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CONCURS DE SOLUȚII 

REABILITAREA ȘI REACTIVAREA SPLAIULUI UNIRII ÎN ZONA 

MĂRĂȘEȘTI - TIMPURI NOI - MIHAI BRAVU 

 

RAPORTUL JURIULUI 

 

DATĂ:  21-23 AUGUST 2020 

LOC: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU” 

 

1.     Juriul: 

Membri titulari: 

 

Arh. Jette Cathrin Hopp 

Peis. Victor Dijkshoorn 

Arh. Marius Cătălin Moga 

Peis. Elisabeta Dobrescu   

Arh. Mihai Vărzan 

Membri supleanți: 

 

Arh. Alexandru Axinte   

 

 

2. Desfăşurarea Jurizării – organizarea 

Arh. urb. Cristina Enache, membră supleantă a Juriului, nu a putut fi prezentă la 

sesiunile de Jurizare, din motive obiective. Toți ceilalți membri ai juriului au fost prezenți 

pe parcursul lucrărilor juriului. Preşedinte al Juriului a fost aleasă doamna arhitect Jette 

Cathrin Hopp.  

 

Alături de Juriu au fost prezenţi în calitate de: 

- Consilier profesional arh. Raluca Vișinescu, 

- președinte Comisie tehnică arh. Mirona Crăciun. 

- Secretar jurizare arh. Ilinca Pop.  

 

În concurs s-au prezentat 12 proiecte. Unul dintre ele a fost primit după termenul limită 

de predare din Regulamentul Concursului și a fost respins de către Secretariatul de 

primire.  

 

Astfel, în procedura de Comisie tehnică au intrat 11 proiecte. 

 

Președintele Comisiei tehnice a prezentat Juriului Raportul Comisiei tehnice întocmit în 

urma verificării respectării cerințelor formale de prezentare din Temă şi condițiile 

Regulamentului.  

 

Comisia tehnică a sesizat faptul că proiectul cu numărul de concurs 59 nu conține 

Propunerea financiară și l-a propus spre descalificare în baza prevederilor din 

Regulamentul Concursului. Juriul a decis descalificarea proiectului.  
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Astfel, în Jurizare a fost admis un număr de 10 proiecte.  

 

3. Criteriile de atribuire: 

 

Punctajul maxim este 100 puncte.  

 

A. SATISFACEREA NECESITĂȚILOR FUNCȚIONAL-URBANISTICE ȘI 

ARHITECTURALE - 50% din evaluarea finală (maxim 50 puncte) 

 

Evaluează pe o scară de la 1 la 50 respectarea cerințelor minimale cerute prin tema de 

concurs. 

Se calculează prin media aritmetică a punctelor acordate de juriu pentru următoarele 

aspecte: 

 

A1. Criteriul funcțional în relație cu orașul – maxim 20 puncte 

Se vor puncta scenariile de utilizare propuse pentru aria de studiu, rezolvarea acceselor 

și traseelor din punct de vedere urbanistic și arhitectural. 

Se vor lua în considerare: 

- legătura cu orașul - maxim 10 de puncte 

- Intervențiile și funcțiunile propuse - maxim 10 puncte 

 

A2. Criteriul funcțional în detalierea soluției – maxim 10 puncte 

Se vor puncta scenariile de utilizare propuse și logica funcțional-urbanistică și 

argumentarea conceptului pentru aria de detaliere. 

Se vor lua în considerare: 

- rezolvările spațiale propuse - maxim 5 puncte 

- rezolvări de detaliu - maxim 5 puncte 

 

A3. Calitatea și claritatea reprezentării ideilor astfel încât să ilustreze capacitatea 

concurentului de a pune în operă proiectul propus - maxim 5 puncte 

 

A4. Criteriul ecologic – maxim 5 puncte 

Diversitatea spațiilor verzi propuse și capacitatea lor de a asigura un biotop pentru 

diverse specii de plante, insecte și păsări. 

 

A5 - A6 Criterii financiare – maxim 10 puncte 

Se vor puncta următoarele: 

- încadrarea în plafonul de investiție indicat în documentația de concurs – maxim 5 

puncte 

- raționalitatea și sustenabilitatea soluției funcțional spațiale în raport cu prețul estimat - 

maxim 5 puncte 

 

Algoritm de calcul pentru criteriul A 

A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 = 20 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50 puncte maxim posibil 

acordate 
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B. VALOAREA ARHITECTURAL-ARTISTICĂ ADĂUGATĂ - EXPRESIVITATEA 

INTERVENȚIEI – 50% din evaluarea finală (maxim 50 puncte) 

Evaluează pe o scară de la 1 la 50 valoarea arhitectural-artistică a soluției propuse. 

Se calculează prin media aritmetică a punctelor acordate de juriu pentru următoarele 

aspecte: 

B1. Caracterul zonei și atmosfera generală a intervenției – maxim 20 puncte 

Se va puncta calitatea generală a intervenției, ambianța propusă, soluțiile specifice de 

design care să pună în valoare particularitățile Splaiului Unirii. Vor fi apreciate soluțiile 

care evită over-design-ul și intervin cu discreție pentru a pune în valoare elementele 

forte existente. 

B2. Criteriul arhitectural – maxim 10 puncte 

Se va puncta integrarea proiectului, modul de relaționare cu fondul construit învecinat și 

modul în care sunt puse în valoare rezolvările constructive existente. 

B3. Criteriul arhitectural-peisagistic – maxim 20 puncte 

Se va puncta modul de relaționare cu fondul vegetal existent și modul în care 

poziționarea specifică a sitului analizata din punct de vedere ecologic este valorificată în 

proiect. De asemenea se vor puncta conceptele de plantare și exploatare. 

 

Algoritm de calcul pentru criteriul B 

B = B1 + B2 + B3 = 20 + 10 + 20 = 50 puncte maxim posibil acordate 

 

Algoritmul de calcul pentru evaluarea finală (maxim 100 puncte posibile) 

A + B = 50 + 50 = 100 maxim 
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4. DESFĂȘURAREA JURIZĂRII – MODUL DE LUCRU 

 

Juriul și-a stabilit următoarea metodă de lucru: 

Sesiunile de lucru ale Juriului au fost precedate de o vizită pe situl concursului și de o 

prezentare a Temei de către Consilierul Profesional al concursului, arh. Raluca 

Vișinescu. Au fost punctate particularitățile sitului în relație cu cerințele Temei. S-a 

convenit ca selecția proiectelor să se realizeze prin mai multe runde de departajare a 

soluțiilor. 

Runda I  

Juriul a analizat individual, într-o primă rundă, proiectele, pe baza criteriilor de atribuire. 

Aprecierile astfel trasate au fost discutate colectiv. A fost întocmit un clasament 

intermediar, în urma căruia au fost excluse pentru Jurizarea din Runda II ultimele 4 

proiecte clasate.  

Proiectele selectate în urma primei runde pentru a merge mai departe au fost: 50, 53, 

54, 56, 57, 58. 

Runda II 

Juriul a continuat cu analiza calităților fiecărui proiect care a trecut de Runda I.  

În cea de-a doua rundă de evaluare, Juriul a reanalizat cele 6 proiecte rămase în 

concurs pe baza criteriilor de atribuire. Au fost discutate soluțiile propuse atât din 

perspectiva viziunii de ansamblu, cât și în aspectele abordării de detaliu. În urma 

analizei în comun, în această rundă, au fost excluse din jurizare 3 proiecte. Proiectele 

selectate pentru Runda III au fost: 53, 54 și 58.  

Runda III 

Proiectele selectate pentru primele 3 locuri au fost analizate în detaliu pentru stabilirea 

ierarhiei finale și desemnarea câștigătorului. Pentru acest demers au fost avute în 

vedere atât criteriile de atribuire, cat și obiectivele formulate în Tema de concurs. S-a 

urmărit selectarea propunerii de proiect cu potențialul cel mai mare de implementare.  

Runda IV – Acordarea premiilor 

Juriul a hotărât: 

Se acordă premiul I, contractul de proiectare cu o valoare estimată la nivelul sumei de 

180.000 lei, fără TVA proiectului cu nr. 58 de concurs. 

Se acordă premiul II în valoare de 33.613,44 lei proiectului cu nr. 54 de concurs. 

Se acordă premiul III în valoare de 18.907,56 lei proiectului cu nr. 53 de concurs. 
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5. DECLARAȚIA JURIULUI 

 

Aceasta este prima colaborare între Primăria Sectorului 3 din București, Filiala București 

a Ordinul Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România pentru organizarea 

unui concurs internațional de design al spațiului public din București. Subiectul acestui 

concurs este Reabilitarea și revitalizarea Splaiului Unirii în zona Mărășești - Timpuri Noi 

- Mihai Bravu. 

 

Dorim să exprimăm aprecierea noastră pentru această colaborare benefică între Ordinul 

Arhitecților și Primăria Sectorului 3 din București și avem încrederea că doar așa putem 

garanta obținerea unor soluții cu o calitate înaltă. Sperăm că această colaborare  va fi o 

oportunitate fantastică pentru startul unor viitoare concursuri în domeniul urbanismului, a 

arhitecturii și arhitectura peisajului. 

 

Compoziția juriului, format din arhitecți și arhitecți peisagiști care vin din generații diferite, 

cu naționalități diferite, specializări și școli de gândire diferite, a generat un proces de 

jurizare complex și integrat. 

 

Scopul concursului 

 

Obiectivul principal al concursului este selectarea celui mai bun concept pentru zona 

Splaiul Unirii, între podul Mărășești și podul Mihai Bravu, urmărind crearea unui spațiu 

public vibrant, destinat unui număr mare de utilizatori, propunând un context urban 

atractiv și de calitate, contribuind la dezvoltarea zonei. 

Pentru membrii juriului, cheia de abordare a concursului a constat în înțelegerea 

contextului planificării urbane în București din ultimele decenii caracterizată de o serie de 

gesturi ample ce au consolidat în percepția publică convingerea că doar propuneri la fel 

de ample sunt capabile să repare aspectele neplăcute rezultate și spațiile urbane non-

funcționale ale Bucureștiului. Acest concurs a urmărit să adreseze provocările majore 

ale orașului prin intervenții la scară mică, care au capacitatea de a reface caracterul 

organic al conexiunilor țesutului urban. 

 

Astfel, concurenții au fost încurajați să reflecteze pe marginea relației între natural și 

antropic prezentă de-a lungul râului, prin soluții care echilibrează memoria și istoria 

recentă, dar care prezintă soluții inovatoare din perspectivă ecologică, introducând tema 

biodiversități și abordând râul ca pe un posibil coridor verde. Designul propus trebuie să 

abordeze două niveluri: situl specific intervenției (zona detaliată), funcționând în același 

timp ca un proiect pilot care demonstrează potențialul implementării mai largi (zona de 

studiu). 

 

Sarcina juriului a constat în asigurarea calității designului și a responsabilității față de 

societate și mediu, expunând publicul la design de calitate, stabilind astfel standarde 

pentru dezvoltările arhitecturale și urbanistice.  

 

1. Sit 

Cei doi kilometri ai râului Dâmbovița care sunt incluși în studiul acestei competiții se află 

între două zone importante pentru oraș. Una este o zonă comercială populară, un front 



R  E C L A I M I N G   T H E   R I V E R   B U C H A R E S T     S E C T O R  3 

design competition 

Revitalizing    Splaiul    Unirii   –   Mărășești   –   Timpuri   Noi   –   Mihai  Bravu 
 

 6 

la râu cu restaurante și terase (Podul Mărășești). La celălalt capăt se află o zonă 

naturală valoroasă, Delta Văcărești. Acest segment de râu este un conector între aceste 

două zone, îngust dar cu un potențial de a deveni un culoar verde important. Conexiunile 

transversale aici sunt puține și pot fi îmbunătățite prin amplasarea unor poduri noi în 

locuri cheie. 

 

2. Scara intervenției 

Scara orașului aduce oportunitatea de a conecta zona râului la structura urbană și de a 

interconecta mai bine cartierele și punctele de interes din apropiere. Râul nu mai trebuie 

să fie o limită, ci un conector. În plus el trebuie să devină un loc atractiv pentru locuitori. 

Scara de detaliere este despre percepția asupra râului atunci când ne apropiem de el și 

despre oportunitățile dezvoltării relației pe care o avem cu malurile lui. 

 

3. Utilizatorii 

Datorită lungimii sale, locuitorii pot utiliza acest segment pentru tranzit, recreere sau 

sport, fiind în același timp un loc de promenadă în lungul râului. Pescarii sunt o prezență 

constantă și sunetul apei în zonele cu diferențe de nivel oferă oportunități de popas și 

relaxare. 

 

4. Faze de implementare 

Zona îngustă poate să fie dezvoltată în 2 etape. Prima etapă, mai simplă și mai redusă 

în scară, poate funcționa ca un catalizator pentru faza a doua, mai amplă și cu mai multe 

funcțiuni și conexiuni urbane. 

 

5. Peisaj ecologic 

Transformarea orașului și a mediului de viață pot fi realizate si prin modul cum se 

raportează locuitorii lui la spațiile cu potențial ecologic si peisager ridicat, dat de 

prezenta apei. De-a lungul acestui coridor verde - albastru se pot identifica spații cu 

potențial peisagistic și ecologic important. Acest concurs de soluții poate recupera și 

reda aceste spații pentru activități diverse la nivelul apei, considerată un catalizator al 

vieții urbane. 

Provocarea este cu atât mai mare cu cat spațiul adiacent albiei râului care poate susține 

plantații clasice (la sol) este foarte redus, iar soluția câștigătoare ar trebui sa amplifice 

plantațiile prin sisteme de plantare neconvenționale, care sa completeze amenajarea 

peisagistica într-un mod unitar și inovator. 

 

Propunerile ar trebui să dezvolte latura inovatoare în abordarea amenajărilor peisagere, 

să aprofundeze detalierea soluțiilor pentru selecția speciilor și să propună abordări 

sustenabile prin modul de asociere a speciilor recomandate pentru compozițiile vegetale 

aferente diverselor zone (mal de apa, cornișa, zona stradală). 
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6. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI 

Proiectului cu nr. 58 de concurs – Premiul I 

 

Aprecierea Juriului 

Proiectul își bazează intervenția pe o analiză cuprinzătoare a țesutului urban, 

dezvoltându-și logica contextuală plecând de la nivelul macro al orașului înspre nivelul 

micro al zonei de studiu. Râul Dâmbovița nu își utilizează în prezent potențialul de 

generator de activități urbane. Proiectul propune două intervenții concentrate care 

abordează soluții pentru îmbunătățirea calității urbane. Pentru a crește conexiunile 

pietonale peste râu și pentru a transforma malurile Dâmboviței într-un ecosistem viu, 

soluția propune o grădină verticală. 

 

Podurile sunt amplasate în locuri strategice și dimensionate să întrețină interacțiune 

socială, funcționând ca scene în aer liber și spații pentru evenimente spontane. Grădina 

este susținută de jardiniere agățate ce preiau nivelul dinamic al apei. Cele două 

intervenții luate împreună oferă un cadru pentru interacțiune liberă, mai degrabă decât o 

intenție definitivă de folosire a spațiului. 

 

Juriul apreciază claritatea conceptului prezentat, în mod special prin identificarea 

condițiilor cheie ce necesită a fi transformate pentru o funcționare de succes a zonei. 

Caracterul intervențiilor prezentate este în același timp minimalist și direct, distingând-se 

dintre celelalte proiecte prezentate ce se bazează pe o multitudine de intervenții și 

mobilier urban, pierzând-și semnificația conceptuală. 

 

Propunerea se concentrează pe relațiile urbane și pe conexiunile cu cartierul și cu râul, 

propunând o identitate nouă și puternică, un mediu urban de o calitate ridicată. Proiectul 

identifică oportunitățile zonei – oferite de râul Dâmbovița – propunând un mal activ cu o 

scenografie atractivă pentru ca locuitorii Bucureștiului să redescopere relația cu râul. 

 

În plus față de calitățile arhitecturale și spațiale, proiectul generează valoare socială 

adăugată, propunând crearea de locuri de întâlnire ce susțin dezvoltarea unei 

sensibilități individuale, colective și față de mediul înconjurător. Prin construirea unei noi 

identități pentru Dâmbovița, proiectul funcționează și ca un proiect pilot pentru 

dezvoltarea ulterioară, fiind ușor replicabil și pe alte secțiuni ale râului. 

 

Recomandări: 

Juriul recomandă realizarea proiectului în forma completă prezentată. 

Cu toate acestea, succesul propunerii poate fi atins și prin implementarea etapizată, ce 

poate fi detaliată ulterior. 

Juriul atrage atenția asupra obligativității realizării unui studiu mai aprofundat al speciilor 

recomandate pentru compoziția vegetală a malurilor. 

În perspectiva dezvoltării arhitecturale, juriul consideră necesară detalierea suplimentară 

a diferitelor elemente, cum sunt podurile sau jardinierele, în vederea identificării unor 

materiale mai sustenabile din care să fie realizate jardinierele, pentru a susține și la nivel 

de detaliu forța conceptuală a proiectului. În același timp, juriul recomandă 

accesibilizarea grădinilor verticale (prin amplasarea strategică de puncte de acces și 

platforme de stat). 
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Proiectului cu nr. 54 de concurs – Premiul II 

 

Aprecierea Juriului 

Propunerea prezintă o înțelegere complexă a Temei. Intervențiile propuse și viziunile pe 

termen lung sunt susținute de o înțelegere detaliată și elaborată a contextului. Proiectul 

identifică și contextualizează traversările existente și propuse, punând accent pe 

importanța creșterii coeziunii sociale între diferitele cartiere. Posibilitatea de a extinde 

platformele prin poduri ce contribuie la conectarea malurilor este apreciată în mod 

special. În același timp, însă, transformarea platformelor în poduri nu este detaliată în 

propunere. 

Juriul apreciază claritatea abordării strategice într-o secvență logică: în prima etapă este 

îmbunătățit accesul la apă prin adăugarea de elemente (balcoane) ce susțin opririle de 

scurtă durată. Juriul consideră benefică ideea restructurării drumului principal, creând o 

conexiune puternică între parcul Timpuri Noi și malul râului. În același timp însă, juriul 

are îndoieli cu privire la fezabilitatea acestei reconstrucții în etapa imediat următoare, 

constituind un impact major asupra infrastructurii existente. A doua etapă a intervenției 

strategice constă în conectarea diferitelor zone de pe ambele maluri (construcția de 

poduri). 

 

În concluzie, planul se concentrează pe o zonă largă din oraș, conectând râul la apă. 

Soluțiile sunt convingătoare și bazate pe o cercetare amănunțită. 

În privința biodiversității, propunerea include o întreagă serie de specii de plante bazată 

pe o analiză detaliată a zonei. Pe de o parte, amenajarea va atrage o mare varietate de 

insecte și păsări, iar, pe de altă parte, va contribui la creșterea calității vieții locuitorilor.  

 

Recomandări 

Juriul apreciază faptul că propunerea conectează cele două zone separate de râu, însă 

recomandă o atenție sporită includerii și malului opus intervenției principale. Juriul 

consideră că plasarea mai aproape de apă a platformelor propuse ar contribui la 

creșterea valorii adăugate a intervenției. În același timp, nu este clară legătura dintre 

promenadă și circulația publică, având în vedere impactul ridicat al celei din urmă. 

Lipsește o viziune clară și un plan legat de transformarea zonelor verzi și a caracterului 

existent de ‚beton/ gri’ al malurilor râului, păstrat în continuare. Juriul recomandă în mod 

special dezvoltarea unei propuneri de înverzire a acestor maluri. 

 

În final, juriul consideră că planul necesită un buget adaptat. Pentru a încadra 

propunerea în bugetul propus, juriul recomandă simplificarea balcoanelor (de exemplu, 

prin amplasarea lor la același nivel cu trotuarul, eliminând astfel ridicarea lor peste nivel 

și reducând astfel din buget). 
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Proiectului cu nr. 53 de concurs – Premiul III  

 

Aprecierea Juriului 

Propunerea este ca un „ghid de implementare” practic și aplicat prin care rîul este 

recuperat prin flotoare conectate. Aceste poduri temporare susțin diverse activități și o 

utilizare a suprafeței apei pentru activități culturale și de loisir. 

 

Prezentarea grafică este originală și specifică unui ghid de implementare narat, atît din 

perspectiva constructorului, dar mai ales din cea a utilizatorilor, pe care proiectul vine să 

îi susțină. Propunerea acordă atenție detaliilor tehnice necesare pentru o mai bună 

accesibilitate și utilizare. Prin modularitate, proiectul poate răspunde bine diferitelor 

ajustări și negocieri ulterioare, evitând riscul unei forme definitive de a fi acceptată sau 

nu de către utilizatori. Aceasta constituie o invitație la dialog la diferite scări de 

interacțiune socială, acționând ca un catalizator al aproprierii intervențiilor de către 

utilizatori. În concluzie, proiectul acționează ca un scurtcircuit urban ce provoacă o 

negociere permanentă a spațiilor publice și comune din oraș. 

Atenția acordată intervențiilor plutitoare nu se regăsește și în celelalte aspecte ale 

propunerii. Latura ecologică a peisajului nu se ridică la același nivel cu restul propunerii, 

râmânând mai degrabă generică și mai mult o posibilitate. 

 

Negocierea propusă prin proiect necesită atenție și implicare. Nu este explicată 

sustenabilitatea procesului, roluri și actori ce vor operaționaliza. Poate să fie gestionată 

de către administrația publică locală? 

 

Juriul consideră folosirea plasticului și aluminiului ca fiind nesustenabile din punct de 

vedere ecologic. 

 

Recomandări: 

Juriul recomandă documentarea suplimentară a peisajului ecologic propus. 

De asemenea, cercetarea poate propune materiale mai sustenabile. Juriul consideră 

necesară detalierea tipului de material plastic utilizat și documentarea vis-a-vis de durata 

sa de viață și despre posibilitățile de reciclare și tratare astfel încît să nu se descompună 

în râu. Aluminiul se poate înlocui cu materiale organice, ca lemnul. 

Procesul de întreținere este de asemenea important și necesită o cercetare mai 

detaliată.  

Proiectul în forma sa este poate prea amplu, însă poate o secțiune pilot poate fi 

implementată împreună cu diverși parteneri, ONG-uri, inițiative civice și birouri care 

lucrează cu spațiul public. O abordare civică poate aduce mai mult conținut și negociere 

în spațiul public, contribuind la creșterea valorii adăugate a modului în care râul este 

folosit și recuperat pe termen lung. 
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7. CLASAMENTUL FINAL 

 

NR. 

CON

CURS 

PUNCTE APRECIERILE JURIULUI  

58 94p PREMIUL I  
54 87p PREMIUL II  
53 71p PREMIUL III  
57 61p Juriul a apreciat faptul că proiectul oferă percepții 

diverse asupra râului și o înțelegere diferită a 

acestuia. Un alt aspect apreciat de juriu a fost 

abordarea participativă propusă pentru cea de-a 

doua fază a proiectului. Proiectul arată cum o 

intervenție de design curajoasă și minimală poate 

îmbunătăți considerabil imaginea unei zone. 

Relația cu orașul și cu apa este într-un fel neglijată, 

la fel cum este și panta de beton din jurul oglinzii 

de apa, în timp ce aspectele ecologice ale 

proiectului au primit atenție numai într-o mică 

măsură. 

50 59p Soluția propusă încurajează dezvoltarea spațiilor 

existente adiacente malurilor, cu intervenții puține, 

care pot genera activități ce reconectează oamenii 

cu apa și zonele verzi generatoare de condiții de 

viață mai bune. Intervențiile sunt foarte bine 

analizate și structurate în strategii clare, cu 

abordări progresive și logice. Relația ecosistemului 

existent cu intervențiile propuse face dovada 

profunzimii studiului și pune accent pe 

îmbunătățirea biodiversității și crearea unui culoar 

ecologic sustenabil. Soluția pune accent pe lărgirea 

pietonalului, îngustând carosabilul, ceea ce este 

nerecomandat, atât din punct de vedere funcțional, 

cat și administrativ. Soluția nu aduce funcțiuni si 

amenajări inovative care ar putea reformula 

caracterul ambiental, identitatea locului și a 

orașului. 

56 58p Juriul a apreciat claritatea soluției și a atmosferei  

coerente propuse de aceasta. Deși Juriul apreciază 

faptul că propunerea este ușor realizabilă, aceasta 

nu reușește să treacă dincolo de abordarea unei 

soluții de generice, care nu reușește să surprindă.  

55 56p Acest proiect propune cea mai directă legătură cu 

râul, coborând utilizatorul până la nivelul apei. 
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Separarea în doua faze a intervenției este forțată, 

probabil din motive ce țin de bugetul propunerii, 

realizarea numai a primei faze lăsând soluția 

nefuncțională. Propunerile de ‘‘înverzire‘‘ sunt 

neconvingătoare și puțin compatibile cu caracterul 

urban al intervenției. 

51 43p Juriul a apreciat abordarea sensibilă și atenția la 

detalii. Intervențiile propuse au certe calități 

scenografice, cu o atmosferă introspectivă, folosind 

mijloace minimale și referințe istorice universale. 

Propunerea s-a concentrat pe câteva intervenții 

punctuale, lăsând nedetaliate segmentele dintre 

ele. Juriul consideră că proiectul pune un accent 

disproporționat de mare pe obiectele propuse și 

mai puțin pe vegetalizarea râului, pe accesul la apă 

și pe relația cu cartierul înconjurător. Aspectele 

ecologice, cât și crearea unor spații publice de 

interacțiune socială în lungul râului nu sunt 

adresate. Deși poetic și cu atmosferă, proiectul nu 

reușește să răspundă cerințelor principale ale 

temei, și anume transformarea ecologică a râului 

împreună cu crearea de spații accesibile pentru 

cetățeni. 

52 42p Juriul a apreciat abordarea pragmatică, propunerea 

vegetală ce are potențial de a funcționa la scara 

orașului. Există de asemenea și potențial pentru 

biodiversitate. Însă soluția este mai degrabă un 

plan de gestiune, lipsindu-i caracterul și calitățile 

ambientale. Legăturile cu cartierul înconjurător 

lipsesc. Mai mult, unele dintre detaliile tehnice 

propuse, cum sunt stâlpii de susținere ce se 

sprijină pe caseta râului sunt dificil de executat, așa 

cum a fost menționat și în tema de concurs. Din 

propunerea peisagistică lipsește unitatea, având 

mai degrabă un caracter generic. 

60 34p Propunerea constituie o intervenție la scară mare 

pe care juriul a considerat-o ca fiind nerealistă în 

contextul zonei și în relație cu indicațiile temei de 

concurs, depășind bugetul preconizat. Propunerea 

are o abordare diagramatică. Proiectului îi lipsește 

o abordare etapizată între zonele de intervenție și 

de studiu propuse prin temă. Soluția pentru 

activarea râului este nejustificat de masivă, 

ocupând practic suprafața apei pe segmente 

întinse. 

 

S-a încheiat Raportul Juriului în trei exemplare în București, în data de 23.08.2020. 
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