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Expansiunea suprafeței construibile 
(intravilan) aproape că nu poate fi justificată 
în condițiile în care numărul de locuitori este 
în scădere. În schimb, densificarea zonelor 
urbane destructurate sau cu caracter rural, 
poate crește vitalitatea urbană și în același 
timp reduce timpii de deplasare pentru a 
ajunge de exemplu de la servici la sport, la 
concert sau la magazine.

Orașul relațiilor scurte



Cartierele orașului pot și ele să aibă spații publice cu 
caracter de “centru” adică spații reprezentative cu servicii, 
spații verzi, alimentație publică și în special cultură printr-o 
planificare urbană atentă. Cartiere fiind deja în mare 
parte construite iar spațiul fiind limitat, “reconversia” sau 
schimbarea de destinație a clădirilor nefolosite de exemplu 
a centralelor termice, pot fi noi poli de atracție în cartiere. 
Spații publice pentru pietoni și o regorganizare a locurilor 
de parcare pot contribui la accentuarea calității vieții în 
cartier.

Cartierul Unirii, fiind un cartier despărțit prin bariera 
naturală a râului Mureș nu are un spațiu public reprezentativ 
cu caracter central, generând astfel trafic suplimentar pe 
singura cale de legătură- podul mureș. Străzile din cartierul 
Unirii sunt folosite exclusiv pentru circulație. Reconversia 
zonei industriale AZO FOTO poate general noi funcțiuni cu 
caracter de centru - servicii, cultură și creație, comerț și 
alimentație publică.

Orașul relațiilor scurte Orașul policentric



Asupra fiecărei zone urbane sunt instaurate 
reglementări de urbanism, cum ar fi procent 
maxim de ocupare a terenului, cât de înalte 
si de late, ce culori si materiale pot avea 
clădirile. Acestea rareori sunt cunoscute 
de cetățeni deși ele sunt publice. Dorim să 
creem o platformă publică interactivă prin 
care locuitorii să aibă acces la ultimele plan-
ificări urbane, de la documentații de urban-
ism la proiecte private și publice.

Bună guvernare
Planificare urbană 
transparentă



Procesele participative cu noi, cetățenii  și spe-
cialiștii, sunt esențiale pentru dezvoltarea ur-
bană, orașul este de fapt locuit de noi și este 
planificat tot pentru noi. Adesea dezbaterile 
publice organizate de instituții sunt realizate for-
mal. Există mai multe tipuri de procese participa-
tive  în planificare urbană,  fiecare având scopul 
său bine determinat.
Considerăm că este esențial în procesele par-
ticipative, să fie conduse de un mediator profe-
sionist și independent. Astfel oferim egalitate de 
șanse și echilibru în participarea fiecărei părți in-
teresate.

Bună guvernare
Dezbatere publică în 
planificare urbană



Arhitectura influențează zilnic comportamentul 
uman. Atunci când ne aflăm în mediul construit, 
tot ceea ce vedem este arhitectură: clădiri, 
piațete, străzi, ferestre, stâlpi sau borduri.

Credem într-un Târgu Mureș în care concursurile 
de arhitectură sau liniile directoare pentru 
investiții din bani publici fie că sunt clădiri sau 
spații publice. Credem că doar astfel obținem 
cele mai bune soluții în timp ce tinrele talente 
din comunitate și din țară se pot afirma la noi în 
oraș. Credem în concursul de arhitectură.

Bună guvernare 
Calitate în spațiul public



Orice investiție publică are nevoie de cele mai 
bune soluții pe termen scurt, mediu dar în special 
pe termen lung. Avem nevoie a atrage oameni cu 
bune idei și soluții și ele să se concureze astfel încât 
să putem alege ce răspunde cel mai bine nevoilor 
orașului. Prin concursul de arhitectură organizat la 
nivel național sau internațional oferim șansa tuturor 
specialiștilor tineri sau bătrâni, din comunitate și din 
țară să se afirme profesional la noi în oraș.

Bună guvernare
Concursuri de arhitectură 
pentru investițiile publice



Cunoșterea și clarificarea situației imobilelor
(terenuri și clădiri), este esențial pentru a putea
 planifica orașul, cu implicarea tuturor actorilor urbani. De 
aceea cadastrul este o componentă esențială în dezvoltarea 
urbană.

Pentru optimizarea cheltuielilor și timpurilor de lucru 
este importantă colectarea informațiilor referitoare la 
infrastructurile edilitare. In acest fel primăria poate coordona 
lucrările efectuate pe rețeaua de gaz, electricitate, dar și 
lucrările de asfaltare sau reabilitare urbană.
GIS -ul (Sistem Informațional Geografic) permite vizualizarea, 
analizarea și interpretarea informațiilor. GIS-ul primăriei poate 
să conțină informații care provin de la  ONG-uri care se ocupă 
cu patrimoniul sau mediul, universități, ANCPI, Electrica, CATV, 
Aquaserv și Gaz.

Bună guvernare, cadastru și GIS





Cursurile de apă și pădurile sunt elemente unice și 
de aceea foarte valoroase pentru ambientul orașului. 
Ele reduc temperatura urbană pe timpul verii, 
improspătează aerul și cresc calitatea peisajului urban. 
Masa foliară reține apa în oraș și prin condensare scade 
temperatura. Sunt multe cazuri în arhitectură unde 
vegetația este folosită pe acoperișul sau pe pereții 
clădirilor pentru efectele benefice.

Elementele naturale pot deveni coridoare pentru 
circulația alternativă, pentru sport și agrement și 
pentru spații publice agreabile. Credem într-un Târgu 
Mureș în care cursurile de apă și zonele verzi contribuie 
la calitatea vieții.

Orașul verde



Suprafețele minerale- asfaltate, betonate sau pavate, 
cât și pereții clădirilor au capacitatea de a radia căldură 
solară. Astfel se explică temperaturi mai ridicate în 
mediul urban decât cele din afara orașului. Majoritatea 
materialelor minerale sunt impermeabile, nu permit 
scurgerea apei în sol, ele fiind evacuate imediat în 
canalizare. Pentru reducerea temperaturii urbane pe 
timpul verii, vrem să facilităm cât mai mult reținerea 
apei în oraș, și a suprafețelor permeabile și  vegetale 
astfel încât prin condensare, să obținem zone urbane 
răcoroase pe timpul verii.

Avem nevoie de o politică pentru suprafețe permeabile 
atât în spațiul public cât și în cel privat, pentru finisaje 
permeabile la nivelul solului,  pentru stocarea apei 
pluviale și pentru acoperișuri verzi.

Orașul verde
Microclimat mai bun
prin reținerea apei





O prevenție simplă pentru temperaturi urbane ridicare 
este prin coroanele copacilor. Vrem să creștem coroanele 
copacilor  pentru a avea atât umbră cât și mai filtre de 
Dioxid de carbon. Pentru a atinge acest scop, avem 
nevoie printre altele atât de  introducerea utilităților de 
curenți tari și slabi în subteran cât și de formarea de bun 
horticultori pentru toaletare responsabilă a arborilor 
urbani.

Orașul verde
Microclimat mai bun 
prin coroanele arborilor



Cursurile de apă în oraș oferă situații spectaculoase de 
la oglindire la microclimat și habitate. Zona râului Mureș 
și al Canalul Pocloș au șansa de a deveni coridoare 
verzi pentru circulație ciclo, și transport în comun, iar 
terenurile riverane au șansa de a valorifica facilitățile pe 
care le oferă oglinda de apă.
De exemplu malul opus cartierului Aleea Carpați poate 
deveni cel mai frumos pietonal, pe malul apei. Parcelele 
aferente sunt construite cu spatele către apă. O nouă 
abordare a spațiului public aferent poate genera o 
creștere a valorii imobiliare, cu condiția ca noile clădiri să 
fie orientate cu fața către apă. Astfel  s-ar putea revitaliza 
întreaga zonă, câștigul fiind atât al comunității cât și al 
antreprenorilor.

Orașul verde
Valorificarea elementelor 
naturale



Aleea Carpați
Aleea Carpați - Exemplu de valorificare a canalului de turbină în Aleea carpați. Imobilele care până astăzi au stat 
cu spatele către apă, se pot întoarce cu fața, generând noi spații urbane de înaltă calitate.



Spații urbane care nu mai servesc scopului inițial 
planificat, pot fi reconvertite în funcțiuni de care avem 
nevoie astăzi, devenind noi poli de atracție urbană. 
Conform Declarației de la Toledo, printr-o nouă 
“alianță urbană” împărtăşită de toţi actorii implicaţi în 
procesul de „construcţie a oraşului”, reconversia zonei 
industirale AZO Foto de exemplu, poate oferi cartierului 
Unirii, noi spații și funcțiuni care revitalizează zona: 
spații pentru cultură și industrii creative, sport, servicii 
și comerț.

De asemenea, reconvertirea centralelor termice 
abandonate poate aduce la revitalizarea cartierelor 
și ameliorarea calității spațiului pubic. Aceste spații la 
rândul lor pot oferi un cadru pentru evenimente de 
multe feluri la nivel de cartier, dezvoltând comunitatea.

Regenerare urbană



Gasometre, Viena, cartierul Simmering (1896 - 1899) Exemplu de reconversie din clădire industrială în clădire cu locuire, 
comerț, agrement și cultură



Credem că vitalitatea urbană este dată în mare măsură 
de mobilitatea cetățenilor. Deplasarea exclusiv cu mașina 
personală a dovedit nevoia de spații din ce în ce mai largi 
iar spațiul dintre clădiri este limitat. Credem în alternative, 
în transport public predictibil și rapid, în căi ciclabile și 
spații publice agreabile pentru pietoni.

Ambuteiaj, lipsa spațiilor pentru parcare, gaze de 
eșapament, poluare fonică. Acestea sunt simptomele 
unei dependențe de trafic auto. Acestea se pot trata prin 
introducerea modalităților alternative de trafic.

“Dacă planifici orașele pentru mașini și trafic, vei obține 
mașini și trafic. Dacă planifici pentru oameni și locuri, vei 
obține oameni și locuri“ - Fred Kent

Mobilitate
Orașul oamenilor liberi



Broadway, New York - În cadrul unui experiment, Broadway-ul a fost închis traficului auto în favoarea teraselor și spațiilor pietonale. 
Experimentul urma să dureze câteva luni, însă a avut un succes atât de mare, încât administrația locală a decis să păstreze bulevardul 
pietonal.



Atât ansamblurile protejate cât și monumentele de 
arhitectură au nevoie de o atenție deosebită fiindcă 
ele reprezintă atât dovada unei culturi care astăzi nu 
mai există cât și o resursă inepuizabilă pentru vitalitate 
urbană.
Monumentele de arhitectură contribuie în foarte mare 
măsureă la formarea unei imagini urbane, a unei identități 
urbane.
Rareori proprietarii de monumente conștientizează 
valoarea culturală a clădirii, autoritatea publică locală ar 
putea fi unul din principalii factori care să contribuie la o 
conștientizare mai eficientă, la inventarierea obiectelor 
de arhitectură valoroase și sprijinirea proprietarilor spre 
a pune în valoare clădirile pentru a îmbunătății calitatea 
spațiului public și calitatea  vieții

Patrimoniu construit



Dezvoltarea urbană armonioasă necesită bună 
colaborare între vecini de imobile. În Transilvania 
colaborarea tradițională între vecini pentru sprijinul 
nevoilor sociale cât și pentru o mai bună calitate 
a vieții, a dus la formarea instituțiilor vecinătății, 
cu statute și cutume proprii zonelor urbane 
reprezentate. Vecinătățile s-au format mai întâi în 
comunitățile săsești apoi obiceiul a fost preluat și 
de comunități maghiare și românești. Prin formarea 
naturală a vecinătăților pentru diferite zone urbane, 
putem obține o dezvoltare teritorială mai coerentă, 
locuitorii își pot susține mai bine interesele pentru 
egalitate de șanse și o mai bună calitate a vieții.

Vecinătățile tradiționale din comunitățile 
transilvănene sunt inspirația noastră pentru 
vecinătățile urbane. Credem într-un Târgu Mureș 
în care cetățenii se implică activ în reglementarea 
zonelor în care locuiescc, lucrează, învață și își petrec 
timpul liber. 

Vecinătățile urbane



În ultimii ani, în spațiul dintre blocure “a crescut“ cu 
mașini parcate, din ce în ce mai multe, în defavoarea 
pietonilor, a zonelor verzi și în general în defavoarea 
calității spațiului public. În urma sondajului realizat 
de Asociația Unda Verde în anul 2015, rezultă că 
66,9% din respondenți sunt dispuși să parcheze la 5 
minute de mers pe jos de la locuințe. În același sens, 
soluția studenților de la facultatea de arhitectură din 
Strassbourg, este de comasare a parcărilor în clădiri 
multietajate, cedând astfel spațiu pentru oameni: 
locuri de joacă pentru copii, zone de interacțiune 
pentru toate vârstele. Credem într-un Târgu Mureș ca 
oraș pentru oameni.

Patrimoniu construit



Provocările schimbărilor climatice este de a reduce consumul 
de emisii de carbon, prin reducerea consumului de energie. 
Locuințele reprezintă 86% din suprafața construită în România, 
importante consumatoare de energie, drept pentru care 
reducerea consumului și în locuințe ar contribui semnificativ la 
reducerea emisiilor.
Directiva europeană 2010/31/UE impune ca “până la 31 
decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum 
de energie este aproape egal cu zero”.

Autoritatea publică locală trebuie să asigure:
> accesul la finanțarea clădirilor
>Crearea unor reţele de partajare între orașele/ regiuni/statele 
membre a cunoştinţelor şi experienţei acumulate în domeniu
>Dezvoltarea unor pachete de soluţii care să poată fi replicate 
rapid la tipuri de clădiri similare

Clădiri noi cu consum 
aproape de zero pînă în 2020


