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1. Delimitare zonă de intervenție
Parcul I.L. Caragiale și Strada O. Petrovici se aﬂă în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în interiorul limitei de
nord a celei de a doua incinte medievale a orașului, ansamblu clasat cu codul CJ-II-A-07242, în Lista
Monumentelor istorice din România.
Parcul I.L Caragiale - este un scuar verde cu acces public nelimitat, ﬁind delimitat la sud de strada O.Petrovici, la
nord de canalul Morii și strada George Barițiu, la est de Palatul Telefoanelor și la vest de Palatul Universității
Tehnice. Având în prezent o suprafață de 5.421 mp, scuarul beneﬁciază în prezent de o amenajare peisageră
precară, cons�tuită din alveole înierbate, delimitate cu plantații de gard viu și alei din îmbrăcăminte asfal�că sau
dale prefabricate din beton. Accesul în parc se face din extremitățile sale ves�că și es�că, în rest accesul ﬁind
îngreunat de existența delimitărilor cu gard viu și a taluzului înierbat existent de-a lungul străzii G. Barițiu.
Strada Octavian Petrovici - este delimitată la est de intersecția cu strada Regele Ferdinand și la vest de intersecția
cu strada Constan�n Daicoviciu. Strada O. Petrovici este o stradă de categoria a IV-a – de deservire locală – cu o
singură bandă de circulație, având o suprafață studiată de 4.597 mp. și o lungimea de 322 ml. Aceasta are partea
carosabilă din îmbrăcăminte asfal�că, iar trotuarele cu asfalt pe ambele părți ale străzii. În prezent de-a lungul
străzii sunt amenajate locuri de parcare pe ambele laturi ale străzii.

Spații publice aﬂate în curs de
amenajare
Zonă propusă pentru amenajare
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2. Scurt istoric în imagini
Amplasamentul actual al scuarului I.L. Caragiale se aﬂă la limita nordică a intramuros-ului orașului Cluj, ﬁind
traversat de latura primei și celei de a doua incinte for�ﬁcate a acestuia. Ocupat cu construcții până în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, pe locul actualului scuar a funcționat Târgul de păsări al urbei, până la amenajarea sa în forma
actuală. În anul 1933 se demolează singura moară din zonă, rămasă în dreptul Palatului Poștei cu scopul de a moderniza
Piața Mihai Viteazul, un deziderat neîmplinit al administrației locale interbelice. Mărginit la nord de traseul canalului
Morii, forma actuală a scuarului I.L. Caragiale a fost deﬁni�vată odată cu ediﬁcarea Palatului Telefoanelor în anul 1968 și
sistema�zarea cursului canalului. Acesta a fost amenajat cu un taluz verde înspre parc, respec�v cu trotuar și parapeți
din mozaic turnat spre strada Gheorghe Barițiu, după un proiect al arhitectului clujean Vasile Mitrea. Totodată s-a
refăcut pasarela pietonală în dreptul Palatului Telefoanelor, pe locul fostului “Pod al sevitoarelor”, cunoscut în epocă
pentru frecventarea acestuia de către femeile din localitățile limitrofe Clujului, ce-și ofereau serviciile de menaj pentru
locuințele din oraș. După deﬁni�varea urbanis�că a scuarului, funcțiunea acestuia a fost de repaus temporar, precum și
de loisir, dotarea acestuia numărând diferite echipamente de joacă pentru copii, alături de mobilier urban pentru
odihnă.

Planul orașului Cluj în anul 1917
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Demolarea morii în anul 1933
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Planul orașului Cluj în anul 1970

Scuarul Caragiale în anul 1968
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La sfârșitul anilor 80, odată cu realizarea infrastructurii de transport cu tramvai electric pe strada Gheorghe
Barițiu, s-a dispus acoperirea canalului Morii pe două treimi din stradă. A rămas neacoperită doar porțiunea din dreptul
Palatului Telefoanelor și cel al Palatului Poștei, aceasta ﬁind amenajată cu vegetație ornamentală joasă. Din păcate, în
scurt �mp, acest spațiu public va avea aceeași soartă a dispariției, în momentul ex�nderii Palatului Poștei cu un nou corp
de clădire. Acesta nu numai că a conﬁscat un spațiu public al orașului, dar a sacriﬁcat și existența la suprafață a canalului
Morii, prin acoperirea sa totală până la intersecția acestuia cu strada Regele Ferdinand.
Scuarul cu vegetație a cunoscut mai multe „etape” de amenajare peisagere, respec�v transformare, dacă ar ﬁ
să luăm în considerare doar ul�mele cinci decenii. La sfârșitul anilor 70 era un scuar urban pe malul canalului Morii,
deﬁnit de câteva alei care încadrau zone cu vegetație arborescentă, arbuș� și straturi cu ﬂori; în anii 80 tronsonul
canalului Morii din zona străzii Barițiu a fost acoperit, și în acea perioadă a fost plantat un aliniament de salcâmi
globulari (Robinia pseudoacacia 'Umbra(Taxus sp.) culifera') pe taluzul nord-ves�c. La sfârșitul anilor 90, aici a fost
amenajat de către administrația locală un skate-park, iar în ul�mele două decenii s-au făcut lucrări de reparare a aleilor,
s-au montat elemente de mobilier urban și s-a amplasat o nouă statuie, în memorie vic�melor Holocaustului (sculptori
Egon Marc Lovith, Tibor Kolozsi și arhitect Nicolae Mirișan). Scuarul mai conține bustul lui Ion Luca Caragiale realizat de
către sculptorul Ion Irimescu și amplasat într-o poziție centrală a scuarului în anii 80.

Amenajarea canalului Morii, fotograﬁe de la începutul anilor 70
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Completările cu vegetație nouă au fost sporadice, și au vizat mai ales plantarea de gard viu (Ligustrum ovalifolium/vulgare),
care la ora actuală „încadrează” aproape toate zonele verzi ale scuarului. Rela�v recent au mai fost plantate câteva
exemplare de arbori (tei, mesteacăn, arțar columnar, prun roșu) și mai multe exemplare de �să.

Tobogan în parc, 1968
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3. Diagnos�� ar�eo�ogi�
puncte:

Traseul zidului de apărare al orașului roman și medieval, pe latura de nord a acestuia a fost reperat în trei

Urme ale sale sunt încă vizibile în subsolul Ins�tutului Politehnic, cod RAN sit pe strada G. Bariţiu nr. 25, în
imediata proximitate a parcului, pe latura de vest a acestuia.
În anul 1967 Palatul Telefoanelor, strada O. Petrovici, au fost cercetate arheologic fundațiile cur�nelor, ele
având o adâncime de 2,60 m până la nivelul de călcare și o grosime de 2,20 m. Elevația avea o grosime de 1,35 m. S-a
concluzionat că urmele sunt ale incintei medievale, însă, foarte probabil modiﬁcate ulterior (perioada medievală târzie
sau modernă �mpurie) și nu cele de secol XIV, care s-au dovedit în alte puncte a ﬁ cu adevărat masive. În mod curios
fundația nu refolosește ziduri romane, ceea ce ar recomanda precauție în privința asocierii lor absolute în teren.
Pentru anul 1979 Repertoriul arheologic al jud. Cluj înregistrează o săpătură derulată în Parcul I.L. Caragiale
(cod RAN 54984.07, însă descrierea săpăturilor corespunde cercetării incintei de secol XV din strada Avram Iancu nr 25,
anul 2014, ﬁind vorba despre o eroare!). În cazul zidului de incintă este descrisă o situație iden�că cu cea descrisă pentru
fundațiile laturii de vest (și fără indicarea unor cote de adâncime), surprinse în anul 1976 la lotul cu nr. 15 de pe strada C�n. Daicoviciu (UT - Facultatea de Construcții). În acest al doilea punct este prezent și zidul roman refolosit la nivelul
fundației, cu circa un metru mai adânc decât temelia incintei medievale, adosată celui dintâi la interior. Peste ambele
fundații este amplasată elevația medievală cu o grosime de 2,80 m.

Sondaj ianuarie 2020, vedere dinspre nord

Traseul recons�tuit al zidurilor Cetății Vechi în planimetria actuală a orașului Cluj,
după Radu Lupescu 2018

Sondaj ianuarie 2020, vedere generală

Traseul istoric al garnizoanei austrice de pe Dealul Cetățuii
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4. Studiu dendrologic - centralizator vegetație
Spațiul analizat conține exemplare de vegetație preponderent arborescentă, dispusă rela�v heterogen pe întreaga
suprafață. Arborii sunt dispuși în aliniamente – fără respectarea echidistanței – sau solitar; nu se remarcă pâlcuri sau grupări
omogene. Puținele exemplare de arbuș� sunt plantate în grupuri aleatorii sau ca exemplare singulare, tunse. Sistemul de alei
deﬁnește 13 straturi cu forme variabile, a căror suprafață totalizează 3.300 m2. Vegetația este plantată în 10 din straturi, fără o
regulă prestabilită, cu excepția laturilor de N și S. Aici întâlnim două aliniamente: cel dinspre strada Octavian Petrovici din frasini,
respec�v spre strada George Barițiu, un aliniament din salcâmi globuloși.Majoritatea exemplarelor de arbori sunt cu frunze
caduce, prezența coniferelor (cu frunziș persistent) ﬁind sporadică. Puținii arbuș� plantați în scuar sunt dispuși sporadic, au
frunze caduce, și majoritatea sunt tunși în forme globulare. Aleile sunt încadrate cu elemente liniare de vegetație, de �p gard viu,
din lemn câinesc.
În toamna anului 2019 a fost efectuat un inventar al vegetației din acest scuar, unde s-au consemnat toate exemplarele
de arbori și arbuș� iden�ﬁcați pe sit. În scuarul I. L. Caragiale sunt prezente trei �pologii de vegetație lemnoasă, și anume:
a. arbori foioși (80 exemplare) aparținând genurilor: Acer, Aesculus, Ailanthus, Betula, Fraxinus, Prunus, Pyrus,

b. arbori rășinoși (conifere, 14 exemplare), modest reprezentați ca pondere, aparținând genurilor: Picea, Taxus, și
Thuja;
c. arbuș� foioși aparținând genurilor: Cornus, Forsythia, Ligustrum, Philadelphus, Spiraea, Symphoricarpus și
Syringa
Au fost inventariate în total 94 exemplare de arbori și 19 exemplare de arbuș�. Majoritatea exemplarelor de
arbori sunt evident plantați, existând suspiciunea în cazul câtorva exemplare de corcoduș sau păr pădureț că sunt
apăruți spontan, ﬁind așadar vegetație parazită.
Gardurile vii, cons�tuite exclusiv din lemn câinesc (Ligustrum ovalifolium/vulgare), totalizează cca. 600 ml,
respec�v se es�mează că sunt plantate 5.500-6.000 ﬁre de gard viu.
Suprafețele de sol sunt acoperite cu o peluză discon�nuă de iarbă, există destul de multe zone unde iarba lipsește,
cel mai probabil din cauza umbririi și a lipsei apei (spațiile verzi nu au un sistem de udare);

Robinia, și Tilia, cu o dominantă evidentă pentru genurile Fraxinus (frasin) și Robinia (salcâm), care dețin în total o pondere de
60% din totalul arborilor foioși existenți;
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vegetație existentă păstrată
Plan cu vegetația propusă pentru eliminare

vegetație existentă propusă pentru eliminare
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Din totalul arborilor și arbuș�lor inventariați la fața locului, cea mai mare parte sunt într-o stare bună de vegetație, așadar se
propune păstrarea majorității arborilor. Nu aceeași este situația arbuș�lor și a gardurilor vii, a căror prezență nu este
considerată oportună în cadrul noii propuneri de amenajare a acestui scuar, în cadrul căreia, s-au păstrat însă toate acele
exemplare de arbori care prezintă valoare peisageră sau sunt exemplare sănătoase, valoroase. Se vor prezenta în con�nuare
mo�vele jus�ﬁca�ve pentru arborii și arbuș�i propuși pentru eliminare din plantația existentă în Parcul I. L. Caragiale. Din
totalul celor 94 de arbori inventariați, fost recomandați pentru păstrare 60 de exemplare, atât de foioase cât și de conifere, iar
restul arborilor (34 buc.), arbuș�i și gardurile vii ﬁind propuși spre eliminare, conform următoarelor criterii:
a) s-a propus eliminarea exemplarelor a căror stare de sănătate este precară, sunt debilizate, degarnisite, au coroana puternic
dezechilibrată, sau amplasarea lor prezentă este nefavorabilă (îndesite, umbrite, în dreptul unor obiec�ve care urmează să ﬁe
amenajate, etc.);
b) un alt criteriu avut în vedere la propunerea de eliminare a exemplarelor de arbori a fost aprecierea apariției acestora în mod
spontan, este vorba mai ales despre exemplarele de corcoduș (Prunus cerasifera), și păr pădureț (Pyrus communis),
reprezentând așadar vegetație parazită;
c) o mare parte din exemplarele de pe lista de vegetație propusă pentru eliminare sunt îmbătrânite, degarnisite, au coroana
răsﬁrată, sunt uscate parțial sau sunt amplasate în situriinadecvate, umbroase.

Vegetația nou propusă presupune exemplare mature, cu dimensiuni de 3-5 m înălțime pentru arbori,
material dendro-ﬂoricol de calitate din surse autorizate, care îndeplinește condițiile de calitate și adaptabilitate
cerute de această amenajare. Prin sor�mentul de specii propus, se dorește pe de o parte introducerea de plante
noi, adaptate cadrului urban, și pe de altă parte imprimarea unei imagini de integrare în contemporan a
acestui sit care reprezintă un fragment din vechea cetate medievală a Clujului.
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Noua propunere de amenajare a Parcului I. L. Caragiale presupune plantarea de 44 noi exemplare de
arbori, din diferite specii, propuși pe criterii care au în vedere adaptabilitatea la sit și aspectul lor este�c.
Amplasarea acestora se va face ca exemplare unice, grupuri tema�ce sau aliniamente stradale. De asemenea,
propunerea de amenajare mai cuprinde și plantarea de vegetație tapisantă sau acoperitoare, însumând peste
1.500 buc. din specii de arbuș� sau subarbuș�, plante perene cu ﬂori sau ierburi ornamentale.
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vegetație existentă păstrată
Plan cu vegetația nouă propusă
vegetație nouă propusă
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5. Descriere soluție propusă

Necesitatea realizării obiectului de inves�ții poate ﬁ deﬁnită cu ajutorul a două
coordonate majore: una ar ﬁ necesitatea reabilitării și introducerii Parcului I.L. Caragiale și a
patrimoniului natural și arheologic existent aici, în circuitul turis�c integrat al orașului – acest
aspect va avea beneﬁcii directe aduse atrac�vității municipiului Cluj-Napoca pentru turiș�� și a
doua ar ﬁ realizarea unei funcționalități contemporane ce are în vedere în primul rând mobilitatea
u�lizatorului pietonal și al biciclistului, conform principiilor de dezvoltare durabilă a orașelor.
Un prim obiec�v preconizat prin realizarea amenajării acestor spații ar ﬁ îmbogățirea
zestrei de spațiu public de calitate al municipiului Cluj-Napoca, spațiu public cu speciﬁc determinat
de poziția zonei în cadrul incintei medievale for�ﬁcate a orașului, prezența canalului Morii - al
doilea curs de apă ca importanță din municipiu - prezența celorlaltor clădiri monumente istoice,
sau cu valoare patrimonială.
Un al doilea obiec�v ar ﬁ demararea dezvoltării zonei centrale cu potențial turis�c și înspre
partea de nord est a zonei centrale, zonă rămasă încă netratată din diferite mo�ve ce țin de
contextul istoric�poli�c�economic. De asemenea se dorește descoperirea canalului Morii pe
porțiunea acoperită cu dala de beton, în dreptul parcului, pentru recuperarea și amenajarea
acestui curs de apă în acord cu recomandările internaționale de renatularizare a cursurilor de apă
din mediul urban.

Intervenția poate ﬁ cuan�ﬁcată și din perspec�va efectului catali�c ce o as�el de inves�ție
o poate avea: crește atrac�vitatea zonei pentru potențialii inves�tori, creează un exemplu de bună
prac�că pentru zone similare din interiorul orașului, crește potențialul turis�c cu efecte economice
pentru oraș și locuitorii zonei, creează împreună cu Piața Muzeului o nouă zonă atrac�vă pentru
petrecerea �mpului liber, se formează un nou reper iden�tar pentru oraș.
Se propune reamenajarea integrală a suprafeței parcului, cu iden�ﬁcarea și păstrarea
vegetației valoroase și sănătoase existente, pentru a crea o atrac�vitate mai mare în rândul
publicului decât există în prezent. Totodată se propune descoperirea canalului Morii, al cărui
traseu sistema�zat a fost acoperit la sfârșitul anilor 80 cu o dală de beton. Prin descoperirea acestui
al doilea curs de apă ca importanță în oraș, acesta devine parte integrantă a parcului. În consecință
se propun amenajări și sistema�zări pe ver�cală pentru a facilita accesul pietonal la luciul de apă,
însoțite de amenajări peisagere speciﬁce cursurilor de apă.

În con�nuarea acestor demersuri se propune realizarea unor cercetări arheologice care
vizează descoperirea traseului celei de a doua incinte medievale a orașului, ce traversează
suprafața parcului. Prin documentarea arheologică a acestui areal se dorește evidențierea la
suprafață a descoperirilor arheologice, pentru a crește atât atrac�vitatea turis�că a parcului, cât și
pentru a releva evoluția istorico-urbanis�că a orașului.
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6. Schemă funcțională

trasee pietonale și velo
propuse

amenajare mal canal cu taluz
plantat cu vegetație tapisantă

evocare traseu istoric
descoperire tronson canalul Morii
pe porțiunea parcului, dată ﬁind intramuros - dealul Cetățuia
constrângerea de neafectare a
traﬁcului pe strada G. Barițiu

STRADA GHEO RGHE BARIȚ

amenajare coborâre la apă cu gradene
din granit, amenajate cu locuri de
odihnă

reamenajare acces auto și pietonal
cu preluare cu trepte și rampe a
declivității naturale a terenului
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Accese

Parcul va avea accesibilitate publică pietonală nelimitată pe toată durata zilei și a nopții.
Prin îndepărtarea împrejmuirilor metalice și a gardului viu existente, se va asigura accesul facil și
neîngrădit pe toate laturile parcului. De asemenea se vor asigura căi de acces sigure și facile pentru
toate categoriile de u�lizatori.

Se păstrează accesul auto din fața Palatului Telefoanelor, pentru accesul la clădirea Sediului
BT, situată în intersecția străzii G. Barițiu cu R. Ferdinand. Se propune desﬁnțarea parcării existente
în fața Palatului Telefoanelor și ex�nderea parcului. As�el scuarul câș�gă o suprafață de cca. 1.400
mp de spațiu în plus, față de situația actuală.

Prin descoperirea canalului Morii pe latura de nord a parcului, se asigură un acces în
vecinătatea acestuia, prin sistema�zarea malului drept al canalului cu un taluz înierbat și gradene
de acces la luciul de apă. De asemenea se propune o pasarelă pietonală peste canal, în zona
mediană a parcului, pentru a asigura o trecere către Sinagoga existentă pe strada G. Barițiu,
respec�v pentru a încuraja redeschiderea unui traseu istoric spre Dealul Cetățuii prin reconstruirea
Podului Nemților peste râul Someș, într-un viitor apropiat.

Zoniﬁcare funcțională

Prin noua amenajare, parcul își păstrează funcțiunea de scuar verde public pentru
relaxare. În vederea creșterii atrac�vității acestuia, se propune descoperirea traseului canalului
Morii pe porțiunea din dreptul parcului, acoperit în prezent de o dală de beton, și crearea unei
sistema�zări a terenului pentru a permite accesul dinspre parc spre acest curs de apă. Prin acest
gest urban, se redă parcului caracterul deținut până în anii 80, când canalul Morii era componentă
ambientală integrată în parc. As�el de-a lungul canalului se amenajează un taluz înierbat, alături
de gradene din piatră, ce asigură coborârea vizitatorilor până în vecinătatea luciului de apă.

Restul suprafeței parcului se amenajează cu arii permeabile înierbate și cu pietriș,
asigurând accesibilitatea neîngrădită pe toată suprafața scuarului, alături de posibilitatea de
amplasare a mobilierului urban pentru odihnă.

Se are în vedere realizarea unor săpături arheologice cu ocazia demarării șan�erului de
execuție. Se mizează pe descoperirea traseului zidului celei de a doua incinte for�ﬁcate a orașului,
care traversează zona mediană a parcului. Prin proiect se vor evidenția descoperirile arheologice,
marcându-se la nivelul pavimentului, forma în plan a descoperirilor arheologice. Cu această ocazie,
parcul își sporește atrac�vitatea turis�că, prin evocarea elementelor legate de evoluția urbanis�că
a orașului și istoria devenirii sale.

Sistemul de alei

Odată cu desfacerea tuturor aleilor existente, se propune reconﬁgurarea întregii
compoziții ale circulațiilor parcului, în acord cu noua accesibilitate a parcului, descoperirea
canalului Morii și marcarea la sol a traseului celei de-a doua incinte for�ﬁcate medievale. As�el, pe
fâșia nordică a parcului, de-a lungul canalului Morii, se propune o suprafață permeabilă generoasă,
amenajată cu un strat de uzură din agregate compactate (macadam). Această fâșie este delimitată
la sud de linia traseului incintei for�ﬁcate, ce se va marca la sol printr-o fâșie de 50 cm din oțel
preoxidat.

În rest se mai propun două alei de 1,20 m lățime, care să asigure accesul rapid din zona de
sud, în cea de nord a parcului, realizate cu strat de uzură din agregate compactate.

ST RA DA

recuperare și amenajare ca parte
componentă a parcului a
suprafeței reziduale de azi

amenajare suprafață înierbată
pentru repaos de scurtă durată

O CTAV

IA N PE

TROV IC

PA LATU

I

suprafață mul�funcțională
amenajată cu strat permeabil din
agregate compactate (macadam)

marcare la cota de călcare a traseului
for�ﬁcațiilor medievale, printr-o fâșie
de oțel preoxidat

L PO ȘT

EI

scuar mineral amenajat pentru evidențierea statuii
amenajare de �p
scriitorului I. L. Caragiale, propusă pentru a ﬁ mutată shared-space
în această poziție
a străzii O. Petrovici
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7. Soluție de amenajare
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Plan situație existentă
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Legendă:

Plan propunere - Detaliu scuar
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preluare declivitate teren
prin trepte și rampe de acces

con�nuare bandă pentru biciclete

arbore notabil propus
ginkgo biloba

gradene pentru odihnă și
acces la apă

repoziționare statuie
Ion Luca Caragiale

pasarelă pietonală propusă peste
canalul Morii

suprafață permeabilă mul�funcțională

amenajare mal canalul Morii cu
taluz înierbat și arbori în aliniament

păstrare poziție
Monumentul �ic�melor �olocaustului

locuri de odihnă din piatră

suprafață verde înierbată

marcare în pavaj a traseului incintei
for��cațiilor medievale

Axonometrie - Detaliu scuar
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Proﬁl 1 situație existentă

Plan

Proﬁl 1 propus
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Proﬁl 2 situație existentă

Plan

Proﬁl 2 propus
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Proﬁl 3 situație existentă

Plan

Proﬁl 3 propus
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Proﬁl 4 situa�e existentă

Plan
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Proﬁl 5 situa�e existentă

Proﬁl 4 propus

Proﬁl 5 propus
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Proﬁl 6 situație existentă

Plan

Proﬁl 7 situație existentă

Proﬁl 6 propus

Proﬁl 7 propus
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8. Detalii amenajare

Secțiune detaliu acces la canalul Morii

Axonometrie

Plan detaliu acces la canalul Morii
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Detalii pasarelă peste canalul Morii
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9. Iluminat public și arhitectural
Instalații electrice
Se propune eliminarea sistemului de iluminat public existent. Iluminatul nou propus la exterior se va realiza cu
aparate de iluminat cu sursă LED, montate aparent pe sol și pe stâlpi metalici. Comanda iluminatului se va realiza
automat cu întreruptor cu temporizator şi manual cu un comutator amplasat în cadrul tabloului electric.
Instalații sanitare
Se propune un sistem de canalizare a apelor meteorice printr-o rețea de incintă formată din țevi și guri de
scurgere de �p gaigăr, respec�� ri�ole �p �antă, ce deversează apa pluvială în canalul Morii.
Alimentarea cu apă pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se va asigura de la reţeaua
publică stradală prin conectarea la căminul de apometru proiectat.
Instalații de irigații
Suprafața înierbată păstrată se va iriga printr-un sistem de irigații automa�zat, compus dintr-un sistem de
tubulaturi de apă, electrovane, componente electrice și tuburi de picurare, des�nat să aducă aportul zilnic de apă
necesar supraviețuirii și dezvoltării corespunzătoare a plantelor, în condițiile clima�ce locale. Dat ﬁind suprafața redusă
a zonei irigabile, alimentarea se va face din rețeaua publică.

24

Februarie 2020

24

10. Mobilier urban
Prin proiect se propune înlocuirea totală a mobilierului urban existent înn parc, cu mobilier nou pentru repaus și
recreere. As�el parcul va ﬁ echipat cu mobilier urban adecvat ac�vităților de tranzit și recreere ce au loc:
- bănci pentru odihnă;
- coșuri de gunoi;
- rastele pentru biciclete;
- panouri cu caracter informa�v legat de descoperirile arheologice și istoria orașului.
În cazul străzii O. Petrovici se propun rasteluri pentru biciclete, o stație de alimentare biciclete și tro�nete electrice,
bănci pentru odihnă, bolarzi metalici și coșuri de gunoi. Toate aceste echipamente sunt distribuite individual pe diverse
porțiuni ale străzii.
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