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PARC LACUL MORII – LACUL MORII PARK SECTOR 6, BUCUREȘTI 

CONCURS INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII 

 

RAPORTUL JURIULUI  

DATĂ:  28.10.2022 - 30.10.2022 

LOC: Casa Mincu, Sediul Ordinului Arhitecților din România, BUCUREȘTI 

  

 

1. JURIUL 

Membri titulari: 

arh. peis. Dimitra Teochari (Grecia/Germania) 

arh. peis. João Nunes (Portugalia/Elveția) 

arh. urb. Benjamin Kohl (Germania/România) 

arh. Mihai Munteanu – Reprezentant al Autorității Contractante 

arh. Rudolf Gräf (România) 

arh. Sorin Istudor (România) 

arh. Radu Ponta (România) 

 

Membri supleanți: 

biolog Ioana Mihaela Georgescu (România) 

arh. Răzvan Vasiu (România) 

 

2. ORGANIZAREA JURIULUI 

Membrii juriului s-au reunit în București, în data de 28 octombrie. Arh. peis. Dimitra 

Teochari și arh. peis. João Nunes (membri titulari în juriu), au anunţat că, din motive 

personale, nu pot fi prezenți la sesiunile de jurizare. Conform Regulamentului, art. 1.5.4., 

arh. Răzvan Vasiu și biolog Ioana Mihaela Georgescu (membri supleanți prezenți) au 

devenit membri titulari, prin decizia juriului.  

Toţi ceilalți membri ai juriului fiind prezenţi, s-a procedat la alegerea unui preşedinte. 

Președinte al Juriului a fost ales în unanimitate arh. Rudolf Gräf. 

Alături de Juriu au fost prezenți în calitate de: 

• Coordonator concurs / Președinte al Comisiei tehnice: arh. Mirona Crăciun 

• Consilieri profesionali: arh. urb. Mihaela Hărmănescu, arh. urb. Sorin Vasile Manea 
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• Secretar jurizare: arh. Ilinca Pop. 

• Echipa organizare: urb. Louisiana Stoica, arh. Raisa Parpală. 

  

În concurs s-au prezentat 11 proiecte. Toate proiectele au respectat prevederile 

Regulamentului Concursului în ce privește procedura Secretariatului 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 ale Temei și Regulamentului. În urma 

verificării formale, Comisia Tehnică a concluzionat că toate proiectele au respectat 

prevederile Regulamentului. În jurizare a fost admis un număr de 11 de proiecte. 

 

3. CRITERII DE ATRIBUIRE: 

În aprecierea soluțiilor, pe fiecare criteriu se vor acorda punctaje între 0 și maximum 

exprimat la fiecare criteriu. Punctajul maximum este 100 puncte, ponderile criteriilor fiind 

explicitate detaliat după cum urmează. 

 

A. SATISFACEREA CERINȚELOR FUNCȚIONAL-PEISAGERE ȘI ARHITECTURALE 

60% din evaluarea finală (maxim 60 puncte) 

Evaluează pe o scară de la 1 la 60 respectarea cerințelor minimale cerute prin tema de 

concurs. Se calculează prin suma punctelor acordate de juriu pentru următoarele 

aspecte: 

 

A1. Criteriul Peisagistic - maxim 20 puncte 

Se vor puncta următoarele: 

- Valorificarea potențialului de amenajare a zonei la nivel conceptual și integrarea în 

sistemul verde-albastru al orașului; 

- Coerența relațiile vizual-estetice ale amenajărilor propuse în aria de implementare 

cu contextul natural și construit existent (capacitatea de a forma un peisaj coerent); 

- Conceptele de plantare, amenajare și percepție; 

- Selectarea și compunerea materialului vegetal propus în relație cu condiționările 

sitului; 
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A2. Criteriul Funcțional – maxim 20 puncte 

Se vor puncta următoarele: 

- Oportunitatea și complementaritatea funcțiunilor propuse la nivel conceptual cu 

contextul natural și construit existent la scara zonei și, după caz, a orașului 

(viziunea pentru aria de studiu); 

- Calitatea (accesibilitate, capacitatea de a forma un sistem coerent funcțional, 

structura funcțională clară a amenajării viitorului parc) rezolvării relațiilor funcționale 

dintre subzonele componente ale ansamblului peisagistic propus pentru 

implementare și vecinătăți; 

- Versatilitatea funcțională a propunerilor (multifuncționalitatea, exercitarea unor 

activități în funcție de momentele zilei sau anului) și rezolvarea în consecință a 

acceselor, traseelor și platformelor; 

- Rezolvarea unităților funcționale propuse, cu reprezentare la nivelul activităților 

(tipuri de exercitare a sporturilor, activități cultural sociale, plajă amenajată, etc) – 

conformare spațială detaliată; 

- Rezolvarea funcțiunilor auxiliare (parcarea vehiculelor, amenajări edilitare etc.); 

 

A3. Criteriul Arhitectural–Volumetric – maxim 10 puncte 

Se vor puncta următoarele: 

- Calitatea soluției arhitectural-volumetrice pentru mobilarea parcului (construcții 

propuse și elemente de mobilier urban folosite). Se va aprecia coerența tipologică a 

obiectelor/volumelor și capacitatea de a forma compoziții; 

- Integrarea edificiilor existente și a celor noi în contextul peisagistic propus 

(coerența la nivel de atmosferă); 

 

A4. Criteriul Financiar – maxim 5 puncte 

Se vor puncta pe următoarele: 

Încadrarea în plafonul de investiție și proiectare indicate în documentația de concurs – 5 

puncte. 

*Neîncadrarea în plafonul maxim de cost conduce la descalificarea proiectului. 

Pentru încadrarea în plafonul indicat prin prețul cel mai mic, se acordă punctajul maxim 

(5 puncte); pentru alte prețuri, punctajul se acordă proporțional. 

P(n) = [Pret(min) / Pret(n)] x 5 pct 

Punctajul (P(n) = max. 5 pct.) se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi ofertate (notat Pretmin) se acordă 5 pct. 

b) Pentru celelalte preturi ofertate (notate Pret(n)), punctajul P(n) se calculează 

proporțional, astfel: 
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P(n) = [Pret(min) / Pret(n)] x 5 pct 

 

A5. Criterii de sustenabilitate – maxim 5 puncte 

Se vor puncta următoarele: 

- Soluții pentru reciclarea materialului vegetal și gestionarea deșeurilor, cu 

reprezentare grafică în plan (echipament tehnologic și fluxuri); 

- Calitatea materialelor folosite din punctul de vedere al sustenabilității și cum se 

relaționează acestea la idea de „cadru natural”; 

- Soluții pentru utilizarea energiei regenerabile în exploatarea parcului, 

identificate/reprezentate grafic; 

 

B. VALOAREA ARHITECTURAL-ARTISTICĂ ADĂUGATĂ A INTERVENȚIEI 

PROPUSE 

40% din evaluarea finală (maxim 40 puncte) 

Evaluează pe o scară de la 1 la 40 valoarea arhitectural-artistică a soluției propuse. Se 

calculează prin suma punctelor acordate de juriu pentru următoarele aspecte: 

 

B1. Caracterul parcului in urma intervenției propuse si atmosfera generală a 

intervenției – maxim 20 puncte 

 

B2. Forța de „atractor” urban pe care parcul o va avea in urma intervenției si 

capacitatea de adaptare in timp - maxim 10 puncte 

 

B3. Calitatea și claritatea reprezentării ideilor astfel încât să ilustreze capacitatea 

concurentului de a pune în operă proiectul propus –maxim 10 puncte 

 

Algoritm de calcul pentru criteriul A 

A=A1+A2+A3+A4+A5=60 puncte maxim posibil acordate 

 

Algoritm de calcul pentru criteriul B 

B=B1+B2+B3=40 puncte maxim posibil acordate 

 

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

A+B= 60 +40 = 100 maxim 
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4. DESFĂȘURAREA JURIZĂRII – MODUL DE LUCRU 

  

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

continuare, Consilierii Profesionali, arh. urb. Mihaela Hărmănescu și arh. urb. Sorin Vasile 

Manea, au prezentat Tema concursului, cu explicarea detaliată a particularităților ariei de 

intervenție și a cerințelor înaintate către participanți.  

 

S-a convenit ca selecția proiectelor să se realizeze prin mai multe runde de analiză. Juriul 

și-a stabilit următoarea metodă de lucru: 

 

Runda I 

 

Într-o primă rundă, Juriul a analizat cele 11 proiecte individual, în baza criteriilor de 

atribuire și în ansamblul cerințelor exprimate prin Tema de concurs. O dezbatere colectivă 

a urmat analizei individuale, în urma căreia au fost selectate proiectele care oferă un 

răspuns favorabil, per ansamblu, cerințelor specifice ale Temei și Criteriilor de atribuire. 

Juriul a discutat probleme legate de direcțiile generale de abordare a amenajării zonei de 

intervenție la nivel conceptual și integrarea în sistemul verde-albastru al orașului, tipurile 

de intervenții propuse și conceptele de plantare, amenajare și percepție, rezolvarea 

relațiilor funcționale dintre subzonele componente ale ansamblului peisagistic propus 

pentru implementare și vecinătăți și modul în care soluțiile răspund nevoilor utilizatorilor.  

 

5 proiecte au fost eliminate în această rundă de departajare. 

Cele 6 proiecte rămase după prima rundă au fost:  100, 103, 105, 106, 107, 108. 

 

Runda II 

Sesiunile Juriului au continuat cu analiza fiecăruia dintre cele șase proiecte care au trecut 

cu succes de prima rundă, căutând să identifice acele proiecte care demonstrează o 

înțelegere temeinică a particularităților zonei studiate și care răspund tuturor cerințelor într-

un mod optim, folosind criteriile de atribuire și raportându-se la cerințele Temei de concurs. 

Proiectele au fost analizate din punct de vedere al funcționalității, fezabilității și 

sustenabilității soluțiilor propuse, dar și în ceea ce privește atmosfera generală, viziunea, 

calitatea și claritatea reprezentării ideilor expuse prin propuneri.  
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În cadrul acestei runde, unul dintre cele cinci proiecte s-a remarcat pentru o abordare 

deosebită. Juriul a hotărât acordarea unei mențiuni onorifice proiectului 106. 

Proiectele selectate pentru a merge mai de parte în a treia rundă au fost: 100, 103 și 105. 

 

 

Runda III – Acordarea premiilor 

Juriul a hotărât: 

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

2.677.700 LEI fără TVA proiectului cu nr. 100; 

Se acordă premiul II în valoare de 148.254 LEI, fără TVA proiectului cu nr. 103; 

Se acordă premiul III în valoare de 74.127 LEI, fără TVA, proiectului cu nr. 105. 

Se acordă o mențiune onorifică proiectului cu nr. 106. 

 

 

5. DECLARAȚIA JURIULUI 

 

Concursul internațional de soluții pentru PARC LACUL MORII, SECTOR 6, 

BUCUREȘTI 2022 

 

Viitorul aglomerărilor urbane depinde de structura și calitatea spațiilor libere și naturale 

pe care le cuprind. Lacul Morii și un viitor Parc Lacul Morii reprezintă un potențial 

ecologic semnificativ și o resursă de spațiu ne-construit, pe care administrația locală îl 

poate recupera pentru comunitate. Intenția Primăriei Sectorului 6 este de a urmări 

prezervarea strategică și întărirea rolului ecologic și climatic a Lacului Morii ca parte din 

infrastructura verde-albastră a orașului.  

 

Concursul de soluții organizat de Autoritatea Locală  și OAR este instrumentul potrivit 

pentru a identifica cele mai bune și inovatoare propuneri de amenajare, cu obiectivul de 

a păstra și integra zona Lacul Morii în rețeaua verde-albastră a Bucureștiului, adăugând 

rolului hidrotehnic pe cel ecologic, climatic și de agrement. Tema de concurs descrie un 

spectru larg de cerințe contemporane specifice unor spații libere adiacente corpurilor de 

apă deschisă, oferind de la bun început concurenților șansa de a aborda multidisciplinar 

și integrat soluția de amenajare a parcului, cu o bună înțelegere a zonei din perspectivă 
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istorică, ecologică, urbanistică și funcțională. Toate aceste straturi de cerințe sunt 

integrate pe fondul conectării lacului la un sistem de infrastructură verde, parțial existent, 

parțial dorit pentru cetățenii orașului. 

 

Răspunsurile oferite de participanții la concurs confirmă din plin în opinia juriului valoarea 

adăugată a unui concurs internațional în găsirea unor soluții de excelență pentru 

obiective complexe de investiție publică. Propunerile concurenților oferă o gamă 

interdisciplinară de soluții, bine calibrate în cadrul fiecărui proiect, ca răspuns la 

provocările temei. Demonstrează astfel modul în care Parcul Lacul Morii poate deveni un 

proiect de referință în contextul schimbărilor climatice și crizei urbanizării excesive. Juriul 

a analizat și dezbătut în profunzime propunerile de amenajare și instrumentele 

dezvoltate în cadrul acestora, evaluând și re-evaluând soluțiile în baza criteriilor de 

atribuire și a felului în care soluțiile au putut găsi un răspuns convingător la tema de 

concurs, în ansamblul ei. 

 

Juriul consideră extrem de valoroasă structurarea propunerilor de concurs într-o soluție 

de amenajare pentru zona de implementare și un concept de amenajare mai general 

pentru zona de studiu definită. Aceasta oferă Administrației Locale șansa de a investiga 

posibile soluții de conectare a viitorului parc cu împrejurimile și direcțiile de culoar liber 

date de Dâmbovița către nord-vest (Dragomirești Vale) și sud-est (Parcul Natural 

Văcărești). Pe baza conceptelor de amenajare se recomandă conturarea temelor de 

proiectare pentru viitoare proiecte de amenajare în direcțiile menționate și în imediata 

vecinătate a sitului. 

 

Diferențierea între soluții a fost un proces de durată,  juriul reușind prin dezbatere 

profesională intensivă să contureze o decizie unanimă cu privire la proiectul câștigător. 

Acesta răspunde convingător la cerințele temei și indică dincolo de acestea posibile 

direcții de dezvoltare și acțiune a Autorității Locale. Juriul consideră că prin calitatea 

excepțională a acestei soluții se asigură o investiție durabilă și sustenabilă în timp, cu 

potențial de a deveni un reper de amenajare și gestionare a resurselor de spații libere. 

 

Considerând importanța acestui proiect, juriul propune mai multe recomandări care sperăm 

că vor ghida Autoritatea Contractantă în implementarea proiectului: 

 

Înființarea unui grup de lucru cu implicarea instituțiilor și altor actorilor interesați pentru 

coordonarea continuă în timpul dezvoltării și implementarea proiectului, incluzând (printre 

altele): 



 

8 
 

• reprezentanți ai PMB, primăriilor sectoarelor și comunelor adiacente lacului, 

respectiv zonei inundabile și de-a lungul Dâmboviței, inclusiv departamentelor de 

spații verzi / ADP; 

• reprezentanți Apele Române; 

• reprezentanți A.D.S. 

• reprezentanți ale deținătorilor rețelelor edilitare; 

• reprezentanții ONG-urilor și a societății civile, mai ales pe temele ecologiei urbane, 

sporturilor (nautice, dar nu numai) și de accesibilitate pentru persoane cu 

dizabilități. 

 

Inițierea unui proces de informare și consultare publică în vederea integrării sugestiilor și 

observațiilor primite, în dezvoltarea documentației tehnice de autorizare și a implementării 

sale ulterioară.  

 

Colaborarea cu dezvoltatorii privați din zonele adiacente lacului în vederea coordonării 

proiectelor pentru realizarea unui concept spațial unitar pe baza propunerilor din faza de 

concurs. 

 

Considerăm ca pentru o bună urmărire, implementare și menținere ulterioară a soluțiilor 

propuse este foarte important ca administrația să desemneze o echipă responsabilă de 

managementul proiectului, inclusiv a fazei de monitorizare și întreținere a parcului după 

execuția lucrărilor. 

 

Colaborarea cu biologi / ecologi pentru monitorizarea dezvoltării biodiversității și pentru 

stabilirea unui regulament de întreținere a parcului este vitală pentru ca Parcul Lacul Morii să 

fie un exemplu de dezvoltare durabilă. 

 

Pentru a putea amplifica valoarea soluției propuse pentru parc și pentru a putea dezvolta 

coerent țesutul urban adiacent în vederea integrării lacului în rețeaua verde-albastră a 

orașului, ar trebui inițiată o documentație de urbanism tip PUZ pentru întreaga zonă până 

la limitele administrativ-teritoriale din vestul și nordul sectorului. Documentația va stabili 

noi reglementări pentru unitățile teritoriale, noi dotări funcționale și noi principii de 

dezvoltare urbană și va include propuneri pentru actualizarea, extinderea și optimizarea 

rețelei stradale existente, pietonale și nemotorizate, de exemplu, prin conexiuni cu rețea 

de piste de biciclete existente și propuse. 
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Juriul încurajează preluarea ideilor de conexiuni cu rețeaua verde-albastră și cu spațiile 

verzi existente în zonă ca tema de proiect pentru implementare ulterioară, de către 

Primăria Sectorului 6. 

 

 

6. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI 

PROIECTUL CU NR. DE CONCURS 100 – PREMIUL I 

Este proiectul care plasează cu cea mai mare acuratețe amenajarea parcului Lacul Morii 

în timp și spațiu: din punct de vedere temporal, soluția propusă precedă o reconsiderare 

obligatorie a rolului pe care intervențiile infrastructurale ale anilor 1980 îl au în oraș; din 

punct de vedere spațial, proiectul extinde cu pertinență, dar și cu suplețe legăturile pe 

care un parc important trebuie să le țeasă cu vecinătățile imediate, în primă instanță, și 

apoi, cu orașul în ansamblul lui. În acest sens, proiectul privește strategic către cursurile 

superior și inferior ale Dâmboviței ca moduri necesare de ancorare a acestuia în 

realitățile ecologice, sociale și urbanistice imediate. 

Proiectul demonstrează și o mare sensibilitate față de caracterul peisajului în întregimea 

sa – cu diferitele sale grade de antropizare – prin tratarea unei zone mai ample decât 

cea propusă prin tema, unde intervențiile  de reabilitare și consolidare ecologică și 

peisajeră reverberează gradual în întreg sectorul 6: parcul și cartierul Crângași, parcul 

Marin Preda, întreaga zonă de polder din N-E, malul sudic al lacului, cursul canalizat al 

Dâmboviței – un prim si important pas in dezvoltarea unui sistem integrat verde-albastru 

la nivelul polului nordic al Bucureștiului. 

Aportul la dezvoltarea biodiversității zonei se face prin trei strategii - amenajarea zonei 

de polder într-o pădure semi-umeda, creșterea suprafeței si complexității vegetației 

acvatice și o paletă complexă de plante din floră autohtonă.   

Vegetația structurată pe patru paliere de înălțime cu o tranziție graduală de la treapta 

cea mai joasă - din zona aleii de promenadă- la cea mai înaltă - zona de aliniamente 

stradale perimetrală  - generează o succesiune spațială dinamică in toate direcțiile de 

parcurgere. 

Amenajarea propusă se sprijină pe un dispozitiv compozițional liniar care, pe de-o parte, 

favorizează parcurgerea direcției lungi a parcului, prin dezvoltarea longitudinală a aleilor 

și a plantărilor și, pe de altă parte, conferă profunzime lățimii parcului, prin suprapunerea 

transversală a mai multor fâșii succesive de filtre. Considerând împreună efectul pe cele 
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două direcții, acest instrument permite variații dinamice ale percepției ambianței în timpul 

promenadei și potențează diferențele în momentele de contemplare. 

Din punctul de vedere al accesibilității, proiectul tratează într-o cheie strategică nevoia 

dezvoltării și modernizării rețelei carosabile la pas cu evoluția orașului, dar în echilibru cu 

posibilitatea și importanța deschiderii rapide a rețelelor de mobilitate ușoară. În acest 

sens, dacă rețeaua viară este esențială pentru dezvoltarea viitoare a zonelor adiacente 

parcului, accesibilitatea parcului se sprijină mai degrabă pe moduri alternative de 

transport, pe transport public și pietonal. 

De asemenea, amenajarea înțelege modul în care diferite activități programate și libere 

se succed in parc, păstrând elementelor vegetale locul privilegiat, și acordând 

elementelor construite o pondere și o importanță reduse. Modul de tratare a construcțiilor 

denota sensibilitatea cu care proiectul folosește un limbaj al formelor inspirat din 

imaginarul nautic. 

Proiectul recunoaște valoarea insulei ca punct central de atracție al amenajării, prin 

densitatea și diversitatea tipurilor de activități pe care aceasta le poate găzdui, într-o 

relativă autonomie față de traseele principale al parcului. În același timp, privită ca 

potențială destinație finală a unei promenade, amenajarea insulei deschide privirea către 

întregul ansamblu. 

Recomandări 

1. Se recomandă o mai clară separare între zonele de agrement nautic și cele rezervate 

creșterii biodiversității. 

2. Înțelegând interesul suscitat de amenajările sportive, se recomandă o reconsiderare a 

proximității și grupării terenurilor sportive acestea fiind foarte dens poziționate în partea de 

nord.  

3. Detalierea limbajului formal al arhitecturii ar trebui să fie adaptata si structurilor existente 

(îndeosebi cele de pe insulă). 

4. Se recomanda o atitudine mai clară față de elementele valoroase de vegetație 

arboricola existente și rolului acestora în compozițiile propuse. 

5. Pentru a veni în sprijinul ambiției concurenților de a favoriza dezvoltarea biodiversității, 

se recomandă reducerea speciilor și cultivarelor din afara continentului european. 
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PROIECTUL CU NR. DE CONCURS 103 – PREMIUL II 

Amenajarea propune realizarea unui puternic coridor verde care să lege zonele amplasate 

la nordul cursului superior al Dâmboviței, de parcul Marin Preda, în interiorul cartierului, și 

îndeosebi de parcul Crângași, articulat ca o extindere a parcului către nodul comercial și 

de transport. 

 

Această legătură ecologică viguroasă, ia forma unei păduri urbane liniare care filtrează 

apropierea digului și ascunde surprizele diferitelor activități pe care parcul le propune. În 

timp ce parcul ia forma unor zone liniare care se desfășoară în paralel — pădure, taluz, 

promenadă — sistemul de alei diagonale pe care proiectul îl dezvoltă poartă vizitatorul 

parcului printr-o mare varietate de medii, de la trotuarul urban al plantației de aliniament, 

la interiorul unui mediu împădurit profund, la lizieră, ridicându-se la nivelul coroanei 

arborilor (chiar peste) și culminând cu deschiderea vizuală peste apă. 

Totodată proiectul construiește o relație cu apa — contemplativă și distantă, prin 

intermediul seriilor de balcoane care ritmează lungimea digului — directă și imediată, 

prin amenajarea plajelor și a pontoanelor care permit apropierea nemediată de luciul 

apei. 

Concentrarea funcțională a mai multora dintre dotările sportive în dreptul actualei zone 

industriale (subzona 3b) poate fi un real avantaj în ipoteza în care această zonă întârzie 

să se dezvolte.   

În contrast cu caracterul sobru al soluției de ansamblu, la scara detaliului amenajarea 

folosește elemente arhitecturale cu o diversitate de forme, de la cele ale pieselor de 

mobilier urban existente, la unele noi, inspirate de numele parcului (Lacul Morii) și 

comentând astfel potențialul acestui nume pentru identitatea locului. 

Recomandări 

1. Considerarea eficacității legăturii ecologice propuse ca rezultat parțial, în fiecare dintre 

etapele de implementare a proiectului. 

2. Extinderea intențiilor de dezvoltare a biodiversității prin reducerea speciilor exotice cu 

potențial invaziv în favoarea unor comunități de plante autohtone. 

3. Diversificarea modului de dispunere spațială a vegetației arboricole în zona amplă 

plantata din nordul sitului pentru a crește complexitatea spațială și a accentua caracterul 

de pădure propus. 

4. Considerarea atentă a statutului juridic al proprietăților care permit realizarea imediată 

a viziunii propuse. 
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5. De-a lungul procesului de detaliere, proiectul poate lua în calcul corelarea soluțiilor 

compoziționale cu care sunt tratate insula și zona amenajată de-a lungul malurilor lacului. 

6. Dezvoltarea unui limbaj arhitectural și peisajer coerent, capabil să coaguleze 

intervențiile construite în aceeași familie formală și integrarea lor în peisaj. 

 

PROIECTUL CU NR. DE CONCURS 105 – PREMIUL III 

Proiectul propune o viziune de amenajare de o mare coerență formală, în care 

continuitatea logică a traseului traversează zone cu atmosfere diferite care se succed în 

mod fluid. Caracterul organic al cadrelor spațiale este în armonie atât cu trama peisajeră 

aleasă cât și cu dispunerea spațială a grupurilor formate din vegetație arboricolă. Se 

remarcă și atitudinea sensibilă față de vegetația matură existentă care este integrată cu 

subtilitate în structura propusă. 

Proiectul privilegiază legăturile conceptuale și spațiale în lungul parcursului digului și în 

defavoarea relațiilor transversale care să conducă către profunzimile țesutului urban. 

De asemenea, proiectul se remarcă prin tratarea foarte originală a insulei, unde principala 

intervenție arhitecturală — un elegant pavilion dedicat contemplației — își revendică latura 

nord-vestică, în timp ce sudul și estul sunt plantate în mod intens, asigurând intimitatea 

zonelor de plajă. Atmosferele rezultate sunt amplasate de-o parte și de alta a unei ample 

peluze, unde activitățile programate și neprogramate se intersectează. 

Aleea de promenada sinuoasa asigură vizitatorilor un traseu foarte divers care conectează 

toate elementele spațiale – pavilion, grupuri de arbori, peluza, plaja și chiar luciul de apă, 

într-un ansamblu unitar coerent peisajer și funcțional. 

 

Recomandări 

1. Studiul aprofundat al modului în care viitorul parc va stabili relații de continuitate 

funcțională și ecologică cu spațiile urbane adiacente. 

2. Analizarea oportunității reconfigurării profilului stradal în favoarea pietonilor și a traficului 

nemotorizat, respectiv in favoarea dezvoltării biodiversității.  

3. Considerarea statutului juridic al proprietăților care să asigure posibilitatea împlinirii 

cerințelor funcționale ale propunerilor. 

4. Detalierea compozițiilor pentru a sprijini lizibilitatea conceptului spațial propus. 

 

 

 



 

13 
 

7. CLASAMENTUL FINAL 

NR. 

CON-

CURS 

PCT. OBSERVAȚII 

100 90.41 PREMIUL 1 

103 80.41 PREMIUL 2 

105 70.01 PREMIUL 3 

106 64.02 MENȚIUNE ONORIFICĂ A JURIULUI 

Proiectul este extrem de interesant prin modul de abordare a 

arealului ca teritoriu cu adâncime și masă, nu doar suprafață, 

soluția și tehnologiile propuse acordând o pondere semnificativă 

corpului de apă din punct de vedere al ingineriei climatice.  

Soluția se demarchează prin integrarea coerentă a unor tehnologii 

de manipulare micro-climatică și construcție ecologică, punând în 

perspectivă temporală diversificarea sistemului climatic, a faunei 

și florei prin intervenție. Soluția are ambiția de a genera diversitate 

ecologică și beneficii microclimatice directe.  

Proiectul are o calitate geologică și topografică explicită, el 

utilizând mase de conglomerat și substrat vegetal pentru a 

contura o topografie și peisaje noi. Se naște un întreg relief în 

miniatură, care definește percepții și compoziții geomorfologice în 

care o nouă natură și climă se poate așeza în timp.  

Se recomandă echipei mai mult pragmatism, o mai atentă 

abordare a aspectelor biologice și funcționale – de exemplu, 

pasarela pietonală peste lac în direcția nord sud pare nerealistă 

din motive tehnice, dar nici nu este ancorată în conceptul spațial – 

volumetric a proiectului. 
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Pentru calitățile soluției, juriul propune acest proiect pentru 

mențiune onorifică. 

108 43.01 Juriul apreciază caracterul de agregator social al parcului nou 

propus și misiunea lui de integrator al contextului fragmentat al 

orașului. Este apreciată claritatea conceptelor pentru fiecare zonă 

și continuitatea acestora în amenajarea parcului pentru crearea 

unui ansamblu unitar și coerent, ilustrat printr-o grafica de bună 

calitate. 

La nivel peisagistic, însă, compoziția listei de specii propuse nu 

este în totalitate corespunzătoare zonelor naturale, existând riscul 

ca unele dintre ele să se extindă în mod necontrolat. Se impunea 

un plan de plantare mai diversificat și dinamic, în acord cu 

descrierea conceptelor propuse. 

De asemenea, intervențiile arhitecturale, la nivelul dotărilor, sunt 

invazive și dăunează sustenabilității și conceptului general al 

proiectului. 

107 42.00 Juriul apreciază demersul și dispunerea logică a funcțiunilor în 

jurul lacului, precum și abordarea relațiilor cu apa și cu orașul, 

folosind familii tipologice, și nu predeterminate formal – o 

abordare pragmatică și eficientă din punct de vedere al 

implementării ulterioare. 

Paleta vegetală selectată este explicită pentru zonele amenajate 

de parc, dar mai puțin completă pentru zona naturală. Aici, 

amenajarea zonei inundabile, deși atractivă și educativă pentru 

comunitate este totuși puțin sustenabilă. De asemenea, insula, ca 

element definitoriu al relației cu apa, este tratată insuficient din 

punct de vedere al compoziției vegetale și al dotărilor funcționale 

propuse. 

Spațialitatea parcului, deși corectă, coerentă și pragmatică, suferă 

în originalitate, folosind principii compoziționale rigide ce duc la 

scăderea atractivității și flexibilității în timp a conceptului propus. 
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110 40.10 Juriul a apreciat abordarea complexă a tuturor zonelor propuse 

prin temă, funcționarea și flexibilitatea acestora în timp, precum și 

studierea etapizării de implementare a proiectului. De asemenea, 

a fost apreciată continuitatea parcursului și a traseelor din jurul 

lacului și conectarea cu vecinătățile. 

Proiectul este însă deficitar în ce privește alegerea și detalierea 

speciilor vegetale propuse pentru plantare. Juriul consideră 

intervențiile funcționale și plastica arhitecturală folosită ca fiind 

nearmonizate conceptului general, conducând la o antropizare 

ridicată a amenajărilor parcului, în special în zona insulei. 

101 37.04 Juriul apreciază interesul și detaliul acordat zonelor de taluz, dar 

soluțiile propuse nu sunt viabile din punct de vedere tehnic.  

Există o discrepanță majoră între tratarea naturală a zonei de mal 

și cea rigid-geometrică a parcului. Propunerile de plantare sunt 

schematice, fără a fi indicate detalii la nivel de specii erbacee. 

Funcțional, în afara zonelor sportive, amplasarea celorlalte 

activități nu este clară – în special zona insulei nu răspunde 

cerințelor funcționale ale temei. 

104 33.01 Soluția abordată, de re-naturare a zonei de studiu, deși apreciată 

la nivel de intenție, nu este sustenabilă și nu răspunde cerințelor 

temei. Premisele acesteia nu corespund realității caracterului 

artificial al lacului. Propunerea, deși se dorește ecologic-radicală, 

nu este consecventă și se contrazice prin modul de implementare 

a funcțiunilor și a conceptului de amenajare peisajeră (selecția 

materialului plantat). De asemenea, sunt ignorate relațiile cu 

contextul și vecinătățile zonei. 

102 22.03 Prezentare cu impact vizual, dar schematică la nivel de 

propunere. Juriul apreciază propunerile de relaționare cu 

vecinătățile și integrarea în sistemul verde-albastru al orașului, dar 

intențiile bune nu sunt susținute suficient la nivel de detaliere. De 
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asemenea, lipsesc indicațiile specifice de amplasare a speciilor 

propuse pentru plantare. 

109 15.04 Propunerea nu se susține din punct de vedere peisajer, soluțiile 

de plantare și de selectare a materialului nu corespund contextului 

natural. Soluția arhitectural-peisajera este deficitară și insuficient 

detaliată. Funcțiunile propuse sunt fragmentate și pe alocuri 

excesive, mai ales în zona insulei și a zonei inundabile, punând 

astfel sub semnul întrebării sustenabilitatea intervenției. 

 

S-a încheiat Raportul Juriului în două exemplare în București, în data de 30.10.2022. 
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