
TEMA CONCURSULUI  

    

 

A.  Elaborarea soluţiei de reamenajare a Parcului delimitat de Aleea Covasna, str. 

Moldovei şi str. Secerei din mun. Tîrgu Mureş 

 

 

 

I. Zona şi amplasamantul 

 

Terenul este situat în intravilanul Mun. Tîrgu Mures şi este dat în administrarea SADPP 

ca şi zonă verde, cuprinzând căi de comunicaţie şi circulaţii pietonale. 

 

II. Situaţia existentă 

 

În prezent, în această zonă sunt identificate o serie de disfuncţiuni, nereguli şi deficite. 

Accesele pietonale sunt cu denivelări şi fără scurgeri, betonul folosit pentru pavarea 

aleilor este ruinat, existând borduri lipsă şi degradate. Scările de acces în parc sunt fie 

rupte, lipsă sau deteriorate, inaccesibile prin multe zone pentru persoanele cu handicap 

locomotor. 

Constatăm de asemenea şi lipsa spaţiilor verzi amenajate corespunzător şi a 

delimitărilor clare ale zonelor din parc ca şi funcţionalitate, vegetaţia înaltă deteriorată, 

bolnavă, îmbătranită şi netoaletată, vegetaţia arbustivă fiind la rândul ei invazivă şi 

netoaletată. Zonele de delimitare cu gard viu sunt lipsă, iar spaţiul gazonat este 

neuniform, impracticabil şi inestetic. 

Identificăm următoarele probleme: 

- lipsa iluminatului public; 

- mobilier urban deteriorat sau afectat de lipsa băncilor, meselor şi a coşurilor de gunoi; 

- izvor de apă potabilă nevalorificat; 

- soclul statuar deteriorat, fără elemente decorative. 

Zona de joacă pentru copii este necorespunzătoare, scena amfiteatrului şi zidul 

înconjurător fiind într-un stadiu de deteriorare, inutilizabil. 

Taluzul este deteriorat cu alunecări de teren în unele zone, creeând spaţii inaccesibile. 

Zidul de susţinere a taluzului este crăpat, lipsă sau deteriorat, constituind un element 

complet inestetic. 

Intrările principale ale parcului nu sunt puse in valoare. 

 

III. Obiective 

 

Realizarea de legături şi continuitate funcţională, spaţială şi ecologică a sistemului de 

spaţii verzi , ca o componentă structurală urbană dezvoltată în teritoriul administrativ şi 

în intravilan. 

Crearea condiţiilor pentru obţinerea unei ambianţe adecvate, urmărirea axelor vizuale 

majore şi asigurarea unei bune vizibilităţi, legarea într-o compoziţie unitară a unor centri 

de interes existenţi şi/sau propuşi, în sensul creării unor spaţii peisagistice reprezentative. 

Asigurarea unei bune funcţionalităţi în zonă, relaţionarea activităţi-ambianţă-

vecinătate, sublinierea accesului şi a zonei de intrare în spaţiile verzi amenajate 

peisagistic (parcaje, spaţii de regrupare şi degajare dotări specifice intrării, etc). 

Asigurarea protecţiei pe culoarele vânturilor dominante, indicaţii de materiale şi 

motivaţii semantice, elemente peisagistice: tipuri horticole, elemente decorative( pergole, 



fântâni, obiecte de artă, etc ), puncte terminus - capete de perspectivă, delimitări spaţiale 

prin plantare, indicaţii de materiale şi texturi, mobilier urban, etc. 

 

 

IV. Propunerea de amenajare 

 

1. Intrările principale 

Acestea se vor pune in evidenţă prin amenajări speciale şi semnalizări specifice. 

2. Circuitul de alei 

Sistemul de alei va fi dimensionat în funcţie de întrebuinţarea acestora, se vor stabili 

aleile principale,secundare si terţiare, se vor crea alei velo şi piste de alergat, pe lângă 

cele pietonale, în diferite zone ale parcului. Aleile velo se vor conecta cu reţeaua de piste 

de biciclete existentă şi propusă în P.M.U.D.. 

Se vor recondiţiona sau reconstrui scările din interiorul parcului astfel încât acestea să 

işi recapete funcţionalitatea, se vor crea zone de acces pentru persoanele cu handicap 

locomotor conform normelor cerute. 

3. Reamenajarea construcţiilor existente 

Amfiteatrul 

Acest element nu se elimină ca şi element funcţional din cadrul parcului, se va 

recondiţiona/reamenaja din materiale complementare cu cele folosite în restul parcului 

pentru a-şi redobândi funcţionalitatea sau poate servi ca şi un spaţiu multifuncţional, se 

va lua in considerare crearea unui spaţiu tip vestiar. 

Izvorul 

Se va propune o reamenajare a spaţiului de captare a izvoarelor care să coreleze cu 

restul parcului, se poate propune un circuit de refolosire sau reciclare a apei. 

Soclul 

Element ce poate fi integrat în proiectul de amenajare ca şi element central, se poate 

lua în considerare si eliminarea acestuia. 

4. Taluzurile 

Se are în vedere stabilizarea şi prevenirea alunecărilor de teren. 

5. Mobilierul urban 

Mobilierul urban propus (bănci cu spătar sau fără, mese fixe, coşuri de gunoi, cişmele 

etc.) trebuie să fie unitar, estetic şi funcţional pe toată zona parcului, materialele din care 

acesta este creat trebuie să fie rezistente la orice tip de climă şi funcţionale pentru toate 

categoriile de vârstă şi adecvate pentru persoanele cu dizabilităţi. 

6. Spaţii cu destinaţii fixe 

Cât priveşte spaţiile de joacă pentru copii, se vor stabili atât dimensiunea totală si 

forma spaţiului alocat echipamentelor de joacă, cât şi tipul de material folosit pentru 

acoperirea suprafeţei de siguranţă (nisip, pietriş sau pavele elastice). 

Cât priveşte spaţiul destinat echipamentelor fitness de exterior pentru adulţi, se vor 

alege echipamente adecvate amplasării afară cu structura metalică galvanizată iar 

elementele colorate vor fi din polietilenă sau cauciuc. 

Spaţiul destinat animalelor de companie trebuie să fie utilizat în mod corespunzător de 

animale de rase, mărime si vârste diferite. 

7. Amplasarea de WC-uri publice 

Se vor amplasa WC-uri ecologice în diferite zone ale parcului. 

8. Vegetaţia 

Se va ţine cont de vegetaţia existentă atâta timp cât aceasta este viabilă, fără boli 

fitosanitare, se vor propune specii rezistente la boli şi agenţi dăunători, adaptate la clima 

zonei şi la poluarea atmosferica. 



Peluzele vor cuprinde lucrări de amenajare anterioare gazonării, se vor folosi specii 

arbustive şi flori perene. 

9. Sistemul de iluminat 

Căile de acces pietonale, pistele de alergat, velo, zonele de agrement sau odihnă 

trebuie iluminate corespunzător. 

 

 

V. Etapele de desfăşurare si conţinutul proiectului 

 

1. Analiza situaţiei existente 

Analiza multi-criterială a situaţiei existente va fi prezentată prin planşe desenate pe 

format A3 conţinând planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, studii, imagini, 

scheme şi informaţii explicative etc. Analiza se va prezenta pentru fiecare parc in parte. 

 

2. Propunerea de reamanejare a parcurilor 

Se va face câte o propunere de reamenajare pentru fiecare parc in parte. Această 

propunere trebuie să asigure integrarea tuturor cerinţelor enumerate şi crearea unui spaţiu 

unitar din punct de vedere arhitectural şi peisagist. 

 

Propunerea de reamenajare va fi prezentată prin planşe desenate pe format A3 

conţinând studii, imagini, scheme explicative, planuri 2D şi 3D, volumetrii etc. Planşele 

vor fi redactate pe format A3 color (maxim 8 planşe), iar nota explicativă a proiectului 

va fi predată în format A4. Aceasta trebuie să cuprindă atât nota explicativă a 

elementelor vegetale şi non vegetale (materiale, mobilier, elemente de decor etc.), cât şi 

imagini cu elementele de mobilier, decor, iluminat etc. 

Propunerea va fi predată în format digital pe CD/DVD cu fişierele din imagini în 

format jpg. sau pdf.- dimensiuni A3 şi A4. 

3. Obiective şi criterii de evaluare 

- Oportunitatea intervenţiei în reamenajarea parcurilor; 

- Investigaţia completă a spaţiului – analiza multicriterială urbanistică si peisagistică; 

- Rezolvarea problemelor prin propunerea oferită; 

- Prezentarea unei propuneri de reamenajare care să încorporeze necesitatea locuitorilor 

cu funcţionabilitatea spaţiului; 

- Calitatea peisagistică a propunerii; 

 

B.     Elaborarea soluţiei de reamenajare a Parcului delimitat de str. Parângului din 

mun. Tîrgu Mureş. 
 

 

I. Zona şi amplasamantul 

Parcul este delimitat de str. Parângului şi str. Măgurei şi este situat în Municipiul 

Târgu Mureş. 

Terenul este situat în intravilanul Mun. Tîrgu Mureş, este dat în administrarea SADPP 

ca şi zonă verde şi cuprinde căi de comunicaţie şi circulaţii pietonale. 

 

II. Situaţia existentă 

În prezent, în această zonă sunt identificate o serie de disfuncţiuni, nereguli şi deficite. 

Accesele pietonale sunt cu denivelări şi fără scurgeri, betonul folosit pentru pavarea 

aleilor este ruinat, există borduri lipsă şi degradate. Scările de acces în parc sunt fie 



rupte, lipsă sau deteriorate, inaccesibile prin multe zone pentru persoanele cu handicap 

locomotor 

Constatăm lipsa spaţiilor verzi amenajate corespunzător şi a delimitărilor clare ale 

zonelor din parc ca şi funcţionalitate. Vegetaţia înaltă este deteriorată, bolnavă, 

îmbătrânită, netoaletată, iar vegetaţia arbustivă este invazivă şi netoaletată. De asemenea, 

constatăm lipsa în cazul unor zone a delimitărilor cu gard viu iar spaţiul gazonat este 

neuniform, impracticabil şi inestetic. 

Remarcăm lipsa iluminatului public, iar mobilierul urban este deteriorat, suferind de 

lipsa băncilor, meselor şi coşurilor de gunoi. 

Zona de joacă pentru copii este necorespunzătoare. 

Intrările principale ale parcului nu sunt puse in valoare. 

 

III. Obiective 

Realizarea de legături şi continuitate funcţională, spaţială şi ecologică a sistemului de 

spaţii verzi ca o componentă structurală urbană, dezvoltată în teritoriul administrativ şi în 

intravilan, crearea condiţiilor pentru obţinerea unei ambianţe adecvate, urmărirea axelor 

vizuale majore şi asigurarea unei bune vizibilităţi. 

Relaţionarea activităţi-ambianţă-vecinătate, sublinierea accesului şi a zonei de intrare 

in spaţiile verzi amenajate peisagistic (parcaje, spaţii de regrupare şi degajare dotări 

specifice intrării etc), plantaţia majoră, medie sau minoră (după caz), cu indicaţii 

generale privind tipul de vegetaţie folosită, asigurarea protecţiei pe culoarele vânturilor 

dominante. 

Indicaţii de materiale şi motivaţii semantice, elemente peisagistice precum: tipuri 

horticole, elemente decorative (pergole, fântâni, obiecte de artă etc ), puncte terminus – 

capete de perspectivă, delimitări spaţiale prin plantare, indicatţi de materiale şi texturi, 

mobilier urban, etc. 

Detalii : elemente de mobilier urban, elemente decorative, construcţii specifice (teatru 

verde, pavilioane, belvederi) . 

 

IV. Propunerea de amenajare 

1. Intrările principale 

Acestea se vor pune in evidenţă prin amenajări speciale şi semnalizări specifice 

2. Circuitul de alei 

Sistemul de alei va fi dimensionat în funcţie de întrebuinţarea acestora, se vor stabili 

aleile principale, secundare si terţiare. 

Se vor recondiţiona sau reconstrui scările din interiorul parcului astfel încât acestea să 

îşi recapete funcţionalitatea, se va pune accent pe crearea rampelor de acces pentru 

persoanele cu handicap locomotor conform normelor cerute. 

3. Taluzurile 

Se are în vedere stabilizarea şi prevenirea alunecărilor de teren. 

4. Mobilierul urban 

Mobilierul urban propus (bănci cu spătar sau fără, mese fixe, coşuri de gunoi, cişmele 

etc.) trebuie să fie unitar, estetic si funcţional pe toată zona parcului. 

Materialele din care acesta este creat trebuie să fie rezistente la orice tip de climă, 

funcţionale pentru toate categoriile de vârstă şi adecvate pentru persoanele cu dizabilităţi. 

5. Spaţii cu destinaţii fixe 

Crearea acestor tipuri de spaţii este opţională. 

Tematica pentru spaţiul de joaca este “Pompieri”, care se pune in evidenţă prin 

ansamblele de joacă, echipamentul de joacă etc.. Se va stabili dimensiunea totală şi 



forma spaţiului alocat echipamentelor de joacă, tipul de material folosit pentru acoperirea 

suprafetei de siguranţă (nisip, pietriş sau pavele elastice). 

Spaţiu destinat echipamentelor fitness de exterior pentru adulţi – în acest sens se vor 

alege echipamente adecvate amplasării afară cu structura metalica galvanizată iar 

elementele colorate vor fi din polietilenă sau cauciuc. 

6. Amplasarea de WC-uri publice 

Se vor amplasa WC-uri ecologice in diferite zone ale parcului. 

7. Vegetatia 

Se va ţine cont de vegetaţia existentă atâta timp cât aceasta este viabilă, fără boli 

fitosanitare, se vor propune specii rezistente la boli si agenţi dăunători, adaptate la clima 

zonei şi la poluarea atmosferică. 

Peluzele vor cuprinde lucrări de amenajare anterioare gazonării,  se vor folosii specii 

arbustive şi flori perene. 

8. Sistemul de iluminat 

Căile de acces pietonale, pistele de alergat, velo, zonele de agrement sau odihnă vor fi 

iluminate corespunzător. 

 

V. Etaple de desfăşurare şi conţinutul proiectului 

1. Analiza situaţiei existente 

Analiza multi-criterială a situaţiei existente va fi prezentată prin planşe desenate în 

format A3 conţinând planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, studii, imagini, 

scheme şi informaţii explicative etc. . Analiza se va prezenta pentru fiecare parc in parte. 

 

2. Propunerea de reamanejare a parcurilor 

Se va face câte o propunere de reamenajare pentru fiecare parc in parte. Această 

propunere trebuie să asigure integrarea tuturor cerinţelor enumerate şi crearea unui spaţiu 

unitar din punct de vedere arhitectural şi peisagistic. 

 

Propunerea de reamenajare va fi prezentată prin planşe desenate în format A3 

conţinând studii, imagini, scheme explicative, planuri 2D şi 3D, volumetrii etc. Planşele 

vor fi redactate pe format A3 color (maxim 8 planse), iar nota explicativă a proiectului 

va fi predată in format A4. Aceasta trebuie să cuprindă atât nota explicativă a 

elementelor  vegetale şi non vegetale (materiale, mobilier, elemente de decor etc.), cât şi 

imagini cu elementele de mobilier, decor, iluminat etc. 

Propunerea va fi predată in format digital pe CD/DVD cu fişierele din imagini în format 

jpg. sau pdf. – dimensiuni A3 şi A4. 

3. Obiective şi criterii de evaluare 

- Oportunitatea intervenţiei în reamenajarea parcurilor; 

- Investigaţia completă a spaţiului – analiza multi-criterială urbanistică şi peisagistică; 

- Rezolvarea problemelor prin propunerea oferită; 

- Prezentarea unei propuneri de reamenajare care să încorporeze necesitatea locuitorilor 

cu funcţionabilitatea spaţiului; 

- Calitatea peisagistică a propunerii. 

 

C.      Elaborarea soluţiei de reamenajare a Parcului delimitat de str. Plopilor din 

mun. Tîrgu Mureş. 
 

 

I. Zona si amplasamantul 



Terenul este situat în intravilanul Mun. Tîrgu Mures şi este dat in administraţia 

SADPP ca şi zonă verde, cuprinzând căi de comunicaţie şi circulaţii pietonale. 

 

II. Situaţia existentă 

În prezent, în aceasta zonă sunt identificate o serie de disfuncţiuni, nereguli şi deficite. 

Accesele pietonale sunt cu denivelări şi fără scurgeri, betonul folosit pentru pavarea 

aleilor este ruinat, cu borduri lipsă şi degradate. 

Constatăm lipsa spaţiilor verzi amenajate corespunzător şi a delimitărilor clare ale 

zonelor din parc ca şi funcţionalitate. Vegetaţia înaltă este deteriorată, bolnavă, 

îmbătrânită, netoaletată, iar spaţiul gazonat este neuniform, impracticabil şi inestetic. 

Remarcăm lipsa iluminatului public, iar mobilierul urban este deteriorat. De 

asemenea, constatăm lipsa băncilor, a meselor şi a coşurilor de gunoi. 

Intrările principale ale parcului nu sunt puse în valoare, iar gardul de delimitare este 

inestetic. 

 

III.  Obiective 

Realizarea de legături şi continuitate funcţională, spaţială şi ecologică a sistemului de 

spaţii verzi, ca o componentă structurala urbană dezvoltată în teritoriul administrativ şi în 

intravilan, crearea condiţiilor pentru obţinerea unei ambianţe adecvate, urmărirea axelor 

vizuale majore şi asigurarea unei bune vizibilităţi. 

Relaţionarea activităţi-ambianţă-vecinătate, sublinierea accesului şi a zonei de intrare 

in spaţiile verzi amenajate peisagistic (parcaje, spaţii de regrupare şi degajare, dotări 

specifice intrării etc), plantaţia majoră, medie sau minoră (după caz), cu indicaţii 

generale privind tipul de vegetaţie folosită, asigurarea protecţiei pe culoarele vânturilor 

dominante. 

Indicaţii de materiale şi motivaţii semantice, elemente peisagistice precum: tipuri 

horticole, elemente decorative (pergole, fântâni, obiecte de artă etc ), puncte terminus – 

capete de perspectivă, delimitări spaţiale prin plantare, indicaţii de materiale şi texturi, 

mobilier urban etc. 

Detalii : elemente de mobilier urban, elemente decorative, construcţii specifice (teatru 

verde, pavilioane, belvederi) . 

 

 

 

IV.  Propunerea de amenajare 

Reamenajarea intrărilor principale, regândirea circuitului de alei pe tot parcursul 

parcurilor (se crează alei de circulatie velo şi piste de alergat dacă permite spaţiul),  

crearea unor zone de acces pentru persoanele cu handicap locomotor conform normelor 

cerute. Aleile velo se vor conecta cu reţeaua existentă şi propusă în P.M.U.D.. 

Se va propune un mobilier urban nou, care să fie integrat corespunzător în design-ul 

parcurilor, a sistemului de iluminat şi a altor elemente cu diferite intrebuinţări.  

Se vor crea spaţii noi pentru copii sau se vor reamenaja cele existente, se va propune 

un spaţiu de joacă cu tema „Semne de circulaţie” prin circuitul de alei velo semnalizate 

etc. 

Se vor crea noi spaţii de recreere pentru persoanele de toate vârstele, zone de sport şi 

zone destinate animalelor de companie.  

Se va ţine cont de vegetaţia existentă atâta timp cât aceasta este viabilă, fără boli 

fitosanitare, se vor propune specii rezistente la boli şi agenţi dăunători, adaptate la clima 

zonei şi la poluarea atmosferică. Nu se vor propune plante anuale sau bianuale. 

 



V. Etaple de desfăşurare şi conţinutul proiectului 

1. Analiza situaţiei existente 

Analiza multi-criteriala a situaţiei existente va fi prezentată prin planşe desenate în 

format A3 conţinând planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, studii, imagini, 

scheme şi informaţii explicative etc.. Analiza se va prezenta pentru fiecare parc în parte. 

 

2. Propunerea de reamanejare a parcurilor 

Se va face câte o propunere de reamenajare pentru fiecare parc in parte. Această 

propunere trebuie să asigure integrarea tuturor cerinţelor enumerate şi crearea unui spaţiu 

unitar din punct de vedere arhitectural şi peisagistic. 

 

Propunerea de reamenajare va fi prezentată prin planşe desenate în format A3 

conţinând studii, imagini, scheme explicative, planuri 2D şi 3D, volumetrii etc. Planşele 

vor fi redactate pe format A3 color (maxim 8 planşe), iar nota explicativă a proiectului 

va fi predată în format A4. Aceasta trebuie să cuprindă atât nota explicativă a 

elementelor vegetale şi non vegetale (materiale, mobilier, elemente de decor etc.), cât şi 

imagini cu elementele de mobilier, decor, iluminat etc. 

Propunerea va fi predată în format digital pe CD/DVD cu fişierele din imagini în format 

jpg. sau pdf. – dimensiuni A3 şi A4. 

 

3. Obiective şi criterii de evaluare 

- Oportunitatea intervenţiei în reamenajarea parcurilor; 

- Investigaţia completă a spaţiului –analiza multi-criterială urbanistică şi peisagistică; 

- Rezolvarea problemelor prin propunerea oferită; 

- Prezentarea unei propuneri de reamenajare care să încorporeze necesitatea locuitorilor 

cu funcţionabilitatea spaţiului; 

- Calitatea peisagistică a propunerii. 

 


