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CONCURS INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII 

CENTRUL INTEGRAT DE TRANSPLANT CLUJ-NAPOCA 

 

ANEXA 2 – DISCREPANTE DOCUMENTAȚIE CONCURS  

 

În urma analizării documentației concursului internațional de soluții „Centrul Integrat de 

Transplant Cluj-Napoca” și a modificărilor operate pe aceasta în luna iunie, echipa de 

organizare a concursului a identificat unele discrepante între varianta în română și cea în 

engleză.  

La inceputul lucrarilor juriului, acestuia i-a fost prezentat un raport cu toate discrepantele 

gasite. Juriul a decis in unanimitate: 

• discrepantele sesizate nu au un impact major asupra structurării soluției, respectiv 

asupra elementelor care fac obiectul procesului de jurizare, 

• o parte din discrepante au fost deja clarificate în cadrul sesiunilor de Întrebări și 

Răspunsuri.  

• Aceste aspecte nu vor conduce la depunctarea sau la evaluarea diferențiată a 

soluțiilor prezentate în cadrul concursului.  

Discrepantele sesizate în documentație concursului, care au fost prezentate Juriului înainte 

de deschiderea sesiunii de jurizare:  

Annex 1.A.2. Areas & staff summary – Amendment (EN) 

Sheet Erori / neconcordanțe identificate 

Food unit  Nu s-a eliminat cerința unei bucătării separate pentru 
personalul medical și aparținători. Drept urmare, suprafața 
sălii de mese este mai mică decât în varianta în RO și 
suprafața totală estimată pentru blocul alimentar alocat 
personaului medical și aparținătorilor este cu 200mp mai 
mare.    

Area summary & 
estimate 

Suprafața totală utilă este mai mare cu 200 mp, diferența 
rezultată din eroarea care privește blocul alimentar (20.090 - 
suprafața care apare în toate celelalte documentații și 
20.290). Acest lucru conduce la o diferență în ceea ce 
privește estimările privind circulațiile și suprafața construită 
desfășurată (diferența maximă e de 265 mp).   

 
Nu s-a preluat suprafața corectată aferentă spațiilor verzi (așa 
cum a rezultat după introducerea Sheet-ului: UHC unbuild 
areas - estimates). Acest fapt a condus la o diferență între 
varianta în RO și cea in EN a indicatorilor urbanistici simulați. 
De exemplu CUT estimat (varianta in RO) 1.77 // CUT estimat 
(varianta in EN) 1.78.   
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  Suprafețele aferente fiecărui etaj folosite pentru simularea 
coeficienților urbanistici diferă între varianta in RO și cea in 
EN.    

Staff structure Liver surgery division - eroare privind numărul de paturi / 
formula e incorectă (apar 15 paturi în loc de 20 paturi) 

Annex 1.A. - Competition brief - Amendment (EN) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate 

List of tables / Pagina 
4 

Nu s-au actualizat numerele tabelelor. În text apar numerele 
corecte, eroarea e doar la curpins.  

  

3.3.1 Proposed 
functional structure / 
Tabelu 7 - Pagina 39 

Anaesthesia & Intensive Care Unit - numărul total de paturi este 
greșit (45 de paturi în loc de 43 paturi).  
 

Dietary services (Kitchen & cafeteria units): diferență între 
Tema EN și Excel EN: în temă apare varianta corectă: 700 mp 
suprafață totală    

3.3.2 Estimated gross 
floor area / Tabelul 8 - 
Pagina 40 

Diferență între Tema EN și Excel EN: în temă apare varianta 
corectă a suprafețelor. 

  

4.1 Technical 
proposal / Pagina 59 

Diferență între temă și regulament în ceea ce privește titlul 
concursului:  Temă RO: CENTRUL INTEGRAT DE 
TRANSPLANT CLUJ - CONCURS DE SOLUȚII // Temă EN: 
COMPREHENSIVE TRANSPLANT CENTRE CLUJ – DESIGN 
COMPETITION // Regulament RO/EN: CLUJ-NAPOCA 
COMPREHENSIVE TRANSPLANT CENTRE – DESIGN 
COMPETITION. 

    

Anexa 6.1.2 Minimum 
usable areas for 
common medical 
services / Tabelul 17 - 
Pagina 65 

Surgery room for lung transplant / thoracic surgery - suprafața 
greșită (100 mp / sală de operație în loc de 60mp / sală de 
operație). Aspect clarificat în sesiunea 2 de Q&A (întrebarea 
34).   

Storage spaces - a rămas suprafața inițială (1379mp) în loc de 
750 mp (suprafața rezultată după modificări) // în Excel EN 
apare suprafața corectă.   

Administrative unit - lipsește biroul SPIAM / s-au decalat 
suprafețele spațiilor cu câte un rând / în Excel EN apare 
suprafața corectă.    
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Anexa 6.3.4 Maximum 
occupancy level of the 
building by persons / 
Tabelul 22 - Pagina 77 

Erori la preluarea unor sume de persoane din Excel (au rămas 
valorile inițiale și nu cele rezultate în urma modificărilor). În 
documentul Excel din versiunea în engleză apare varianta 
corectă.  

  

  

Anexa 1.R – Tema concursului – Rectificare (RO) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate 

4.1 Propunere tehnică 
/ Pagina 60 

Diferență între temă și regulament în ceea ce privește titlul 
concursului: Temă RO: CENTRUL INTEGRAT DE 
TRANSPLANT CLUJ - CONCURS DE SOLUȚII // Regulament 
RO/EN: CLUJ-NAPOCA COMPREHENSIVE TRANSPLANT 
CENTRE – DESIGN COMPETITION.   

Anexa 6.3.4 Nivelul 
maxim estimat de 
ocupare a clădirii cu 
persoane / Tabelul 22 
- Paginile 77-78 

Erori la transcrierea numărului de persoane din documentul 
Excel în română în tabelul Word.  

 

 

Annex 2.A.3.2. Description of the contracted services and deadlines – Amendment 

(EN) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate 

Pagina 3 Titlu greșit + numerotare greșită a tabelelor (eroare upgrade 
listă) 

  

2.1.1 Stage 1 / 
Masterplan / Pagina 
13 

La descrierea serviciilor lipsește o sub-secțiune - Sinteza 
discuțiilor cu Autoritatea Contractantă, care apare în varianta 
în română.    

2.1.4 Stage 4 / 
Technical 
documentation for 
execution / Pagina 16 

Apare Technical project for interior design – with the related 
details, including device and equipment sheets, furniture 
design and furniture parts sheet // eroare la preluarea 
descrierii serviciilor - nu are legătură cu partea de amenajare.    

 

Annex 2.A.7. Justification of the investment value – Amendment (EN) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate 

List of figures / Pagina 
2 

Erori la numerotarea tabelelor (nu s-a upgradat corect lista, ca 
urmare a modificărilor). Erorile nu apar și în text.  
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Annex 2.A.8. – Area estimate (EN) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate 

Proposed functional 
structure / Pagina 2 

Erori la preluarea numărului de paturi, ulterior modificării temei: 
terapie intensivă - apar 45 paturi în loc de 43 / 
gastroenterologie: au rămas 40 de paturi în loc de 20 de paturi 
(eroare rectificată în sesiunea de Q&A).   

 

Anexa 2.R.8 – Estimare suprafețe (RO) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate 

Proposed functional 
structure / Pagina 2 

Erori la preluarea numărului de paturi, ulterior modificării temei: 
gastroenterologie: au rămas 40 de paturi în loc de 20 de paturi 
(eroare rectificată în sesiunea de Q&A).   

 

Anexa 2.R.11 – Borderou (RO) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate  

Pagina 3 Nu apare identificata diferit Anexa 4 (ca titlu) / Apar enumerate 
doar documentele care fac parte din Anexa 4. 

  

 

Annex 3 – Urban design documentation and permits (EN) 

Capitol / Pagină Erori / neconcordanțe identificate 

Extrase CF parcelă  Nu au fost încărcate. Eroare remediată ca urmare a sesiunii de 
Q&A (Anexa 9) 

 

 

Consilier profesional 

Arh. Andreea Tănase 
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Membri titulari: 
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