
 

1 
 

CONCURS INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII 

SCIENCE CAMPUS, CLUJ-NAPOCA 

RAPORTUL JURIULUI 

DATĂ:  19.06.2022 - 22.06.2022 

LOC: LICEUL TEHNIC „ANA ASLAN”, CLUJ-NAPOCA 

  

 

1. JURIUL 

• Membri titulari: 

arh. Rasmus Kruse Jensen 

arh. Maya Sara Halevy 

arh. Alexandra Demetriu 

arh. Liviu-Nichi Ianăși 

arh. Cătălin Trandafir – Reprezentant al Filialei Teritoriale Transilvania a OAR 

arh. Andreea Mureșan – Reprezentant al PMCJ 

arh. Vlad Gaivoronschi 

 

• Membri supleanți: 

arh. Daniel Șerban 

Cristian Marius Litan – Reprezentant al UBB 

 

2. ORGANIZAREA JURIULUI 

Membrii juriului s-au reunit în Cluj-Napoca, în data de 19 iunie. Toţi membrii juriului 

fiind prezenţi, s-a procedat la alegerea unui preşedinte. Președinte al Juriului a fost 

ales în unanimitate arh. Rasmus Kruse Jensen. 

Alături de Juriu au fost prezenți în calitate de: 

• Coordonator concurs / Președinte al Comisiei tehnice: arh. Mirona Crăciun 

• Consilieri profesionali: arh. Daniela Calciu, arh. Adrian Hagiu  

• Secretar jurizare: arh. Ilinca Pop 

  

În concurs s-au prezentat 17 proiecte. Toate proiectele au respectat prevederile 

Regulamentului Concursului în ce privește procedura Secretariatului de primire. 

Astfel, în procedura de Comisie tehnică au intrat 17 proiecte.  

  

Președintele Comisiei Tehnice a prezentat Juriului Raportul Comisiei Tehnice 

întocmit în urma verificării respectării cerințelor formale ale Temei și Regulamentului. 

Proiectul 107 nu a prezentat Propunerea Financiară (încălcând Regulamentul 

concursului, pct. 2.3.4 și pct. 3,6.2). Prin urmare, Comisia Tehnică a propus Juriului 

descalificarea proiectului cu numărul de concurs 107.  

Juriul a decis în mod unanim descalificarea proiectului cu numărul de concurs 107. 
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In jurizare a fost admis un număr de 16 proiecte. 

 

  

3. CRITERII DE ATRIBUIRE: 

În aprecierea soluțiilor, pe fiecare criteriu se vor acorda punctaje între 0 și maximum 

exprimat la fiecare criteriu. Punctajul maximum este 100 puncte, ponderile criteriilor 

fiind explicitate detaliat după cum urmează. 

 

A. SATISFACEREA CERINȚELOR SPAȚIALE, FUNCȚIONALE ȘI TEHNICE — 

CERINȚE MINIME 

65% din evaluarea finală (maximum 65 puncte)  

 

A1. Viabilitatea intervenției urbanistice și peisagere– maximum 20 puncte  

Dat fiind contextul amplasamentului și relația acestuia cu orașul și cu teritoriul, 

soluția nu poate fi evaluată în afara unei propuneri viabile pentru sistematizarea 

întregului teren din aria de implementare. 

 

A2. Funcționalitatea soluției propuse– maximum 40 puncte  

Proiectul vizează un ansamblu de funcțiuni de educație și cercetare complexe, 

grevate de constrângeri diferite în funcție de program. Pentru a pune bazele unui 

demers fezabil, este esențial ca soluția propusă să răspundă tuturor cerințelor 

spațiale și funcționale impuse prin tema de proiectare. 

 

A3. Oferta financiară privind serviciile de proiectare – maximum 5 puncte  

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri ofertate (notat Pret min) se acordă 5 puncte. 

b) Pentru celelalte prețuri ofertate (notate Pret(n)), punctajul P(n) se calculează 

proporțional,astfel: 

P(n) = [Pret(min) / Pret(n)] x 5 pct 

Neîncadrarea în plafonul maxim estimat conduce la descalificarea proiectului. 

 

Algoritm de calcul pentru criteriul A  

A=A1+A2+A3=20+40+5=65 puncte maximum posibil acordate  

 

 

 

B. ATRIBUTELE EXPRESIV-AMBIENTALE ALE INTERVENȚIEI — VALOAREA 

ADĂUGATĂ A PROPUNERII 

35% din evaluarea finală (maximum 35 puncte)  

 

B1. Calitatea urbană a ansamblului– maxim 10 puncte  

Proiectul are șansa de a crea un pol de urbanitate în legătură intimă cu natura și 

relevant pentru țesutul spațial și social al orașului, iar formele arhitecturale și urbane 

propuse vor avea un impact esențial asupra felului în care s-ar putea dezvolta 

ulterior întreaga zonă. De aceea, calitatea acestora joacă un rol important pentru 

modul în care se va continua procesul de urbanizare. 
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B2. Expresivitatea plastică a volumelor propuse – maximum 15 puncte  

Calitatea arhitecturală a volumelor propuse aduce plus-valoare proiectului, în întreg 

ansamblul său, dar și comunității locale. În plus, poate intra în peisajul global al 

ansamblurilor cultural-educaționale și de cercetare dedicate științei. 

 

B3. Calitatea și atmosfera spațiilor propuse – maximum 10 puncte  

Criteriul evaluează̆ capacitatea proiectului de a genera o destinație memorabilă, o 

prezență fizică exemplară pentru un campus științific: deschis, accesibil și incluziv, 

dinamic, divers, orientat spre creștere și antreprenoriat. 

 

Algoritm de calcul pentru criteriul B  

B=B1+B2+B3=10+15+10=35 puncte maximum posibil acordate  

 

Algoritmul de calcul pentru evaluarea finală (maxim 100 puncte posibile)  

A+B= 65+35 = 100 maxim 

 

 

 

4. DESFĂȘURAREA JURIZĂRII – MODUL DE LUCRU 

  

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

continuare, Consilierii Profesionali, arh. Daniela Calciu și arh. Adrian Hagiu, au 

prezentat Tema concursului, cu explicarea detaliată a particularităților ariei de 

intervenție și a cerințelor înaintate către participanți.  

 

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 16 de proiecte individual, în baza criteriilor 

de atribuire și în ansamblul cerințelor exprimate prin Tema de concurs.  

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

proiectele care oferă un răspuns favorabil, per ansamblu, cerințelor specifice ale 

Temei și Criteriilor de atribuire. Juriul a discutat probleme legate de modul general 

de edificare si direcțiile generale de abordare a amenajării întregului ansamblu al 

Science Campus Cluj și al racordării acestuia cu peisajul, precum și cu infrastructura 

și construcțiile deja existente și modul în care soluțiile răspund nevoilor utilizatorilor.  

 

Șapte proiecte au fost eliminate în această rundă de departajare. 

Cele nouă proiecte rămase după prima rundă au fost: 100, 101, 104, 105, 108, 110, 

114, 115, 116 
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Runda II 

 

Sesiunile Juriului au continuat cu analiza fiecăruia dintre cele șaisprezece proiecte 

care au trecut cu succes de prima rundă. Proiectele au fost evaluate, în continuare, 

conform Criteriilor de atribuire și cerințelor Temei de concurs. Membrii Juriului au 

analizat mai întâi individual fiecare dintre proiecte, urmând să dezbată detaliat 

abordările specifice ale fiecărui proiect în ceea ce privește toate considerentele 

descrise de Criterii și Temă. Proiectele au fost analizate din punct de vedere al 

funcționalității, fezabilității și raționalității soluțiilor propuse, dar și în ceea ce privește 

atmosfera generală, viziunea și calitatea și claritatea reprezentării ideilor expuse prin 

propuneri. Analizele juriului au avut în vedere viabilitatea modului specific de 

edificare și amenajare a pieței ca centru al acestui nou nucleu de urbanitate, 

viabilitatea modului specific de ocupare și amenajare a parcelelor destinate CLAS și, 

respectiv, UBB, din perspectiva relațiilor cu piața și cu baza sportivă, a relațiilor 

dintre funcțiunile de pe fiecare parcelă, a permeabilității și a trecerilor gradate de la 

spațiul public la spațiile cu acces restricționat. 

 

În urma acestei runde de dezbatere, au fost eliminate patru proiecte. 

Proiectele selectate pentru a merge mai de parte în a treia rundă au fost: 104, 105, 

108, 114, 116 

 

 

Runda III 

Juriul a continuat analiza proiectelor rămase în dezbatere, căutând să identifice 

acele proiecte care demonstrează o înțelegere temeinică a particularităților zonei 

studiate și care răspund tuturor cerințelor într-un mod optim, folosind criteriile de 

atribuire și raportându-se la cerințele Temei de concurs.  

 

Cele cinci proiecte rămase în concurs au fost evaluate în continuare de către Juriu, 

urmărind fiecare dintre criteriile de atribuire descrise în Tema concursului în raport cu 

cerințele care au fost înaintate participanților, luând în considerare adaptarea 

volumetrică și funcțională a soluției la cerințele specifice rezultate din modul de 

utilizare a spațiilor în funcție de program: accesibilitatea, flexibilitatea, și 

adaptabilitatea spațiilor propuse, în moduri adecvate fiecărui program. 

 

În cadrul acestei runde, două dintre cele cinci proiecte s-au remarcat pentru abordări 

deosebite ale amenajării spațiului Science Campus. Juriul a hotărât acordarea a 

două mențiuni onorifice proiectelor 108 și 114. 

Cele trei proiecte care au fost selectate în urma acestei runde au fost proiectele cu 

numerele de concurs 104, 105, 116. 
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Runda IV – Acordarea premiilor 

Juriul a hotărât: 

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

de 12.816.292,5 RON fără TVA proiectului cu nr. 104; 

Se acordă premiul II în valoare de 247.500 RON, inclusiv TVA proiectului cu nr. 

105; 

Se acordă premiul III în valoare de 123.750 RON, inclusiv TVA, proiectului cu nr. 

116; 

Se acordă mențiuni onorifice, proiectelor cu nr. 108 și nr. 114. 

 

 

5. DECLARAȚIA JURIULUI 

 

Concursul internațional de soluții pentru SCIENCE CAMPUS, CLUJ-NAPOCA  

2022 

 

Inițiativa unui Science Campus, văzut ca un parteneriat între municipalitatea Clujului 

și mediul universitar, focalizat pe inovație, tehnologii avansate, educație și cercetare 

avansată, constituie un “câștigător triplu” - pentru universități, pentru mediul 

cercetării și pentru cultura comunității în ansamblul ei, dar și pentru reputația Clujului, 

valorificabilă în marketingul său urban. 

Decizia de a amplasa campusul în zona dealului Lomb ca și căutarea celui mai 

potrivit răspuns urbanistic arhitectural, constituie provocările majore inițiale, iar 

membrii juriului exprimă convingerea lor clară ca Primăria municipiului este 

conștientă că succesul acestor demersuri este potențat hotărâtor, dacă nu chiar 

condiționat, de câteva abordări strategice absolut necesare: planificarea strategică 

spațială a întregului teritoriu, dezvoltarea rețelelor de comunicații de tot felul, 

asigurarea dotărilor și serviciilor publice necesare, dar și definirea unor atitudini și 

formularea unor politici de mediu și de utilizare/ocupare a solului, inclusiv aspectele 

delicate legate de stabilitatea și calitățile terenului. 

Efortul economic semnificativ de realizare a unui Science Campus de succes trebuie 

în mod evident avut în vedere și dincolo de procesul de proiectare și realizare a 

construcțiilor și amenajărilor - el include costuri de echipamente și de funcționare, 

toate urmărind să asigure cadrul spațial/fizic optim pentru desfășurarea activităților 

performante de cercetare, educație, a celor din domeniul tehnologiilor avansate, a 

evenimentelor științifice și culturale - CLAS este astfel instituția culturală principală. 

Membrii juriului au apreciat calitatea deosebită a temei puse la dispoziția 

competitorilor și îndeamnă partenerii organizatori la continuarea unui proces 

consistent de reflecție privind aspectele menționate mai sus, punând la dispoziția 



 

6 
 

următoarelor etape de proiectare elemente mai certe, mai cuprinzătoare și mai clar 

vizionare, pentru o mai buna orientare a proiectului spre o soluție ameliorată. 

Juriul vede campusul nu ca pe o citadelă izolată ci ca pe nucleul dens al unei 

dezvoltări ulterioare a zonei respective din oraș, integrând  inclusiv clădirile relativ 

izolate aflate în prezent în vecinătate. 

Proiectele intrate în competiție sunt diverse, acoperind o plajă largă de atitudini, 

soluții spațiale, abordări de atmosferă și de limbaj arhitectural - de la o deferență 

puternică față de mediu și grija mai mare pentru aspectele de sustenabilitate și până 

la gesturi arhitecturale afirmative categorice sau marcate de simbolism puternic. 

Cea mai dificilă provocare pentru competitori a părut să o constituie atingerea unui 

echilibru convingător între scara “urbană” a propunerii, pe de o parte, și atenția 

acordată exigențelor funcționale, pe de altă parte, satisfăcute într-o atmosferă 

convingătoare și “creativă” arhitectural. Toate acestea trebuie să țină seama de o 

serie de duble caracteristici ale acestui Campus: cercetare-educare, învățare - 

locuire, specializare - integrare, utilizatori - vizitatori, spații publice - spații private, 

introvertit-extrovertit, artificial-natural, construire și împărtășire a cunoașterii/culturii. 

Cerințele complexe și pe multiple planuri înregistrate în tema competiției, pe de o 

parte, dar și, pe de altă parte, destinația “neconstrângătoare” (dacă nu chiar vagă) a 

vecinătăților spațiale, au  constituit atât dificultăți cât și teritorii pentru “explorări” 

pentru autorii celor 17 proiecte depuse în competiție. 

În procesul de analizare a proiectelor, juriul a avut mereu în minte nevoia ca acest 

Campus să fie nu doar funcțional și expresiv, dar să posede, ca ansamblu de spații 

deschise și construite, acele calități care generează atractivitate pentru toate 

categoriile de Utilizatori și Vizitatori, fiecare dintre cei ce vin aici să găsească 

răspunsuri memorabile așteptărilor și nevoilor sale - Campusul devine astfel o 

destinație “în sine”, pentru diverși profesioniști din Cluj, dar și pentru ceilalți cetățeni, 

inclusiv turiștii, o destinație și poate miezul catalitic pentru dezvoltarea viitoare a 

acestei părți de oraș. 

Cu aceste gânduri dar și cu luarea în considerare a tuturor criteriilor de atribuire 

specificate de către organizatori, Juriul a selectat grupul celor trei proiecte 

câștigătoare, cu diversele lor calități remarcabile, dar totodată și cu potențialul de 

ameliorare ulterioară - unele din direcțiile de ameliorare fiind evidențiate în 

recomandările juriului. Subliniem, din nou, importanța unor eforturi viitoare, în 

parteneriat, pentru asigurarea unor calități superioare ale Campusului. 

Juriul a apreciat mult și s-a bazat în dezbaterile și deciziile sale pe rezultatele 

excelentei activități a echipei organizatoare a concursului, căreia îi transmite 

recunoștința sa. 

Suntem bucuroși să felicităm Municipalitatea Clujului pentru demararea și susținerea 

acestei inițiative și nădăjduim că va continua în asumarea rolului de actor principal, 
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atât pentru succesul Campusului, cât și pentru dezvoltarea coerentă și responsabilă 

a întregii zone în care acesta este amplasat. 

 

6. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI 

PROIECTUL CU NR. DE CONCURS 104 – PREMIUL I 

 

Dacă ar fi de găsit o titulatură pentru acest proiect, aceasta ar fi probabil “Grădina 

Amfiteatru”, aceasta datorită generozității spațiului public ce deservește la niveluri 

diferite ansamblul, pe de o parte clădirea CLAS, pe de alta parte clădirea Facultății 

de Matematică, unificate de grădina amfiteatru. 

A1. Viabilitatea intervenției urbane și la nivel de peisaj 

Juriul a apreciat structura rațională cardo/decumani a strategiei relaționată la peisajul 

existent, orientarea corectă a spațiului public ascendent pe direcția est-vest privind 

către peisaj. Spațiul public este astfel un dispozitiv topologic cu valențe deopotrivă 

simbolice și ecologice. A fost apreciată de asemenea claritatea strategiei de ocupare 

a parcelei, potențialul de a fi edificată în etape clare.  Definiția spațiului public 

longitudinal ascendent coordonat cu menirea și caracterul  clădirilor de pe parcursul 

său presupun o tranziție judicioasă de la un caracter foarte public în zona de acces 

în holul clădirii CLAS până la caracterul semi-public în zona clădirii Facultății de 

Matematică, cap de perspectivă elevat orientat către est. A fost apreciat sentimentul 

de urbanitate împletit cu cel specific al unei grădini topologice. Toate clădirile care 

compun ansamblul sunt ușor accesibile, existând o varietate de spații exterioare ce 

pot servi ca spații de evenimente și  expunere exterioare cu valențe dedicate culturii 

și științelor naturii. Juriul a apreciat echilibrul dintre poziționarea și gabaritele 

volumelor precum și relaționarea acestora față de clădirea existentă a CREIC 

împreună cu vederile și conexiunile cu contextul natural înconjurător, cu direcțiile 

cardinale și cu decupajele ce permit momente de însorire asupra spațiului public. 

A2. Funcționalitatea soluției propuse 

Din punct de vedere funcțional, parterele clădirilor CLAS și al Facultății de 

Matematică sunt generoase și primitoare. Există o flexibilitate în cazul spațiilor 

interioare ale clădirii CLAS, cu interacțiuni posibile între spațiile destinate expunerii. 

Există o departajare clară a spațiilor de serviciu și a spațiilor deservite, cu un acces 

bine rezolvat în subsol pentru descărcarea/încărcarea expozițiilor temporare și a 

altor echipamente. La cota de acces a parterului clădirii CLAS sunt integrate 

funcțiuni precum maker și tinkering spaces, laboratoare, incubatorul și auditoriul. 

Nivelurile superioare acomodează spații multiple diferențiate și intercorelate în cadrul 

unei structuri centrice, cu locuri având înălțime dublă precum spațiile pentru expoziții 

temporare și spațiile pentru copii. Clădirea Facultății de Matematică este 

monumentală și generoasă, având o organizare cu un miez interior acomodând 

spații cu funcțiuni importante juxtapuse succesiv, precum Centrul de Documentare, 

Săli de Curs și la etajul 5 Observatorul Astronomic. Accesul monumental din subsol 
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acomodează o pânză de apa ce oglindește și dilată spațiul, reflectă lumina , oferind 

un microclimat prietenos. Juriul a apreciat organizarea funcțională parțial îngropată a 

ansamblului Info4Health și a Centrului de Cercetare cu curțile sale interioare săpate 

adânc permițând deopotrivă ventilarea și iluminarea naturală. Facilitățile sportive 

sunt amplasate judicios între clădirea CLAS și cele destinate cazării studenților, 

oferind vederi generoase către sud și însorire după masa a spațiului public elevat din 

fața clădirii facultății. 

B1.   Calitatea urbană a complexului 

Întregul Campus are șanse să devină un landmark , un ansamblu memorabil, cu 

volumele sale simple translucide poziționate la niveluri diferite. Relațiile dintre clădiri 

ca scara și proporție sunt echilibrate, existând o generozitate oferită spațiului public 

și un dinamism al mișcării tipice spațiului oblic. Generozitatea oferită spațiilor dintre 

clădiri precum și a spațiilor interioare oferă un potențial de viață în cadrul 

ansamblului, o ofertă consistentă pentru nevoile și aspirațiile vizitatorilor, studenților, 

cercetătorilor, profesorilor și antreprenorilor. 

B2 Expresivitatea plastică a volumelor propuse 

Relația interior – exterior a volumelor construite poate oferi caracter și autenticitate 

funcție de calitățile “textilei”- membrana exterioară a fațadelor, permițând perceperea 

volumelor interioare autonome în cadrul clădirii CLAS – conținător global a mai 

multor asemenea volume distincte interioare. Există astfel potențialul diferențierii 

acestor volume și îmbogățirii expresiei clădirii prin lumina, culoare și textură  - “miez-

plasmă - membrană”. Pentru clădirea facultății , relația interior-exterior este diferită, 

fiind mai introvertită și concentrată, punând astfel un accent pe miezul transparent 

interior. Căminele studențești sunt la rândul lor clădiri expresive datorită volumelor 

logiilor și curților atrium substrase. Clădirea de tip galerie ce conectează facultatea 

de Centrul de Cercetare este importantă atât din punct de vedere funcțional cât și 

compozițional, definind latura nordică a spațiului public. In final, atmosfera și 

caracterul ansamblului sunt întărite de prezența elementului acvatic atât în interiorul 

holului facultății cât și mai ales datorită prezenței acestuia în spațiul public din fața 

facultății. 

B3.   Calitatea și atmosfera spațiilor propuse 

Primul element oferind caracter întregului ansamblu este chiar materialitatea diversă 

a suprafeței complexe, ondulate, parțial oblice a spațiului public, o "scenă" urbană 

integrând pământ și vegetație, pavaj și element acvatic.  Raportul complex al 

interiorului cu exteriorul definește atmosfera înăuntru și afară în cazul clădirilor 

principale. Pe lângă tavanul casetat și volumele plutind în interiorul conținătorului 

clădirii CLAS, este de menționat jocul dinamic al umbrelor, prezențelor obiectelor 

expuse  accentuate de lumină. În spatele textilei fațadelor, siluete în mișcare , 

evenimente , completează tabloul și animă atmosfera , iar în cazul clădirii facultății 

siluetele studenților și profesorilor din spatele membranelor translucide ale fațadelor 

completează în mod dinamic arhitectura. 
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Recomandări 

Juriul a apreciat capacitatea de a duce la bun sfârșit a proiectului de concurs și 

consideră că propunerea ar trebui să dezvolte o conexiune mai elaborată a 

ansamblului cu spațiile învecinate și ar trebui se preocupe mai mult asupra unei 

deschideri a clădirii facultății, folosind mai mult avantajul poziției sale în cadrul 

compoziției generale a ansamblului; amenajarea spațiului public exterior ar trebui să 

acomodeze evenimente și în consecință designul și finisajul suprafeței sale din 

vecinătatea parterului clădirii CLAS ar trebui îmbunătățit. 

 

 

PROIECTUL CU NR. DE CONCURS 105 – PREMIUL II 

 

Proiectul propune o unitate clară și oarecum minimalistă atât în ceea ce privește 

arhitectura cât și în organizarea generală a ansamblului, demonstrând în același 

timp o maturitate în găsirea răspunsurilor potrivite, nevoilor și relațiilor ce rezultă din 

criteriile de evaluare ale temei. Proiectul înfățișează Campusul ca un ‘mic sat’ ce 

integrează science center-ul, universitatea, centrul de cercetări și căminele 

studențești, adăpostite în clădiri ce ilustrează o diversitate de forme construite și 

spații exterioare, relaționate în același timp atât cu scara cât și cu nevoile fiecărui 

program individual.  

Propunerea - o rețea de știință și cunoaștere, scoate în evidență un sistem de spații 

exterioare ce conectează diferitele activități, asigurând în același timp un grad relativ 

de intimitate. Sentimentul de schimburi și comunicare este întărit de această 

structură de spații interconectate ce creează o oportunitate importantă pentru 

oameni de a fi împreună - propunerea asigurând astfel sentimentul de campus. 

Juriul admite că propunerea își dorește să devină punctul central de plecare pentru 

această nouă dezvoltare urbană, pe care tema o are în vedere, întregul campus 

având capacitatea să evolueze ca un tip nou și atractiv de comunitate urbană în Cluj-

Napoca. 

A1. Viabilitatea intervenției urbane și la nivel de peisaj 

Juriul apreciază scara umană și proporțiile generale ale ansamblului și consideră că 

structura pavilionară propusă constituie atât o oportunitate importantă pentru 

creștere viitoare, dar și pentru întărirea relațiilor în interiorul campusului.   

Totodată juriul apreciază că echipa a reușit să satisfacă cerințele funcționale, relațiile 

și interconectivitatea, într-un limbaj clar, păstrând un puternic sens al unității. 

Proiectul se raportează la contextul construit existent și creează un ansamblu urban 

coerent care se extinde spre exterior - o abordare de tip pavilionar care permite 

relații spațiale cu orice scenariu posibil de dezvoltare viitoare.  
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Proiectul întreprinde intervenții subtile în geografia locului, plasând clădirile în mod 

natural pe topografia sa blândă. Dispunerea volumelor creează vederi interesante și 

controlate către dealuri și împrejurimi, oferind în același timp un sens de grupare 

adăpostită. 

O atenție specială în ceea ce privește aspectele de mediu este încorporată în 

abordare, de la utilizarea energiei solare și colectarea apelor pluviale, până la 

controlul iluminării și al climatului pasiv. 

A2. Funcționalitatea soluției propuse 

Centrul de științe este organizat în patru componente spațiale, cu identități variate ce 

răspund diferitelor funcțiuni - aceste corpuri pot funcționa separat pentru diverși 

utilizatori sau pot funcționa împreună.  

Intrarea în Centru este bine amplasată, spațiile de expunere și ariile tehnice fiind 

bine grupate în nivelurile subterane. Dispusă în cruce, aleea de intrare în centrul de 

științe, este în același loc de întâlnire și distribuire pentru vizitatori.   

Planimetria este flexibilă și permite reconfigurări ce răspund  nevoilor viitoare.  

Facultatea de Matematică și informatică respectă “tiparul ansamblului”, fiind 

localizată într-o relaționare optimă cu zonele de cercetare și cu căminele studențești- 

din nou există posibilitatea funcționării separate, dar și posibilitatea comunicării și 

schimburilor. 

Abordarea pavilionară și structura peisajului proiectului pot fi dezvoltate și rafinate 

pentru fiecare etapă în timp, satisfăcând nevoi viitoare, tendințe și ambiții de natură 

educațională și în domeniul cercetării, ca și o continuă reinventare a atracțiilor 

centrului de științe. 

B1.   Calitatea urbană a complexului 

Ideea urbană a proiectului poate fi mai bine detaliată ulterior. Proiectul este 

caracterizat de o dispunere democratică a funcțiunilor și dotărilor pe întregul 

amplasament. Piața principală este atât zona focală a centrului științific cât și locul 

de întâlnire pentru toți utilizatorii campusului; are astfel potențialul să devină atât 

punctul principal de întâlnire în exterior, cât și o puternică “grădină de științe” - o 

destinație atractivă pentru cercetători, studenți și vizitatori.  

Fiecare dotare a campusului are propria sa identitate comunitară, într-o rețea de 

circulații interconectate. Conceptul de peisaj al proiectului promovează o vegetație 

caracteristică sitului.  

B2.    Expresivitatea plastică a volumelor propuse 
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Juriul apreciază unitatea propunerii și dorința de consistență în limbajul arhitectural 

în întregul campus. Proiectul propune o structură de tip grilaj ce conferă ordine 

diferitelor clădiri, încercând să confere varietate fațadelor și întregului ansamblu, cu 

ritmuri diferite pentru fiecare componentă.  

Limbajul arhitectural propus este convingător, omogen și bine articulat, cu intenția 

clară de a sublinia plasticitatea minerală a volumelor construite, complementând prin 

contrast peisajul din jur. Calitatea arhitecturală a volumelor este bine acompaniată 

de complexitatea spațială interioară.  

Deși structurile spațiale sunt bine întocmite, juriul are sentimentul că este nevoie de 

o abordare mai nuanțată pentru diferitele exprimări aferente fiecărui volum - acest 

lucru este aplicabil în special zonelor și dotărilor deschise utilizării publice. Poate fi 

astfel studiat mai departe modul în care clădirile comunică cu utilizatorii și cu sit-ul.  

B3.   Calitatea și atmosfera spațiilor propuse 

Orientarea clară în structura spațială a campusului permite un parcurs ușor atât 

pentru vizitatorii ce se află pentru prima dată aici, cât și pentru utilizatorii zilnici ai 

dotărilor universitare. 

Precizia definirii volumelor, vederile longitudinale și transversale din cadrul 

alcătuirilor lor, contribuie la o experiență geometrică/aritmetică ce poate fi asociată 

cu Facultatea de matematică și informatică - componenta importantă a campusului. 

Această claritate, chiar îmbogățită spațial, este evidentă și în ambianța interioară, 

corelându-se cu activitatea academică și de cercetare în matematici.  

Experiența spațială a vizitatorilor și ambianța centrului de științe ar putea și ele 

constitui subiect de studii în etapele următoarele. 

Recomandări  

Autorii trebuie să aibă în vedere crearea unei identități mai puternice și mai bogate, 

atât pentru volumele construite, cât și pentru spațiile urbane și porțiunile de peisaj; ei 

trebuie să sporească diversitatea arhitecturală și ierarhia între diferitele pavilioane și 

activități.  

Juriul recomandă totodată să fie avută în vedere o a doua intrare pentru centrul de 

științe, întărindu-se astfel atât funcționalitatea cât și vizibilitatea acestui obiectiv. 

Autorii ar trebui să studieze și să detalieze componentele de peisaj și de design 

urban, care vor spori potențialul pieței urbane ca loc de socializare și “grădină 

științifică”. 

Urmărindu-se o strategie mai prietenoasă de gestiune a energiei, se recomandă 

luarea în considerare a comasării unor volume construite.  
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Proiectul ar trebui totodată să acorde mai multă atenție și să rafineze relaționarea cu 

vecinătățile imediate, în particular strada Tiberiu Popoviciu și conexiunea cu CREIC.  

 

PROIECTUL CU NR. DE CONCURS 116 – PREMIUL III 

Propunerea câștigătoare a premiului al treilea propune un masterplan ambițios, 

construit în jurul ideii de responsabilitate față de orice fel de intervenție în teritoriu, în 

special atunci când este vorba despre un sit neconstruit anterior, într-un peisaj încă 

dominat de elemente naturale. Combinația dintre această linie directoare în 

prelucrarea sitului și utilizarea programatică a unei scheme "hiperfuncționale" în 

dispunerea clădirilor, atât în interior, cât și în relația dintre ele, are ca rezultat o 

soluție vizionară, menținută în conformitate cu o estetică aproape utopică. 

Juriul apreciază reverența față de natură și intenția de integrare peisagistică a 

campusului într-o manieră coerentă și sistematică. Utilizarea eficientă a pantei, 

ierarhia diferitelor clădiri și a spațiilor exterioare organizate de-a lungul coridoarelor 

ecologice inerente, combinate cu o arhitectură sobră, deși mai mult sugerată decât 

completă, dau impresia convingătoare a unei soluții iconice durabile, care se 

potrivește cu tema concursului. 

A1. Viabilitatea intervenției urbane și la nivel de peisaj 

Proiectul urmărește și dezvoltă o relație intimă cu situl, cu împrejurimile sale și în 

special cu contextul natural. Nevoia obsesivă de integrare neintruzivă în peisaj, 

conferă propunerii o direcție clară pentru limbajul și manierismul său arhitectural. 

Amplasarea atentă și naturală a volumelor în topografie creează o relație puternică 

cu habitatul și oferă posibilitatea unor priveliști neperturbate spre oraș. 

Ansamblul tinde și împinge spre un mesaj clar despre cum ar trebui să se simtă 

încorporarea arhitecturii în peisajul colinar pentru dezvoltările viitoare.  

A2. Funcționalitatea soluției propuse 

Structura spațiilor de expunere din centrul științific în jurul unui cub central oferă o 

varietate de opțiuni în organizarea spațiilor de expunere, împărțindu-le în diferite 

dimensiuni, și permite conexiuni între diferite subiecte. Intrarea largă și zona de 

recepție de la parter, cu un sistem de circulație clar către etajele superioare, 

facilitează orientarea vizitatorilor în interiorul centrului științific. Amplasarea apropiată 

a spațiilor administrative și tehnice asigură o utilizare ridicată în ceea ce privește 

funcționarea.    

B1.   Calitatea urbană a complexului 

Proiectul propune un amestec de senzații urbane suprapuse cu o abordare verde și 

mai naturală. Ansamblul este traversat de o vale verde care oferă conexiuni cu toate 
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funcțiunile. În acest campus verde, piața urbană multifuncțională stabilește un punct 

de belvedere dominant și încearcă să se conecteze la stradă printr-un coridor verde 

filtrant. 

Juriul consideră că proiectul poate sa servească drept model de pornire pentru un 

studiu de integrare volumetrică și arhitecturală în topografia specifică a împrejurimilor 

și dealurilor Clujului și că acest tip de atitudine submisivă poate avea un impact 

pozitiv în păstrarea unei senzații mai naturale a habitatului.  

B2.    Expresivitatea plastică a volumelor propuse 

Proiectul prezintă un limbaj arhitectural domestic și submisiv, cu închideri simple și 

transparente. Fațadele sunt supuse relațiilor cu priveliștile și se concentrează pe 

îmbinarea perspectivelor în percepțiile spațiului interior. Această abordare docilă 

creează nu numai o calitate importantă pentru sine, cât și pentru zonă, reușind să 

împartă peisajul și priveliștile orașului cu viitorul său cadru construit.  

B3.   Calitatea și atmosfera spațiilor propuse  

Propunerea și structura sa pavilionară reușește să ofere atât o senzație de campus 

educațional, cât și un caracter urban pentru relația dintre vizitator și clădirea CLAS. 

Prin împrăștierea funcțiilor pe tot amplasamentul, proiectul creează o oportunitate 

pentru interacțiuni foarte libere și fără pretenții ale utilizatorilor săi cu amplasamentul 

și, de asemenea, cu împrejurimile. Complexul este deschis, accesibil și incluziv și 

generează diverse spații de buzunar care au șansa de a deveni zone vibrante și 

unice.  

Spațiile interioare ale dormitoarelor, ale facultății și ale centrului de cercetare se 

concentrează exclusiv pe crearea de interacțiuni directe cu mediul înconjurător, în 

timp ce centrul științific încearcă să risipească această obsesie prin impunerea unei 

credințe și percepții spațiale mai intrinseci. 

Recomandări 

Juriul recomandă ca proiectul să abordeze accesul la piață într-o relație mai directă 

cu strada, ceea ce ar putea evita ca traseul principal spre mijlocul campusului să fie 

ciupit de colțul clădirii CLAS.  

Prezența topografică a pieței ar trebui, de asemenea, să fie reconsiderată, permițând 

o integrare mai fluidă a platformei sale minerale atât spre stradă, cât și în relație cu 

coridorul verde pe care se află pe partea opusă. Deși pot fi studiate în continuare 

diferite relații între componentele campusului în ceea ce privește poziția lor pe 

amplasament, juriul ar dori să sublinieze în special necesitatea de a căuta o formulă 

mai puțin densă pentru dispunerea sălilor de curs ale facultății. Absența imaginilor de 

interior și lipsa de informații despre diferitele spații din toate clădirile au făcut dificilă 

evaluarea calității acestora de către juriu. 
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7. CLASAMENTUL FINAL 

NR. 

CON-

CURS 

PCT. OBSERVAȚII 

104 85,75 PREMIUL 1 

105 81,97 PREMIUL 2 

116 75,97 PREMIUL 3 

108 73,97 MENȚIUNE ONORIFICĂ A JURIULUI 

Juriul a apreciat atât caracterul contemporan al propunerii cât 

și capacitatea de a analiză și interpretare a contextului, care au 

generat o soluție de mare complexitate, compactă din punctul 

de vedere al integrării funcțiunilor și cu un puternic caracter 

urban. 

Proiectul adoptă o atitudine radicală. Prin așezarea unor 

volume precise pe o dală alungită, integrată în curbura 

teraselor dealului, într-o compoziție de factură urbană, proiectul 

poate sugera o Acropolă modernă elevată deasupra orașului 

Cluj-Napoca. Compoziția urbană compactă lasă un spațiu 

generos pentru natura prezentă pe sit, precum și pentru 

dezvoltări viitoare ale Facultății de Matematică și Informatică. 

Piața centrală este configurată ca un balcon urban orientat 

către peisajul înconjurător, către care se orientează funcțiunile 

principale ale ansamblului: clădirea CLAS, Facultatea de 

Matematică-Informatică și Centrul de Cercetare. O esplanadă 

urbană, baza sportivă, spațiile verzi generoase precum și 

grădinile senzoriale întregesc compoziția spațială și creează o 

atmosferă diversă și bogată. 

Clădirea CLAS este poziționată la baza dalei pentru a media și 

articula diferența de înălțime dintre strada Tiberiu Popoviciu și 

ansamblul propus. Din păcate configurația alungită a clădirii 

creează accese segregate, care par nepotrivite pentru un 
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ansamblu de funcțiuni publice, mai ales unuia care se deschide 

pentru un public numeros. 

Poziția intrării principale în clădirea CLAS, aspectul foaierului, 

conexiunea dintre ele și spațiile de expoziție pot ridica 

probleme în modul de funcționare a centrului științific. 

Suprapunerea scării exterioare monumentale peste spațiul 

central, schema de accese și nodurile de circulații amplasate în 

spațiul expoziției produce restricții în termeni de flexibilitate și 

adaptabilitate a clădirii în relație cu întreg programul centrului 

științific. 

Pentru calitățile soluției, juriul propune acest proiect 

pentru mențiune onorifică. 

114 67,03 MENȚIUNE ONORIFICĂ A JURIULUI 

Proiectul este definit de două atribute care au fost foarte 

apreciate de către juriu. În primul rând este vorba de o 

abordare clară în ceea ce privește dispunerea volumelor în 

cadrul ansamblului, într-o compoziție urbană adaptată 

condițiilor sitului. Dispunerea volumelor reflectă o înțelegere 

remarcabilă a ideii de campus științific și a nevoii de spații 

urbane, minerale și verzi, care să-i primească pe toți utilizatorii. 

În al doilea rând, este vorba de designul urban al proiectului: 

prin modul în care volumele se inserează radial în peisaj lasă 

loc în centrul ansamblului unui spațiu urban comun, o piață 

dinamică pentru o comunitate orientată către cercetare și 

educație, precum și pentru vizitatori. Acest mediu prietenos cu 

natura se extinde și în interiorul clădirilor, prin utilizarea 

teraselor verzi și a curților interioare. Din păcate, în anumite 

situații, acest lucru este în detrimentul bunei funcționari a 

clădirilor, în special a clădirii CLAS. 

Per ansamblu acest proiect oferă unul dintre cele mai bune 

răspunsuri în ce privește inserția și calitatea urbană a spațiilor 

campusului și propune unul dintre cele mai bune “masterplan”-

uri dintre soluțiile înscrise în concurs. Din păcate propunerea 

arhitecturală nu a atins același nivel de calitate în termeni de 

design și detaliere. 

Pentru calitățile soluției, juriul propune acest proiect 

pentru mențiune onorifică. 
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115 64 Ansamblul urban scenografic și ritmic este rezultatul grupării a 

trei clădiri principale cu volumetrie sculpturală, sub aceeași 

terasă ondulată, amenajată peisagistic. 

Întregul ansamblu este perceput ca o insulă artificială stranie, 

cu perimetrul curbat exterior  și spațiul urban (piața) central 

rectangular. Planurile sunt rafinate, atmosfera este 

misterioasă, dar perceperea este  cea a unui “fragment dintr-un 

alt loc”; astfel turnul facultății pare utopic. 

Proiectul este dificil de executat în etape, chiar dacă are 

identificate proiecte separate de investiții. 

100 59,97 Proiectul oferă o interpretare unică a topografiei terenului și 

creează o linie artificială moale, care seamănă cu dealurile 

Clujului,  conexiunea cu strada realizându-se printr-o piață 

publică acoperită, cu identitate puternică. Juriul apreciază 

prezența generală a noului campus și consideră o realizare 

controlul abil al unei compoziții de volume atât de complexă. 

Din păcate, organizarea funcțională și detaliile planimetrice 

sunt neterminate lăsând impresia unor clădiri diferite.Gestul 

arhitectural puternic nu este prezent în toate clădirile propuse 

și dezvoltarea viitoare a sitului nu poate susține și continua 

proiectul propus inițial. 

Proiectul este mai curând dificil de executat în etape, chiar 

dacă are identificate proiecte separate de investiții 

101 55,11 Juriul consideră că proiectul are atmosferă, fiind conceput ca o 

amenajare spațială orientată spre interior. Deși, per ansamblu, 

există o logică rațională în dispunerea funcțiunilor, proiectul 

este unul de sine stătător – dala urbană nu se adaptează la 

topografia terenului, nici nu relaționează cu vecinătățile. 

Obiectivele nu sunt tratate cu aceeași atenție. Schema de 

organizare funcțională a facultății e standard, tipică pentru 

programele de educație, în timp ce funcționalitatea centrului de 

știință este puternic afectată de logica dominatoare a 

aspectului. Autorul nu pare a avea o înțelegere profundă a 

funcționalității și nevoilor unui centru de știință. 

110 55,08 Juriul apreciază că, din punct de vedere conceptual, ierarhia 

spațiilor este valoroasă -  o atmosferă urbană în partea 
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nordică, în zona pieței publice și o dispunere mai fragmentată 

a volumelor în partea sudică, în zona căminelor studențești, ca 

mijloc de integrare în peisaj. 

Din păcate, compoziția este executată într-o manieră care 

accentuează ruptura de scară dintre cele două părți. Deși 

compoziția volumetrică pentru centrul de știință funcționează 

atât din interior, cât și din exterior, alăturarea Facultății de 

matematică și informatică și a centrului InfoBioNano4Health 

produce un obiect masiv, greu ca prezență,  discutabil din 

punct de vedere funcțional și a posibilității de etapizare a 

implementării investițiilor.  

Tranziția supradimensionata propusă de spațiile exterioare 

inclinate care conduc în final la baza sportiva este la rândul ei 

problematică. 

103 52,09 Juriul apreciază calitatea urbană a spațiului public principal 

precum și faptul că scara sa ampla permite conexiunea directă 

a tuturor componentelor, permițând și individualitatea spațială 

a unor zone. 

Juriul consideră ca Centrul de științe nu are capacități 

adecvate de expunere; atât compoziția în sine, cât și limbajul 

arhitectural sunt la o scară și cu o vibrație prea amplă în raport 

cu localizarea. 

Volumele poligonale încastrate în peisaj creează o imagine 

urbană pe care juriul nu o consideră potrivită unei dotări 

educaționale parte a unui campus universitar. 

102 50,08 Juriul apreciază faptul ca proiectul a încercat să creeze 

relaționare directă cu contextul construit, urmărind un impact 

major la scara peisajului prin relaționarea directă cu strada. 

Temerile juriului se referă la rigiditatea schemei și la 

deschiderea redusă către posibilitatea expansiunilor sau 

schimbărilor ulterioare. 

In același timp, ierarhia clădirilor nu pare a reflecta nevoile 

programului iar prețul “designului total” îl reprezintă lipsa 

diversității. 

106 48,02 Juriul constată că proiectul denotă înțelegerea rolului pe care 

spațiul public major îl are, de a facilitata atât comunicarea între 
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toate componentele, cât și relaționarea cu clădirile deja 

existente, constituind punctul focal al eventualelor dezvoltări 

ulterioare. 

In același timp însă, caracterul urban extrem de puternic și 

scara spațială propusă fac ansamblul nepotrivit topografiei și 

peisajului colinar. Limbajul formal pare a conduce mai mult 

către o atmosfera de natura comercială decât una care să 

exprime funcțiuni educaționale și de cercetare. 

113 47 Juriul a apreciat organizarea generală a schemei spațiale 

precum și proeminentă ponderata a Centrului de Științe, care 

își menține chiar și așa rolul de reper principal. Pe de altă 

parte, clădirile campusului, incluzând facultatea, clădirea Nano-

Bio și căminul sunt deconectate de spațiul central, nedefinind 

vreo relaționare cu acesta. Atât ca scară cât și ca limbaj, 

aceste clădiri nu par potrivit calibrate în cadrul ansamblului. 

109 45,97 Juriul a apreciat proiectul în sensul împărțirii clare a spațiului 

precum și faptul că propune suprafețe verzi compacte, care 

aduc valoare adăugată sitului. Ideea principală a propunerii o 

reprezintă forma geometrică monumentală, iar funcționalitățile 

sunt astfel forțate sa se adapteze acestei idei principale. În 

consecință funcționalitățile nu răspund nevoilor și caracterului 

specific al programului. Organizarea amplasamentului în relație 

cu strada principală creează un sentiment de centru comercial 

și compoziția rigidă nu lasă loc pentru un aranjament flexibil. 

111 44,04 Juriul admite intenția proiectului de a crea un ecosistem în 

strânsă legătură cu mediul natural, însă consideră că 

abordarea ar fi fost mai potrivită pentru un parc natural în aer 

liber sau pentru o grădină botanică. Aleea din partea 

superioară și pavilioanele curbate definesc o strategie 

multistratificată a întregului ansamblu, rezultând o fragmentare 

accentuată. Lipsa ierarhiei spațiale conduce la percepție 

confuză pentru utilizatori. 

112 41,37 Juriul observă încercarea proiectului de a crea o arhitectură 

organizată și stratificată, precum și geometria accentuată a 

propunerii de amplasament. Un șablon hexagonal terasat 

definește un fel de arhitectură organică pentru clădirile CLAS, 

InfoBioNano4Health și cele de cercetare. Însă, aspectul de 

ansamblu al propunerii nu reușește sa respecte nevoia 
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diverselor funcțiuni si utilizări. Limbajul arhitectural folosit nu 

reflectă valorile arhitecturii zilelor noastre. 

 

S-a încheiat Raportul Juriului în două exemplare în Cluj-Napoca, în data de 

22.06.2022. 
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