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EVOLUȚIA ZONEI ȘI ISTORIA IDEII DE 
PARC ÎN ZONA ESTICĂ A ORAȘULUI

1800 1869-1887 1941 2020
Terasamentul căii ferate urmărește întâl-
nirea dintre zona cu apă freatică sărată 
(Băile Someșeni) și cu salinitate mult mai 
scăzută (Parcul Est). 

La mijlocul sec. 20 zona era o desti-
nație de loisir verde-albastră consacrată, 
cunoscută ca „lacurile orașului”. Car-
tierele estice cunosc un deficit semni-
ficativ de spații verzi, atât în structura lor 
internă, cât și în ceea ce privește zonele 
neconstruite învecinate.

Resursele de teren disponibile pentru 
satisfacerea nevoii de spații verzi în es-
tul orașului s-au diminuat drastic în peri-
oada 2000-2018. Parcul Est acționează 
ca o zonă tampon între cartierele dense 
existente (în mod special Aurel Vlaicu / 
Între Lacuri) și dezvoltările previzibile în 
zona Soporului.

Situl se află într-o zonă cu caracteristici 
geologice particulare dominată de cute 
diapire sinclinale care intersectează alu-
viunile de eră Badenian și împing acv-
iferul cu diverse grade de salinitate către 
suprafață, în confluență cu valea părău-
lui Becaș. Protejat de forme înalte, s-a 
născut astfel un sistem umed deosebit 
de dinamic, schimbător în întindere și lo-
calizare așa cum se vede din hărțile is-
torice. 





Proiectul din 1984 (arh. Vasile Mitrea, 
ing. Mircea Micu) care ocupă o suprafață 
de 184 hectare amplifică profilul com-
plexului de agrement „Parcului Tinere-
tului” demarat 1967. Astfel, menținân-
du-se destinația de agrement și sport, 
se vor mai adăuga și alte funcțiuni, ca: 
prezența unei arii expoziționale (târg 
plus evenimente de artă), amplificarea 
suprafeței de apă la circa 25 hectare 
(numărul „oglinzilor” crescând de la 3 
la 5) ceea ce va permite realizarea unei 
piste de canotaj de 50/1000m (pe lacul 
1-3),  a unui ștrand și a unui club nau-
tic, includerea unui patinoar deschis și 
a unor piste pentru competiții cicliste, 
valorificarea diferențelor de nivel pentru 
amenajarea unor arene de spectacole, 
transformarea cursului Pârâului Becaș 
într-o suită de ambienturi, articularea 
Parcului cu Băile Someșeni învecinate.



ZONA DE STUDIU / ZONA DE INTERVENȚIE

Suprafața de amenajare parc
la faza de concurs: 45,8 ha

Suprafața de amenajare parc
propusă prin SF: 53,2 ha

Suprafața de studiu propusă
la faza PUZ: 68,8 ha



Valoarea ecologică a habitatelor:            1 redusă            2 medie            3 ridicată

Concluzii şi măsuri pentru habitate-plante: 

Din analiza habitatelor și speciilor de plante, respectiv a factorilor de 
presiune existentă și a impacturilor potențiale asupra acestor compo-
nente se poate conchide, că intervențiile propuse de reamenajare pot 
avea un efect general pozitiv asupra habitatelor și speciilor de plante, 
dacă se vor respecta unele principii la detalierea planurilor și realiza-
rea intervențiilor.

Menținerea unei rețele funcționale de mlaștini (stufăriș, rogoziș, pa-
jiște umedă) și tufărișuri alohtone, respectiv menținerea și reabilitarea 
vegetației lemnoase aluvionale din zona inundabilă a pârâului Becaș

Asigurarea regimului hidrologic necesar pentru echilibrul comunităților 
de mlaștini în rețeaua întreagă

Evitarea introducerii speciilor alohtone invazive sau potențial invazive 
și reprimarea speciilor invazive deja existente în fragmentele cu valoar-
ea naturală ridicată

Evitarea facilitării răspândirii speciilor invazive în fazele de implemen-
tare - construcții. Monitorizarea suprafețelor dezvelite și replantate, 
eliminarea speciilor invazive care apar în cursul intervențiilor

În cazurile când este posibil, se recomandă păstrarea arborilor au-
tohtoni, în special în fragmentele cu valoare naturală 3 și 2, respectiv 
păstrarea în loc a arborilor autohtoni maturi (indiferent de valoarea 
naturală a parcelei).

STUDIU DE BIODIVERSITATE
valoarea biotopului, biodiversitate, dinamica vegetației, fragilitate hidrologică
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PRINCIPIIPRINCIPII- LILIECI CATEGORII DE HABITATE-PĂSĂRIPRINCIPII- MAMIFERE ȘI AMFIBIENI
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PRINCIPIIPRINCIPII- LILIECI CATEGORII DE HABITATE-PĂSĂRIPRINCIPII- MAMIFERE ȘI AMFIBIENI
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Măsuri pentru habitate-păsări: 

Măsuri directe:

Interzicerea utilizării pesticidelor
Interzicerea distrugerii cuiburilor

Măsuri indirecte:

Zone forestiere:
Păstrarea compoziției de specii forestiere autohtone
Păstrarea aspectului natural în ceea ce privește structura 
Păstrarea arborilor morți sau lâncezi (inclusiv a celor căzuți).

Mozaicul de pajiști cu tufărișuri:
Păstrarea aspectului mozaicat
Asigurarea compoziției habitatului bazată pe specii autohtone

Stufărișul compact:
Păstrarea nealterată a formei și structurii stufărișului
Interzicerea arderii și tăierii stufărișului

Lacurile cu aspect natural:
Păstrarea aspectului natural
Interzicerea accesului cu bărci în special în perioada de cuibărit.

STUDIU DE BIODIVERSITATE
valoarea biotopului, biodiversitate, dinamica vegetației, fragilitate hidrologică
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STUDIU DE BIODIVERSITATE
valoarea biotopului, biodiversitate, dinamica vegetației, fragilitate hidrologică

Măsuri pentru lilieci: Măsuri pentru mamifere și amfibieni:



VEGETAȚIE

Studiul dendrologic oferă o analiză generală a vegetației din zonele 
de intervenție, cu informații referitoare la tipul, componența și amp-
lasarea masivelor de arbori, evaluarea individuala a arborilor notabili 
identificați in-situ, a vegetației arbustive si a vegetației ierboase/flori-
cole precum și recomandări. Zona studiată nu este un parc în sensul 
clasic ci o arie naturală complexă unde au fost identificate nu doar 
exemplare arboricole individuale ci și zone extinse cu vegetație arbo-
ricolă foarte densă, masive, desișuri și pâlcuri compacte alcătuite din 
3 până la 8 exemplare, cu distanțe de amplasare a trunchiurilor de 
0.2-0.5 m. În zona de pepinieră, plantațiile lineare specifice pepinierei, 
sunt de asemenea foarte dense, cu distanțe si de 0.50 m, în amestec 
cu vegetație spontană.  





Scanare ortofotoplan cu evidențierea tipurilor de vegetație și a arborilor 
remarcabili în cadranele de studiu









PROPUNERE
un peisaj evolutiv, rezilient

Miza proiectului este de a permite naturii să continue să se dezvolte 
în limitele actuale și în același timp să creeze noi zone de expansiune 
a biodiversității. O nouă zonă umedă acționează ca o protecție între 
zonele de rezervație a biotopului și zonele cele mai active ale grădinii 
urbane. Lacul 1, cel mai urbanizat, este legat prin canale și lacuri de 
zona de protecție, realizând-se o tranziție treptată. Bogăția peisajului 
văii Becașului este păstrată și chiar expandată, cu renaturalizarea 
zonelor adiacente prin sisteme de îndiguire și meandrare naturală, 
pentru a constitui un coridor verde cu o faună și floră distinctă. Mate-
rialul viu prezent este integrat in totalitate în noile scheme de plantare 
pentru a desena un parc liniștit cu spații deschise generoase. Măsuri-
le sunt de fiecare dată armonizate cu condițiile ecologice, topografice 
sau geologice specifice fiecărui punct de intervenție. 

Prezența pepinierei existente subliniază caracterul unui peisaj pro-
ductiv. Acest lucru este evocat prin noile plantări în grid în opoziție cu 
fluiditatea zonei umede. Ele permit tranziția subtilă dintre ariile urbane 
și cartierele perimetrale către zonele protejate ale biotopului, iar la 
nivelul percepției rigiditatea este îmblânzită de varietatea vegetației 
și a atmosferelor create. Sunt conservate sau create zone de pajiști 
generoase, zone de pădure, pâlcuri, aliniamente, zone de grădină ur-
bană etc. 

Obiectele arhitecturale stau sub același semn al tranzitoriului, al in-
termediarului, insule accesibile în sistemul fluid al parcului. Principalul 
volum construit regrupează cele două funcțiuni solicitate prin temă 
pentru a ocupa o amprentă redusă, într-o poziție cu impact tehnologic 
și ecologic minim asupra parcului. Arhitectura acestui pavilion mate-
rializează dialogul dintre aceste două sisteme, unul rigid dar flexibil, 
celălalt fluid, organic. 

Parcul invită la utilizări spontane, alternând zone dedicate jocului, 
sportului, îmbăiatului sau evenimentelor cu atmosfere intime, împă-
durite, contemplative sau de relaxare. Sunt facilitate cât mai multe ti-
puri de utilizări în spații neprogramate, imaginând scenarii pe tot ciclul 
diurn și cel anual. În zonele tampon, accesul publicului este discret, 
permițând o apropriere progresivă a teritoriului parcului, insistând pe 
ideea de coexistență și diversitate a atmosferelor și a habitatelor. 

Multitudinea de scări de percepție a parcului permite diferite tipuri de 
utilizare de la cele personale în proximitatea biotopului protejat până 
la cele colective, comunitare, deschise pentru a evolua în timp și pen-
tru a absorbi nevoi viitoare. Naturile diferite ale parcului deschid dru-
mul unor experiențe educative care aduc în lumină legătura subtilă 
dintre toate formele de viață, inclusiv cea umană care nu mai poate fi 
privită ca diferită sau independentă de cea vegetală sau animală.





Diferite bariere de protecție



Zone cu caracter antropic   /   Zone  cu caracter natural



Concept iluminare



ACCESIBILITATE PIETONALĂ

La nivel de conectivitate urbană, amplasamentul se prezintă ca o en-
clavă decupată de zonele perimetrale. Accesele actuale se fac de pe 
străzi secundare fără conexiuni evidente sau amenajate, la nivelul 
cartierelor adiacente. Singurul acces amenajat se face pe un pod pie-
tonal dinspre cartierul Între Lacuri de pe strada Galați unde se află un 
teren de joacă și un foișor situat pe malul Lacului 3. Accesul dinspre 
strada Lucia Sturdza Bulandra/25 Octombrie 1944 este actualmente 
dificil atât datorită accesului uneori restricționat în perimetrul fostei 
pepiniere RADP, cât și datorită profilului actual al străzii, cu trotuare 
subdimensionate sau inexistente și delimitate de garduri pe întrea-
ga lungime. Pe amplasament există o alee mediană, în continuarea 
străzii Lucia Sturdza Bulandra/25 Octombrie 1944, care segmentează 
amplasamentul pe direcția est-vest. Odată cu dezvoltarea cartierului 
militar, dar și datorită suprasaturării cu trafic a axei est-vest a orașu-
lui, această alee tinde să fie utilizată informal ca și arteră de legătură 
auto, în contradicție cu utilizarea sa actuală conform PUG de zonă 
verde – parc. Această utilizare produce astfel un conflict între traficul 
auto și cel pietonal. De-a lungul pârâului Becas, pe întreaga latură es-
tică, înspre viitorul cartier Sopor, nu există niciun acces. Înspre nord, 
există un acces informal dinspre strada Dunării, o prelungire a aces-
tei străzi care acompaniază cele două lacuri Pepinieră pe latura nord 
estică a amplasamentului și se unește cu aleea din prelungirea străzii 
25 Octombrie 1944/ str. Lucia Sturdza Bulandra în dreptul traversării 
acesteia peste pârâul Becaș.



GSPublisherVersion 0.0.100.99

dinspre strada Lucia Sturza Bulandra



GSPublisherVersion 0.0.100.99

dinspre Aleea Valeriu Bologa



GSPublisherVersion 0.0.100.99

dinspre Lacul 1 Gheorgheni





GSPublisherVersion 0.0.100.99

dinspre Strada Dunării (vest) și Strada Galați



GSPublisherVersion 0.0.100.99

dinspre Strada Dunării (est)



GSPublisherVersion 0.0.100.99

dinspre Calea Someseni



GSPublisherVersion 0.0.100.99

dinspre Sopor/Pârâul Becaș





Parcare propusă 129 locuri

Parcare propusă 75 locuri

Acces Calea Someseni

Acces Str. Lucia Bulandra

Acces Strada Dunării
Parcare propusă 42 locuri

Parking-uri supraetajate propuse la faza PUZ 
nu sunt incluse în SF

Circulația auto și noile parcaje propuse în zonele de intrare în parc
ACCESIBILITATE AUTO



Parcări existente în zona de studiu adiacentă: 916 locuri

PROPUNERE RECONFIGURARE ZONA NORDICĂ
Propunere pe termen lung, la faza PUZ. Se vizează reconfigurarea spațiului public odată cu construirea unor parkinguri supraetajate, pentru a 

crește suprafețele de spații verzi, de locuri de joacă și pentru comunitate. Aceste intervenții nu sunt incluse în Studiul de Fezabilitate



P1
P2

P3

Total parcări propuse în zona de studiu adiacentă: 931p, din care 519 locuri la sol și 412 în parking-uri, astfel: P1:120 locuri 
(S+P+2), P2: 180 locuri (S+P+2), P3:112 locuri (D+P)

PROPUNERE RECONFIGURARE ZONA NORDICĂ
Propunere pe termen lung, la faza PUZ. Se vizează reconfigurarea spațiului public odată cu construirea unor parkinguri supraetajate, pentru a 

crește suprafețele de spații verzi, de locuri de joacă și pentru comunitate. Aceste intervenții nu sunt incluse în Studiul de Fezabilitate



Colmatări existente pe canale și Becaș
SISTEM HIDROLOGIC



GSPublisherVersion 0.0.100.99 Pavilion multifuncțional – activități culturale 
(pavilion – poartă către parc)

420 mp

ACTIVITĂȚI ȘI EXPERIENȚE







GSPublisherVersion 0.0.100.99 Pavilioane naturaliste: umbrar, bird watch – ascuns, 
priveliște  panoramică



GSPublisherVersion 0.0.100.99 Lac nou – patinaj



GSPublisherVersion 0.0.100.99 Înot – lacul 3, caiac pe canale GSPublisherVersion 0.0.100.99 GSPublisherVersion 0.0.100.99Utilizări  libere, neprogramate: picnic, hamace, pe-
scuit, yoga, volei, photo-safari, înălțat zmeie, clase 
în aer liber, privit stele, fauna nocturnă

Evenimente temporare: concerte, târguri, street 
food, expoziții, teatru în aer liber, workshopuri, târg 
de Crăciun, sculptură în gheață, pescuit la copcă, 
cinema în aer liber









SPORT

Proiectul propune în vecinătatea intrării dinspre baza sportivă 
Gheorgheni o serie de dotări sportive complementare. 

Clădirea pavilionului multifuncțional este nucleul acestei 
zone, conținând o sală de sport cu suprafața de joc de 19x32m 
dar și un număr mare de vestiare ce vor deservi atât sala în sine 
cât și diversele terenuri exterioare adiacente. 

Suprafața sălii de sport     620 mp 
Suprafața construită pavilion  2135 mp 
Suprafața desfășurată pavilion 3900 mp 

Terenurile în aer liber sunt organizate într-o serie de ‘poieni’ – 
suprafețe pentru sport fără împrejmuiri, delimitate doar de veg-
etație. 

Suprafețele de zgură pot găzdui până la 6 terenuri de tenis, iar 
prin reconfigurare (în cazul unor evenimente sportive) se poate 
asigura un teren cu gradene mobile și încă 4 terenuri adiacente.

Suprafața înierbarbă pentru sport permite amenajare unui teren 
mare de fotbal sau a mai multor terenuri de minifotbal.

Sunt prevăzute de asemenea 3 terenuri exterioare de baschet, 
ce pot fi subîmpărțite de asemenea în câte 4 subzone fiecare în 
cazul în care se joacă la un singur coș.

Caracteristici celelalte infrastructuri sportive: 

- circuite de alergare        5 și 10 km

- pistă finlandeză de alergare      1 km
 (pe scoarță de copac) 

- conexiuni velo cu rol la scara orașului  8 km      
  
- pumptrack dirtjump biciclete    1000 mp

- fitness, gimnastică, exerciții fizice   4 zone



Pavilion competițional sportivGSPublisherVersion 0.0.100.99
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G.S.
microciment
4.99 m2

G.S.
microciment
4.27 m2

G.S.
microciment
3.60 m2

Sas
microciment
3.95 m2

Sas
microciment
3.95 m2

G.S.
microciment
3.60 m2

Vestiar
microciment
13.92 m2

Vestiar
microciment
13.92 m2

Casă de scară
microciment
13.05 m2

Vestiar
microciment
13.83 m2

Vestiar
microciment
13.83 m2

Hol
microciment
25.31 m2

Curte de lumină
microciment
11.79 m2

Vestiar
microciment
6.79 m2

Vestiar
microciment
16.85 m2

G.S.
microciment
6.17 m2

G.S.
microciment
3.41 m2

G.S.
microciment
3.41 m2

G.S.
microciment
3.41 m2

G.S.
microciment
3.41 m2

Vestiar
microciment
21.05 m2

Vestiar
microciment
21.32 m2

Vestiar
microciment
21.32 m2

Vestiar
microciment
21.32 m2

G.S.
microciment
3.91 m2

G.S.
microciment
9.18 m2

G.S.
microciment
9.81 m2

S1

S1

S1

S1

Plan subsol
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S1

S1

S3

S
3

Acces / Scenă
microciment
43.71 m2

Casă de scară
microciment
14.69 m2

Sală de evenimente
microciment
372.26 m2

Foaier
microciment
169.01 m2

Zonă expo
microciment
173.65 m2

Recepție
microciment
107.84 m2

Hol
microciment
20.38 m2

Garderobă
microciment
11.29 m2

G.S.
microciment
3.65 m2

G.S.
microciment
15.26 m2

G.S.
microciment
13.46 m2

Gradene
microciment
66.11 m2

Hol
microciment
222.78 m2

S1

S1

Plan parter



Terenuri de sport în aer liber: tenis, fotbal, baschetGSPublisherVersion 0.0.100.99



Terenuri de sport: echipamente fitness
GSPublisherVersion 0.0.100.99



PumptrackGSPublisherVersion 0.0.100.99



Alergare în natură, piste de bicicleteGSPublisherVersion 0.0.100.99



Urbane: echipate pentru diferite vârste
GSPublisherVersion 0.0.100.99

LOCURI DE JOACĂ



GSPublisherVersion 0.0.100.99

Naturaliste: echipamente de joacă experimentale, 
integrate în peisaj

LOCURI DE JOACĂ
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EXPERIENȚE PUNCTUALE ÎN PEISAJ



MOBILIER





MICROINTERVENȚII BIODIVERSITATE



PARCUL EST
naturi schimbătoare


