
 

1 
 

CONCURS INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII 
SPITALUL DE COPII CLUJ-NAPOCA 

  
RAPORTUL JURIULUI  
DATA:  13-17.06.2021 

LOC: CLUJ ARENA, CLUJ 
  

1. JURIUL 

Membri titulari 
Arh. Dominic Hook 
Arh. Claudiu Salanță 
Dr. Aldea Cornel Olimpiu 
Dr. Vasile-Florin Stamatian 
Arh. Vlad Sebastian Rusu 
Arh. Emil Burbea 

2. ORGANIZAREA JURIULUI 

Arh. Urb. Bogdan Bogoescu s-a recuzat din poziția de membru titular al Juriului pe 
data de 26.02.2021. Prin urmare, membrul supleant reprezentant al profesiei de 
arhitect, în ordinea numirii în lista juriului, arh. Dominic Hook, a preluat rolul de 
membru plin al Juriului pe toată perioada jurizării concursului internațional de soluții 
pentru Spitalul de Copii, conform Regulamentului Concursului, art. 1.5.4. Arh. 
Benedict Zucchi (în data de  31.05.2021) și arh. Jan de Vylder (în data de 10.06.2021) 
s-au retras din Juriu din motive personale imprevizibile, independente de 
desfășurarea acestui concurs. Conform Regulamentului, art. 1.5.4., poziția de 
membru titular al juriului, ocupată de arh. Benedict Zucchi, a fost preluată de arh. 
Emil Burbea pe toată perioada jurizării concursului. 

Toți ceilalți membri ai juriului au fost prezenți pe parcursul lucrărilor Juriului. 

Președinte al Juriului a fost votat în unanimitate arh. Dominic Hook.  

Alături de Juriu au fost prezenți în calitate de: 
 Consilieri profesional: arh. Andreea Tănase 
 Coordonator concurs, Președinte al Comisiei tehnice: arh. Mirona Crăciun 
 Secretar jurizare: arh. Ilinca Pop 
 Echipa tehnică: arh. Silviu Vultureanu 
 Expert consultant temă concurs: dr. Alexandru Coman 
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Secretariatul de primire a proiectelor a recepționat un număr de 30 colete destinate 
participării la concurs. Două colete au sosit după termenul limită prevăzut în 
Regulamentului Concursului Internațional „Spitalul de Copii Cluj-Napoca” denumit 
in continuare Regulament. Termenul limită este, conform art. 3.17 Calendarul 
Concursului, 4 iunie 2021, ora 16:00 (ora oficială pe teritoriul României). Astfel, un 
număr de 2 (două) proiecte au fost respinse de către Secretariatul de primire conform 
Regulamentului (conform art. 2.3.2, 2.3.3, 3.8.2, 3.8.4). Restul coletelor corespundeau 
prevederilor Regulamentului. 
 
Comisia Tehnică a preluat de la Secretariatul de primire un număr de 28 proiecte.  
  
Președintele Comisiei Tehnice a prezentat Juriului Raportul Comisiei Tehnice întocmit 
în urma verificării respectării cerințelor formale ale Temei și Regulamentului. Proiectul 
124 nu a prezentat Propunerea Financiară și a încălcat prevederile privind anonimatul 
(neacoperirea cu hârtie neagră a simbolului alfanumeric pe piesele de concurs, conform 
punctului 2.3.4 din Regulamentul concursului, alin. 2). Prin urmare, Comisia Tehnică a 
propus Juriului descalificarea proiectului cu numărul de concurs 124. Juriul a decis în 
mod unanim descalificarea proiectului cu numărul de concurs 124.  
 
Prin urmare, în jurizare a fost admis un număr de 27 de proiecte. 
 
  
3. CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
În aprecierea soluțiilor, pentru fiecare criteriu se vor acorda punctaje între 0 și un 
maximum exprimat la fiecare criteriu. 
 
Punctajul maxim este 100 puncte, ponderile criteriilor fiind explicitate detaliat după cum 
urmează: 
 

 Criteriu Punctaj maxim  

A Satisfacerea cerințelor spațiale, funcționale și 
tehnice 

60 puncte 

A1 Viabilitatea intervenției urbanistice: 20 puncte 
 Dat fiind contextul urban în care operăm, soluția privind 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii nu poate fi 
evaluată în afara unei propuneri viabile pentru 
sistematizarea întregii parcele. Astfel, se vor evalua cu 
precădere următoarele aspecte:  
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 Criteriu Punctaj maxim  

 Viabilitatea propunerii de sistematizare a parcelei 
(din perspectiva funcțiunilor, a densității urbane 
propuse sau a permeabilității nucleelor funcționale 
rezultate); 

 Capacitatea etapelor de sistematizare urbană 
propuse de a conduce la o dezvoltare sustenabilă a 
parcelei; 

 Viabilitatea propunerii de amenajare pentru 
suprafața de teren dedicată Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii (modul de ocupare a parcelei, 
fluidizarea relației dintre spațiile publice, semi-
publice sau private, modul de relaționare cu restul 
funcțiunilor propuse la nivelul parcelei). 

A2 Funcționalitatea soluției propuse  30 puncte 
 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 și optimizarea funcțiunilor și 

circuitelor medicale prin integrarea unor soluții 
inovatoare; 

 Adaptarea volumetrică și funcțională a soluției la 
cerințele specifice rezultate din utilizarea 
preponderentă a spațiului de către copii sau 
adolescenți.  

Concurenții NU pot modifica numărul total de paturi 
impus prin tema de proiectare. Orice modificare a 
numărului total de paturi, respectiv 510 paturi de 
spitalizare continuă, 65 paturi de însoțitor și 50 paturi 
de spitalizare de zi, conduce la punctarea cu 0 (zero) 
a criteriului A2 - Funcționalitatea soluției propuse. 

 

A3 Oferta financiară privind serviciile de proiectare 10 puncte 
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 Criteriu Punctaj maxim  
 Criteriul cuantifică valoarea serviciilor de proiectare 

prestate de 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 în 

plafonul maxim de cost estimat reprezintă un 
criteriu obligatoriu.  

 Neîncadrarea în plafonul maxim de cost 
conduce la punctarea cu 0 (zero) a criteriului A3 
- Oferta financiară privind serviciile de 
proiectare.  

 

B Atributele expresiv-ambientale ale intervenției 40 puncte 
B1 Calitatea intervenției urbanistice  10 puncte 
 Soluția de sistematizare a parcelei dedicate concursului 

aduce cu sine capacitatea de a unui pol de dezvoltare 
pentru o zonă aflată în proces de urbanizare. Calitatea 
intervenției urbanistice joacă astfel un rol important în 
definirea maniera în care se va dezvolta zona situată la 
nord-est de strada Borhanciului. În cadrul acestui 
criteriu se vor evalua următoarele aspecte:  
 Capacitatea propunerii de sistematizare a parcelei 

de a acționa ca un pol de dezvoltare (calitatea 
relațiilor funcționale, spațiale și volumetrice 
propuse); 

 Calitatea propunerii de amenajare pentru suprafața 
de teren dedicată Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii (calitatea relațiilor funcționale, spațiale 
și volumetrice propuse, calitatea și ergonomia 
spațiilor rezultate, maniera în care acestea răspund 
nevoilor diferitelor categorii de utilizatori: personal 
medical, pacienți, aparținători, vizitatori, etc). 

 

B2 Expresivitatea plastică a volumului propus 15 puncte 
 Calitatea arhitecturală a volumului propus aduce plus-

valoare atât proiectului, în întreg ansamblul său, cât și 
comunității locale. Printr-o abordare corectă, proiectul 
are șansa de a deveni un punct de reper pentru 
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 Criteriu Punctaj maxim  
această zonă a orașului aflată în proces de urbanizare. 
Se vor evalua următoarele aspecte: 
 Potențialul soluției de a stabili un model de bune 

practici, în ceea ce privește arhitectura medicală. 
 Caracterul reprezentativ / contemporan al volumului 

propus. 
B3 Calitatea și atmosfera spațiilor propuse 15 puncte 
 Criteriul evaluează capacitatea proiectului de a genera 

spații centrate 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;  
 Adaptarea detaliilor și finisajelor la nevoile specifice 

ale pacienților copii și/sau adolescenți, în vederea 
reducerii disconfortului fizic și emoțional aferent 
perioadei de tratament și spitalizare; 

 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 60 puncte) = A1 + A2 + A3  
Punctaj Criteriu B (maxim 40 puncte) = B1 + B2 + B3 
 
 
4. DESFĂȘURAREA JURIZĂRII – MODUL DE LUCRU 
  
Sesiunile de lucru ale Juriului au fost precedate de o vizită pe situl concursului, 
îndrumată de către Consilierul Profesional al concursului, arh. Andreea Tănase, și de 
către dr. Alexandru Coman, expert epidemiologie, consultant în întocmirea Temei 
concursului.  În continuarea vizitei pe sit, arh. Andreea Tănase a prezentat cerințele 
Temei de concurs și particularitățile sitului.  
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S-a convenit ca selecția proiectelor să se realizeze prin mai multe runde de analiza 
pentru departajarea soluțiilor. 

Juriul și-a stabilit următoarea metodă de lucru: 

Runda I 
 
Într-o primă rundă, Juriul a analizat cele 27 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 favorabil atât cerințelor medicale, cât și celor 
arhitectural-urbanistice, urmărindu-se criteriile de atribuire. 
Unsprezece proiecte au fost eliminate în această rundă de dezbateri profesionale. 
 
Cele șaisprezece proiecte selectate după prima rundă au fost:  
101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 122, 125, 127 
 
Runda II 
 
Sesiunile Juriului au continuat cu analiza fiecăruia dintre cele șaisprezece proiecte care 
au trecut cu succes de prima rundă. Membrii Juriului au continuat să analizeze 
împreună fiecare dintre proiecte, discutând detaliat abordările specifice ale fiecărei 
soluții în rezolvarea cerințelor funcționale pentru programul medical, precum și 
integrarea în sit, conform criteriilor de atribuire. Opt proiecte au fost eliminate în a doua 
rundă de analiză.  
 
Proiectele selectate pentru a merge mai departe în a treia rundă au fost: 101, 102, 105, 
109, 113, 115, 119, 125. 
 

Runda III 

Juriul a continuat analiza celor opt proiecte rămase în dezbatere, căutând să identifice 
acele proiecte care au răspuns cât mai bine la cerințele temei de concurs. S-a acordat 
atenție în a găsi cele mai bune răspunsuri funcționale în contextul arhitectural al fiecărui 
proiect propus, cele mai bune abordări ale interacțiunii dintre arhitectură și cei care vor 
folosi spitalul, dar și cele mai bune soluții urbanistice care să confere calitate întregului 
sit de concurs, conform criteriilor de atribuire.  
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Trei proiecte au fost eliminate în această rundă. Cele cinci proiecte selectate pentru 
runda IV sunt: 101, 102, 105, 119, 125. 
 
 
Runda IV – Acordarea premiilor 

Juriul a hotărât: 

Se acordă premiul I, contractul de proiectare cu o valoare estimată la nivelul sumei de 
31.721.928 LEI, fără TVA, proiectului cu nr. de concurs 119. 

Se acordă premiul II în valoare de 365.460 LEI, TVA inclus, proiectului cu nr. de 
concurs 125. 

Se acordă premiul III în valoare de 219.276 LEI, TVA inclus, proiectului cu nr. de 
concurs 105. 

Se acordă mențiunea I, în valoare de 48.728 LEI, TVA inclus, proiectului cu nr. de 
concurs 101. 
 
Se acordă mențiunea II, în valoare de 48.728 LEI, TVA inclus, proiectului cu nr. de 
concurs 102. 
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5. DECLARAȚIA JURIULUI 

Județul Cluj reprezintă un pol de excelență în ceea ce privește serviciile medicale 
furnizate în regiune și în țară, iar asigurarea unei infrastructuri medicale care să se 
alinieze la standardele europene în domeniu este atât o necesitate, cât și o dorință a 
Consiliului Județean Cluj.  

Concursul pentru noul Spitalul de Copii Cluj a captat în mod clar imaginația celor 27 de 
birouri naționale și internaționale de arhitectură care au depus propuneri. Dintre acestea,  
o parte consistentă de proiecte sunt la un nivel ridicat de calitate și au reușit să convingă 
prin maturitatea soluțiilor. 

Calitatea planurilor, diagramelor și ilustrațiilor tuturor proiectelor înscrise a făcut procesul 
de jurizare a acestora plăcut și captivant. Amplasamentul noului Spital de Copii este 
generos ca suprafață și poate, mai mult decât confortabil, să găzduiască programul din 
temă fără nicio limitare. Amplasamentul este practic o pânză albă. Cu toate acestea, 
toate propunerile au trebuit să pondereze între nevoia de a avea o amprentă optimă la 
nivelul terenului, suprafața terenului și înălțimea/numărul de etaje necesar pentru a 
acomoda suprafețele solicitate prin tema de concurs. De exemplu, amplasamentul poate 
acomoda foarte ușor toate cerințele temei și dacă acestea s-ar desfășura într-o clădire 
cu un singur nivel. În schimb, s-ar fi putut propune un turn, păstrând astfel o cantitate 
substanțială de teren care să fie destinat unor utilizări viitoare. Amplasamentul se află 
într-o zonă periferică a orașului, cu un caracter puternic rural. O intervenție foarte urbană 
precum un turn, care, în pofida considerentelor funcționale și operaționale,  nu ar fi fost 
adecvată în contextul dat. O clădire desfășurată pe un singur nivel, cu un impact minim, 
ar face o risipă a terenului pus la dispoziție și, din punct de vedere operațional, ar fi 
departe de o soluție optimă. 

Prin urmare, cele mai bune propuneri au atins echilibrul optim între suprafața terenului 
alocată propunerii, înălțime / masă și suprafața de teren rămasă pentru clădirile propuse 
prin masterplan. Jurizarea s-a realizat pe parcursul a patru sesiuni de evaluare. Procesul 
de jurizare a balansat constant de la o evaluare generală a calității propunerilor, la o 
analiza mai detaliată, asigurându-se că propunerile se ridică la nivelul solicitat, stabilind 
în final dacă acestea funcționează. În runda finală au rămas 5 propuneri. Au avut loc 
discuții aprofundate în care fiecare dintre jurați și-a exprimat opiniile, cu un inevitabil 
accent bazat pe profesia lor și pe disciplina / experiența specifică. Prin urmare, 
evaluarea a trebuit să fie echilibrată pentru a nu acorda prioritate mai mare unei 
considerații și desconsiderarea alteia. Pentru a ajunge la cele 5 propuneri finaliste, 
proiectele au fost supuse unei analize continue pentru a se asigura că fiecare 
îndeplinește cerințele funcționale clinice. 
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În timp ce fiecare dintre propunerile finaliste au avut puncte forte și puncte slabe, 
acestea fiind dezbătute prin comparație, juriul a fost unanim în alegerea soluției 
câștigătoare - una care s-a remarcat drept favorită de la început pentru mulți, prin 
impresia generală, calitatea arhitecturii și claritatea gândirii care stă la baza acestui 
răspuns creativ la cerințele temei și amplasamentului, printr-un proiect abil elaborat. 

Mulțumiri speciale tuturor participanților și felicitări câștigătorilor! 

 
 
6. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI 
 

Proiectul cu nr. de concurs 119 – Premiul I 
  
Proiectul câștigător s-a numărat printre favoritele juriului încă din etapele de evaluare 
inițială a proiectelor. A fost o plăcere că, ulterior acestor etape de evaluare inițială, 
proiectul s-a dovedit la fel de convingător și în fața unor evaluări mai amănunțite, 
având la bază o serie de elemente esențiale pentru buna funcționare a unui spital. 
Schema funcțională propusă este foarte bine gândită, fiind prezentată într-o manieră 
profesională. Totodată, proiectul câștigător este unul dintre proiectele care acordă o 
atenție ridicată manierei în care spațiile propuse vor fi experimentate prin ochii unui 
copil. Astfel, scara volumului contribuie în mod direct la crearea unui set de spații 
prietenoase, abordabile și primitoare. Proiectul reușește să transmită o senzație 
pozitivă, în contrast cu caracterul multor spitale construite de-a lungul timpului, care 
se prezintă mai degrabă ca niște fabrici dedicate reparării corpului uman. Este 
esențial ca un spital dedicat copiilor să depășească acest punct și să contribuie în 
mod direct la reducerea anxietății pacienților și familiilor acestora, acordând aceeași 
atenție confortului mental și psihic al acestora. 
 
Criteriul A1 – Viabilitatea intervenției urbanistice 
Proiectul câștigător reușește să propună un echilibru în ceea ce privește suprafața 
dedicată spitalului și suprafața de teren rămasă liberă, pentru dezvoltări ulterioare. La 
nivelul întregului sit, acesta joacă rolul unei ancore, ocupând zona de sud. Drept urmare, 
spre deosebire de alte propuneri, venind dinspre centura metropolitană, percepția 
vizuală va fi cea a unui spital situat într-un parc, neascuns de dezvoltări urbane 
ulterioare. Schema de sistematizare propusă creează un acces auto dedicat pentru 
intrarea principală, pe latura de sud. Astfel, accesul nu se desprinde dintr-o axă majoră 
de circulație, orientată pe direcția nord-sud, abordare comună mai multor propuneri. 
Acest tip de soluție va crea un mediu mai calm pentru spațiile publice aferente intrării 
principale, separate fiind de traficul general, rutele de acces dedicate ambulanțelor sau 
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vehiculelor de serviciu. Totodată, oferă proiectului câștigător capacitatea de a aduce în 
zona accesului o serie de funcțiuni dedicate pacienților, cum ar fi și spațiul de joacă 
propus.  
  
În ceea ce privește intervenția urbanistică per ansamblu, juriul consideră că echipa ar 
trebui să acorde mai multă atenție propunerilor de dezvoltare făcute pentru partea de 
nord a parcelei, acestea fiind considerate mai puțin reușite comparativ cu alte soluții 
prezentate în cadrul concursului. De asemenea, juriul considera că soluția de gestionare 
a traficului auto la nivelul întregii parcele trebuie îmbunătățită, propunerea unui set de 
sensuri giratorii nefiind oportună.      
 
Criteriul A2 – Funcționalitatea soluției propuse  
Distribuția funcțiunilor solicitate prin tema, precum și strategia de organizare și distribuire 
a circulațiilor orizontale și verticale au fost extrem de bine gândite, conducând la crearea 
unor relații optime între spații. Organizarea funcțiunilor pe corpuri de clădire, precum și 
maniera de suprapunere a acestora are la bază o serie de principii bine definite. Nivelele 
inferioare ale clădirii formează un podium, care acomodează atât spațiile de tratament 
și investigație, cât și toate facilitățile dedicate spitalizării de zi sau ambulatoriului, aflate 
în legătură directă cu zona de acces. Acestea beneficiază astfel de o amprentă la sol 
mai ridicată, fapt care permite integrarea tuturor serviciilor tehnice aferente. Totodată, 
soluția propune integrarea unui etaj tehnic intermediar, situat la nivelul terasei verzi, 
imediat sub spațiile dedicate secțiilor și deasupra spațiilor de tratament de la nivelele 
inferioare. Din punct de vedere funcțional această abordare oferă un răspuns optim 
cerințelor temei, permițând localizarea centralei de tratare a aerului deasupra blocului 
operator și a secției de terapie intensivă, zonele cu cele mai ridicate cerințe în ceea ce 
privește ventilarea mecanică. Localizarea echipamentelor de tratare a aerului deasupra 
acestor departamente este cea mai eficientă soluție. Se evită astfel necesitatea creării 
unor puțuri de ventilație de dimensiuni mari,  care ar fi traversat toate secțiile în cazul în 
care echipamentele de tratare a aerului ar fi fost poziționate la ultimul nivel. Această 
este și cea mai eficientă soluție din punct de vedere energetic. Totodată, prin 
poziționarea echipamentelor de tratate a aerului în zona mediană a clădirii, lungimea 
rețelelor de instalații poate fi redusă, acestea deservind atât nivelurile clinice inferioare, 
cât și secțiile situate la nivelurile superioare. Dincolo de acest aspect, poziționarea 
etajului tehnic la același nivel cu terasa circulabilă aduce cu sine două avantaje. Pe de 
o parte, se evită o relaționare vizuală directă între spațiile publice exterioare și saloane. 
Pe de altă parte, terasa exterioară este accesibilă tuturor utilizatorilor, fie ei pacienți, 
personal medical sau vizitatori, fără a trece prin spații clinice.  
 
Juriul a verificat în detaliu capacitatea circuitelor medicale și logistice  de a răspunde 
într-o manieră logică tuturor cerințelor impuse prin temă. Schema organizațională 
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foarte clară și evidentă încă de la prima lectură a planurilor a răspuns foarte bine și 
unei analize mai detaliate. Schema permite separarea circuitelor dedicate vizitatorilor 
și pacienților din ambulatoriu în zona de sud și a dispunerea circuitelor clinice și 
logistice în zona de nord a clădirii.  
 
Proiectul câștigător este totodată unul dintre puținele proiecte care nu a propus 
dispunerea a unei părți din funcțiunile solicitate prin temă în subsol, fapt care permite 
o separare corectă a fluxurilor. Din perspectiva juriului, acest aspect reprezintă un 
avantaj, care va contribui în mod direct la sustenabilitatea financiară a proiectului. 
Zona de parter facilitează relaționarea tuturor spațiilor cheie:  zona principală de 
acces și circulație orizontală, o mare parte din spațiile dedicate ambulatoriului precum 
și zonele dedicate unității de primiri urgențe și secției de imagistică medicală. Tot la 
nivelul parterului se regăsesc și principalele zone tehnice sau non-clinice, care 
beneficiază în mod direct de strategia de separare a fluxurilor, fiind deservite de axa 
de circulație din zona de nord a clădirii. Schema funcțională propune un pavilion 
tehnic situat în zona de nord a clădirii, cu acces din aceeași axă de circulație. Acesta 
va acomoda toate funcțiunile tehnice suport, esențiale pentru buna funcționare a 
spitalului: rezervoare de oxigen, generatoare, boilere, rezervoare de apă, etc. În 
proiectarea unei clădiri de spital, spațiile tehnice joacă un rol important. Spațiile 
tehnice adecvate au lipsit din multe dintre schemele funcționale propuse, inclusiv în 
cazul celor între primele cinci. Integrarea lor în schema funcțională demonstrează o 
bună înțelegere a realităților practice care influențează în mod direct arhitectura 
medicală. 
 
Criteriul B1 – Calitatea intervenției urbanistice 
După cum am menționat și anterior, schema propusă atinge un echilibru în ceea ce 
privește suprafața dedicată spitalului și suprafața de teren rămasă liberă, densitatea 
construită propusă, scara / masa și înălțimea aferente unei clădiri publice importante. 
Schema propusă nu are un caracter urban dar nici nu epuizează resursele de teren, 
printr-o propunere cu caracter rural și un regim de înălțime redus. Volumul propus se 
ancorează bine pe sit, își face simțită prezența și proiectează o imagine puternică, 
potențial iconică, fără a domina zona cu o prezență disonantă. 
 
Criteriul B2 – Expresivitatea plastică a volumului propus  
Juriul a avut păreri diferite în ceea ce privește orientarea corpurilor de clădire care 
adăpostesc pavilioanele. Pe de o parte, a considerat că maniera optimă de orientare a 
acestora ar fi către dealurile din zona de vest, deschizând o perspectivă amplă a 
saloanelor către peisajul din jur, fapt preluat de o parte din propunerile prezente în 
concurs. Cu toate acestea, soluția câștigătoare propune orientarea spre sud a 
pavilioanelor care acomodează secțiile spitalului. Comparativ cu o orientare estică, 
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deschiderile create între pavilioane asigura penetrarea unui volum ridicat de lumină, 
acționând și ca o manieră de a reduce scara percepută a clădirii și de a o apropia de 
scara umană. Totodată, această abordare conduce la crearea unei siluete interesante, 
pe măsură ce te apropii de clădire.      
 
Poziționarea unui volum jucat la nivelul 2 al clădirii contribuie la o structurare a 
acesteia pe registre orizontale, reducând scara clădirii și creând o ierarhie 
volumetrică. Abordarea contrastează cu o mare parte din soluțiile prezentate în 
concurs, care, deși au o înălțime similară (șase niveluri) se conturează mai degrabă 
ca niște volume extrudate din plan. Deși această abordare e poate cea la care ne-
am aștepta în cazul unui parc de afaceri situat într-un context urban sau suburban, 
nu este compatibilă cu o abordare care privește spitalul prin ochii unui copil și care 
caută să creeze un spațiu prietenos. 
 
Clădirea propusă are un caracter contemporan, bogat și variat, susținut de adoptarea 
unor materiale bine alese și a unei palete cromatice simple. Rezultatul astfel 
conturează astfel o prezentă optimistă și are capacitatea de a fi atrăgător pentru copiii 
de orice vârstă, fără a avea nevoie de alte artificii. 
 
Spațiile ambulatorii iau forme libere rotunjite, vizibile din exteriorul clădirii. Abordarea 
contrabalansează spațiile mult mai ortogonale dedicate zonelor de imagistică sau ale 
blocului operator. Deși s-ar putea argumenta că aceste forme organice, complexe 
sunt mai puțin potrivite pentru un spital, comparativ cu o abordare ortogonală, ținând 
cont de fapt că acestea vor acomoda spații mai puțin prescriptive din punct de vedere 
structural, precum zonele de ambulatoriu, juriul a considera că aceasta abordare este 
fezabilă și din punct de vedere financiar.  
 
Criteriul B3 – Calitatea și atmosfera spațiilor propuse 
Juriul consideră că maniera de prezentare a zonei centrale de circulație nu surprinde în 
totalitate potențialul și varietatea rezultată din geometria spațiului. Volumetric, spațiul se 
desfășoară pe două niveluri și beneficiază de o suită de spații interesante, prin 
asigurarea tranziției între volumele organice din zona de acces și volumele rectangulare 
din zona centrală a clădirii. Este marcat de o serie de curți de lumină, scări, lifturi, galerii 
și puncte de trecere între diverse spații, având potențialul de a crea un spațiu extrem de 
dinamic, plin de lumină și de surprize, un spațiu în care este ușor să te orientezi. Culorile 
și materialele folosite în ilustrarea vizuală a spațiului sugerează orientarea proiectului 
către pacienții tineri.   
  
În ceea ce privește spațiile clinice, saloanele transmit o atmosferă pozitivă și au 
potențialul de a susține intenția de a crea o ‘casă departe de casă’, element crucial mai 



 

13 
 

ales pentru pacienții cu o durată de internare ridicată. Strategia de design interior 
adoptată pentru spațiile clinice, precum blocul operator sau zona de anestezie - terapie 
intensivă ar putea beneficia de o abordare mai creativă, fiind actualmente foarte sterilă 
și fără elemente care să ajute la diferențierea lor.  
 
Concluzii 
Din punct de vedere conceptual, proiectul propus este foarte clar, având la bază o 
serie de principii funcționale bine definite. Din punct de vedere arhitectural, se 
distinge o soluție cu un caracter bogat și proiectată ca un spital dedicat copiilor. 
Schema funcțională propusă integrează într-o manieră de succes toate elementele 
prioritare și adeseori conflictuale inerente proiectării unui spital de copii. Propunerea 
prezentată în faza de concurs a fost dezvoltată fără avantajele comunicării directe cu 
utilizatorii finali. Juriul este încrezător că soluția câștigătoare se bazează pe un 
concept fezabil, cu o capacitate ridicată de adaptare și iterare în fazele ulterioare ale 
proiectului, beneficiind și de un proces consultativ pe filiera clinică, în vederea definirii 
soluției optime.   
 
Recomandări 
Juriul recomandă echipei câștigătoare să acorde o atenție ridicată soluției propuse 
pentru întreaga parcelă, integrând mai bine soluția propusă pentru spital în schema de 
sistematizare. Juriul recomandă, totodată, ca potențialul volumetric și geometric al zonei 
de acces să fie exploatat cu atenție. În ceea ce privește strategia de design interior, 
juriul recomandă echipei câștigătoare ca această strategie de design orientată către 
pacient să fie preluată la nivelul tuturor spațiilor pe care copilul le experimentează și nu 
doar la nivelul spațiilor de acces sau a saloanelor.  
 
 
 
Proiectul cu nr. de concurs 125 – Premiul II 
 
Juriul a fost impresionat de calitatea generală a acestui proiect, a cărui piese grafice 
descriptive sunt clare, concise și atent prezentate. Schema generală propusă este 
riguroasă și rațională, fundamentând înțelegerea complexității unui astfel de program 
arhitectural. 
 
Criteriul A1 – Viabilitatea intervenției urbanistice 
Planul general pentru această soluție a fost realizat cu multă pricepere și aprofundare. 
Strategia adoptată are un puternic caracter urban, care denotă o profundă înțelegere 
atât a contextului existent cât și a celui viitor. Soluția strategică reușește pe de-o parte 
să aloce o zonă limitată pentru viitorul spital și pe de altă parte să rezerve cu 
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generozitate spațiu pentru funcțiuni viitoare complementare, unele dintre ele fiind deja 
prezentate în proiect. Clădirea spitalului reușește să facă un pas în spate, lăsând loc 
pentru alte funcțiuni complementare, oferind astfel o percepție subtilă venind dinspre 
inelul ocolitor spre piațeta publică propusă a ansamblului. Totodată tipologia liniară 
propusă permite o strategie viitoare de extindere a spitalului, care deși nu a fost explicit 
enunțată în temă, s-a bucurat de aprecierea juriului. 
 
Criteriul A2 – Funcționalitatea soluției propuse  
Proiectul oferă o schemă generală organizată clar și rațional. Repartiția spitalului în 
volume independente permite așezări și conexiuni optime între grupele funcționale 
principale. Acest aspect îngăduie o flexibilitate ridicată, răspunzând prin schimbări 
minimale unor nevoi viitoare ale spitalului.  Aprovizionarea și evacuarea deșeurilor se 
poate desfășura discret în subsol, fără să interfereze cu fluxurile pacienților și 
vizitatorilor. De asemenea sunt bine rezolvate circuitele verticale pentru diferiți utilizatori. 
Juriul a remarcat totuși, că e posibil să se fi acordat un număr mai mare de noduri de 
circulație decât cel necesar, din cauza unei interacțiuni între fluxurile pacienților și al 
publicului la nivelele de peste parter. Se observă imposibilitatea traversării orizontale a 
pacienților din zona secțiilor dedicate, către secția de radiologie, fără intersectarea unor 
spații destinate vizitatorilor. Cu toate acestea, juriul a considerat că aceste vulnerabilități 
ale soluției pot fi ușor corectate. 
Soluția mai propune în imediata vecinătate a zonei de primire o clădire tehnică, ce 
conține și parcare supraterană. Cu toate că aceasta este convenabil amplasată, va fi 
nevoie de o tratare subtilă a acesteia din punct de vedere arhitectural, pentru a nu 
compromite calitatea principalului spațiu de primire al ansamblului spitalului. 
 
Criteriul B1 – Calitatea intervenției urbanistice 
Ansamblul propus are calitatea de a genera o serie de experiențe pietonale, datorate 
varietății secvențelor urbane propuse în dialog cu peisajul. Bulevardul propus dinspre 
inelul ocolitor spre ansamblul spitalului beneficiază de o coregrafie bazată pe diverse 
momente urbane până la piața publică din vecinătatea zonei de primire. Clădirea 
beneficiază de un echilibru subtil între aria construită și regimul de înălțime, asigurând 
totodată o ierarhie clară între diversele accesuri ale spitalului. 
 
Criteriul B2 – Expresivitatea plastică a volumului propus  
Imaginea exterioară propusă oglindește raționalitatea generală a clădirii. Există o 
concentrare a masei construite în zona de Vest, ca o consecință a îmbinării schemei 
pavilionare în zonele de diagnosticare și tratament la nivele inferioare ale clădirii. Masa 
celor două niveluri care constituie baza clădirii este disimulată de aspectul reținut al 
extremităților pavilioanelor destinate secțiilor medicale, așezate deasupra bazei 
configurate de planul alungit și dispuse după o regulă de distanțare bine apreciată. 
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Raportul dintre baza clădirii configurată de cele două niveluri și cele trei niveluri 
superioare participă benefic la diminuarea scării clădirii din punct de vedere al 
percepției.  
Masa clădirilor și proporțiile acestora sunt bine echilibrate și gestionate în compoziție. 
Totuși, forma rațională devine mai degrabă incapabilă de compromisuri și excesiv de 
repetitivă, cu excepția zonelor vitrate dintre cele două pavilioane care conformează zona 
de intrare. Aspectul proiectului nu oferă niciun indiciu asupra faptului că acest spital este 
unul destinat copiilor. Cu toate că prezintă potențialul unei contribuții pozitive pentru oraș 
și al unui obiect arhitectural important, juriul a considerat că propunerea ar fi putut face 
o serie de concesii în fața formalismului pe care îl adoptă și ar fi putut oferi către exterior 
mai multe informații despre destinația clădirii. Fațada propune un limbaj uniform, cu 
foarte puține variații care răspund orientării clădirii.  
 
Criteriul B3 – Calitatea și atmosfera spațiilor propuse  
Odată ce se trece pragul zonei de intrare, atitudinea reținută și matură a clădirii se 
relaxează. Holul de intrare transmite o atmosferă pozitivă, un spațiu jucăuș care nu își 
pierde claritatea și eleganța. Orientarea duală a acestui spațiu joacă, la rândul ei, un rol 
pozitiv - prin suprafețele vitrate propuse zona de acces se deschide într-o manieră fluidă 
către parcul situat între corpurile de clădire dedicate secțiilor clinice și frumusețea 
naturală a dealurilor din zona de vest. Spațiul folosește materiale naturale și integrează 
accente de culoare foarte atent alese. Juriul a apreciat integrarea artei în amenajarea 
spațiilor interioare, considerând că această abordare poate face o diferență 
semnificativă, adresându-se minții curioase a copiilor și având capacitatea de a le 
distrage atenția. Propunerile de amenajare interioară care se adresează nevoilor copiilor 
nu dispar odată cu părăsirea zonei de acces. Atenția acordată amenajării saloanelor a 
adus în fața juriului una dintre cele mai convingătoare propuneri din această perspectivă. 
Proiectul reușește să atingă un punct de echilibru între nevoia de a crea un spațiu 
familiar și necesitatea a răspunde într-o manieră eficientă tuturor obiectivelor 
funcționale. Spațiile propuse pentru Secția de Anestezie - Terapie Intensivă, pentru 
blocul operator sau pentru zona de imagistică medicală sunt, de asemenea, foarte atent 
gândite și trec dincolo de aspecte funcționale prin integrarea unor elemente subtile de 
design interior. 
 
Concluzii 
Proiectul are meritul de a fi unul tributar rigorii și eleganței subtile. Conceptul este 
unul clar, exprimat cu iscusință. Programul spitalicesc presupune o dificultate de la 
sine înțeleasă, care face astfel de clădiri dificil de proiectat. Totuși, soluția de față 
prezintă o claritate care disimulează această complexitate. 
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Recomandări 
Juriul recomandă reevaluarea de către echipa de proiect a circuitelor medicale pentru 
a preîntâmpina intersectarea celor destinate pacienților cu cele ale publicului. De 
asemenea se recomandă o rafinare a imaginii exterioare a spitalului, într-o formulă 
care să confirme funcțiunea pediatrică a acestuia. 
 
 
Proiectul cu nr. de concurs 105 – Premiul III 
 
Acest proiect a fost apreciat în special pentru pentru aşezarea pe sit, care conferă 
viitorului ansamblu o orientare clară faţă de oraş, dar folosește şi resursa naturală şi 
de peisaj a dealului din partea estică. Astfel, calităţile sale urbane, favorabile unei 
eventuale cuprinderi a spitalului în ţesutul metropolitan, au fost contrabalansate de 
zonele mai intime, dedicate pacienţilor. 
 
Viabilitatea intervenției urbanistice (criteriul A1) 
Juriul a apreciat densitatea construcţiei propuse, care lasă loc pentru eventuale 
dezvoltări ulterioare, dar a regretat că nu a fost justificat un scenariu pe termen mai lung. 
Chiar dacă este justă poziţionarea zonei dedicate locuinţelor pentru personalul medical 
către sud şi propunerea unor eventuale extinderi pentru funcţiuni medicale către nord 
(maternitate), nu este clar cui este adresată propunerea unui mare parc amenajat pe 
restul de sit. 

Funcționalitatea soluției propuse (criteriul A2) 
Juriul a criticat mai multe dintre opţiunile funcţionale prezentate de acest proiect. În 
primul rând, decizia de a avea un al doilea subsol, dedicat exclusiv parcărilor, nu se 
justifică în raport cu resursa de teren pusă la dispoziţie. Mai mult de atât, juriul a 
considerat nepotrivită amplasarea la subsol a secţiei de imagistică şi a blocului operator. 
Poziţionarea pe etaje diferite a secţiilor de imagistică şi UPU poate produce 
disfuncţionalităţi în actul medical. De asemenea, poziţionarea blocului operator şi a 
secţiei de imagistică descentrat faţă de zonele de cazare produce distanțe foarte lungi. 
Acest circuit, de la camera pacienţilor până la secţia de imagistică sau a blocului 
operator, prin intermediul lifturilor notate “E”, intersectează holul principal al fiecărui 
nivel, care avea potenţialul să fie folosit şi de către vizitatori. Mai mult decât atât, 
proiectul nu a propus o strategie clară de echipare tehnică a întregului spital. 

Calitatea intervenției urbanistice (criteriul B1) 
Proiectul a fost remarcat pentru claritatea spaţiilor determinate de aşezarea sa pe sit: o 
piaţetă luminoasă, care marchează clar zona de intrare şi îi conferă reprezentativitate 
faţă de oraş, în contrapartidă cu orientarea volumelor de cazare către o zonă mai intimă, 
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înspre peisajul natural. Piaţeta de acces este configurată prin două paralelipipede 
paralele, cu lungimi diferite, care invită către zona de acces poziţionată între ele. 
Volumul de legătură, potențial loc gol dedicat în principal accesului public, pare un pic 
masiv în această compoziţie. A fost apreciată şi configurarea seriei de volume pentru 
cazare, din care doar unul singur este poziţionat ușor diferit, pentru a face loc unei 
grădini intime / loc de joacă pentru copii. 

Expresivitatea plastică a volumului propus (criteriul B2) 
Juriul a comentat posibila expresie austeră în raport cu funcţiunile dedicate copiilor. În 
acest sens, a fost argumentată complexitatea plasticii arhitecturală propuse, care face 
apel la o arhitectură atemporală, configurată doar prin elemente simple, ritm şi proporţii, 
cu un răspuns nuanţat la contactul cu solul sau faţă de ultima cornişă. A fost apreciată 
şi eleganţa accentului volumetric care marchează accesul în piaţetă. De asemenea, 
simplitatea tratării volumelor pentru cazare este în acord cu vocaţia lor mai puţin publică. 

Calitatea și atmosfera spațiilor propuse (criteriul B3) 
Juriul a apreciat existenţa unui mare spaţiu intermediar, situat pe fiecare nivel, care să 
facă uşor accesul vizitatorilor şi dispunerea unor zone de aşteptare pentru fiecare secţie, 
precum şi eventuala plimbare controlată a pacienţilor. Din păcate, aceste spaţii 
importante în economia spitalului nu au fost detaliate în prezentare şi, mai mult decât 
atât, a reieşit că pot fi traversate şi de către pacienţi în traseul lor către zona de 
imagistică sau bloc operator. Camerele de cazare au fost remarcate prin simplitate, 
calitate care poate implica şi o întreținere lesnicioasă. 

Concluzii şi recomandări 
Juriul a apreciat drept calităţi esenţiale ale proiectului configurarea unei piaţete 
orientate către soare şi dispunerea zonelor de cazare către deal. Per total, proiectul 
prezintă o dispunere pe sit plină de calităţi, configurând o multitudine de spaţii 
exterioare valabile, care să completeze clădirea propriu-zisă. Astfel, proiectul 
prezentat reuşeşte să îmbine funcţiunea de spital cu vocaţia urbană a unei astfel de 
clădiri. 
Cu toate acestea, juriul are următoarele recomandări: regândirea ansamblului astfel 
încât să existe un singur subsol, atât cu zone de parcare, cât şi cu unele funcţiuni 
spitaliceşti; reorganizarea funcţională astfel încât zona de imagistică şi secţia UPU 
să fie pe acelaşi nivel, în apropiere una de cealaltă; reorganizarea funcţională astfel 
încât secţia de imagistică şi blocul operator să fie poziţionate în centrul de greutate 
al ansamblului, eventual suprapus; păstrarea spaţiului configurat pentru vizitatori pe 
fiecare etaj în afara fluxurilor medicale propriu-zise. În plus, calităţile volumetrice 
evidente şi configurarea piaţetei sudice ar avea de câştigat prin imaginarea unui 
volum de legătură mai puţin prezent înspre piaţă. 
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Proiectul cu nr. de concurs 101 – Mențiunea I 
 
Juriul a remarcat acest proiect pentru calitatea sa de a deveni un reper arhitectural în 
zonă, având în același timp o utilizare judicioasă a terenului. Soluția propune o abordare 
urbanistică complexă, imaginând o strategie posibilă pentru dezvoltarea viitoare a 
acestui areal, fără să apeleze însă la densități de construire foarte mari. Totodată 
proiectul asigură prin schema sa generală o eficiență funcțională ridicată, mizând pe o 
tipologie compactă, care reușește să ofere o imagine iconică, la o scară arhitecturală 
prietenoasă cu viitorii utilizatori.  
 
Viabilitatea intervenției urbanistice (criteriul A1) 
Soluția propune o tipologie de clădire compactă, ce are meritul de a rezerva o bună 
parte din terenul alocat spitalului, pentru alte utilizări și funcțiuni complementare 
acestuia. Juriul a apreciat strategia urbanistică propusă, care oferă o ierarhizare 
asumată și o utilizare viitoare a terenului clară și echilibrată.  
 
Funcționalitatea soluției propuse (criteriul A2) 
Soluția propune o schemă funcțională clară și elegantă, atât în plan cât și în secțiune. 
Juriul a apreciat răspunsul sofisticat de a compune secțiile medicale în cele două aripi 
de fluture, răspunzând astfel la una din cerințele importante ale temei. Amplasarea unui 
nod de circulații în inima ansamblului a fost apreciat ca și o reușită a soluției de a oferi 
orientări clare și intuitive. Cu toate acestea, din păcate, această schemă impune 
intersecția circuitelor medicale și a circuitelor dedicate pacienților cu cele ale publicului. 
Împărțirea volumului în două aripi articulate, traversate de zona mediană a holului public, 
impune traversarea permanentă a acestuia de către circuitele medicale. Juriul a 
considerat însă că aceste aspecte ar putea fi îmbunătățite cu câteva adaptări simple ale 
soluției. 
Chiar dacă tema concursului nu insistă foarte mult pe componenta spațiilor tehnice 
necesare acestui tip de spital, soluția prezentată nu reușește să transmită o strategia 
clară cu privire la acest aspect. Cu toate că au fost prevăzute o serie de spații tehnice, 
acestea nu reușesc să răspundă la nevoile de funcționare a unităților de ventilație 
mecanică, care presupun trasee lungi, mai ales în cazul blocului operator și secției de 
terapie intensivă propuse. Cele patru spații tehnice prevăzute la nivelul al doilea nu pot 
asigura ventilația mecanică a blocului operator datorită lipsei de legături cu exteriorul și 
aportului de aer proaspăt. De asemenea juriul a remarcat o rezolvare ineficientă a 
blocului operator, dar pe care a considerat-o însă perfectibilă prin câteva adaptări ale 
soluției funcționale. 
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Calitatea intervenției urbanistice (criteriul B1) 
Proiectul are meritul de a propune o formă compactă, dar care beneficiază de un gest 
de primire prin deschiderea celor două aripi ale spitalului. Prin acest gest, clădirea se 
deschide atât publicului și spațiului de primire, cât și spre cadrul natural existent la est. 
De asemenea soluția oferă posibilități multiple de acces în cadrul clădirii, ierarhizate pe 
diversele categorii de utilizatori. 
 
Expresivitatea plastică a volumului propus (criteriul B2) 
Imaginea propusă este iconică și recognoscibilă. Cu toate că se dezvoltă pe înălțime 
mai mult decât majoritatea proiectelor, soluția propusă reușește să fie asimilată la o 
scară umană datorită registrului primelor două nivele supraterane. Acestea stabilesc o 
relație plăcută la nivelul spațiului public, oferind o atmosferă prietenoasă, care invită la 
parcurgere și abordare.  
 
Calitatea și atmosfera spațiilor propuse (criteriul B3) 
Juriul a apreciat atmosfera invitațională și prietenoasă a zonei de primire. Această 
configurează spațial un traseu plăcut și intuitiv, preluând subtil diferența de nivel a 
terenului. La nivelul spațiilor comune destinate pacienților, precum și a circulațiilor din 
cadrul secțiilor medicale, juriul a apreciat preocuparea pentru o claritate a traseelor, care 
sunt intuitive și echilibrat ierarhizate. 
 
Concluzii 
Proiectul se remarcă prin calitățile sale urbanistice și volumetrice, juriul apreciind 
preocuparea pentru obținerea unei imagini iconice, care reușește în bună măsură să nu 
compromită buna funcționare a spitalului. Cu toate acestea, juriul a remarcat o serie de 
vulnerabilități punctuale de funcționare, cum ar fi: intersectarea unor circuite medicale 
cu cele publice, conformarea incorectă a blocului operator și lipsa de fezabilitate 
funcțională a spațiilor tehnice lipsite de relația cu exteriorul clădirii.  
 
 
Proiectul cu nr. de concurs 102 – Mențiunea II 

Acest proiect se remarcă în primul rând prin calitatea spațiilor interioare și exterioare 
propuse, care contribuie semnificativ la apropierea acestei funcțiuni de viitorii ei 
utilizatori. Soluția pavilionară a proiectului propune atât existența unor spații interstițiale 
adaptate scării umane, cât și inserția delicată în peisajul natural existent. Juriul a 
apreciat atât maturitatea soluțiilor funcționale și volumetrice, cât și transmiterea acestor 
informații prin intermediul unei reprezentări grafice clare și cuprinzătoare. 
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Viabilitatea intervenției urbanistice (criteriul A1) 
Soluția propune o tipologie pavilionară, care se dezvoltă cu un regim redus de înălțime. 
Aceasta abordare asigură o ambianță prietenoasă și invitațională, prin calitatea spațiilor 
curților exterioare și a spațiilor comune interioare. Această opțiune, însă, consumă 
substanțial terenul avut la dispoziție, lăsând prea puțin spațiu pentru dezvoltări viitoare 
sau funcțiuni și spații publice complementare. 

Funcționalitatea soluției propuse (criteriul A2) 
Juriul a apreciat maturitatea propunerilor funcționale, ce dovedesc o bună cunoaștere a 
programului spitalicesc. Organizarea circuitelor medicale în zona blocului operator se 
pliază pe exigențele specifice funcțiunii. Spațiile destinate zonei de terapie intensivă sunt 
gândite într-o ambianță primitoare care să conducă la diminuarea nivelului de stres 
asociat procedurilor medicale. Curțile interioare invită natura și lumina să participe activ 
la actul medical. Imaginea generală a saloanelor induce atât un grad de confort și o 
ambianță familiară, cât și senzația unei ușurințe în exploatare. Sistemul pavilionar 
combinat cu regimul redus de înălțime nu asigură însă o exploatare optimă din punctul 
de vedere al eficienței actului medical, datorită distanțelor lungi de parcurs între 
pavilioane. 

Calitatea intervenției urbanistice (criteriul B1) 
Juriul apreciază răspunsul ansamblului la cele două elemente determinante ale 
amplasamentului: cadrul natural și zona constituită sau aflată în curs de constituire. 
Ansamblul răspunde nuanțat la cele două vecinătăți, prin orientarea secțiilor medicale 
spre peisajul natural și poziționarea unui volum semicompact, care le protejează vizual 
și acustic pe acestea, față de viitoarea centură ocolitoare. Soluția se remarcă prin 
calitatea spațiilor publice interstițiale propuse, care conferă o atmosferă de intimitate în 
relație cu peisajul natural din vecinătate. Cu excepția unei zone propuse ca posibilă 
dezvoltare complementară spitalului, soluția indică mai puțin capacitatea de a deveni un 
pol de dezvoltare. 

Expresivitatea plastică a volumului propus (criteriul B2) 
Proiectul se remarcă prin propunerea unui ansamblu coerent, ce apelează la o 
arhitectură contemporană reținută și delicată. Expresivitatea arhitecturală se 
evidențiază prin abilitatea de a lucra cu relațiile dintre spațiul interior și exterior, la care 
se alătură diverse elemente de ritm ce contribuie la scara plăcută a întregii compoziții. 
 
Calitatea și atmosfera spațiilor propuse (criteriul B3) 
Juriul a apreciat atenția soluției pentru obținerea unor spații prietenoase pentru toți viitorii 
utilizatori ai spitalului, fără să supraestimeze efectele unui design agresiv. Atmosfera 
generală familară și primitoare este obținută prin utilizări subtile de materialități, ce sunt 
puse în evidență prin aportul luminii naturale. Totodată este speculată permanent relația 
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vizuală între interior și peisaj, prin orientarea circulațiilor spre exterior, ori de câte ori 
acest lucru este posibil. Juriul consideră că există totuși un inconvenient legat de 
lungimea circulațiilor interioare, care pot conduce la eficiențe reduse în utilizarea 
curentă. Nu în ultimul rând, tipologia propusă conduce la costuri ridicate în timpul 
funcționării spitalului, datorită procentului ridicat de spații comune și de circulație.  
 

7. CLASAMENTUL FINAL 

NR. 
CON-
CURS 

PUNCTE OBSERVAȚII 

119 95 PREMIUL I 

125 89 PREMIUL II 

105 84 PREMIUL III 

101 79 MENȚIUNEA I 

102 77 MENȚIUNEA II 

109 71 

Juriul a dezbătut intens acest proiect, încercând să deceleze 
între calităţile sale urbane şi buna funcţionalitate. A fost 
apreciată sustenabilitatea propunerii, dată fiind posibilitatea 
completării spitalului propriu-zis cu funcţiuni conexe, care să 
răspundă nevoilor metropolitane mai largi: campus 
studenţesc, cămin de bătrâni, şcoală sau centru comunitar. De 
asemenea, a fost apreciată dispoziţia volumelor, care permite 
configurarea unei posibile piaţete dedicate intrării, precum şi 
configurarea unui parc intim către deal -  înţeles ca resursă de 
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peisaj. Atmosfera serenă prezentată în imagini a fost totuşi 
contrazisă de amplasarea parcărilor din zona intrării, precum 
și de copertina care te aduce de la parcarea pentru vizitatori. 

Din punct de vedere funcțional, a fost considerată 
problematică intersecția fluxurilor medicale cu cele publice, 
spre exemplu, situația dintre unele camere și zona de 
imagistică. De asemenea, s-a considerat că acele curți 
interioare, care au fost propuse pentru a da calitate 
coridoarelor, ar putea deveni zone mai degrabă neplăcute în 
cazul unui volum atât de înalt. 

Ca întreg, promisiunile generate de claritatea propunerii şi de 
simplitatea volumelor sunt întrucâtva contrazise de modul în 
care ar funcționa acest spital. 

113 69 

Încă de la începutul discuțiilor, juriul a găsit drept seducătoare 
imaginea propusă, în acord atât cu utilizarea clădirii de către 
copii, cat și cu peisajul înconjurător. Liniile unduioase și 
înălțimea relativ mica a construcției asigură o imagine în acord 
cu scara umană, marcând subtil cele trei zone de contact cu 
spațiul exterior: intrarea principala, zona de intrare tehnica 
dispusa la subsol pe latura sudica si eventuala conectare cu 
parcul pe latura nord-estică. De asemenea, poziționarea unei 
grădini interioare, separate complet de fluxurile orașului, pare 
un gest favorabil pentru folosirea spitalului de către copii. 

Forma închisa, amoebică, a dat impresia unui proiect compact, 
care sa poată rezolva ușor în interiorul sau toate fluxurile 
necesare. Cu toate acestea, s-a considerat ca zonele de 
coridor foarte lungi vor face complicata comunicarea dintre 
diferitele secții. De asemenea, coaja clar determinată nu pare 
să suporte eventuale extinderi, în afara unei strategii 
pavilionare în exteriorul clădirii propriu-zise.  Mai mult de atât, 
strategia de folosire a sitului este bazată pe amplasarea unor 
pavilioane într-un parc, utilizând întregul teren fără a lăsa 
posibilitatea cuprinderii acestui ansamblu în fluxurile curente 
ale orașului. 
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Juriul a apreciat acest proiect pentru scara propusă și 
posibilitatea sa de integrare in peisaj, dar a considerat că 
folosirea terenului și eficientizarea funcționării ar putea fi mult 
îmbunătățite. 

115 64 

Acest proiect a părut convingător prin calitatea prezentărilor, 
fiind discutat de juriu pentru mai multe dintre calitățile sale. În 
ceea ce privește fezabilitatea, a fost apreciata propunerea unei 
eventuale extinderi a funcțiuni principale, dar ar fi fost de dorit 
ca aceasta posibilitate sa nu fie contrazisă în organizarea 
interioară a spitalului. De asemenea, s-a considerat că 
eventuala traversare a zonelor publice de așteptare cu traseul 
bolnavilor, de la cameră la zona de imagistica sau de bloc 
operator ar fi trebuit judicios minimizate. 

Configurația volumetrică, cu pavilioane fără o orientare 
dominantă, a generat existența unor spații intermediare, unele 
curți intercalate vertical, care să interpună o atmosferă placută 
cu zonele intens funcţionale. Din păcate, această strategie a 
fost dublată redundant către spațiul public, prin propunerea 
unor zone acoperite adiacente, fără legatură structurantă cu 
volumele principale și eventuala percepere a unui ansamblu. 

116 62 

Juriul a remarcat imaginea luminoasă a acestui proiect, extrem 
de riguros elaborată, dar și eficienţa care a fost căutată în 
întreaga abordare. Volumul compact al spitalului a permis 
propunerea unor folosiri conexe ale terenului, cu eventuale 
centre de cercetare și locuințe construite într-o fază ulterioară. 
Cu toate acestea, propunerea unei parcări supraetajate 
extinse nu poate conferi o calitate urbană străzii de lângă. 
Schema constitutivă, bazată pe delimitarea unor curți 
interioare pentru lumină naturală și ventilatie, nu conține o 
ierarhie clară, necesară pentru orientarea între diferitele 
funcțiuni. De asemenea, proiectul ar fi putut fi îmbunătățit prin 
marcarea spațială a intrării, în justă corelare cu spațiile urbane 
propuse adiacent. 

111 59 
Acest proiect propune implantul unei clădiri foarte mari, care 
sa determine toate relațiile de pe sit, strategie criticabilă în 
raport cu disponibilitatea conectivității urbane, dar și privitor la 
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posibilitatea de extindere a spitalului cu eventuale funcțiuni 
conexe, medicale sau educative. Juriul a apreciat 
fragmentarea masei pe verticala, pentru diminuarea scării mari 
a volumului propus. De asemenea, juriul a evidențiat 
propunerea unor curți mai mici, percepute diferit prin 
configurația lor geometrică, considerându-o insuficient 
susținută. Aceasta strategie de subîmpărțire a făcut ca 
funcțiunile medicale să fie diluate în întregul volum, distanțele 
mari conducând la slăbirea relațiilor funcționale necesare. 

108 59 

Proiectul a fost considerat unul ambițios, care încearcă să 
ordoneze întregul teren printr-un gest fondator: poziționarea 
unui pătrat rotit față de geometria sitului. În felul acesta sunt 
configurate patru spații exterioare cu caracter diferit: intrarea 
acoperită, zona de acces tehnic, zona cu locuri de joacă 
orientate spre deal și zona cu livezi dinspre șoseaua de 
centură. Dispoziția rotită a camerelor conferă volumului o 
expresie dinamică, monumentală în același timp, fără a conferi 
o calitate specială camerelor propriu-zise. Schema, deși 
seducătoare prin claritate, a fost considerată destul de rigidă 
pentru nevoile și fluxurile necesare într-un astfel de spital. 

127 57 

Proiectul a încercat să răspundă temei prin intermediul unei 
scheme convenţionale, un tripod cu centrul dedicat zonei 
publice a spitalului. Juriul a apreciat intenţia de eficienţă şi 
posibilitatea extinderii spitalului cu funcţiuni complementare 
într-o fază ulterioară, deşi nu consideră poziţionarea celor trei 
volume (hotel, centru cercetare, nouă secţie a spitalului) în cea 
mai buna relație unele faţă de altele. Miezul clădirii a fost 
dedicat unei zone de atrium, destul de convenţională în 
expresie. Deasupra acesteia a fost poziţionată o grădină 
intimă, care, din păcate, nu a fost suficient relaţionată cu etajul 
adiacent. În ceea ce priveşte expresia volumetrică, a fost 
apreciată strategia de fragmentare pe verticală, dar imaginea 
rezultată nu a căpătat suficientă claritate conceptuală. 

106 56 

Juriul a apreciat utilizarea justă a terenului aflat la dispoziție, 
prin propunerea unei tipologii relativ compacte. Proiectul 
propune o schemă funcțională rațională și echilibrată din punct 
de vedere al amplasării unităților funcționale medicale majore. 
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Din păcate, însă, proiectul e vulnerabil sub aspectul relațiilor 
între spațiile interioare și exterioare propuse. Juriul consideră 
insuficiente distanțele dintre corpurile propuse ale spitalului, 
având rezerve asupra calității spațiilor interstițiale. Legat de 
accesibilitate, juriul consideră că ar fi meritat aprofundarea 
unor legături facile și ușor de intuit între zona intrării și 
circulația majoră mediană a spitalului. De asemenea, imaginea 
generală arhitecturală propusă e discutabilă privind oferirea 
unei identități pentru un spital adresat copiilor. 

122 52 

Proiectul își afirmă o identitate vizuală puternică, atât sub 
aspectul formal cât și sub aspect compozițional. Juriul a 
apreciat tipologia propusă, care permite o bună funcționare, 
cât și o deschidere a zonelor dedicate secțiilor spre cadrul 
natural din vecinătate. Cu toate acestea, juriul nu a apreciat 
strategia propusă pentru evoluția și amenajarea zonei din jurul 
spitalului, aceasta fiind evaluată ca lipsită de o scară adecvată 
copiilor și aparținătorilor. Totodată, nu a fost apreciată 
amplasarea parcărilor supraterane, care afectează calitativ 
relația vizuală dintre interiorul spitalului și vecinătatea verde de 
la est. 

112 51 

Soluția prezentată oferă o bună organizare funcțională și 
legături juste între diferitele componente ale spitalului. Juriul a 
apreciat claritatea schemei generale ale proiectului și justețea 
repartiției grupelor funcționale importante. Din punct de vedere 
volumetric, proiectul propune un adevărat reper în zonă, care 
însă mizează pe o monumentalitate considerată inoportună 
pentru un spital dedicat copiilor. Sub aspect urbanistic, 
proiectul nu clarifică opțiunea alegerii tipologiilor clădirilor 
propuse în vecinătate, a căror formă, relație cu ansamblul 
spitalului și vecinătăți par arbitrare. De asemenea utilizarea 
excesivă a fațadelor de sticlă a fost privită ca generatoare de 
consumuri mari de energie și resurse pentru asigurarea unui 
confort termic interior.  

103 49 

Proiectul propune o tipologie aerisită și cu o scară a volumelor 
potrivită în contextul adresabilitatii spitalului, generând la 
exterior o serie de spații comune generoase. De asemenea 
juriul a apreciat deschiderea secțiilor spitalului către cadrul 
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natural din vecinătate. Cu toate acestea soluția a fost evaluată 
ca având un grad de ocupare a terenului destul de mare, fără 
să confere suficiente informații despre utilizarea propriu-zisă a 
spațiului rămas neconstruit. Juriul a fost rezervat în aprecierea 
repetitivitatii volumetrice, care nu oferă cu claritate o ierarhie 
funcțională și de accesibilitate în cadrul spitalului. 

118 46 

Juriul a evaluat ca pozitivă schema generală a soluției, care 
exprimă cu claritate modul propus de funcționare al spitalului. 
A fost apreciată și scara umană a ansamblului și preocuparea 
pentru crearea unei amenajări urbane cu spații publice și noi 
funcțiuni complementare. Totuși, juriul consideră proiectul 
vulnerabil din cauza unei rigidități spațiale și volumetrice, care 
se regăsește ulterior și în strategia de evoluție ulterioară a 
zonei. Din punct de vedere al adresabilitatii spitalului către 
pacienți copii, juriul nu a identificat preocupări consistente ale 
proiectului pentru configurări interioare relevante, specifice 
acestui tip de utilizatori. 

104 46 

Soluția proiectului este una curajoasă și provocatoare. Juriul a 
apreciat deschiderea spre inovarea programului spitalicesc 
dedicat copiilor și a preocupărilor proiectului legate de 
integrarea unui volum fluid în contextul vecinătăților naturale 
din zonă. De asemenea proiectul își asumă calitatea de reper 
al zonei, fiind memorabil în context și oferind un optimism 
viitorilor utilizatori. Proiectul rămâne însă unul fragil sub aspect 
funcțional și al eficienței în utilizare, datorită lipsei unor legături 
rapide și intuitive, posibilității de grupare a unor funcțiuni 
complementare, lipsei de flexibilitate și nevoia unor costuri de 
implementare și mentenanță foarte ridicate. 

114 43 

Proiectul își propune obținerea unei scări umane la nivelul 
întregului ansamblu, care se regăsește ulterior și în limbajul 
arhitectural propus. Juriul a apreciat aceste aspecte, însă 
consideră neviabilă ocuparea ridicată a terenului și rigiditatea 
întregului ansamblu. De asemenea, soluția propune circulații 
și legături lungi în interior, care vor implica ineficiențe ale 
activităților medicale. Totodată juriul consideră tipologia 
generală a proiectului cât și limbajul arhitectural propus ca 
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exprimând mai degrabă un program arhitectural de locuire, 
decât unul de sănătate. 

100 42 

Juriul a reținut componenta referențială a proiectului. Totodată 
a apreciat utilizarea ca principiu al generării formei 
arhitecturale, pe baza diverselor unității spațiale, modulare ale 
funcțiunilor. Din păcate proiectul rămâne la statutul de căutare 
formală, fără posibilitatea de a răspunde convingător la 
cerințele și activitățile unui spital funcțional. 

117 40 

Meritul proiectului este asigurarea unei relații interesante 
vizuale cu contextul natural existent, prin decupajele propuse 
la nivelul volumului spitalului. Acestea permit diverse 
accesibilități între interior și exterior și orientări ale spațiilor 
interioare către peisaj. Totuși, proiectul nu a oferit suficiente 
informații pentru a înțelege opțiunile formale ale acestor 
decupaje și volume rezultate, a căror configurare compromite 
o bună funcționare interioară a activităților medicale. De 
asemenea, proiectul nu oferă suficiente informații legate de 
posibile flexibilității ulterioare, atât la nivel funcțional cât și 
urbanistic, datorate în primul rând opțiunilor formale propuse. 
Juriul nu a reținut nici o preocupare a soluției de a oferi o 
ambianță interioară și exterioară destinată copiilor. 

120 37 

Soluția propune o schemă rigidă, care în principiu poate 
funcționa și se poate adapta din punct de vedere al activităților 
medicale. Juriul nu a remarcat însă o preocupare pentru 
inserția ansamblului spitalului într-un context cu diverse calități 
intrinseci, la care răspunsul soluției putea fi nuanțat. Totodată, 
scara și imaginea arhitecturală a propunerii sunt neutre și 
reținute, fapt apreciat de către juriu, însă proiectul nu își 
propune să adopte o identitate mai prietenoasă cu viitorii 
utilizatori. 

126 36 

Soluția proiectului este una rațională, clară și monumentală. 
Din păcate însă, clădirea propusă consumă mare parte din 
terenul destinat acesteia, fără a permite existența unor 
funcțiuni sau spații exterioare complementare spitalului, care 
pot fi dezvoltate și ulterior construirii acestuia. Totodată acest 
tip de rezolvare funcțională a ansamblului conduce la 
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accesibilități îngreunate de distanțele foarte lungi între 
diferitele componente funcționale ale spitalului. 

121 34 

Volumul compact conduce la posibilitatea asigurării unei 
eficiente sporite atât din punctul de al eficienței energetice a 
clădirii cât și din punctul de vedere al utilizării judicioase a 
resursei de teren, ca resursă limitată. Conceptul volumetric își 
găsește cu greu corespondența în amenajarea urbanistică a 
parcelei, cele două aspecte intrând într-un conflict conceptual.

123 33 

Proiectul arată o anumită aplecare asupra funcționalităților 
necesare asigurării unei structuri bine închegate de fluxuri 
medicale, în special pe verticală, însă volumul rezultat nu 
convinge asupra apartenenței acestuia la funcțiunea propusă 
prin temă. 

107 32 

La nivel urbanistic proiectul încearcă o negociere cu traseul 
propus de centură prin accentuarea orientării impuse de 
aceasta, însă relaționarea cu zona înconjurătoare este una 
deficitară. Planimetria curajoasă poate duce cu gândul la o 
arhitectură spectaculoasă și la o rezolvare inovatoare a 
conceptului clasic de dispunere pavilionară a funcțiunii. Curtea 
cu deschidere spre zona principală de acces reprezintă un 
plus în asigurarea unui act medical de calitate. 

110 31 
Propunerea este axată pe componenta funcțională și încearcă 
obținerea unui mare grad de detaliere a acesteia, însă această 
preocupare conduce la o volumetrie care nu convinge. 
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