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COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ANUNȚAREA REZULTATELOR  

JURIZĂRII CONCURSULUI NAȚIONAL DE SOLUȚII 

 

PARCUL BUNĂ ZIUA 

CLUJ-NAPOCA 

 

Cluj-Napoca, joi, 1 septembrie 2022 

În perioada 26 – 28 august 2022 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la 

Concursul național de soluții pentru amenajarea Parcului Bună Ziua, Cluj-

Napoca,” competiție lansată oficial pe data de 17 iunie 2022, organizată de 

Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Transilvania 

a OAR, Autoritate Contractantă – Municipiul Cluj-Napoca. 

Obiectivul principal al concursului a fost selectarea celei mai bune soluții 

pentru amenajarea noului Parc Bună Ziua pentru contractarea serviciilor de 

proiectare de către Autoritatea Contractantă, Municipiului Cluj-Napoca.  

Viitorul parc Bună Ziua reprezintă una dintre cele mai importante piese-lipsă din 

rețeaua de spații verzi a orașului. Această zonă rezidențială dezvoltată după anii 

2000 de-a lungul rețelei principale de transport (Strada Bună-Ziua) a lăsat foarte 

puțin spațiu pentru spațiile publice verzi. Un important prim pas pentru ridicarea 

calității vieții în zonă s-a făcut în anul 2020, prin modernizarea infrastructurii de 

transport auto, velo și pietonal, a iluminatului stradal și prin primele inserții 

consistente de material vegetal. Următoarea etapă necesară în dezvoltarea zonei 

este amenajarea Parcului Bună Ziua, un spațiu verde ce trebuie să îmbine o 

valoare peisagistică ridicată, accesul facil pentru toți locuitorii cartierului, 

satisfacerea funcțiunilor urbane de loisir și a celor de socializare. Aceste cerințe 

trebuie în mod obligatoriu dublate cu cele ecologice, de o importanță cel puțin 

egală: punerea în valoare a pârâului Becaș. 

Joi, 1 septembrie 2022 a avut loc evenimentul de anunțare a rezultatelor 

jurizării competiției, eveniment  găzduit de Casino Centrul de Cultură Urbană, 

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, Cluj-Napoca 

Conferința de presă a putut fi vizionată în timp real pe paginile de Facebook: 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca 

(https://web.facebook.com/PrimariaClujNapocaRomania) și OAR Concursuri 

(https://www.facebook.com/oar.concursuri/). 

https://web.facebook.com/PrimariaClujNapocaRomania
https://www.facebook.com/oar.concursuri/
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PREMIILE ACORDATE  

 

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată  

la nivelul sumei de 2.375.000 RON, fără TVA 

Premiul II:  75.000 RON 

Premiul III: 50.000 RON 

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare: 

PREMIUL I – Proiect nr. 104  – PA2008 – Punct Birou de Arhitectură S.R.L. 

Autori principali:  Andrei Bacoșcă / Mădălina Doroftei / Ruxadra Grigoraș / 

Lázár Csaba / Mădălina Perju / Daniel Șerban 

 

“Strategia de intervenție diferențiată asupra vegetației existente și selecția 

vegetației propuse susține și valorifică platoul și pajiștea centrală și creează 

culoare de vizibilitate gândite din perspectivă estetică și compozițională. Tema 

permeabilității vizuale este susținută și prin poziția și caracterul construcțiilor 

propuse – retrase față de platoul principal, minim invazive, adaptate proporțiilor 

și formelor sitului. De altfel, din acest punct de vedere, proiectul câștigător se 

distinge față de celelalte propuneri.  

Asemenea modului de abordare a vegetației existente și propuse, și în cazul 

circulațiilor, autorii propun diferențierea intervențiilor și intuiesc dezvoltarea zonei 

adiacente, mai ales urbanizarea dintre cele două cursuri de apă, oferind 

posibilitatea unor accesuri multiple. Printr-o astfel de abordare, parcul devine un 

important centru de cartier, fragment dintr-un coridor ecologic la nivelul orașului, 

dar și un instrument urbanistic și peisajer de reparare și/sau de coagulare a unui 

țesut urban în formare.”  – aprecierea Juriului 

PREMIUL II – Proiect nr. 102 – AA1825 – STARH- Arhitectura, Construcții, 

Design S.R.L. 

Autori principali: Florian Stanciu / Maria-Iulia Stanciu 

Coautori: Roberta Iulia Frumușelu / Eduard Dumitru Untaru / David 

Sebastian Mihai / Nela Andrieș / Adelina Marin / Andrei Dobriță / Tudor 

Stănilă 

Colaboratori arhitectură: Cosmin O. Gălățianu / Alexandru Cristian Beșliu / 

Octavian Bîrsan / Cosmin Valentin Georgescu 

 

“Proiectul se remarcă prin creativitatea și originalitatea sa. Abordarea propune 

„grădina” ca instrument de mediere între parc și țesutul urban în dezvoltare, 

fundamentând conceptul pe fragilitatea locului și pe identificarea sitului ca „rest 

urban”. Proiectul face trimitere la caracterul agricol pierdut al sitului și introduce, 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 

Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 

Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100Pagina 3 

 

  

prin scara și prin rezolvările arhitecturale, un caracter domestic. În acest fel, 

soluția integrează în mod nuanțat diferitele scări ale sitului, de la ansamblu la 

detaliu, prin articularea și adaptarea lor la scara locului. 

Prin recuperarea limitelor, întoarcerea cartierului către parc și rezolvarea 

sistematică a accesurilor ca locuri cu personalitate, parcul este tratat nu ca o 

zonă de tranzit, ci mai degrabă ca o succesiune de spații atractive, care 

ancorează permanent parcul în context. La acest lucru contribuie semnificativ 

relația cu râul și accesibilizarea apei, permisă de amenajarea Becașului cu 

„grădini-ecluze” – infrastructuri tehnice transformate într-o serie de spații publice 

intime cu calități arhitecturale.” – aprecierea Juriului 

PREMIUL III – Proiect nr. 103 – CL9188 – VOICU & IONITA ARCHITECTS 

Autori principali: VOICU & IONITA ARCHITECTS 

Coautori: Narcisa Gabriela Ioniță / Laura Ioana Tiron / Vlad Alexandru Voicu 

 

“Juriul a apreciat caracterul preponderent natural și abordarea neinvazivă în care 

elementele vegetale sunt structurate coerent și integrează discret gestiunea 

apelor pluviale, zonele de recreere și zonele de socializare. 

Proiectul propune elemente simple și eficiente care stau la baza strategiei de 

conservare a biodiversității locale, parcul devenind astfel un nod important în 

rețeaua de coridoare ecologice a orașului. Biodiversitatea existentă este 

menținută și susținută din punct de vedere floristic și faunistic, devenind un suport 

educațional. 

Modalitatea de integrare a funcțiunilor cerute prin temă este subtilă și nu 

deteriorează ambianța naturală sau vegetală a parcului: poieni multifuncționale, 

elemente de mobilier din lemn, piatră.”  – aprecierea Juriului 

 

JURIUL CONCURSULUI 

 

1. arh. Andreea Mureșan – reprezentant AC  

2. arh. urb. Mihaela Hărmănescu  

3. arh. peis. Ana Horhat  

4. arh. Cristian Urcan – reprezentant OAR T  

5. arh. Octav Olănescu  

6. arh. urb. Endre Vanyolos  

7. peis. Nicolas Triboi  

 

8. arh. Tudor Elian  

9. peis. Alexandru Mexi  

De asemenea la jurizare au participat, fără drept de vot echipa de organizare din 

partea Ordinului Arhitecților din România: 
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- arh. Răzvan Vasiu și arh. Kazmer Kovacs – consilieri profesionali 

- arh. Mirona Crăciun – coordonator concurs  

- arh. Ilinca Pop – referent concursuri, secretar jurizare  

- arh. Raisa Parpală - colaborator concursuri 

- arh. Cătălina Frâncu – comunicare concursuri 

 

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:  

https://oar.archi/concursuri/oar/2022-parcul-buna-ziua-cluj-napoca/  

De asemenea, vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind 

concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România: 

https://www.facebook.com/OARNational/ 

sau OAR Concursuri: 

https://www.facebook.com/oar.concursuri/ 

____________________________  

Contact de Presă: 

 

Cătălina FRÂNCU 

e-mail: concursuri@oar.archi 

https://oar.archi/concursuri/oar/2022-parcul-buna-ziua-cluj-napoca/
https://www.facebook.com/OARNational/
https://www.facebook.com/oar.concursuri/
mailto:concursuri@oar.archi

