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CONCURS INTERNATIONAL DE SOLUTII | SPITALUL DE COPII CLUJ-NAPOCA 
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI | RUNDA 3 
 
INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION | CHILDREN’S HOSPITAL CLUJ-NAPOCA 
QUESTIONS AND ANSWERS | ROUND 3 
    

Nr.  

No. 

Întrebare 

Question 

Răspuns 

Answer 

1.  RO: Trebuie ca proiectul să aibă un nume special? 

EN: Must the project have a special name? 

RO: Conform art. 3.6.5 din Regulamentul Concursului, planșele vor conține, în 
partea de sus, titlul: CLUJ-NAPOCA CHILDREN’S HOSPITAL – DESIGN 
COMPETITION. 

De asemenea, articolul 3.8 Predarea Proiectelor, punctul3.8.1.indică faptul că pe 
ambalaj / tub se va menționa: FOR THE COMPETITION CHILDREN’S HOSPITAL 
CLUJ-NAPOCA 

 

EN: According to art. 3.6.5 from the Competition Rules, the title CLUJ-NAPOCA 
CHILDREN’S HOSPITAL – DESIGN COMPETITION will be written on the upper 
side of the project sheets.  

Article 3.8 Project Submission also mentions that the mention FOR THE 
COMPETITION CHILDREN’S HOSPITAL CLUJ-NAPOCA will be marked on the 
package / tube. 
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2.  RO: Este posibil să se facă livrarea ca fișier digital, pentru 
securitate? 

EN: Is it possible to make a delivery as a digital file for 
security? 

RO: Redăm răspunsul pentru întrebarea 7 din cadrul Rundei 2 „Întrebări și 
Răspunsuri”, document publicat pe site-ul concursului în data de 12 aprilie 2021: 
(https://www.oar.archi/ro/concursuri/comunicate/spitalul-de-copii-cluj) 

Conform Regulamentului concursului, punctul 3.8.2: „(1) Proiectele vor fi predate 
direct sau expediate prin curier la sediul secretariatului de primire, cu adresa: 
Consiliul Județean Cluj, Calea Dorobanților nr. 106, Cluj-Napoca (tel. 0728 330 
140). (2) Data și ora limită a predării proiectelor depuse la sediul secretariatului de 
concurs sau transmise prin curier este cea stabilită în calendarul de concurs. 
Depășirea datei și orei limită atrage respingerea ofertei.” 

Pentru păstrarea anonimatului conform Legii 98/2016 și pentru aplicarea corectă și 
coerentă a procedurii de dublă anonimizare descrisă în Regulamentul concursului, 
coletele conținând proiectele de concurs trebuie trimise fizic, conform 
Regulamentului de concurs. Această prevedere derivă atât din respectarea 
standardelor Uniunii Internaționale a Arhitecților, Regulamentul UIA pentru 
organizarea concursurilor de arhitectură, punctul 4.3.: „Este esențial ca materialele 
să fie prezentate în format fizic în procesul de evaluare al juriului,” cât și din faptul 
că lansarea concursului (12.02.2021) a avut loc în perioada pandemiei Covid-19, și 
nu înainte de izbucnirea acesteia, caz în care nu mai poate fi invocată forța majoră 
pentru modificarea procedurii în timpuldesfășurării concursului. Rugăm toți 
participanții să asigure transmiterea coletelor în timp util, până la termenul stabilit în 
calendarul de concurs. 

 

EN: We reiterate the answer to question 7 from Round 2 "Questions and Answers" 
document, published on the competition website on April 12, 2021: 

3.  RO: Este posibil să plătim în avans, pentru ca dvs. să tipăriți 
foile noastre în loc să le trimiteți prin poștă? 

EN: Is it possible to pay in advance, for you to print our 
boards instead of sending them by post? 

https://www.oar.archi/ro/concursuri/comunicate/spitalul-de-copii-cluj
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(https://www.oar.archi/ro/concursuri/comunicate/spitalul-de-copii-cluj) 

According to the Competition Rules, point 3.8.2: “(1) The projects shall be handed 
over personally or sent by courier to the headquarters of the Secretariat 
acknowledging the receipt of the projects, at the following address: Cluj County 
Council, CaleaDorobanților no. 106, Cluj-Napoca (tel. +4 0728 330 140). (2) The 
deadline for submitting the projects to the Competition Secretariat, either personally 
or by courier, is the one indicated in the Competition schedule. Exceeding the 
deadline shall entail the rejection of the offer.” 

In order to maintain anonymity according to Law 98/2016 and for the correct and 
coherent application of the double anonymization procedure described in the 
Competition Rules, the packages containing the competition projects must be sent 
physically, according to the Competition Rules. This provision derives both from the 
observance of the standards of the International Union of Architects, the UIA 
Competition Guide for the organization of architectural competitions, point 4.3: "It is 
critical that the submissions be physically present during the jury’s 
evaluationprocess," and the fact that the launch of the competition (12.02.2021) 
took place during the Covid-19 pandemic, and not before its outbreak, in which 
case force majeure can no longer be invoked to change the procedure during its 
conducting phase. We ask all participants to ensure that the packages are sent in a 
timely manner, by the deadline set in the Competition Calendar. 

4.  RO: Nordul se potrivește cu Nordul planului de 
amplasament? Nu găsim niciun simbol în materialul dvs. 

 

RO: Nordul este marcat în fișierul PT.pdf din Anexa 5.1 Ridicare topografică. De 
asemenea, în Anexa 6 – Documentație suport găsiți ortofotoplanul.  

 

https://www.oar.archi/ro/concursuri/comunicate/spitalul-de-copii-cluj
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EN: Does the north matches with the north of the location 
plane? We don’t find any symbol in your material. 

EN: The North is marked in the file PT.pdf from Annex 5.1 – Topographic Survey. 
At the same time, in Annex 6 – Support Documentation you can find the ortho-
photo-plan.  

5.  RO: Putem modifica ordinea conținutului de pe planșele A0? 
De exemplu, putem plasa perspectivele exterioareîn 
planșele 4/5/6 și perspectivele interioareîn planșa 3? 

EN: May we change the order of the contents on the A0 
boards? For example, may we place the external 
perspectives on board 4/5/6 and internal perspectives on 
board 3? 

RO: Concurenții vor respecta cerințele detaliate în Capitolul 4 din Tema de 
concurs, privind piesele tehnice de concurs (plan de situație, planuri, secțiuni etc.) 
și modul de dispunere a acestora pe planșe. În ceea ce privește elementele grafice 
(perspective, schițe etc.), dispunerea acestora este la latitudinea concurenților, cu 
condiția păstrării coerenței prezentării.   

 

EN: The participants will respect the requirements detailed in Chapter 4 of the 
Competition Brief, concerning the technical competition drawings (site plans, floor 
plans, sections etc.) with regards to their positioning on the competition boards. 
The participants can change the position of the graphical elements (external and 
internal views, sketches etc.), as long as the coherence of the presentation is 
maintained. 

6.  RO: A0 este o dimensiune neobișnuită a planșei, ați putea 
lua în considerare posibilitatea de a trece la A1? 

EN: A0 is an unusual board, could you please consider the 
possibility to change to A1? 

RO: Concurenții vor respecta formatul specificat prin Tema de concurs, respectiv 
A0 – paginat vertical. 

 

EN: The participants will respect the layout specified in the Competition Brief – 
namely, A0 portrait. 
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7.  RO: În urma ultimei runde de întrebări si răspunsuri, ați 
specificat că în data de 16.04.2021 veți publica detalii 
despre centura metropolitana.  

Ne puteți informa va rog când vom avea acces la aceste 
informații? 

EN: Following the last round of questions and answers, you 
specified that on 16.04.2021 you will publish details about 
the metropolitan belt. 

Can you please inform us when we will have access to this 
information? 

RO: Din păcate, dat fiind faptul că proiectul centurii metropolitane este în lucru, 
documentele solicitate nu au putut fi puse la dispoziția Autorității Contractante într-
un interval de timp adecvat pentru a putea deveni parte a documentației de 
concurs.  

Ținând cont de faptul ce proiectul centurii metropolitane și al spitalului de pediatrie 
se vor desfășura în paralel, în fazele ulterioare concursului, cele două echipe de 
proiectare se vor corela în ceea ce privește rezolvarea punctelor de acces pe sit, 
asigurând integrarea celor două proiecte. 

 

EN: Unfortunately, given that the project of the metropolitan beltway is in progress, 
the clarifications could not have been transmitted to the Contracting Authority in a 
timely manner, in order to include them in the competition materials. 

Taking into the account the fact that both the project of the metropolitan beltway 
and the hospital project will develop during the same period of time, following the 
competition the project teams will coordinate with regards to the access points on 
the beltway, thus ensuring the integration of the two projects. 

8.  RO: Pentru a conecta cele două zone edificabile, pe ambele 
părți ale conductei și ale drumului, aveți de gând să 
construiți un nivel pe înălțime? Existăun document .dwg care 
prezintă ceva similar? 

EN: In order to connect the two edificable area, in the both 
sides of the pipeline and road. Ar you planing to build a level 

RO: Propunerile pot include supra-traversarea centurii metropolitane prin 
intermediul unor poduri. Nu se acceptă variante care propun tuneluri.  

 

EN: The proposals can include the over-crossing of the metropolitan beltway 
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in high? There is a document dwg that is showing something 
similar, isn’t it? 

through bridges. Proposals that include tunnels are not accepted. 

9.  RO: Este posibilă amplasarea parcării în zona non-
edificabilă? 

 

EN: Is it posible to place parking in the non edificable area? 

RO: Conform Anexei 2 a Legii 350/2001, zona non aedificandi funcționează în 
baza unei reguli urbanistice potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din rațiuni 
de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizații de 
construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau 
de funcțiunea propusă.  

Ținând cont de faptul că parcarea va fi inclusă în cerințele aferente documentației 
tehnice de autorizare a lucrărilor de construire (DTAC), aceasta nu poate fi 
organizată într-o zonă ne-edificabilă.  

 

EN: According to Annex 2 of Law 350/2001, a non aedificandi area is based on an 
urban planning rule stating that within a specifically limited area, out of reasons 
related to urban developed, no building permits can be issued. This requirement 
can have a temporary or permanent character and is valid regardless of the 
ownership structure of function.  

Taking into account that the parking lot will be included in the requirements for the 
Technical Documentation for the Authorization of the Construction works (DTAC), it 
cannot be organized in a non edificable area. 

10.  RO:Ce tip de vânt există în zonă? RO: Conform Memoriului General aferent Planului Urbanistic General al 
Municipiului Cluj-Napoca, pe teritoriul administrativ al orașului, predomină vânturile 
din sectorul vestic, cu componenta principală nord-vestică a cărei frecvență medie 
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EN: What type of winds are there in the area? anuală este de 12.8%. În ordine descrescândă urmează frecvențele din sectorul 
nordic, estic și sudic, iar valoarea calmului este de 45.4%. 

Pentru mai multe detalii privind aceste aspecte, vă rugăm să consultați și Studiul 
de Fundamentare privind cadrul natural, zonele naturale protejate și mediul aferent 
Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj. Acesta este disponibil online 
aici: https://www.patjcluj.ro/rezultatele/studii-de-fundamentare/studiul-de-
fundamentare-privind-cadrul-natural-zonele-naturale-protejate-si-mediul.html 

 

EN: According to the General Factum of the General Urban Plan of Cluj-Napoca,on 
the administrative territory of the city, the winds coming from the west are 
predominant, with a north-west component whose frequency is 12.8%. They are 
followed by frequencies from the northern, eastern and southern sectors and the 
value of the calm is situated around 45.4%.  

For further information concerning these aspects, please consult the study related 
to natural environment and natural protected area from theSpatial Plan of Cluj 
County,available online here: https://www.patjcluj.ro/rezultatele/studii-de-
fundamentare/studiul-de-fundamentare-privind-cadrul-natural-zonele-naturale-
protejate-si-mediul.html 

11.  RO: Puteți indica o piatră (material de fațadă și podea) care 
reprezintă zona dvs.? 

EN: Could you please indicate a stone (facade and floor 
material) that represents your area? 

RO: Piatra care reprezintă zona Transilvaniei și implicit zona Clujului (din ea fiind 
realizate inclusiv construcțiile monument istoric) este tuful vulcanic. 

 

EN: Vulcanic tuff is the stone that represents the area of Transylvania and implicitly 

https://www.patjcluj.ro/rezultatele/studii-de-fundamentare/studiul-de-fundamentare-privind-cadrul-natural-zonele-naturale-protejate-si-mediul.html
https://www.patjcluj.ro/rezultatele/studii-de-fundamentare/studiul-de-fundamentare-privind-cadrul-natural-zonele-naturale-protejate-si-mediul.html
https://www.patjcluj.ro/rezultatele/studii-de-fundamentare/studiul-de-fundamentare-privind-cadrul-natural-zonele-naturale-protejate-si-mediul.html
https://www.patjcluj.ro/rezultatele/studii-de-fundamentare/studiul-de-fundamentare-privind-cadrul-natural-zonele-naturale-protejate-si-mediul.html
https://www.patjcluj.ro/rezultatele/studii-de-fundamentare/studiul-de-fundamentare-privind-cadrul-natural-zonele-naturale-protejate-si-mediul.html
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the area of Cluj, having been used for historical buildings as well. 

12.  RO: Este posibil să se includă apă (bazin) pentru reabilitare? 

EN: Is it possible to include water (pool) for rehabilitation? 

RO: După cum este prevăzut în Anexa 1.2 / Sub-secțiunea Bază de tratament, 
tema de concurs solicită concurenților realizarea unui set de bazine terapeutice. 
Acestea vor servi procedurilor de recuperare / reabilitare a pacienților internați.  

 

EN: As specified in Annex 1.2 / Sub-section Treatment Zone (Baza de tratament), 
the Competition Brief includes a requirement for a set of therapeutic pools. They 
will be used for procedures related to the rehabilitation of the patients. 

13.  RO: Aveți nevoie de un fel de crematoriu sau aceste deșeuri 
sunt transportate departe de spital? 

EN: Do you need some kind of crematory or is this waste 
transported far away the hospital? 

RO: Deșeurile nu se vor incinera în incinta spitalului. Acestea vor fi transportate în 
afara incintei spitalului, prin intermediul unor contracte cu firme specializate. 
Concurenții pot prevedea sisteme care macină si auto-clavează deșeurile. 

 

EN: Waste will not be incinerated on hospital premises. They will be transported 
outside hospital premises, through specialised services. The participants can 
include systems that grind and autoclave the waste. 

14.  RO: În ceea ce privește zona spitalului universitar, vă 
întrebăm despre necesitatea unei săli de curs pentru 
studenții la medicină? 

EN: Concerning the University hospital area, we question 

RO: După cum este prevăzut în Anexa 1.2 / Sub-secțiunea Bloc Administrativ & 
Cercetare, tema de concurs solicită concurenților organizarea unui set de spații 
pentru cursuri și conferințe. În ceea ce privește spațiile de studii, în măsura în care 
soluțiile arhitecturale propuse permit, concurenții au libertatea de a completa tema 
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about the need for a lecture hall for medical students? de concurs cu acest tip de spații.   

Tema de concurs nu solicită în mod expres organizarea unor spații de odihnă 
dedicate studenților la medicină. În măsura în care soluțiile arhitecturale propuse 
permit, concurenții au libertatea de a completa tema de concurs cu acest tip de 
spații.   

 

EN: As specified in Annex 1.2 / Sub-section Administrative area & Research (Bloc 
Administrativ & Cercetare), the Competition Brief requires the participants to 
include a set of spaces for classes and lectures. Concerning the dedicated study 
areas, if the architectural layouts allow, the participants can include these types of 
spaces. 

The Competition Brief does not make specific requirements with regards to the 
resting places dedicated to students. If the architectural layouts allow, the 
participants can include these types of spaces. 

15.  RO: În ceea ce privește zona spitalului universitar, vă 
întrebăm despre necesitatea mai multor camere (odihnă, săli 
de studiu) pentru studenții la medicină? 

EN: Concerning the University hospital area, we question 
about the need for more rooms (rest-, studyrooms) for 
medical students? 

16.  RO: În ceea ce privește zona spitalului universitar, vă 
întrebăm cu privire la necesitatea unui spațiu suplimentar 
pentru cercetări experimentale, de exemplu laboratoare? 

EN: Concerning the University hospital area, we question 
about the need for additional space for experimental 
research, for example laboratories? 

RO: După cum este prevăzut în Anexa 1.2 / Sub-secțiunea Bloc Administrativ & 
Cercetare, tema de concurs solicită concurenților organizarea unui nucleu de 
cercetare, care include atât laboratoare, cât și spații de lucru și birouri.  

În ceea ce privește spațiile pentru asistenții medicali, tema de concurs solicită 
organizarea unor spații dedicate în cadrul fiecărei secții, respectiv camere de lucru 
dedicate asistenților medicali. De asemenea, în cadrul fiecărei secții se solicită 
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17.  RO: În ceea ce privește zona spitalului universitar, vă 
întrebăm despre nevoia de facilități pentru cercetare clinică, 
de exemplu birouri suplimentare? Cum este calitatea acestor 
camere? Fiecare asistent medical / specialist are nevoie de 
cameră proprie cu computer? 

EN: Concerning the University hospital area, we question 
about the need for facilities for clinical research, for example 
additional offices? How is the quality of these rooms? Does 
every nurse/specialist need own room with computer? 

organizarea unor spații de lucru dedicate medicilor specialiști și rezidenți (săli 
multifuncționale / camere rezidenți). 

 

EN: As specified in Annex 1.2 / Sub-section Administrative area & Research (Bloc 
Administrativ & Cercetare), the Competition Brief requires the participants to 
include a research area, comprising both research labs and offices.  

Concerning the spaces dedicated to nurses, the Competition Brief requires that 
each ward should have a dedicated working room for nurses. At the same time, 
there are clear specifications that each ward should include working areas for 
specialists and resident doctors (see multifunctional rooms / residents’ rooms). 

18.  RO: Amenajarea peisajeră integrală a parcelei afectată 
proiectului,nu poate fi prezentată în paginarea impusă decât 
la scara 1/1500. Prezentarea parțială a acestei propuneri 
tratând parțial proiectul peisajer, la o scara superioară 
(1/750), chiar dacă mărește definiția desenului nu poartă 
decât informații parțiale. Fiind vorba în principal de 
oorganizare teritorială analiza va trata în mod normal numai 
planul integral. Dacă se dorește o detaliere a soluțiilor 
peisagere preconizate la o scara care să faciliteze lectura 
există și alte modalități, care ar trebui lăsate la latitudinea 
concurenților, permițând astfel eliberarea suprafeței ocupată 
de planul la scara 1/750, pentru a o utiliza la ilustrarea unui 
alt subiect major. 

RO: Conform prevederilor temei de concurs, concurenții vor include pe planșe un 
plan de situație aferent zonei dedicate Spitalului de Pediatrie, realizat la scara 
1:750, unde:  

• Se vor prezenta punctele de acces, modul de organizare a circulației în 
zona dedicată Spitalului de Pediatrie, modul de amenajare / ierarhizare a 
spațiilor publice, semi-publice și/sau private rezultate. 

• Planul va include o propunere de amenajare peisajeră a parcului și a 
zonelor de relaxare care vor deservi spitalul, cu detalierea elementelor care 
contribuie la creșterea confortului fizic și emoțional al pacienților și 
aparținătorilor. 

Drept urmare, planul realizat la scara 1:750 vizează doar incinta dedicată Spitalului 
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EN:The complete landscaping of the plot affected by the 
project can only be presented in the required pagination at 
1/1500 scale. The partial presentation of this proposal 
partially dealing with the landscape project, at a higher scale 
(1/750), even if it increases the definition of the drawing, it 
only carries partial information. Being mainly a territorial 
organization, the analysis will normally only deal with the 
complete plan. If a detailing of the planned landscape 
solutions at a scale to facilitate reading is desired, there are 
other ways, which should be left to the competitors, thus 
allowing the release of the surface occupied by the plan at 
1/750 scale, to use it to illustrate another major topic. 

de Pediatrie și nu întreaga parcelă dedicată concursului. Parcul și zonele de 
relaxare la care se face referire, detaliate în acest plan, vizează doar spațiile verzi 
dedicate Spitalului de Pediatrie și situate în incinta aferentă acestuia. Totodată, 
planul realizat la scara 1:750 este singurul plan în care se prezintă propunerile de 
amenajare a incintei. Drept urmare, se menține cerința prezentării acestui plan 
între piesele de concurs.  

Planul realizat la scara 1:1500 vizează întreaga parcelă, urmărind prezentarea 
strategiei de sistematizare a întregului sit și nu detaliile de amenajare peisajeră.  

 

EN: According to the specifications of the Competition Brief, the participants will 
include on their competition boards a site plan detailing the area dedicated to the 
Children’s Hospital, scale 1:750, where they will present: 

• The access points, the traffic scheme for the area dedicated to the 
Paediatric Hospital, the hierarchy system and urban design proposals for 
the public, semi-public and / or private spaces; 

• A landscaping proposal for the park and the relaxation areas that will serve 
the hospital. The elements that contribute to increasing the physical and 
emotional comfort of patients and relatives will be detailed.  

The 1:750 plan considers the precinct of the Children’s Hospital and not the entire 
plot dedicated to the competition. The park and relaxation areas referred to in the 
brief are the ones serving the Children’s Hospital and situated within its precinct. 
Thus, the 1:750 plan is the only plan that presents the urban design and 
landscaping proposals for the Children’s Hospital precinct. The requirement to 
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include this plan is maintained.  

The 1:1500 plan considers the entire plot, focusing on the presentation of the 
systematisation strategy and not the landscaping proposal.  

19.  RO: Valorile coeficienților de repartiție a suprafețelor 
construite per pat existente in programul tehnic prezintă 
valori contradictorii, de 98 și, respectiv, 121 m2/pat . 

Valoarea mică corespunde cu o arie desfășurată construită 
finala aproiectului, de aprox. 60000m2. Acesta valoare est 
inferioară coeficienților constatați in urma analizelor tratând 
realizări specific asemănătoare edificate in domeniu in ultimii 
20 de ani in Europa. Programul tehnic lasă la latitudinea 
participanților, fără a furniza criterii cantitative, realizarea 
circulațiilor verticale și orizontale care definesc legăturile 
între diferitele entități funcțional-medicale tratate in program. 
Realizarea acestora, integrând criterii de raționalitate, 
modularitate și eficientă, va induce o majorare a 
coeficientului de 98 m2/pat, care  se apropie de 121m2. 
Precizați care este coeficientul m2/pat de atins in analiza 
arhitecturala care va genera dimensiunea proiectului. 

EN:The values of the distribution coefficients of the built-up 
areas per bed, existing in the technical program present 
contradictory values, ie of 98 and 121 m2/bed, respectively. 

The small value corresponds to a developed final built area 

RO: Conform prevederilor temei de concurs (capitolul 3.3.1 – Structură 
funcțională): 

• Suprafețele incluse în tema de concurs și anexele acesteia pentru diverse 
tipuri de spații au caracter indicativ. 

• Suprafața construită desfășurată poate fi modificată, cu condiția de a nu 
depăși o suprafață construită desfășurată medie de 100 mp/pat. 

De asemenea vă rugăm să revedeți răspunsurile la întrebările 75, 85, 97, 101, 102 
din sesiunea precedentă de întrebări și răspunsuri  -  Q&A2.  

 

EN: According to the Competition Brief’s provisions (chapter 3.3.1 - Functional 
structure): 

• The areas included in the competition brief and its annexes for various 
types of spaces are suggestive. 

• The developed built surface can be modified, if it does not exceed an 
average developed built surface of 100 sqm / bed. 

At the same time, please see the answers to the questions 75, 85, 97, 101, 102, 
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of the project, of approx. 60000m2. This value is lower than 
the coefficients found after the analyzes dealing with 
specifically similar achievements built in the field in the last 
20 years in Europe. The technical program leaves to the 
participants without providing quantitative criteria, the 
realization of vertical and horizontal circulations that define 
the connections between the different functional-medical 
entities treated in the program. Their realization, integrating 
criteria of rationality, modularity and efficiency will induce an 
increase of the coefficient of 98 m2/bed, which is close to 
121m2. Specify the coefficient m2/bed to be reached in the 
architectural analysis that will generate the size of the 
project. 

from the previous Q&A sessions: Q&A2.  

20.  RO: Am găsit in listele cu suprafețe, mai multe situații, de 
exemplu administrația, unde suma totală a suprafețelor 
detaliate, nu corespunde cu suma totală scrisă la începutul 
tabelului. 

În tabel, blocul administrativ este enunțat la 600m2, in 
realitate, toate birourile adiționale fac un total de 800m2. Ce 
cifră respectăm? 

EN: We found in the lists of areas, several situations, for 
example the administration, where the total amount of 
detailed areas, does not correspond to the total amount 
written at the beginning of the table. 

RO: Eroarea menționată de dumneavoastră va fi tratată ca o eroare materială și nu 
va avea impact asupra evaluarea soluțiilor. După cum este specificat și în 
subcapitolul 3.3.1 – Structură funcțională, suprafețele incluse în tema de concurs și 
anexele acesteia pentru diverse tipuri de spații au caracter indicativ. Concurenții 
pot modifica aceste suprafețe, în funcție de soluția arhitecturală propusă.  

 

EN: The error you mentioned will be treated as a material error and will not impact 
the evaluation of the solutions. As specified in subchapter 3.3.1 - Functional 
structure, the areas included in the competition brief and its annexes for various 
types of spaces are suggestive. Competitors can modify these surfaces, 
depending on the proposed architectural solution. 
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In the table, the administrative block is stated at 600m2, but 
in reality, all the additional offices make up for a total of 
800m2. What value do we respect? 
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