
PRIMELE DIN ROMÂNIA DE LA DEBUTUL PANDEMIEI

Tesseract a proiectat
ºapte spitale modulare

Reporter: Cum trece piaþa de
arhitecturã prin perioada de cri-
zã?

Tesseract: Unele segmente
ale pieþei - precum cel al proiec-
tãrii de clãdiri de birouri, hotelu-
ri sau unitãþi educaþionale - au
fost afectate, având în vedere
restricþiile impuse de pandemie
ºi, deci, sistarea sau amânarea
unor investiþii în aceste direcþii.

În acelaºi timp, în domeniul

medical - principalul nostru seg-
ment de expertizã - pandemia a
accelerat luarea unor decizii de
investiþii (atât în sectorul privat,
cât ºi în cel public), deci acest
segment nu a fost afectat.

De asemenea, nici proiectarea
clãdirilor industriale ºi de logi-
sticã nu a fost afectatã. Pe perio-
ada stãrii de urgenþã ºi a pande-
miei consumul s-a axat pe pro-
ducþia localã ºi pe comenzile

online, au apãrut noi linii de
producþie, distribuþia a crescut
ºi investiþiile au continuat. În
special în domeniul logistic ve-
dem o activitate intensã - sun-
tem mult în urma unor þãri pre-
cum Polonia, Ungaria sau Au-
stria, iar modificarea modelelor
de consum prin accelerarea
e-commerce a crescut nevoia de
spaþii logistice ºi industriale mo-
derne, care sã acopere toate zo-

nele þãrii.
Reporter: Cum s-a modificat

cererea din sector ºi ce tendinþe
sunt în domeniu?

Tesseract: Pe segmentul de
arhitecturã medicalã, în siste-
mul de stat lucrurile se miºcã
încã foarte încet ºi cu puþinã
transparenþã. Deºi vedem teme
de proiectare mai bine realizate
decât în alþi ani ºi întâlnim ºi
parteneri de dialog din partea
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Firma de arhitecturã Tesseract a proiectat ºapte spitale modulare,

primele din þara noastrã de la debutul pandemiei, dupã cum ne-au

spus reprezentanþii companiei.

Conform acestora, în prezent, la noi existã o experienþã limitatã în

proiectarea specializatã pentru unitãþi de sãnãtate, puþine birouri

de proiectare se dedicã acestui subiect ºi integreazã experþi din toa-

te domeniile: "Din punct de vedere tehnic, domeniul este complex,

iar lipsa de specialiºti cu experienþã face posibile erorilele întâlnite în

spitalele româneºti, care se soldeazã cu tragedii în multe dintre

cazuri".

Specialiºtii de la Tesseract susþin, printre altele, în cadrul unui amplu

interviu, cã existã trei direcþii principale care s-au dezvoltat foarte

mult ºi care fac clinica sau spitalul actual mai eficiente ºi mai plãcute

pentru utilizator: integrarea noilor tehnologii ºi descoperiri tehnice,

umanizarea spitalelor ºi utilizarea de tehnologii ºi materiale priete-

noase cu mediul.



autoritãþilor dispuºi sã parcurgã
toþi paºii necesari procesului de
realizare a unui spital (ex. reali-
zarea de analize ale nevoilor
înainte de a aloca o investiþie de
anvergurã într-un spital impor-
tant), ritmul este încã foarte
lent. În acelaºi timp, profesio-
niºti cu experienþã în acest sec-
tor sunt foarte puþini. Având în
vedere starea de degradare a
spitalelor publice ºi accidentele
petrecute în spitale în ultima
vreme, este evidenþã nevoia de
investiþii majore în acest sector
pentru refacerea infrastructurii
spitaliceºti publice din România.

Sectorul medical privat este,
însã, foarte activ. Majoritatea
operatorilor mari privaþi de sã-
nãtate îºi extind sau îºi consoli-
deazã portofoliile de clãdiri ºi
clinici. Pentru o perioadã, au
fost singurii care au preluat ºi
alte probleme în afarã de pa-
cienþii infectaþi cu Covid-19. În
acelaºi timp, chiar ºi în dome-
niul de sãnãtate privat, oferta
este mult subdimensionatã faþã

de nevoi. Cererea pentru servicii
de proiectare a crescut, iar noi
proiectãm atât clãdiri noi pentru
clinici ºi spitale private, cât ºi ex-
tinderi ale unor spitale existen-
te, reconfigurãri/reconversii ale
unor clãdiri cu altã destinaþie în
spaþii medicale, amenajãri inte-
rioare º.a.

De asemenea, proiectãm ºi
alte tipuri de clãdiri, în domeniul
privat, în zona de industrial, lo-
gisticã, educaþional sau chiar ºi
rezidenþial.

Ca tendinþã importantã a pe-
rioadei pe care o traversãm, în
condiþiile în care toþi beneficiarii
încearcã sã se poziþioneze cât
mai bine într-o piaþã din ce în ce
mai competitivã, observãm o
deschidere din ce în ce mai
mare cãtre concepte precum
"user centricity" (conturarea te-
mei de proiectare în jurul nevoi-
lor reale ale utilizatorilor spaþiu-
lui), "arhitecturã participativã"
(implicarea tuturor actorilor im-
plicaþi în proiect, încã din faze
incipiende; în cazul proiectãrii

de spitale - implicarea manage-
mentului spitalului, a personalu-
lui medical ºi a celui administra-
tiv, a pacienþilor ºi însoþitorilor
acestora), sustenabilitate (clãdiri
eficiente energetic, prietenoase
cu mediul), flexibilitate/modula-
ritate - clãdiri construite inova-
tiv, cu materiale ºi tehnologii
care sã permitã flexibilitate ace-
lui spaþiu (cum este cazul spita-
lelor modulare din containere, o
soluþie foarte flexibilã ºi eficien-
tã de arhitecturã de urgenþã fo-
lositã în pandemii, inundaþii, cu-
tremure, stare de rãzboi etc., cã-
rora li se poate da cu uºurinþã o
altã destinaþie dupã trecerea cri-
zei; Tesseract a proiectat ºapte
spitale modulare, primele din
R o m ân i a de la deb utul
pandemiei).

Reporter: Având în vedere cri-
zã sanitarã, ce solicitãri aþi avut
din zona de sãnãtate?

Tesseract: Strict în legãturã cu
criza sanitarã am avut câteva ti-
puri de proiecte majore:

- Spitalele modulare, destinate

tratamentului pacienþilor infec-
taþi cu Covid-19 sau unitãþi de
triaj pacienþi; cererea aici a fost
foarte mare în primul an de pan-
demie, noi am desenat peste
23.000 mp de scheme funcþio-
nale pentru spitale modulare
din containere posibil sã fie rea-
lizate, cu 146 de paturi în total;

- Realizarea de intervenþii în
spitalele existente pentru adap-
tarea lor la circuitele impuse de
pandemie;

- Reconfigurãri de clãdiri cu di-
verse funcþiuni în spaþii medica-
le, în special în privat, în contex-
tul în care statul nu a mai putut
prelua alte afecþiuni în afarã de
Covid-19 ºi atunci actorii din pri-
vat au suplimentat necesarul de
infrastructurã pentru acomoda-
rea altor nevoi (precum chirur-
gia pentru mai multe specialitã-
þi);

- Realizarea de recomparti-
mentãri pentru spaþii de labora-
toare de analize medicale care
au integrat în componenþa lor ºi
serviciul de testare PCR, dar ºi
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laboratoare nou construite.
Reporter: Care a fost evoluþia

segmentului de arhitecturã a
spitalelor ºi clinicilor?

Tesseract: Este o evoluþie gre-
oaie în România, însã pandemia
a adus subiectul în atenþia tutu-
ror. Existã o experienþã limitatã
în proiectarea specializatã pen-
tru unitãþi de sãnãtate, puþine
birouri de proiectare se dedicã
acestui subiect ºi integreazã ex-
perþi din toate domeniile. Din
punct de vedere tehnic, dome-
niul este complex, iar lipsa de

specialiºti cu experienþã face
posibile erorilele întâlnite în spi-
talele româneºti, care se soldea-
zã cu tragedii în multe dintre ca-
zuri.

Din punct de vedere al dezvol-
tãrii afacerii, evoluþia noastrã a
fost foarte bunã, în ultima vre-
me. Pe fondul lipsei de expe-
rienþã în domeniu ºi a cererii
mari, am crescut portofoliul de
clienþi, dimensiunea ºi dificulta-
tea proiectelor pe care lucrãm.
Toatã aceastã creºtere a fost or-
ganicã ºi nu ar fi fost posibilã

fãrã sprijinul întregii noastre
echipe ºi al partenerilor noºtri.

Reporter: Ce tendinþe sunt în
acest domeniu?

Tesseract: Existã trei direcþii
principale care s-au dezvoltat
foarte mult ºi care fac clinica sau
spitalul actual mai eficiente ºi
mai plãcute pentru utilizator:

- Integrarea noilor tehnologii ºi
descoperiri tehnice - mai ales
soluþii de reducere a consumu-
lui de energie în cadrul proiectã-
rii, execuþiei ºi utilizãrii spitalu-
lui. În prezent proiectãm ºi exe-
cutãm spaþii medicale folosind
BIM - Building Information Ma-
nagement (de la punctul 0 pânã
la mentenanþã). Existã spitale di-
gitalizate, în care procedurile
sunt gândite pentru eficientiza-
re ºi acompaniere; existã echi-
pamente medicale din ce în ce
mai precise; existã inteligenþã
artificialã, care preia taskurile re-
petitive ºi lasã personalului timp

pentru taskurile critice etc.
- Umanizarea spitalelor (de

exemplu spitale cu locuri de joa-
cã pentru copii), astfel încât sã
obþinem spaþii care participã la
vindecare. Cel mai amplu exem-
plu de "umanizare" într-un spital
românesc este noul spital Marie
Curie/proiectul #NoiFacemUn
Spital al Asociaþiei Dãruieºte
Viaþã. Am gândit fiecare milime-
tru din spital cu gândul la a face
mai tolerabilã trecerea micuþilor
pacienþi prin spital, a pãrinþilor
lor, precum ºi la a face mai
uºoarã ºi mai eficientã munca
staff-ului medical. De exemplu,
aici avem sala de cinema pentru
copiii trataþi în spital, care sã îi
facã sã mai uite de boalã, avem
paturi pentru pãrinþi (ca sã nu
mai doarmã în acelaºi pat cu co-
piii, aºa cum se întâmplã în ma-
joritatea spitalelor) sau spaþii în
care pãrinþii pot lucra în timp ce
copiii sunt la tratament sau se
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"Strict în legãturã cu criza sanitarã, am
proiectat spitalele modulare, destinate

tratamentului pacienþilor infectaþi cu
Covid-19 sau unitãþi de triaj pacienþi; cererea

aici a fost foarte mare în primul an de
pandemie, noi am desenat peste 23.000 mp

de scheme funcþionale pentru spitale
modulare din containere posibil sã fie

realizate, cu 146 de paturi în total".
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pot odihni/rãmâne singuri cu
gândurile lor; în secþiile AÞI este
foarte important sã te dezinfec-
tezi (mai ales ca reprezentant al
personalului medical), astfel
încât în acest spital am gândit si-
steme smart - de exemplu, uºa
cadrului medical pentru acces la
AÞI se va deschide doar dupã ce
va utiliza un lavoar smart, spe-
cial pentru aceastã destinaþie.
Umanizarea spitalelor este o
tendinþã actualã în întreaga
lume ºi ne bucurã sã vedem cã,
atât la Marie Curie, cât ºi în alte
proiecte am reuºit sã implemen-
tãm aceastã componentã, cu
dorinþa de a face spitalele mai
puþin îngrozitoare ºi apãsãtoare.
Am propus recent un alt loc de
joacã într-un spital pentru copiii
din þarã ºi ne-ar bucura caîn fie-
care spital românesc sã existe
astfel de locuri de joacã sau alte
elemente de design care sã îþi ia

gândul de la boalã, iar spitalul sã
semene mai mult cu "acasã"
decât cu un loc neprietenos -
aºa cum sunt majoritatea spita-
lelor româneºti acum.

- Utilizarea de tehnologii ºi
materiale prietenoase cu me-
diul. Avem deja ºi în România si-
steme BMS (Building Manage-
ment System) în spitale, care
ajutã la monitorizarea ºi eficien-
tizarea a consumului de ener-
gie. De asemenea, o mare parte
din furnizorii specializaþi ai do-
meniului produc deja materiale
ºi finisaje prietenoase cu me-
diul.

Reporter: Ce competiþie exis-
tã în aceastã piaþã?

Tesseract: Competiþia este re-
dusã pe segmentul de proiecta-
re medicalã. Având în vedere
proiectele anunþate de autoritã-
þ i le p ub l i c e , s e p r ev ede o
creºtere a birourilor de proiecta-

re cu experienþã în domeniu,
precum ºi apariþia altor birouri
noi - nu doar în þarã noastrã, ci ºi
în întreaga regiune.

În România, în mod special,
specializarea în acest domeniu
lipseºte. În cadrul Tesseract ne
propunem sã creºtem alte ge-
neraþii de arhitecþi de sãnãtate.
În acelaºi timp, ne dorim sã se
dezvolte o competiþie beneficã,
generatoare de idei ºi concepte
noi ºi care sã contribuie în timp
la o infrastructurã sanitarã din
ce în ce mai bunã, în România.

Reporter: Care a fost evoluþia
companiei, în ultimul an, ºi ce
perspective aveþi pentru 2021?

Tesseract: Compania a cre-
scut, în ultimul an, atât ca cifrã
de afaceri (estimãm o dublare a
cifrei de afaceri faþã de anul
2020), cât ºi ca echipã, care a
crescut cu zece noi membri faþã
de vara lui 2020. A crescut ºi an-
vergura proiectelor în care sun-
tem implicaþi.

Lucrãm pentru douã mari spi-
tale judeþene, de aproximativ
800 de paturi fiecare (la Focºani
ºi Sibiu), lucrãm în continuare
pentru extinderea spitalului Ma-
rie Curie - Primul Spital Naþional
de Copii pentru Cancer, Boli
Grave ºi Traumã ºi, de aseme-
nea, lucrãm pentru numeroase
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Concept/ #Umanizare/ Spaþiu de joacã ºi
desen pe pardoseala curþii interioare a unui
spital de copii din România, ca sã (mai) uiþi

cã eºti în spital atunci când te plimbi pe
coridoare ºi te uiþi pe geam...



proiecte private - construcþii de
clinici ºi spitale private noi, ex-
tinderi de spitale existente, con-
versie de clãdiri cu alte funcþiuni
în spaþii medicale moderne ºi
funcþionale, proiecte de design
interior.

Reporter: Ce cifrã de afaceri
aþi realizat în primul semestru al
acestui an ºi ce proiecte mai
aveþi în desfãºurare?

Tesseract: Pânã la sfârºitul
acestui an, estimãm o dublare a
cifrei de afaceri faþã de anul tre-
cut. Proiectul cel mai mare pe
care lucrãm în acest moment
este Spitalul Judeþean Sibiu, o
clãdire nouã de spital cu 895 pa-
turi, o clãdire cu o suprafaþã des-
fãºuratã de aproximativ 120.000
mp ºi un buget de execuþie esti-
mat la aproape 500 milioane
euro. La începutul lunii august a
fost obþinutã Autorizaþia de
construire pentru acest spital ºi
pânã la sfârºitul anului vom
încheia proiectul tehnic.

Reporter: În ce regiuni dezvol-
taþi proiecte de arhitecturã?

Tesseract: Proiectãm în toatã
þarã, atât în marile oraºe (Bucu-
reºti, Timiºoara, Cluj, Oradea,
Iaºi), cât ºi în oraºe secundare
precum Sibiu, Ploieºti, Piatrã Ne-
amþ, Galaþi, etc. Avem douã bi-
rouri, unul în Bucureºti ºi altul în
Sibiu. De asemenea, în portfoliu
avem ºi proiecte cu diferite fun-
cþiuni realizate în alte þãri, pre-
cum Elveþia, Franþa sau Egipt.

Reporter: Ce perspective are
piaþa de profil?

Tesseract: Având în vedere
fondurile europene/structurale
anunþate ºi creºterea economi-
cã a României din ultimul an,
perspectivele sectorului de con-
strucþii par a fi foarte bune. Ne-
voia la nivel de dezvoltare infra-
structurã medicalã publicã, de
infrastructurã de educaþie publi-
cã, de infrasturcturã de tran-
sport ºi de infrastructurã de uti-
litãþi sunt foarte mari. Operatorii
economici din România au
ajuns la un nivel de performanþã
ºi experienþã astfel încât sã reali-
zeze astfel de proiecte majore,
iar asocierea cu firme internaþio-
nale care au ºi experienþã inter-

naþionalã este posibilã. Toate
acestea sunt premise bune pen-
tru creºterea segmentului de
construcþii.

În acelaºi timp, privatul nu stã
nici el pe loc. Pandemia a afec-
tat anumite sectoare, însã oa-
menii sunt inventivi, adaptabili.
Soluþii noi au început sã aparã,
segmenetele de HoReCa care au
fost puternic atinse de pande-
mie, au început sã vinã cu idei
noi (un exemplu este dezvolta-
rea "delivery"-ului ºi apariþia de
aplicaþii ºi concepte noi pe acest
segment). Se reia treptat ºi mer-
sul la birou, multe corporaþii au
reuºit sã îºi aducã angajaþii la bi-
rou, realizând upgrade-uri în
spaþiile existente - inseraþia de

zone de relaxare, socializare.
Zona industrialã ºi mai ales cea

logisticã, aºa cum am explicat
mai sus, va continua sã genere-
ze cerere de proiectare pentru
arhitecþi. Noi segmente, neaco-
perite pânã acum în România,
încep sã îºi facã apariþia - cum ar
fi logistica pentru industria me-
dicalã - este mare nevoie de
spaþii cu condiþii speciale de de-
pozitare destinate spitalelor ºi
clinicilor, care depoziteazã în
acest moment produse medica-
le în tot felul de spaþii neconfor-
me ºi subdimensionate.

De asemenea, în condiþiile
schimbãrii genereaþiilor ºi apari-
þiei unui consumator din ce în
ce mai pretenþios ºi mai educat,
rezidenþialul va continua sã cre-
ascã ºi sã se modifice, construin-
du-se în jurul unor concepte noi
de locuire, în care natura are un
rol important, în care digitalul
este folosit la capacitate maxi-
mã pentru a crea confort ºi clã-
diri cu un consum de energie
din ce în ce mai redus.

Reporter: Mulþumesc!
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