exprimate prin codurile de culori ale funcțiilor (a se vedea anexa 4). (Aceste 
diagrame nu trebuie să depășească 5 pagini format A3 recto grafică); 

A.4.3 Descrierea flexibilității clădirii pe termen scurt și lung Cum se pot adapta spațiile la 
diferite activități? Care sunt posibilitățile de evoluție ale clădirii în timp? Ce anume stă la baza 
acestor adaptări? (Această notă nu trebuie să depășească 6 pagini A4 recto (o singură față) de 
text și ilustrații); 

 

A5. Descrierea conceptului tehnic 
A.5.1 Conceptul de mediu: sunt descrise abordarea de mediu, integrarea acesteia în concepția 

arhitecturală, potențialul dezvoltat sau care poate fi dezvoltat pe baza acestui proiect, pornind 
de la obiectivele prevăzute în Carta de etică și comportament („charte d’exemplarité”) 
(anexa 1). (Această notă nu trebuie să depășească 6 pagini A4 recto (o singură față) de text și 
ilustrații); 

A.5.2 Principalele soluții tehnice propuse pentru structura clădirii (Această notă nu trebuie să 
depășească 2 pagini A4 recto (o singură față) de text și ilustrații); 

A.5.3 Conceptul „Design for all”: este descris modul în care proiectul reflectă principiul 
accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR), în vecinătatea clădirii, la intrările 
acesteia și în spațiile interioare. (Această notă nu trebuie să depășească 3 pagini A4 recto (o 
singură față) de text și ilustrații); 

A.5.4 Conceptul de securitate: este descris modul în care proiectul reflectă aspectele legate de 
securitate, conform informațiilor transmise împreună cu invitația de participare la concurs. 
(Această notă nu trebuie să depășească 3 pagini A4 recto (o singură față) de text și ilustrații); 

A6. Tabelul suprafețelor și proporțiilor 
A6.1 Un tabel ce cuprinde suprafețele clădirilor și alte date cantitative, împreună cu codurile 

funcțiilor conform formularului ce va fi transmis împreună cu invitația de participare la 
concurs; 

A6.2 Un tabel ce cuprinde suprafețele anvelopei clădirii și tipul acestora, conform formularului 
ce va fi transmis împreună cu invitația de participare la concurs; 

 

 Un document intitulat „Document B: desene și alte documente grafice” 

Documentele care alcătuiesc Documentul B trebuie să respecte următoarele cerințe: 
Documentul B conține documentele grafice care trebuie prezentate în formatul original DIN 

A1, pliate corect în format A4 și introduse în plicuri individuale din plastic, însoțite de o copie 
la scară redusă, în format A3, ce nu se va plia.  

Documentele grafice nu conțin text, dar pot conține referințe alfanumerice și o legendă. 
Legenda este prezentată în format A3. Se utilizează formatul digital Word sau Excel. 

Pentru desene, se utilizează formatul digital .dwg, generat de programul AUTOCAD sau 
compatibil. Scara desenului este: 1 unitate = 1 cm. 

Macheta sau machetele BIM20 cu care au fost realizate desenele sunt puse la dispoziție într-un 
format care permite consultarea ei (lor) cu orice vizualizator standard.  

 

                                                           
20 În special, elementele machetei pentru structură, anvelopă, funcții, volumele totale și detaliate pe baza cărora s-au generat tabelele 
suprafețelor și perspectivele pe baza cărora s-au realizat imaginile virtuale. 
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Scară Număr 
minim de 
documente 

Număr 
maxim de 
documente 

Format DIN 

1. Planul de urbanism al zonei cartierului 
european și vedere de ansamblu a 
clădirii cu căile de acces și arterele de 
circulație, secțiuni prin teren, pe axa 
Rue du Luxembourg și axa Rue Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

1. Minim 4 perspective relevante, 
depărtate, în context urban, conform 
precizărilor din invitația de participare 
la concurs 

 4 10 A4 

2. Planuri ale tuturor nivelurilor 
supraterane și de subsol ale proiectului 
arhitectural, cu delimitări, adnotări și 
culorile corespunzătoare diferitelor 
tipuri de spații, conform programului 

1/500   a se defini 
de către 
arhitect 

3. Minim 2 secțiuni, cu indicarea 
nivelurilor de planșeu 

1/500 2 6 a se defini 
de către 
arhitect 

4. Fațadele exterioare ale clădirii 1/500 4 6 a se defini 
de către 
arhitect 

5. Minim 4 perspective apropiate, de tip 
„machetă albă” ale clădirii, vedere din 
exterior cu integrarea în mediul 
înconjurător 

 4 8 A3 

6. Minim 4 perspective de tip „machetă 
albă” pentru spațiile principale ale 
proiectului, dintre care: hemiciclul, 
curtea de onoare, spațiile structurale 
ale proiectului  

 4 8 A4 

7. Diagrame de flux pentru vizitatori, 
deputați, protocol și logistică  

 1 2 A0 

8. Conceptul „Design for all” explicat 
printr-o diagramă (a se marca zonele 
accesibile în culori) 

 1 2 A1 

9. Perspective de tip „machetă albă” ale 
structurii 

 3 10 A3 

 
 

PREZENTAREA 
DOSARULUI DE SCHIȚE  

Dosarul de schițe va avea forma unei scrisori de însoțire, pe suport de hârtie, la care se vor atașa: 

 un plic sigilat ce conține angajamentul; 

 

 un clasor sau mai multe clasoare, având o etichetă cu mențiunea „clasor A/[cod de identificare]”, 
care conține: 
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o lista de verificare; 

o documentele ce alcătuiesc documentul A; 

o unul sau mai multe CD-ROM-uri, cu mențiunea „Document A - [cod de identificare] - 
Original”, scrisă direct pe CD-ROM, conținând documentele care alcătuiesc documentul A 
în format digital;  

o unul sau mai multe CD-ROM-uri, cu mențiunea „Document A - [cod de identificare] - 
Copie”, scrisă direct pe CD-ROM, conținând documentele care alcătuiesc documentul A în 
format digital.  

Dacă sunt utilizate mai multe clasoare, acestea vor fi numerotate de la 1 la x, având fiecare o 
etichetă cu mențiunea „clasorul A - [cod de identificare] - nr. x”. 
Etichetele trebuie să fie de culoare albă, în format de 192 mm * 39 mm, aplicate pe cotorul 
clasoarelor. 
Acestea vor fi tipărite folosind fontul Arial, stil normal, dimensiunea 12, culoare neagră. 
Dacă sunt utilizate mai multe CD-ROM-uri, acestea vor fi numerotate de la 1 la x, având fie 
mențiunea „Document A - [cod de identificare] - Original - Disc x”, fie mențiunea „Document A - 
[cod de identificare] - Copie - Disc x”, scrisă direct pe CD-ROM. 
 

 un clasor sau mai multe clasoare, având o etichetă cu mențiunea „clasor B”, care conține: 

o documentele ce alcătuiesc documentul B, având o etichetă cu mențiunea „clasor B/[cod 
de identificare]”; 

o unul sau mai multe CD-ROM-uri, cu mențiunea „Document B - [cod de identificare] - 
Original”, scrisă direct pe CD-ROM, conținând documentele care alcătuiesc documentul B 
în format digital; 

o unul sau mai multe CD-ROM-uri, cu mențiunea „Document B - [cod de identificare] - 
Copie”, scrisă direct pe CD-ROM, conținând documentele care alcătuiesc documentul B în 
format digital. 

Dacă sunt utilizate mai multe clasoare, acestea sunt numerotate de la 1 la x, având fiecare o 
etichetă cu mențiunea „clasorul B - [cod de identificare] - nr. x”. 
Etichetele trebuie să fie de culoare albă, în format de 192 mm * 39 mm, aplicate pe cotorul 
clasoarelor. 
Acestea vor fi tipărite folosind fontul Arial, stil normal, dimensiunea 12, culoare neagră. 
Dacă sunt utilizate mai multe CD-ROM-uri, acestea vor fi numerotate de la 1 la x, având fie 
mențiunea „Document B - [cod de identificare] - Original - Disc x”, fie mențiunea „Document B - 
[cod de identificare] - Copie - Disc x”, scrisă direct pe CD-ROM. 
 

 cele 6 planșe de prezentare. 

 
 

CAPITOLUL 5. TERMENE ȘI 
MODALITĂȚI DE DEPUNERE A 

DOSARULUI DE SCHIȚE  
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TERMENE ȘI 
MODALITĂȚI DE DEPUNERE A 

DOSARULUI DE SCHIȚE  

Data și ora-limită pentru trimiterea sau depunerea (a se vedea articolul IV.5.2) dosarelor de schițe vor 
fi stabilite în invitația de participare la concurs. Orice dosar de schițe trimis sau depus după această 
dată și oră va fi respins în mod automat. 
 
 

MODALITĂȚI DE 
DEPUNERE A DOSARULUI DE 

SCHIȚE  

Pentru a asigura confidențialitatea și integritatea dosarelor de schițe, acestea trebuie depuse în două 
plicuri (unul în celălalt).  
Ambele plicuri vor fi închise.  
Concurenții sunt invitați să utilizeze etichetele furnizate împreună cu invitația de participare la concurs, 
care vor fi tipărite și lipite pe plicuri, pentru a facilita depunerea dosarului de schițe la serviciul 
competent al Parlamentului European. 
În funcție de dimensiunile dosarului, termenul „plic” poate să însemne, prin extrapolare, colet, cutie, 
pachet sau alt tip de ambalaj; dimensiunile pachetelor trebuie să corespundă pe cât posibil 
dimensiunilor conținutului lor real. 
În toate situațiile și indiferent de tipul de ambalaj utilizat, concurenții trebuie să acorde atenție calității 
plicurilor sau ambalajelor prin care-și depun dosarul de schițe, pentru a evita ca acestea să ajungă la 
destinatar deteriorate, caz în care nu mai sunt garantate nici confidențialitatea conținutului și nici 
integritatea lor. 
Dacă se utilizează plicuri autocolante, acestea trebuie închise cu bandă adezivă, iar expeditorul trebuie 
să semneze peste bandă. Se consideră semnătură a expeditorului fie semnătura sa olografă, fie 
ștampila societății sale. 
Orice dosar de schițe pentru care nu s-a putut asigura confidențialitatea conținutului până la 
deschiderea dosarelor de schițe va fi respins din oficiu. 
Plicul exterior trebuie să aibă marcat codul de identificare ales de concurent. 
 
Prezentarea dosarelor de schițe se face, la alegerea candidaților: 

 fie prin curier, data recipisei eliberate de către serviciul de curierat servind drept dovadă a 
expedierii, la adresa indicată pe etichetele furnizate; 

 fie prin depunere directă la Unitatea de corespondență oficială sau prin orice reprezentant al 
concurentului, până cel târziu la data-limită și ora stabilite mai sus. Depunerea dosarului de 
schițe se dovedește printr-o chitanță datată și semnată în dublu exemplar, eliberată de 
Unitatea de corespondență oficială din cadrul Parlamentului European. Sunt luate în 
considerare data și ora indicate pe chitanță. Programul de lucru al Unității de corespondență 
oficială unde trebuie depuse dosarele de schițe este următorul: 

deschis de luni până joi între 9.00 și 12.00 și între 14.00 și 17.00, 
iar vinerea între 9.00 și 12.00; 

închis sâmbăta și duminica și în zilele nelucrătoare ale Parlamentului European. 
Parlamentul European nu este în măsură să garanteze primirea dosarelor de schițe, indiferent 
de modalitățile de transmitere a acestora, în afara programului de lucru al Unității de 
corespondență oficială indicat mai sus. 
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Parlamentul European nu poate fi considerat responsabil pentru că nu a comunicat 
concurenților eventualele modificări ale programului de lucru al Unității de corespondență 
oficială intervenite după trimiterea documentelor procedurii de licitație. Concurenții interesați 
vor trebui să se informeze cu privire la valabilitatea programului de lucru anunțat, înainte de 
a-și depune direct dosarul de schițe. 
 

CAPITOLUL 6. COMUNICAREA 
REZULTATELOR 

Parlamentul European va transmite fiecărui concurent prin e-mail, în mod individual și în același timp, 
deciziile referitoare la proiectul său de schițe. 
În notificările rezultatelor către concurenții care nu au fost declarați câștigători se vor menționa 
posibilele căi de atac. 
Notificarea rezultatelor ce va fi comunicată câștigătorului nu va constitui un angajament din partea 
instituției față de acesta, nici în ceea ce privește selecționarea proiectului său în vederea realizării, nici 
în ceea ce privește obligația instituției de a-i încredința o misiune ulterioară. 
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PARTEA V. CONTINUAREA PROCEDURII 

CAPITOLUL 1. ALEGEREA BIROULUI 
Proiectul câștigător și cel mai bun proiect care a recurs la cealaltă procedură, respectiv renovarea sau 
demolarea/reconstrucția, vor fi prezentate Biroului Parlamentului European, organul politic 
responsabil de gestionarea aspectelor administrative, organizaționale și financiare ce țin de 
funcționarea instituției. 
Prezentarea va avea la bază raportul comisiei de evaluare privind meritele, avantajele și dezavantajele 
proiectului (proiectelor) prezentat(e). Această prezentare va conține, în mod deosebit, concluziile unei 
evaluări independente a costurilor celor două proiecte selectate, realizată pe o bază comună ce va fi 
comunicată împreună cu invitația de participare la concurs. Prin participarea la concurs, concurenții 
acceptă rezultatele acestei evaluări. 
Pe această bază, Biroul va stabili proiectul care urmează să fie elaborat într-o etapă ulterioară. 
După încheierea acestei operațiuni, toate plicurile conținând codul de identificare al schițelor vor fi 
deschise pentru a se putea identifica autorii fiecărei schițe. 
Cesiunea drepturilor de reproducere și de comunicare către public a imaginilor fotografiate și filmate 
ale clădirii restructurate, astfel cum sunt definite la articolul II.1.7 ultimul paragraf, precum și 
renunțarea prevăzută la paragraful respectiv, va fi retribuită, în urma procedurii prevăzute la 
articolul 11.1.b din Anexa la Regulamentul financiar, prin plata către concurentul care a prezentat 
proiectul ales spre realizare a sumei de 100 000 EUR fără TVA, în schimbul primirii unei facturi „pentru 
plata finală”. 
 

CAPITOLUL 2. MISIUNEA DE 
ASISTENȚĂ  

ASPECTE GENERALE  

Parlamentul European își rezervă dreptul, fără totuși a fi obligat să facă acest lucru, să inițieze, 
împreună cu candidatul câștigător al concursului, o procedură negociată în vederea semnării unui 
contract de servicii pentru o misiune de monitorizare a conceptului, în contextul procedurii de numire 
a operatorului de proiectare și construcție și de derulare a acesteia. 
În cazul în care Parlamentul European decide să inițieze procedura menționată mai sus, aplicarea ei s-
ar face în temeiul prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, în 
special articolul 11 alineatul (1) litera (d) din anexa 1 la respectivul regulament. 
Parlamentul European își rezervă, de asemenea, dreptul de a iniția o procedură negociată cu autorul 
celuilalt proiect prezentat Biroului, în temeiul prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii, în special articolul 11 alineatul (1) litera (b) din anexa 1 la respectivul 
regulament. 
 

MISIUNEA 

Sub rezerva încheierii unui contract, misiunea va fi descrisă în proiectul de contract și în caietul cu 
specificațiile tehnice ale misiunii, care vor fi comunicate la începutul procedurii de negociere. 
Aceasta va include următoarele faze, fără ca acestea să fie exhaustive și exclusive: 

 asistență în timpul pregătirii și desfășurării dialogului competitiv 
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 asistență înainte de depunerea permiselor 

 asistență pe parcursul evaluării permiselor 

 asistență în gestionarea modificărilor 

În cazul încheierii unui contract, numai asistența acordată Parlamentului European în timpul pregătirii 
și derulării procedurii de dialog competitiv va face obiectul misiunii în mod obligatoriu, realizarea 
celorlalte servicii fiind opțională. 
 

DIALOGUL COMPETITIV  

Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului următor, autorul (autorii) proiectului ales de Parlamentul 
European pentru realizare nu poate (pot), în niciun caz, să participe la procedura dialogului competitiv 
pe care Parlamentul European își rezervă dreptul să o inițieze la încheierea concursului, nici să 
contacteze sau să accepte orice contact cu participanții la procedura de dialog competitiv menționată 
anterior. 
În cazul în care un contract trebuie semnat între Parlamentul European și autorul (autorii) proiectului 
ales de Parlamentul European pentru realizare, contractul va prevedea derogări de la această regulă 
generală și va stabili normele de aplicare ale ei.  
 
 

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA 
PUBLICĂ A SCHIȚELOR  

La sfârșitul concursului de schițe sau al procedurii negociate cu câștigătorul, în cazul în care 
Parlamentul ar decide inițierea unei astfel de proceduri, Parlamentul European va organiza o expoziție 
publică cu toate schițele concurenților declarate admisibile.  
Toți concurenții vor fi invitați la vernisajul expoziției publice. 
După închiderea expoziției, schițele concurenților necâștigători pot fi retrase în termen de 30 de zile 
calendaristice, pe baza unei programări.  
Cererile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

PARTEA VI. LISTA ANEXELOR 
Anexa 1: Carta de etică și comportament în domeniul mediului  
Anexa 2: Tabelul funcțiilor 
Anexa 3: Calendarul provizoriu 
Anexa 4:  Localizare, amplasare și vederi asupra clădirii existente 
Anexa 5: Discipline tehnice 
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