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CONCURS INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII 

CENTRUL INTEGRAT DE TRANSPLANT CLUJ-NAPOCA 

 

RAPORTUL JURIULUI 

 

DATĂ:  03-06 SEPTEMBRIE 2020 

LOC: CLUJ ARENA, CLUJ 

 

1.     JURIUL: 

Membri titulari: 

 

Arh. Claudiu Salanță 

Dr. Andrei Leșan 

Dr. Peter Jaksch 

Arh. Ștefan Bâlici 

Arh. Oana Gavriliu  

Arh. Andrei Șerbescu  

 

Membri supleanți: 

 

Dr. Alexandru Coman  

Arh. Silviu Aldea 

 

2. ORGANIZAREA JURIULUI 

Arh. Dirk D’herde, membru titular al Juriului, nu a putut fi prezent la sesiunile de Jurizare, 

din motive obiective. Toți ceilalți membri ai juriului au fost prezenți pe parcursul lucrărilor 

juriului. Conform articolelor 1.5.4 și 1.5.6 din Regulamentul Concursului și conform 

Regulamentului pentru Concursuri de Arhitectură OAR/UIA, profesia reprezentată de 

membrul lipsă a fost înlocuită de membrul supleant reprezentant al aceleiași profesii: 

arh. Silviu Aldea l-a înlocuit pe arh. Dirk D’herde, ca membru deplin al Juriului. 

Președintă al Juriului a fost votată în unanimitate arh. Oana Gavriliu.  

 

Alături de Juriu au fost prezenţi în calitate de: 

- Consilier profesional: arh. Andreea Tănase, 

- Președinte al Comisiei tehnice: arh. Mirona Crăciun, 

- Secretar jurizare: arh. Ilinca Pop.  

 

În concurs s-au prezentat 44 proiecte. Toate proiectele au respectat prevederile 

Regulamentului Concurslui în ce privește procedura Secretariatului de primire.  

 

Astfel, în procedura de Comisie tehnică au intrat 44 proiecte. 

 

Președintele Comisiei tehnice a prezentat Juriului Raportul Comisiei tehnice întocmit în 

urma verificării respectării cerințelor formale de prezentare din Temă și condițiile 

Regulamentului. In baza art. 2.3.4, art. 2.3.5 si art. 3.9.6 din Regulamentul concursului, 

Comisia tehnică a sesizat Juriului faptul că proiectele cu numerele de concurs 53, 60 și 
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90 nu conțin Propunerea Financiară, respectiv proiectul cu numărul 55 prezintă 

Propunerea Financiară semnată și ștampilată, încălcând prevederile referitoare la 

anonimat. Cele patru proiecte au fost propuse spre descalificare în baza prevederilor din 

Regulamentul Concursului. Juriul a decis descalificarea proiectelor cu numerele de 

concurs 53, 60, 90 și 55.  

 

Astfel, în Jurizare a fost admis un număr de 40 de proiecte.  

 

3. CRITERII DE ATRIBUIRE: 

 

Punctajul maxim este 100 puncte.  

 

 Criteriu Punctaj 

maxim  

A Satisfacerea cerințelor spațiale, funcționale și tehnice 70 puncte 

A1 Calitatea intervenției urbanistice: 15 puncte 

 Parcela care face obiectul concursului este poziționată în 

zona centrală a Municipiului Cluj-Napoca, la limita 

Ansamblului Clinicilor Universitare, ansamblu monument 

istoric. Fiind vorba de o intervenție într-un sit protejat, 

calitatea intervenției urbanistice va avea un impact direct 

asupra dezvoltării ulterioare a zonei. Dat fiind contextul urban 

complex în care operăm, soluția nu poate fi evaluată 

independent, fără a propune o soluție viabilă pentru întreg 

Ansamblul Clinicilor Universitare. Astfel, se vor evalua cu 

precădere următoarele aspecte:  

• Conceptul de amenajare propus pentru întreg Ansamblul 

Clinicilor Universitare;  

• Conceptul de amenajare propus pentru parcela care face 

obiectul concursului (modul de ocupare a parcelei, 

fluidizarea relației dintre spațiul public și Ansamblul 

Clinicilor Universitare, relaționarea cu parcul dintre 

terasele II și III).  

• Conceptul de amenajare propus pentru parcul dintre 

terasele II și III (diversitatea spațiilor verzi propuse, 

relațiile spațiale și urbane create).  

 

A2 Funcționalitatea soluției propuse  35 puncte 
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 Criteriu Punctaj 

maxim  

 Proiectul vizează o funcțiune medicală complexă, grevată de 

o serie de constrângeri normative, generate de cadrul legal în 

vigoare. Pentru a pune bazele unui demers fezabil, este 

esențial ca soluția propusă să răspundă tuturor cerințelor 

spațiale și funcționale impuse prin tema de proiectare și să 

respecte cadrul legal în vigoare. Astfel, în evaluarea 

proiectelor, se vor urmări subcriteriile enunțate mai jos:  

• Integrarea tuturor funcțiunilor solicitate prin tema de 

concurs și utilizarea judicioasă a spațiului; 

• Rezolvarea corectă a circuitelor medicale; 

• Soluții inovatoare propuse pentru rezolvarea și 

optimizarea funcțiunilor și circuitelor medicale, în special a 

blocului operator. 

• Viabilitatea structurală a soluției propuse;  

 

A3 Concept energetic  10 puncte 

 Criteriul evaluează capacitatea proiectului de propune o 

atitudine conștientă și sustenabilă în ceea ce privește 

consumul de energie, oferind soluții viabile privind reducerea 

consumului de energie pe termen mediu și lung. Se vor 

evalua următoarele aspecte:  

• Soluții propuse pentru reducerea pierderilor de energie;  

• Integrarea sistemelor de producere a energiei 

regenerabile în ansamblul arhitectural propus;  

 

A4 Oferta financiară privind serviciile de proiectare 10 puncte 

 Criteriul cuantifică valoarea serviciilor de proiectare prestate 

de către ofertant. Fiind vorba de  o funcțiune medicală 

complexă, finanțată din fonduri publice, este important ca 

raportul între serviciile prestate și contravaloarea lor să fie 

unul corect. 

• Costul efectiv al proiectării și încadrarea acestuia in 

plafonul maxim de cost estimat reprezintă un criteriu 

obligatoriu.  

• Neîncadrarea în plafonul maxim de cost conduce la 
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 Criteriu Punctaj 

maxim  

punctarea cu 0 a criteriului economic. 

B Atributele expresiv - ambientale ale intervenției 30 puncte 

B1 Expresivitatea plastică a volumului propus 20 puncte 

 Calitatea arhitecturală a volumului propus aduce plus-valoare 

atât proiectului, în întreg ansamblul său, cât și comunității 

locale. Printr-o inserție corectă, proiectul are șansa de a reda 

comunității un spațiu central, actualmente nefolosit, 

completând, totodată, și un țesut construit eterogen. Se vor 

evalua următoarele aspecte: 

• Potențialul soluției de a stabili un model de bune practici, 

atât în ceea ce relaționarea volumului propus cu țesutul 

construit existent;  

• Potențialul soluției de a stabili un model de bune practici, 

atât în ceea ce privește arhitectura medicală. 

• Caracterul reprezentativ / contemporan al volumului 

propus.  

 

B2 Calitatea și atmosfera spațiilor propuse 10 puncte 

 Criteriul evaluează capacitatea proiectului de a genera spațiu 

centrat în jurul nevoilor pacientului, utilizând finisajele 

propuse și relațiile dintre spații pentru a crea un mediu 

terapeutic, capabil să reducă stresul generat de actul 

medical. 

• Calitatea spațiilor propuse și a relațiilor vizuale generate, 

inclusiv relaționarea cu cadrul natural;  

• Orientarea ușoară în interiorul spitalului (wayfinding) și 

utilizarea ergonomică a spațiilor, în vederea creării unui 

mediu cât mai prietenos cu bolnavul.  

 

 

 

Algoritmul de calcul folosit pentru evaluarea finală a proiectelor este următorul:  

Punctaj final (maxim 100 puncte) = Punctaj Criteriu A + Punctaj Criteriu B Punctaj 

Criteriu A (maxim 70 puncte) = A1 + A2 + A3 + A4  

Punctaj Criteriu B (maxim 30 puncte) = B1 + B2  
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4. DESFĂȘURAREA JURIZĂRII – MODUL DE LUCRU 

 

Sesiunile de lucru ale Juriului au fost precedate de o vizită pe situl concursului și de o 

prezentare a Temei de către Consilierul Profesional al concursului, arh. Andreea 

Tănase. Au fost punctate particularitățile sitului în relație cu cerințele Temei.  

De asemenea, în urma analizării documentației de concurs și a modificărilor operate pe 

aceasta în luna iunie, arh. Andreea Tănase a prezentat Juriului o serie de 

neconcordanțe minore apărute între varianta în română și cea în engleză. Conform 

Anexei 2 a Raportului Juriului, Juriul a votat în unanimitate: discrepanțele sesizate nu au 

un impact major asupra structurării soluției, respectiv asupra elementelor care fac 

obiectul procesului de jurizare. Aceste aspecte nu vor conduce la depunctarea sau la 

evaluarea diferențiată a soluțiilor prezentate în cadrul concursului.  

S-a convenit ca selecția proiectelor să se realizeze prin mai multe runde de departajare 

a soluțiilor. 

Juriul și-a stabilit următoarea metodă de lucru: 

Runda I  

Într-o primă rundă, Juriul a analizat cele 40 de proiecte individual, atât în baza criteriilor 

de atribuire, cât și în ce privește cerințele Temei de concurs.  

O discuție colectivă a urmat analizei individuale, în urma căreia au fost selectate 

proiectele care oferă un răspuns optim atât cerințelor funcționale medicale, cât și celor 

arhitecturale. Treisprezece proiecte au fost eliminate în această rundă de dezbateri 

profesionale.  

Cele douăzeci și șapte de proiecte selectate după prima rundă au fost:  

50  52 54 56    61 62 

63 64  66 67 68 69 70 71 72 

    77 78 79 80  82 

83 84   87 88  91 92 93 

 

Runda II 

Sesiunile Juriului au continuat cu analiza fiecăruia dintre cele douăzeci și șapte de 

proiecte care au trecut cu succes de prima rundă. Membrii Juriului au discutat abordarea 

generală propusă de proiecte în relație cu contextul construit, pe de o parte, iar pe de 

altă parte au evaluat în detaliu modul de rezolvare al cerințelor arhitecturale și medicale.  

După această rundă de dezbateri, șapte proiecte au fost eliminate.  

Proiectele selectate pentru a merge mai de parte în a treia rundă au fost:  
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  52 54     61 62 

63 64   67  69 70  72 

    77 78 79   82 

83    87 88  91 92 93 

 

Runda III 

Juriul a continuat analiza celor douăzeci de proiecte selectate, concentrându-și atenția 

asupra proiectelor care arată o înțelegere temeinică a particularităților contextului, a 

complexității urbane a sitului și a cerințelor medicale și arhitecturale. Douăsprezece 

proiecte au fost eliminate după această rundă.  

Cele opt proiecte selectate pentru runda patru au fost:  

  52      61  

63 64      70   

      79   82 

       91   

 

Runda IV 

Dezbaterea profesională a Juriului a continuat cu o analiză aprofundată a propunerilor 

selectate pentru a patra rundă. Juriul a apreciat acele proiecte care negociază cu succes 

între funcționalitate și expresivitate și care au oferit cele mai bune răspunsuri în ce 

privește experiența pacientului, calitatea noului Centru de Transplant de a fi o clădire 

reprezentativă și relația soluțiilor propuse cu particularitățile sitului și clădirile existente.  

Cele cinci proiecte care au trecut cu succes de a patra rundă au fost: 63, 64, 70, 79, 82. 

Runda V – Acordarea premiilor 

Juriul a hotărât: 

Se acordă premiul I, contractul de proiectare cu o valoare estimată la nivelul sumei de 

3.248.500 EUR , fără TVA proiectului cu nr. 79 de concurs. 

Se acordă premiul II în valoare de 60.000 EUR proiectului cu nr. 63 de concurs. 

Se acordă premiul III în valoare de 30.000 EUR proiectului cu nr. 82 de concurs. 

 

 

5. DECLARAȚIA JURIULUI 
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Concursul pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj-Napoca este primul concurs de 

arhitectură de spital organizată în România și este o colaborare între Ordinul Arhitecților din 

România (OAR) și Consiliul Județean Cluj. 

Realizarea unui centru de transplant multiorgan răspunde unei nevoi crescânde de servicii 

chirurgicale salvatoare de vieți, atât la nivel național cât și regional. Amplasamentul propus, 

în Ansamblul Clinicilor Universitare, a fost ales pentru potențialul de integrare completă în 

comunitatea medicală, în arealul compus din Spitalul Județean de Urgență cu clinicile sale 

specializate și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu.” 

Principalele obiective ale proiectului au fost clar definite de tema de concurs după cum 

urmează: 

• Dezvoltarea unui centru integrat de transplant ce va asigura o gamă largă de servici i 

medicale de înaltă calitate în domeniul transplantului, accesibile tuturor pacienților; 

• Construirea unui spital nou, al cărui proiect să fie în concordanță cu standardele 

internaționale în domeniu, în care expertiza și eficiența personalului medical sunt 

puse în valoare de infrastructura clinică; 

• Crearea unui mediu centrat în jurul nevoilor pacienților, utilizând atât materialitatea 

cât și relația dintre spații pentru a genera un mediu terapeutic, capabil să reducă 

stresul generat de intervenția medicală; 

• Completarea țesutului urban existent cu o inserție urbană contemporană, în scopul 

realizării unei medieri între disfuncționalitățile actuale identificate atât în perimetrul 

Ansamblului Clinicilor Universitare cât și în aria adiacentă lui. 

Aceste obiective creează o multitudine de cerințe concomitente de proiectare care concură 

la o schemă extrem de complexă.  

Pentru a asigura o evaluarea adecvată acestui nivel de complexitate, juriul a fost format din 

specialiști în domeniul medicinei, arhitecturii și urbanismului, cu expertiză complementară 

acoperind toate aspectele temei de concurs, de la medicina de transplant și epidemiologie, 

la arhitectură și proiectare clinică, la proiectare urbană și protejarea patrimoniului cultural. 

Competiția a atras 44 de proiecte participante, unul dintre cele mai mari niveluri de 

participare la o competiție de arhitectură în România ultimilor ani, și a necesitat un volum 

mare de muncă într-un timp redus, din partea tuturor participanților. Juriul a fost impresionat 

de numărul mare de proiecte de calitate, mai mult de jumătate dintre acestea fiind foarte 

bine dezvoltate și documentate. 

În evaluarea proiectelor ne-am îndreptat atenția către răspunsul la cerințele temei, prin 

prisma criteriilor de evaluare stabilite.  

Am parcurs cinci runde de selectare și clasificare pentru a ajunge la o evaluare robustă și 

de detaliu a fiecărui proiect în sine și în relație cu celelalte. 
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Evaluarea, clasificarea și notarea rezultantă este inclusă mai jos.  

 

6. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI 

Proiectul cu nr. 79 de concurs – Premiul I 

 

Proiectul oferă un răspuns foarte profesionist și, aparent, fără efort, tuturor cerințelor Temei 

de concurs, oferind o rezolvare adecvată a amplasamentului dificil și asigurând o trecere 

reușită dintre un țesut urban eterogen și Ansamblul Clinicilor Universitare. 

Juriul apreciază demersul câștigătorilor prin care pacientul este poziționat, din punct de 

vedere conceptual, în centrul întregului proiect. Soluția prezentată are capacitatea de a 

genera o atmosferă pozitivă, care să reducă stresul la care pacientul este supus de-a 

lungul procesului de transplant. Proiectul exprimă în mod clar aceste calități, oferind, în 

același timp, o imagine onestă a programului de arhitectură 

Criteriul A1 

 

Proiectul face dovada unei foarte bune înțelegeri a țesutului urban, relaționându-se cu 

succes atât cu Ansamblul Clinicilor Universitare, ansamblu monument istoric, cât și cu 

caracterul contrastant al străzilor Victor Babeș și B.P. Hașdeu. Din punct de vedere 

volumetric, propune o compoziție clară, dominată de două volume de înălțime medie. Prin 

articularea lor, proiectul stabilește un dialog formal cu restul ansamblului, întărind caracterul 

pavilionar și celebrând structura carteziană a compoziției. Suplimentar, creează un nou 

punct de acces către Ansamblul Clinicilor Universitare dinspre latura sudică, prelungind axa 

compozițională și deschizând un perimetru de altfel închis.  

Proiectul oferă cea mai bună integrare a parcului în relația cu centrul de transplant: peisajul 

străbate holul transparent al clădirii iar etajele superioare se bucură de priveliști generoase 

asupra orașului. Din perspectiva utilizatorilor, parcul devine o extensie a spațiului interior cu 

rol recreațional și terapeutic. 

Porticul devine un generator urban, mediind relația dintre țesutul complex și sit, creând un 

spațiu atractiv, nu doar pentru pacienți și personalul medical, cât și pentru campusul 

universitar. O serie de micro-piațete cu funcțiuni diferite atenuează conflictele spațiale ale 

sitului cu clădirile învecinate și întăresc caracterul de agora al propunerii.  

Criteriul A2 

 

Proiectul realizează cea mai bună aranjare pe verticală a funcțiunilor precum și cea mai 

eficientă utilizare a spațiului din acest concurs. Relațiile verticale și orizontale dintre 

diferitele funcțiuni ale Centrului Integrat de Transplant sunt conforme cu cele mai bune 

modele de practică medicală. Utilizarea generală a suprafețelor este foarte eficientă 

ajungând la unul dintre cele mai bune rapoarte dintre aria desfășurată și numărul de paturi 

fără a sacrifica confortul pacienților, funcționalitatea și flexibilitatea spațiilor.  
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Departamentele sunt suprapuse judicios pe verticală, de la spații tehnice, de suport și 

zonele clinice ‘fierbinți’, în etajele subterane și cele parțial îngropate, la spații publice la 

nivelul străzii, și  până la spații private rezervate pacienților la etajele superioare.  

Blocul operator este foarte bine organizat cu circuite ‘curate’ și ‘murdare’ clar separate și 

permite flexibilitatea în utilizarea paturilor atât pre cât și postoperator. Acesta este 

convenabil poziționat în imediata apropiere a departamentului de imagistică, ceea ce face 

posibilă sinergia între aceste departamente pentru proceduri cu diagnosticare 

intraoperatorie în viitor. 

Parterul, foarte deschis și accesibil, acomodează cele mai publice funcțiuni. Latura sudică 

este alocată ambulatoriului iar cea estică este destinată spațiilor pentru studenți și pentru 

cercetare. Alăturarea acestor funcțiuni creează un loc de întâlnire atât pentru pacienți și 

personalul medical cât și pentru studenți, un spațiu deschis unde toți se pot simți bineveniți. 

Autorii au decis să amplaseze toată terapia intensivă pe un singur nivel la etajul 1 al clădirii, 

cu o atmosferă aerisită și luminoasă, cu o priveliște deschisă și lumină naturală de jur 

împrejur. Din punct de vedere funcțional și clinic, amplasarea terapiei intensive la acest 

nivel este cea mai bună opțiune pentru acest departament având în vedere dimensiunea, 

orientarea și constrângerile temei. Unitatea este foarte bine proiectată cu dimensiuni 

standardizate ale spațiilor pentru paturi ceea ce facilitează utilizarea flexibilă a acestora în 

modele variate de îngrijire clinică.  

Zona de spitalizare continuă este foarte bine gândită în ceea ce privește organizarea și 

distribuția suprafețelor, cu o bună vizibilitate în saloane și cu suficiente spații pentru 

materialele sanitare necesare îngrijirii pacienților. Stațiile de monitorizare sunt localizate 

central și permit o bună supraveghere a pacienților. Circuitele spitalicești sunt corect 

rezolvate și documentate, cu juxtapuneri optime atât pe verticală cât și pe orizontală. 

Criteriul A3 

 

Proiectul demonstrează că principiile de sustenabilitate au fost integrate încă din fazele 

incipiente ale procesului de proiectare. Conceptul energetic abordează într-o manieră 

convingătoare numeroase soluții inovatoare prin folosirea elementelor arhitecturale 

(porticuri pentru protecție solară, curți pentru ventilare și răcire, inerția termică a 

elementelor structurale, sisteme active și pasive de umbrire), cât și prin propuneri tehnice 

specifice. 

Criteriul B1 

 

Proiectul câștigător aduce o expresie arhitecturală relativ neutră, care îi permite să 

coabiteze cu ușurință în țesutul urban foarte divers, promovând o arhitectură accesibilă și 

transparentă. Oferă o interpretare elegantă a arhitecturii medicale ce reflectă funcțiunea de 

centru de transplant marcat de inovație tehnică și excelență medicală, dar demonstrând 

reținere și măsură în același timp. 



 
 

 

 
10 

Colonada perimetrală pe dublă înălțime creează o cornișă urbană ce facilitează integrarea 

clădirii și conferă o scară umană unui volum, de altfel, impunător. Atât sistemul propus 

pentru fațade cât și trama structurală permit o utilizare flexibilă (prin adăugarea unor 

funcțiuni noi sau prin modificarea celor existente), capabilă să se adapteze cu ușurință 

scenariilor viitoare, într-un domeniu aflat într-o continuă schimbare.  

Criteriul B2 

 

Proiectul se deschide către viața urbană printr-o serie de spații publice acoperite, iar 

multiplele accese permit traversarea ușoară a clădirii pentru o relație cât mai directă cu 

parcul terasat al Ansamblului.  

Propune o atmosferă optimistă, deschisă, prezentându-se ca o instituție contemporană, 

transparentă și modernă. Transparența, ca un concept asumat al proiectului, permite 

pacienților să înțeleagă și să accepte mai ușor procesul medical complex prin care trec, 

ajutând la recuperarea medicală și la păstrarea unei atitudini pozitive. Holurile ample se 

deschid către peisaj și către lumină iar numeroasele zone de întâlnire permit prezența 

membrilor familiei. Mai multe curți interioare aduc lumină naturală în spațiile de la etajele 

inferioare, reducând stresul personalul medical în zone cheie precum Blocul operator, 

Terapia intensivă sau Urgențe.    

Recomandari 

 

Juriul recomandă o integrare mai bună a celor două volume propuse în contextul istoric, 

prin intermediul compoziției și a materialității. 

De asemenea, se recomanda sa fie re-evaluata poziția nodul vertical de serviciu și 

separarea lui mai clară de cel clinic pentru a facilita adaptarea ulterioară a circuitului de 

serviciu pentru distribuirea și colectarea  automată a materialelor și respectiv a deșeurilor.   

 

Proiectul cu nr. 63 de concurs – Premiul II 

 

Proiectul propune o compoziție alcătuită din volume individuale cu regim de înălțime scăzut, 

integrate firesc în țesutul construit al ansamblului monument istoric Clinicile Universitare și 

sensibile la vecinătățile urbane. Atmosfera rațională, calmă și discretă și calitatea soluțiilor 

arhitecturale sunt potrivite pentru funcțiunea generală a clădirii și a întregului ansamblu. 

Juriul apreciază așadar acest proiect remarcabil, pentru răspunsul adecvat la cerințele 

dificile ale sitului și la constrângerile de natură istorică și fizică pe care le generează acesta, 

precum și pentru nivelul înalt de calitate al arhitecturii propuse, în relație cu funcțiunea 

specială a viitoarei clădiri. 

Criteriul A1 
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Viziunea generală pentru ansamblul Clinicilor Universitare din care situl face parte este 

clară și logică, mizând pe reliefarea compoziției inițiale simetrice și pe menținerea 

echilibrului general al maselor construite. Această abordare implică eliminarea adăugirilor 

recente incoerente și evidențierea concepției de ansamblu, prin introducerea unor 

aliniamente de arbori, prin restaurarea circulațiilor existente și prin integrarea abilă a noii 

clădiri în schema de ansamblu. 

Parcul este menținut și pus în valoare prin crearea unor mici luminișuri, reabilitarea scărilor 

și aleilor istorice și introducerea unei rețele de circulații diagonale, ceea ce contribuie la o 

experiență mai bogată a acestui spațiu. 

Dispunerea volumelor pe sit, de-a lungul curbelor de nivel, în acord cu dispunerea 

volumelor istorice existente în cadrul ansamblului oferă o integrare optimă și asigură 

păstrarea principalelor date compoziționale ale sitului. În  plus, „buzunarele” care rezultă la 

contactul clădirii cu strada amintește raporturile dintre vechile pavilioane și spațiul stradal, 

dând naștere unor spații urbane valoroase - mai ales Piața principală, dar și Piața 

studenților, Curtea pacienților, Curtea capelei. Toate aceste spații sunt proiectate în strânsă 

conexiune cu vecinătățile lor imediate, contribuind astfel la o foarte bună integrare a clădirii 

în contextul său apropiat. 

Per total, acest proiect oferă cea mai bună soluționare a cerinței de integrare în contextul 

urban, respectând în același timp exigențele conservării și punerii în valoare a ansamblului 

monument istoric. 

Criteriul A2 

 

Clădirea folosește cu succes diferența de nivel dintre terase pentru a asigura puncte de 

acces distincte pentru urgențe, intrarea principală și pentru zonele dedicate studenților și 

personalului, în același timp propunând o suprafață utilă mai mare în subteran. Aceste 

decizii conduc la o utilizare judicioasă a spațiului, care permite menținerea unui regim de 

înălțime scăzut și configurarea unei volumetrii bine integrate în sit. 

Distributia verticala a funcțiunilor medicale respectă bunele practici în domeniu, cu zonele 

clinice „fierbinti” aflate în proximitate una față de alta la nivelurile inferioare ale clădirii, cu 

funcțiunile publice și cele din ambulator așezate pe cele două niveluri cu acces direct din 

stradă, iar pacienții internați fiind localizați la nivelurile superioare. 

Circuitele spitalului sunt foarte bine rezolvate și documentate, fiind clar identificate circuitele 

pentru toate categoriile funcționale și asigurându-se segregarea fluxurilor pentru public, 

clinice, de personal și cele de serviciu. 

Partiul propus pentru sălile de operație respectă bunele practici internaționale și este bine 

gândit și documentat. 

 

 

Criteriul A3 
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Proiectul prezintă o serie de strategii și soluții tehnice menite să asigure sustenabilitatea, 

precum utilizarea materialelor locale, a volumelor compacte care limitează pierderile de 

căldură, a sistemelor de colectare și gestionare a apelor pluviale, a suprafețe permeabile. 

Criteriul B1 

 

Proiectul dezvăluie o abordare delicată și sensibilă față de arhitectura în cărămidă a 

vechilor clădiri, pe care nu o împrumută pur și simplu, ci o duce mai departe într-o manieră 

elegantă, curată și contemporană, atât în spațiile exterioare, cât și în cele interioare. Juriul 

a apreciat reținerea pe care o demonstrează întreg proiectul, socotită drept o calitate 

deosebită pentru o intervenție într-un context istoric, mai ales într-un țesut atât de eterogen 

precum cel de față. 

Utilizarea unei trame flexibile ca soluție structurală se traduce pe fațade printr-un ritm clar 

de stâlpi și ferestre frumos proporționate, care, împreună cu cărămida deschisă la culoare, 

cu articulațiile din beton aparent și cu volumele rotunde ale scărilor compun un limbaj 

arhitectural rafinat și demonstrează o atenție particulară acordată vocabularului vechilor 

clinici. 

Criteriul B2 

 

Juriul a apreciat abordarea sobră a proiectului, care dă naștere unor spații armonioase și 

elegante, atât la exterior, cât și la interior. Câteva spații intermediare, bine dimensionate în 

relație cu limitele lotului și cu clădirile învecinate, generează ambianțe diferite: 

reprezentativă, contemplativă sau relaxantă. 

O atmosferă echilibrată și liniștitoare emană din această propunere, cu referințe atemporale 

la o arhitectură durabilă și tangibilă. 

Recomandări 

 

Principalele obiective pe care le atinge acest proiect - buna așezare pe situl în pantă și 

integrarea firească și discretă în ansamblul istoric - au avut un cost asupra conținutului 

funcțional. Astfel, schema propusă necesită o sporire a suprafețelor alocate suprafețelor, 

păstrând în același timp neschimbată esența expresiei arhitecturale exterioare propuse. 

Proiectantul va trebui să reconsidere de asemenea amplasarea spațiilor pentru anestezie - 

terapie intensivă și să se asigure că acestea sunt corect dimensionate, cuprinzând toate 

spațiile suport necesare, si că zona pentru pacienți permite vederea către exterior și aduce 

lumina naturală în toate camerele, precum și că există spații comune pentru personal, 

dimensionate adecvat, în plus față de cele aflate în relație cu camerele pentru pacienți. 

Va trebui acordată o atenție sporită modului de configurare a funcțiunilor publice și semi-

publice ale clădirii, pentru a asigura o mai bună utilizare nerestrictivă a spațiilor și intrărilor, 

pentru a încuraja colaborarea și sentimentul apartenenței pentru toți utilizatorii clădirii, 

pacienți, personal, vizitatori, studenți și cercetători. 
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Proiectul cu nr. 82 de concurs – Premiul III  

 

Este vorba de un proiect complex și stratificat, o poveste bogată a unei lumi aparte, ce 

poate fi citită pe mai multe niveluri. Arătând o înțelegere rafinată a fundamentelor istorice și 

culturale, precum și un set de trimiteri subtile către Ansamblul Clinicilor, proiectul este și un 

gest foarte contemporan de arhitectură, mai ales pentru că lucrează într-un mod inedit cu 

atribute validate deja de trecerea timpului. 

Juriul a apreciat caracterul radical și unicitatea propunerii în lucrul cu constrângerile 

amplasamentului și funcțiunii, printr-un răspuns personal și cu adevărat original, riguros și 

poetic în același timp, ce dovedește o abordare aprofundată, solidă, dar și fermecătoare, 

atât a locului, cât și a programului de spital. 

 

Criteriul A1 

 

La scara ansamblului, proiectul se implică într-un proces de vindecare a alcătuirii istorice, 

prin eliminarea adițiilor recente nepotrivite și prin propunerea, în schimb, a două inserții 

foarte atente, pentru a completa și susține configurația originară a Clinicilor Universitare - în 

locul actualei unități de urgență și a extensiei Clinicii de Oftalmologie. Astfel de gesturi bine 

chibzuite relevă o viziune generală coerentă pentru întregul sit unde se integrează, în 

consecință, noua clădire. Parcul are de asemenea un rol veritabil de legătură, evidențiat 

mai întâi prin prezervarea și restaurarea scării istorice, iar apoi prin adăugarea câtorva 

pachete de trepte și a unor cărări ce se adaugă aleilor vechi. 

La o scară mai mare, privirea asupra Ansamblului Clinicilor Universitare și chiar, dincolo de 

acesta, asupra unui context mai extins, implică de asemenea și o microanaliză – exprimată 

în desenele planurilor – a fondului construit istoric, pentru a-i descoperi tipologia, relațiile și 

caracterul, iar apoi a le integra în procesul de proiectare a noii clădiri. 

Proiectul avansează opțiunea de a rezolva amplasamentul dificil prin așezarea lângă 

intersecție a unui volum compact, robust, greu, cu o amprentă mare. Este un volum foarte 

geometric, clar, arhetipal am putea spune, a cărui proprie austeritate este alterată mai apoi, 

într-o manieră frumoasă și surprinzătoare, prin adăugarea unor volume de scară mai mică, 

cum ar fi pavilionul de intrare și spațiile „orașului-grădină” de pe acoperișul terasă. Prin 

aceasta, proiectul lucrează cu două sisteme diferite de scară, legând propunerea atât de 

arhitectura mai plină, masivă a clădirilor de sfârșit de secol XIX sau de început de secol XX 

a Ansamblului Clinicilor, dar și de vecinătatea eterogenă a străzilor alăturate. Alegerea 

atentă a poziției precise a volumului pe teren face posibile racorduri fine cu străzile și 

clădirile învecinate. 

 

Criteriul A2 
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Propunerea reușește să integreze toate funcțiunile solicitate într-o formă neobișnuită pentru 

un spital. Așezarea pe verticală a departamentelor urmărește bunele practici și propune ca 

zonele considerate a fi „fierbinți” să fie grupate la nivelul etajelor inferioare, iar secțiile cu 

pacienți spitalizați la etajele superioare. Propunerea încearcă să creeze într-un mod inedit o 

legătură între blocul operator și paturile de terapie intensivă, punându-le în apropiere, 

cumva intercalate. Proximitatea zonelor „fierbinți” este un obiectiv foarte important, însă 

proiectanții acestei clădiri merg cu un pas mai departe și propun ca două departamente 

distincte să funcționeze ca o singură unitate. 

Circuitele spitalicești nu sunt foarte bine definite, așa cum reiese din informația oferită, însă 

amplasarea nodurilor verticale permite o flexibilitate care face posibilă separarea 

circuitelor.  

Zonele pentru pacienții internați par a avea o așezare foarte originală, cu spațiu generos în 

cameră și o ușă de intrare evidențiată.  

Criteriul A3 

 

Volumul mare și compact care caracterizează propunerea oferă avantajul unui consum 

redus de energie, limitând distanțele necesare pentru instalații și facilitând proximitatea 

diverselor servicii. Sistemul dinamic de control al elementelor de umbrire a fațadei permite 

controlarea într-o manieră eficientă a radiațiilor solare. 

Criteriul B1 

 

Juriul a apreciat consecvența propunerii în a porni de la „camera de spital” ca modul 

spațial, preluându-l și prelucrându-l apoi în dezvoltarea ordinii spațiale și structurale a 

întregului proiect (care devine astfel o casă a camerelor, asemenea caselor descoperite 

prin desenul detaliat al vecinătății extinse), și se traduce de asemenea și în expresia 

arhitecturală a clădirii. Rețeaua geometrică, ortogonală, a planșeelor și stâlpilor de beton 

este o expunere firească a ordinii interioare a spitalului către exterior și poate fi văzută și ca 

o referire delicată la pilaștrii care dau măsură și ritm fațadelor clădirilor istorice din 

Ansamblul Clinicilor. Juriul a apreciat, de asemenea, și reținerea proiectului în a adopta 

unele materiale și sisteme de fațadă „la modă” (și de aceea poate mai efemere). 

Criteriul B2 

 

Proiectul arată o abordare foarte personală a funcțiunii de spital și a atmosferei sale 

specifice, căutând să obțină o secvență complexă de camere de mărimi diferite. De aceea, 

el tinde să întrerupă monotonia tipică a spațiului spitalului, folosind elementele constructive 

pentru a crea numeroase retrageri și alcovuri într-o broderie de spații intime 

 

 

 

Recomandări 
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Deși lăudabilă pentru alegerea sa de a interconecta zona blocului operator cu zona de 

anestezie și terapie intensivă, propunerea nu reușește să obțină o configurație funcțională, 

din cauza sacrificării unor spații suport importante și a lipsei de separare a fluxurilor celor 

două departamente,  ce sunt conduse de două echipe medicale diferite. Echipa de 

proiectare ar trebui să ia în calcul separararea blocului operator de zona de terapie 

intensivă și să le amplaseze la niveluri diferite. 

Trama structurală propusă limitează flexibilitatea necesară organizării interne a întregii 

scheme funcționale și conduce la o serie de colțuri care, deși originale și probabil frumoase, 

așa cum am specificat mai sus, sunt greu de navigat cu pacienții aflați pe un pat de spital. 

O structură mai simplă și regulată ar trebui luată în considerare, alături de o reducere a 

iregularității coridoarelor principale. 

Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor clădirii, autorii ar trebui să ia în calcul 

posibilitatea de a introduce, în zona spațiilor de lucru și a spațiilor comune, mai multă 

lumină naturală și deschideri spre priveliștea din jur. 

 

Proiectul cu nr. 64 – Mențiune 1 

Proiectul propune un răspuns impozant la cerințele privind integrarea între programul 

complex și cadrul construit și natural existent, bazându-se pe dialogul a două volume - o 

plintă și o prismă - care îndeplinesc roluri funcționale și arhitecturale distincte. Juriul 

apreciază modul profesional în care sunt controlate diferitele spații cerute de programul de 

clinică de transplant, creând premisele pentru un act medical de calitate, precum și efortul 

evident de a conecta clădirea atât la compoziția istorică a Ansamblului Clinicilor 

Universitare, cât și la cadrul urban înconjurător. 

Față de toate calitățile proiectului există și neajunsuri, atât în privința masei excesive a 

clădirii, cât și în privința modului în care gestionează relațiile cu vecinătățile imediate. 

Criteriul A1 

 

Proiectul acordă atenție caracterului și necesităților de intervenție ale unei arii mai largi - de 

la situl propriu-zis, la parc și la Ansamblul Clinicilor Universitare și mai departe, către zonele 

învecinate ale Grădinii Mikó și Grădinii Botanice. Studiul urbanistic a urmărit să asigure 

conectarea funcțiunilor medicale existente în sit, cu noul centru de transplant, pe care a 

asigurat-o într-o manieră atentă, propunând și înlăturarea corpurilor marcate spre 

desființare, conform temei. Această nouă legătură va spori funcționalitatea întregului 

campus, dacă acesta va fi utilizat pentru clinici și în viitor sau dacă va fi transformat pentru 

a asigura funcțiuni complementare, precum științe medicale, cercetare în domeniu, 

educație medicală etc. 

Relația dintre clădirea propusă și străzile adiacente nu este însă gestionată atât de reușit, 

nici în ceea ce privește configurarea spațiilor urbane - piațeta dinspre biserică este prea 
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mare și goală, iar spațiul de la sud de clădire nu este conectat la clădire - , nici în privința 

elementelor arhitecturale - scara și ritmul coloanelor de-a lungul străzii Victor Babeș nu sunt 

controlate. Ca urmare, scara zonei de acces și volumul curb de deasupra sa vor trebui 

reconsiderate.  

Criteriul A2 

 

Proiectul propune o organizarea pe verticală conforma cu bunelor practici obținând un 

spațiu generos pentru fiecare funcțiune și propune spații tehnice suplimentare atât într-un 

etaj interstitial cât și pentru acoperiș. Zonele considerat a fi fierbinți sunt în mod ideal co-

localizate în partea de podium a clădirii și configurate astfel încât să permită separarea 

circuitelor spitalicești, iar secțiile cu pacienții internați se află în turnul de deasupra 

podiumul, beneficiind de o bună orientare cardinala și priveliștile lungi deasupra orașu lui. 

Desupra podiumului se propune o grădină care este ideală pentru pacienții care nu pot 

vizita parcul din cauza mobilitatii reduse sau/și a imunosupresiei. 

Circuitele spitalicești sunt rezolvate într-un mod ideal, permițând separarea circuitelor 

principale, propunand un număr și tip corect de lifturi. Localizarea acestora este ideală 

pentru că permite o flexibilitate în folosință și o posibilă viitoare integrare a distribuirii și 

colectării  automate prin intermediul roboților a materialelor și deșeurilor.  

Proximitatea dintre sălile de operație și terapia intensivă pare să fi fost un pilon central al 

acestui proiect. Proiectanții au reușit să facă o așezare ideală a spațiilor medicale cu o 

relație foarte bună între ele, însă aceasta a condus la realizarea unui portic de dimensiuni 

mari la nivelul intrării principale, care nu a fost rezolvat cu succes. Acest portic este în 

dezavantajul propunerii, luând în considerare răspunsul acestuia față de zona 

înconjurătoare cu încărcătură istorică în care se află. 

 

Criteriul A3 

 

Proiectul demonstrează o foarte bună cunoaștere a diferitelor soluții tehnice care pot 

asigura sustenabilitatea propunerii - colectarea apei pluviale, utilizarea energiei solare și a 

celei geotermale. 

Criteriul B1 

 

Proiectul mizează pe dialogul dintre înșiruirea ritmică a coloanelor placate în cărămidă, 

dezvoltate pe întreaga înălțime a plintei, și volumul ușor din sticlă care se află deasupra, 

ecranat într-o manieră flexibilă de structura metalică pe care rulează parasolarele. 

Segmentul inferior este menit să asigure o referință la materialitatea și compoziția clădirilor 

învecinate ale ansamblului și să medieze relația cu spațiul stradal eterogen, pe când 

volumul care se ridică deasupra este menit să exprime în mod transparent funcțiunea pe 

care o adăpostește și să exploateze la maximum beneficiile pe care le oferă mediul 

înconjurător. Această utilizare pozitivă și expresivă a materialelor este însă trădată de 

structura zonei accesului principal, unde forma și dimensiunile bolților, utilizare pur 
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decorativă a cărămizii, la care se adaugă suprimarea aparent aleatorie a unui număr de 

coloane, dau impresia unei utilizări necontrolate a materialului, spațiului și structurii.  

Criteriul B2 

 

Proiectul imaginează o ambianță de calitate ridicată, atât pentru pacienți, cât și pentru 

personalul medical, în rând cu cele mai bune practici internaționale. Grădina de deasupra 

nivelului al treilea oferă un spațiu exterior ușor accesibil și saloanele asigură vederi 

generoase către peisajul înconjurător. 

 

Proiectul cu nr. 70 – Mențiune 2 

Juriul apreciază caracterul contemporan al intervenției, care propune o compoziție 

curajoasă, mediind, printr-un demers vizual surprinzător, complexitatea străzii Victor Babeș 

și a Ansamblului Clinicilor Universitare. Prin utilizarea unor principii clare de compoziție și a 

unei expresii contemporane, proiectul iese în evidență prin acuratețea volumetrică și 

calitatea arhitecturală.  

În același timp, rafinarea expresiei arhitecturale a lăsat în urmă detalierea soluțiilor și 

legăturilor funcționale, propunerii lipsindu-i, în anumite aspecte, aprofundarea tehnică de 

specialitate necesară. 

Criteriul A1 

 

Juriul a apreciat propunerea urbană solidă, care aduce împreună trei volume simple, 

primare: o prismă înaltă, care marchează axa de simetrie a Ansamblului Clinicilor 

Universitare, o prismă amplasată pe latura lungă, de-a lungul Aleii Studenților și un volum 

cilindric mai jos, care rezolvă articularea compoziției cu strada și intersecția. Împreună, 

oferă o bună poziționare pe sit și un compromis adecvat, prin utilizarea pantei în avantajul 

proiectului. Deși claritatea volumetrică a fost considerată un avantaj, înălțimea și masa 

volumului principal au fost considerate o lipsă de adaptare a propunerii la țesutul urban 

existent. 

Criteriul A2 

 

Organizarea pe verticală a funcțiunilor spitalicești are aspecte pozitive precum proximitatea 

departamentul de urgență cu cel de imagistică, ambele fiind localizate la nivelul -1, 

amplasarea întregului bloc operator la nivelul 1 și a tuturor paturilor de terapie intensiva la 

nivelul 2. Acestea fiind spuse, aparenta amestecare a specialităților în secții care sunt 

împărțite pe diferite nivele și co-localizate cu alte specialități este problematică si greu de 

urmărit din cauza lipsei de detalii de pe planșe. 
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Propunerea circuitelor spitalicesti nu este clară în ceea ce privește rutele pentru toate 

circuitele necesare și nu creează indicii în ceea ce privește orientarea departamentelor 

principale (unde este intrarea și ieșirea acestora). 

Din fragmentul de plan prezentat pentru sălile de operație reiese că sunt bine organizate, 

însă nu arată suficient din spațiul acestui departament pentru o imagine bună de ansamblu. 

Terapia intensivă urmează același circuit propus precum este la blocul operator cu două 

accesuri distincte pentru paturile de terapie intensivă. Această aranjare nu este potrivită 

pentru secția de terapie intensivă pentru ca face imposibil controlul accesului la pacienți.  

Criteriul A3 

 

Proiectul prezintă diferite opțiuni privind o abordare sustenabilă a demersului, abordând 

tema elementelor prefabricate, a folosirii materialelor locale din surse regenerabile. 

Criteriul B1 

 

Materialitatea proiectului respectă principiile compoziției volumetrice - o organizare clară, 

geometrică a fațadelor, care utilizează elementele verticale și orizontale din cărămidă ca o 

expresie a tramei structurale. Alegerea materialelor conferă adâncime fațadelor și sistemul 

de umbrire mobil diminuează greutatea unui volum, de altfel, monumental. Juriul a apreciat 

amplasarea zonei de recepție la intersecția volumelor, prin crearea unui spațiu sub volumul 

cilindric 

Criteriul B2 

 

Volumul curajos din zona accesului oferă o experiență spațială complexă, permițând 

articularea unui spațiu urban de o calitate ridicată și a unei arhitecturi de interior 

impresionante, exprimată prin elemente structurale masive și materiale solide, care conferă 

spațiului o monumentalitate modernă. 

 

 7. CLASAMENTUL FINAL 

 

COMP. 

NO. 

 PUNCTE  APRECIERILE JURIULUI  

79  95p PREMIUL I 

63  90p PREMIUL II 

82  83p PREMIUL III 

64  78p MENȚIUNEA I 

70  76p MENȚIUNEA II 
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61  71p Propunerea dovedește o manieră atentă și potrivită de 

lucru cu întregul ansamblu, preocupându-se de așezarea 

volumelor noii clădiri în așa fel încât să răspundă axei 

centrale a vechii configurații. Parcul este tratat cu 

intervenții locale care îi măresc accesibilitatea, dar nu îi 

răpesc din fragilitatea căpătată în timp. 

Imaginea propusă este una sobră, serioasă, cu un limbaj 

rațional, determinat de trama structurală și subdiviziunile 

acesteia, considerată de juriu ca o postură plauzibilă față 

de restul ansamblului. Din punct de vedere funcțional, 

soluția are unele carențe, anumite zone nefiind 

pozitionate optim din punct de vedere al relațiilor spațiale 

dintre ele, în special în zona blocului operator.  
91  70p A fost apreciată păstrarea unei înălțimi mai joase a 

acestei propuneri către străzile adiacente, precum și 
introducerea locală a unor decroșuri pe unul sau două 
niveluri, în intenția de a reduce masa intervenției și a 
corela propunerea cu situația existentă. De asemenea, 
proiectul reușește crearea unei zone publice extinse, 
printr-o serie de spații pietonale exterioare și 
intermediare, largi și variate, precum și prin mai multe 
grădini și spații verzi. Propunerea reușește, în același 
timp, o bună rezolvare a funcțiunilor și circuitelor 
medicale. 
Tipologia volumetrică adoptată de proiect, aceea a unui 
volum care închide frontul și păstrează o curte interioară, 
a fost însă privită de juriu ca nefiind specifică 
Ansamblului Clinicilor. Totodată, juriul a considerat că 
expresia clădirii, deși cu trimiteri evidente la arhitectura 
fațadelor de cărămidă din proximitate, păstrează un 
anumit caracter mai degrabă comercial și nu atinge 
rafinamentul de care o astfel de inserție are nevoie în 
acest loc. 
 

52  65p Juriul apreciază modul în care este reconsiderată 
importanța axei centrale a întregului ansamblu și 
deschiderea acesteia pe lungime. De asemenea, a fost 
remarcată adaptarea clădirii la particularitățile sitului, cu 
o bună utilizare a pantei și cu o bună așezare pe teren. 
Prin crearea unui volum continuu, care închide 
nediferențiat fronturile către toate direcțiile, configurația 
generală se desprinde însă de specificitatea relației 
dintre clădiri, parcele și spațiul public al străzii din zona 
Ansamblului Clinicilor. Juriul a considerat că abordarea 
fațadelor este una în mare măsură generică și nu 
reușește să aducă nivelul de complexitate și rafinament 
necesare în contextul istoric al inserției. 
  
În ansamblu, structura funcțiunii medicale este coerent 
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dezvoltată, dar nu respectă anumite cerințe ale temei, 
cum ar fi separarea unităților de terapie intensivă.  
 

67  65p Proiectul propune o volumetrie care se subordonează 
topografiei amplasamentului, fiind bine integrată în 
contextul urban. Atmosfera propusă este primitoare și 
călduroasă. Din punct de vedere funcțional blocul 
operator este prea mic și nu satisface cerințele temei, iar 
organizarea funcțională a spațiilor necesită îmbunătățiri. 
  

69  64p Juriul apreciază propunerea unui volumul compact, 
rațional. Acesta dă posibilitatea asigurării un răspuns 
coerent cerințelor funcționale ale temei asigurând un 
spațiu eficient organizat. Imaginea arhitecturală 
prezentată este neutră. Volumul permite o libertate 
organizațională interioară, însă acesta este atipic, relația 
sa cu contextul nefiind adaptată. 
 

62  64p Planificarea clinica a acestui proiect este evident bazata 
pe expertiza specifica in proiectarea de spitale si a 
considerat toate aspectele funcțiunii pana la nevoia 
pentru un lift supradimensionat. Din păcate volumetria 
propusa si expresia plastica a fațadei este în contradicție 
cu zona istorica împrejurătoare creând a clădire înalta de 
sticlă care diminuează clădirea monument istoric din 
imediata apropriere.  

 
54  64p Proiectul propune o abordare asumată de a genera un 

nou reper, printr-un obiect sculptural cu regim de înălțime 
atipic zonei. Curtea interioară propusă invită natura 
pentru a lua parte la actul de vindecare. Juriul apreciază 
curajul intervenției însă consideră puțin viabilă realizarea 
acestei intervenții în contextul istoric al amplasamentului. 
Funcționalitatea medicală a clădirii necesită îmbunătățiri. 

 
93  64p Juriul apreciază soluția rațională, clară care se regăsește 

și în expresivitatea fațadelor. Structura propusă oferă 
flexibilitate. De asemenea preocuparea pentru spațiile 
verzi și prezența acestora în interior ajută la medierea 
între cadrul construit și cel natural, ajutând în același 
timp și procesul de vindecare. Din punct de vedere 
funcțional proiectul prezintă unele carențe de organizare 
și asigurare a spațiilor și circuitelor funcționale. 
 

92  62p Juriul apreciază scara mică a volumului care asigură o 
bună integrare în contextul urban, fără însă a se adresa 
într-un mod particular constrângerilor acestuia. Din punct 
de vedere funcțional soluțiile propuse necesită o 
detaliere și o revizuire a circuitelor medicale în vederea 
asigurării coerenței acestora. 
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78  62p Juriul apreciază modul îndrăzneț de asumare a 
contextului prin propunerile coercitive în zona sitului. 
Scara volumului asigură o bună integrare în contextul 
urban. Din punct de vedere funcțional soluțiile propuse 
necesită o detaliere și o revizuire a circuitelor medicale în 
vederea asigurării coerenței acestora 

77  62p Conținutul funcțional al proiectului este foarte bine 
dezvoltat și organizat, demonstrând o clară expertiză în 
domeniul proiectării de spitale.  
Proiectul propune o inserție desfășurată în jurul axului 
compozițional al clinicilor, însă abordarea nu este 
asumată integral. Poziționare pe amplasament este 
aproape bună, dar aliniere la str. V. Babeș nu reprezintă 
o abordare specifică contextului istoric al clinicilor. 
Tratamentul fațadei este neplăcut contrastant cu 
complexul istoric învecinat, iar diferitele accese în clădire 
nu sunt bine rezolvate 

88  62p Juriul apreciază buna analiză și cunoaștere a 
oportunităților / constrângerilor amplasamentului, 
identificarea materialelor specifice contextului inserției. 
Monumentalitate volumului propus este intimidantă și nu 
încurajează o abordarea centrată pe pacient și pe 
nevoile acestuia. 

72  61p Juriul apreciază succesiunea de spații care permit 
parcurgerea facilă a amplasamentului, însă amplasarea 
etajului principal la peste patru etaje de la stradă aduce o 
masivitate nedorită volumului. 

83  61p Tipologia pavilionară propusă asigură o structură clară și 
o separare funcțională specifică amplasamentului 
clinicilor, reunind toate volumele sub un concept 
arhitectural uniform. Din punct de vedere funcțional 
divizarea ATI în mai multe aripi ale clădirii nu este de 
dorit. 

87  60p Juriul apreciază intenția bună a inserției în sit. Proiectul 
arată o bună înțelegere a cerințelor funcțiunii medicale, 
cu blocuri operatorii bine structurate și amplasate.  
Volumul și arhitectura propusă sunt neadaptate 
topografiei sitului. 

84  56p Juriul apreciază intenția declarată de a ordona 

intervenția și de a negocia relația între clădirile istorice 

și intervenția propusă. Masivitatea volumului propus 

iese din scara locului și nu într-o manieră de dorit. 

71  55p Juriul apreciază rezolvarea buna a circuitelor 

medicale. Proiectului îi lipsesc detaliile funcționale și o 

structură funcțională a terapiei intensive. Înălțimea și 

masa clădirii sunt excesive și nu se înscriu în 

vecinătățile urbane. 
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80  52p Proiectul propune o serie de măsuri pentru asigurarea 

cerințelor de sustenabilitate. Conceptul arhitectural 

conține multiple gesturi necorelate care conduc la 

fragmentarea întregului. Circuitele medicale necesită 

o gândire mai atentă. 

56  52p Proiectul propune o abordare originală în cadrul 

concursului și studiază o serie de soluții în vederea 

asigurării sustenabilității. Soluțiile funcționale propuse 

îndeplinesc cerințele de temă însă pornesc de la falsa 

premisă că secțiile centrului de transplant sunt 

independente. Spațiile propuse nu încurajează 

colaborare între specialități. 

66  50p Conceptul peisagistic prezentat denotă o abordare 

interesantă a necesităților amplasamentului, 

propunând o soluție bine gândită. Din punct de vedere 

funcțional proiectul arată o înțelegere a circuitelor 

specifice actului medical. Cu toate acestea 

masivitatea intervenției și volumul sunt total atipice 

contextului. 

50  50p Juriul a apreciat compoziția clară a celor patru volume 

care acomodează secțiile centrului de transplant și 

designul primitor al spațiilor publice interioare. În 

același timp proiectul nu răspunde cerințelor de temă 

în ceea ce privește funcționalitatea și asigurarea 

circuitelor medicale. 

58  44p Juriul apreciază o organizarea judicioasă a funcţiunii 

și un răspuns corect funcțional. Din punct de vedere al 

inserției în contextul urban existent și al expresiei 

arhitecturale propunerea nu conferă un răspuns 

convingător. 

81  44p Juriul a apreciat claritatea asumării volumelor 

propuse, însă soluția nu este adaptată nici contextului 

și nici topografiei amplasamentului. Propunerea 

interesantă și curajoasă, cu trimitere la principiul 

simetriei ansamblului clinicilor. 

51  41p Circuitele funcționale sunt bine gândite (în ceea ce 

privește sălile de operații), însă propunerea 

volumetrică și expresia arhitecturală prezentată nu au 

sensibilitate în abordarea contextului urban existent. 
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85  41p Juriul apreciază gestul arhitectural asumat, însă 

multitudinea de volume conduce la costuri și probleme 

de funcționalitate nejustificate. Conceptul de replicare 

a teraselor verzi în cadrul volumelor nu conduce la o 

diminuare a spaţiului ocupat la sol. 

68  37p Propunerea asigură o bună separare a acceselor în 

clădire și o înțelegere a funcționalității necesare, însă 

propunerea de eliminare a bisericii nu poate fi 

justificată. De asemenea separarea blocului operator 

pune probleme funcționale. Volumul și imaginea 

arhitecturală propuse nu demonstrează o bună 

înțelegere a contextului urban al inserției. 

89  35p Propunerea de accesibilizare a spațiilor verzi către 

publicul larg este una binevenită. Din punct de vedere 

funcţional, amplasarea la diverse etaje a blocului 

operator și paturilor de terapie intensivă, nu conduce 

la demonstrarea unei bune înțelegeri a circuitelor 

medicale necesare. Propunerea arhitecturală este 

aparent necontextualizată. 

57  34p Juriul apreciază intenția de încadrare în contextul 

existent prin realizare a două volume interconectate, 

însă lipsa de detaliere a elementelor solicitate prin 

temă conduce la imposibilitatea unei analize privind 

funcționalitatea. Ocuparea întregului amplasament și 

gabaritul volumului propus intră în contradicție cu 

specificitatea ansamblului clinicilor. 

75  33p Juriul apreciază soluția arhitecturală sub aspectul 

luminozității saloanelor. Volumul nu profită de 

topografia amplasamentului și nu preia diferențele de 

nivel. Funcțiunea medicală necesită îmbunătățiri și 

detalieri pentru a fi funcțională. 

76  31p Juriul a apreciat claritatea asumării volumelor 

propuse, însă soluția nu este adaptată nici contextului 

și nici topografiei amplasamentului. Propunerea este 

interesantă și curajoasă, cu trimitere la principiul 

simetriei ansamblului clinicilor. 

74  30p Separarea zonelor de spitalizare ajută la asigurarea 

unui iluminat natural benefic funcțiunii. Proiectul 

propune integrarea unor tehnologii care să conducă la 

eficientizarea actului medical prin reducerea timpilor 

de procurare a medicamentelor. Proiectul nu convinge 

prin imaginea arhitecturală propusă și prezintă 

disfuncționalități în asigurarea circuitelor funcționale 
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necesare. 

65  29p Proiectul surprinde axul central al ansamblului 

Complexului Clinicilor Universitare și preia legătura 

pietonală între terase asigurând conectivitatea între 

terasa 1 (str. Clinicilor) și terasa 3 (Aleea Studenților). 

Imaginea arhitecturală prezentată reprezintă o 

abordare neadaptată contextului amplasamentului. 

Funcțional, proiectul prezintă o serie de probleme 

privind fezabilitatea circuitelor medicale. 

86  27p Conceptul de revitalizare a spațiilor verzi de pe 

terasele clinicilor în vederea accesibilizării acestora 

către publicul larg arată o abordare care fructifică 

oportunitățile oferite de contextul urban existent. 

Funcțiunile medicale solicitate prin temă se regăsesc 

doar parțial în propunere. Volumul și imaginea 

arhitecturală propusă nu conving ca inserție în 

contextul urban al amplasamentului. 

59  24p Proiectul propune o abordare axată pe funcționalitate, 

imaginea arhitecturală rezultată fiind doar o 

consecință a acesteia, lipsită însă de expresivitate. 

Din punct de vedere al actului medical circuitele 

prezentate nu sunt în măsură să susțină abordarea 

inovatoare solicitată de programul de arhitectură 

propus. 

73  23p Propunerea surprinde printr-o abordarea organică, 

atipică, asumată, însă aceasta este formalistă și 

astructurală. Volumul masiv nu este deloc adaptat 

contextului, ignorându-l cu desăvârșire. Spațiile și 

circuitele medicale nu sunt gândite încât să 

corespundă cerințelor unui centru de transplant. 
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