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1. Tariful de proiectare tine cont de tariful minim recomandat de OAR? 

La nivel european sistemele tarifare, și mai ales cele minimale, nu mai sunt recunoscute și 

nici utilizate.  

 

2. Cum decurge o zi obisnuita in tabara pentru un copil si insotitorul sau? 

În tabără incluzivă vor veni copii cu orice dizabilitate sau fără. Este important ca spațiul să fie 

accesibil tuturor. Activitățile vor fi gândite ca programe de dezvoltare potrivite obiectivelor 

fiecărui grup, ghizii copiilor vor fi psihologi pregătiți în metode de dezvoltare și modelare a 

comportamentelor. Programele din taberele pe care specialiștii Help Autism le-au creat 

pentru copiii cu autism sunt doar niște modele adaptate spațiilor tip cabană. Tabără incluzivă 

gândită de participanți trebuie să ofere mult mai multe provocări și stimuli pentru toți copiii. 

Copiii cu autism au nevoie de însoțitor pentru a exersa într-un mediu necunoscut ceea ce 

învață în camera de terapie și pentru a face față altor provocări care vin din interacțiunea cu 

mediul. Acest proces se numește generalizare. De exemplu, la rutina de dimineața fiecare copil 

este ajutat de către terapeut să-și exerseze abilitățile de autonomie personală și independența 

- spălat pe față, pe dinți, schimbat de pijamale în hainele de zi, pus hainele în dulap. 

La mese, majoritatea copiilor cu autism prezintă dificultăți în multe etape: stat la masă, 

mâncat independent, acceptarea mâncărurilor noi (a texturilor și culorilor diverse etc.), de 

aceea este important ca terapeutul să-l ajute pe copil să-și exerseze abilitățile de a sta la masă, 

a folosi tacâmurile, de a aștepta până când toți copiii termină și vine următorul fel de mâncare. 

La activități în aer liber - de cele mai multe ori sunt activități sportive care să-i ajute pe copii 

în dezvoltarea abilităților de independență, autonomie personală și o mai bună încredere în 

forțele proprii, terapeutul este cel care îl ajută pe copil să fie parte activă din grup, să participe 

la activități (chiar dacă ii oferă full prompt - face împreună cu el în același timp), să-și facă 

prieteni, să socializeze, să respecte reguli sociale. 

În tabere, copiii pot face activități de crafting - pun în aplicare ceea ce învață în camerele de 

terapie și exersează motricitatea fină (lipim, decupăm, colorăm, punem biluțe pe șnur etc.); 

jocuri de rol sau simularea unor situații sociale (făcut cumpărături, gătit, traversat strada).  

 

 

3. Masurile ISU sugerate sunt obligatorii chiar daca nu se impun conform normativ P 118? 

Propunerile participantilor vor ține cont și vor respecta legislația  în vigoare din România. 



4. Ce normativ s-a folosit pentru tema de concurs? 

 Tema de concurs a avut la baza NP051, NP 079-2002, Ordin 65/2013 și Ordinul nr. 56/1995. 

 

5. Toate camerele sunt destinate pers. cu handicap loco-motor (cazarile vor fi pe unu sau 

doua nivele din cauza suprafetei mici a terenului construibil)? La parcari exista un procent 

destinat acestora, de ce nu se foloseste ca principiu si pentru cazari; s-ar simplifica 

semnificativ gabaritele rezultate si s-ar economisi bani. 

Cerințele spațiale legate de accesibilitate se adresează mai multor categorii de dizabilități, nu 

se limitează la cele locomotorii. De asemenea, soluțiile ar trebui să creeze un spațiu incluziv 

atât pentru copii, cât și pentru însoțitori sau angajați care pot avea sau nu dizabilități. Tema 

nu solicită un procent de camere destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii, deoarece 

ar putea genera segregare. Sunt posibile soluții etajate cu condiția de a avea o strategie fiabilă  

care să țină cont de criteriile de accesibilitate și incluziune.  

 

6. Este o obligatoriu ca bucataria sa fie de 250 mp, un spatiu mult prea mare raportat la 

numarul de utilizatori, 100-120 utilizatori, dar si la dimensiunea salii de mese=150 mp? Ce 

normativ, incadrare s-a folosit? 

Beneficiarii doresc sa prepare mancarea în cadrul restaurantului, indiferent de tipul de 

mancare. Spațiul estimat al bucătăriei nu conținute doar spațiu de lucru ci și depozitări, 

vestiare si toalete cu dusuri, anexe, holuri, intrare secundara, necesare unei bucătării 

funcționale.  

 

7. Se pot cumula functiunile mari: sala de mese-sala multifuctionala, terapie prin gatit-

bucatarie, dar si cele mai mici: grupuri sanitare in sapatiile publice, etc, in asa fel incat sa 

existe un spatiu mai amplu, mai usor de gestionat si mai eficient din punct de vedere al 

incalzirii sau al racirii? 

Pentru spațiile majore posibilitatea este de cuplare, iar pentru spațiile de strictă utilitate și 

tehnice pot fi gândite soluții de cuplare sau de comasare în măsura respectării legislației în 

vigoare.  

 

8. Ventilatiile mecanice (climatizare pe timp de vara) la camere sunt obligatorii? Nu se 

justifica nici din punct de vedere climatic dar nici din punct de vedere financiar. 

Solutiile de climatizare si ventilare tin de fiecare solutie in parte, iar ventilațiile mecanice de 

climatizare pe timp de vară nu sunt obligatorii. 

 



9. Buna ziua. In documentatie nu exista planul topo in format digital, necesar pentru a lucra 

sistematizarea terenului. Va rugam sa-l puneti la dispozitie. Multumesc 

Planul topografic în varianta digitală va fi pus la dispoziție printr-o erata pe pagina 

concursului.  

 

10. Suprafetele utile din "Tabelul de suprafete" contin si suprafata circulatiilor aferente, sau 

vom adauga la acestea circulatii precum coridoare, scari, lobby etc? 

Suprafețele utile din tabel, sunt estimative și conțin circulații precum coridoarele și holurile. 

Prin temă se permite mărirea sau micșorarea suprafețelor in funcție de conceptul soluției 

propuse, printr-o variație de plus-minus 10%. 


