
Centrul Integrat de 
Transplant Cluj



Investiție unică în România,
cu 12 săli de operație



Centru de transplant multiorgan:
cord, plămân, hepatic, renal



• Consiliul Județean Cluj va 
construi primul Centru de 
Transplant Multiorgan din 
România și din Sud-Estul 
Europei;

• Proiectul are un puternic 
caracter inovator;



 Număr de paturi
spitalizare continuă - 277 paturi

- Departament Transplant Renal și Urologie - 88 paturi
- Departament Pneumoftiziologie și Chirurgie Toracică - 72 paturi
- Departament Transplant de Cord și Chirurgie Toracică- 36 paturi
- Departament Gastroenterologie și Transplant Hepatic- 36 paturi
- Anestezie – Terapie intensivă - 45 paturi

 Număr de paturi 
spitalizare de zi – 14 paturi

- Compartiment Spitalizare de Zi – 8 paturi
- Compartiment Dializa – 6 paturi

 Suprafața 42.158,40 MP

 Regim de înălțime

4S + P + 5E + Et.



Etape parcurse:
Am desemnat câștigătorul concursului internațional 

de soluții pentru proiectare;

Asocierea câștigătoare: care a câștigat contractul cu
obiectul “Servicii de proiectare pentru Centrul Integrat
de Transplant Cluj”: S.C. DICO şi ŢIGĂNAŞ birou de
proiectare S.R.L - PINEARQ S.L.P.;

A fost avizat favorabil PUZ-ul Centrului Integrat de 
Transplant în luna mai 2021 de către comisiile tehnice 
reunite de urbanism ale CJC si CL Cluj-Napoca;

Am obținut toate avizele necesare, inclusiv avizul 
A.A.C.R., care au fost depuse la primăria Cluj-Napoca în 
vederea emiterii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.;



Etape următoare:
Urmează emitere H.C.L. Cluj-

Napoca pentru aprobare 
P.U.Z.; 
Se lucrează în paralel la  

studiul de fezabilitate și 
proiectul tehnic;
Estimare finalizare proiectare 

pentru scoatere la licitație 
execuție – 2021;
Execuția efectivă va începe în 

2022. Durată – 3 ani



• Din punct de vedere funcțional, subsolul edificiului medical va fi alocat celor
12 săli de operație și chirurgie, la care se vor adăuga zonele de Imagistică și
U.P.U., respectiv laboratoare.

• Parterul va găzdui, alături de unitatea de transfuzii și recoltare sânge,
cabinete medicale și săli de cercetare.

• Etajul 1 va fi destinat zonei A.T.I.

• La etajele 2-5 vor fi amenajate saloanele destinate spitalizării pacienților,
departajat pe cele patru categorii de organe.

• Etajul tehnic va găzdui heliportul și terasa tehnică.

• De asemenea, vor fi amenajate 166 de locuri de parcare, la care se vor

adăuga și zone speciale pentru parcarea bicicletelor.



• Va fi construit pe un teren în 

suprafață totală de peste 7.400 

mp; 

• Zona Hașdeu, str. Bogdan 

Petriceicu Hașdeu nr. 6;

• Valoare aproximativă:

circa 95 milioane euro;



Obiectivele urmărite sunt următoarele:

• Dezvoltarea unui Centru Integrat de Transplant

care să ofere o arie largă de servicii medicale de

transplant de organe, de calitate și accesibile

tuturor pacienților;

• Realizarea unei clădiri noi de spital, proiectată în

conformitate cu standardele internaționale din

domeniu, o clădire în care profesionalismul și

promptitudinea cadrelor medicale să fie susținute

de designul specializat;



• Crearea unui spațiu centrat în jurul
nevoilor pacientului, utilizând finisajele
propuse și relatiile dintre spații pentru a
crea un mediu terapeutic, capabil să
reducă stresul generat de actul medical;

• Completarea zonei cu o inserție urbană
contemporană, capabilă să medieze
disfunctionalitățile actuale identificate
atât în cadrul Ansamblului Clinicilor
Universitare, cât și în zona adiacentă.



• Tot mai multe persoane suferă de insuficiență terminală
de un organ solid (cord, plămâni, ficat sau rinichi), iar
transplantul de organ este singura opțiune de
supraviețuire a acestor pacienți.

• La ora actuală în România sunt peste 5.000 de persoane
aflate pe dializă cronică care ar trebuie să beneficieze de
un transplant renal.

• Institutul de Transplant Renal Cluj a efectuat un maxim
de 167 operații de transplant renal într-un an, cvasi-
echivalând centre de renume precum AKH Viena.



Municipiul Cluj Napoca este recunoscut drept un hub regional în domeniul medical, iar
realizarea centrului de transplant multi-organ în Cluj-Napoca ar asigura infrastructura
medicala modernă necesară practicării medicinei la nivel european.
Oportuniteatea este dată de existența personalului medical compentent care realizează
operații de transplant (inclusiv de plămân dar in exteriorul țării – AKH Viena) din lipsa
infrastructurii în țara noastră.



Centrul Integrat de 
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