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           Anexă 

Lot: servicii de arhitectură peisagistică pe suprafața de 1500 m.p. 

 

Caiet de sarcini 

PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DESCHIS DE ARHITECTURĂ 

PEISAGISTICĂ PENTRU REAMENAJAREA SPAȚIULUI DE RECREERE DE PE 

TERITORIUL PARCULUI INDUSTRIAL  ,,TRACOM” 

 

1. Dispoziții generale 

Concursul de arhitectură peisagistică se desfășoară cu scopul de a identifica cea mai bună soluție 

de reamenajare a spațiului comun de recreere de pe teritoriul Parcului Industrial ,,TRACOM”. 

Proiectul câștigător trebuie să aducă cea mai optimă soluție de distribuire a metrilor pătrați, ținând 

cont de toate caracteristicile suprafeței și de reducere a costurilor.  

 

2. Cerințe obligatorii 
 

- Proiectul de arhitectură peisagistică va prioritiza zona de landșaft, păstrând vegetația 

originală în măsura în care aceasta nu prezintă pericol pentru angajați și vizitatori și nu 

împiedică circulația mijloacelor auto pe porțiunea de drum adiacentă zonei de recreere.  

- Proiectul trebuie să prezinte o zonare competentă, astfel încât spațiul de recreere să 

satisfacă funcția de plimbare și relaxare, asigurând, totodată, și o circulație pietonală 

comodă și rapidă pentru vizitatorii și angajații care doar tranzitează zona.  

- Proiectul trebuie să prevadă amenajarea zonei, astfel încât aceasta să fie confortabilă 

inclusiv pentru persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, părinți cu cărucioare și copii 

mici satisfăcând nevoia de recreere, plimbări și întâlniri în grupuri mici.  

- Se permite și se încurajează intervenția asupra vegetației în scopul sporirii valorii 

peisagistice prin plantarea de noi arbori, arbuști și paturi de flori.  

- Proiectul câștigător trebuie să ia în calcul o capacitate recreațională sporită pe parcursul 

întregului an.  

- Cea mai mare cantitate a materialelor de finisare propuse trebuie să aparțină producătorilor 

locali. 

- Proiectul de arhitectură peisagistică pentru zona de recreere trebuie să respecte planul 

actual al rețelelor urbane și al sistemelor inginerești (rețeaua de canalizare, obiecte 

electrice). 
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3. Utilizatorii spațiului comun de recreere de pe teritoriul Parcului 

Industrial ,,TRACOM”  
 

- Angajații de pe teritoriul parcului 

- Vizitatorii rezidenților parcului 

 

4. Landșaft 

Proiectul câștigător de reamenjare a teritoriului de recreere al Parcului Industrial ,,TRACOM” 

trebuie să prevadă conservarea la maxim a vegetației deja existente și, în conformitate cu 

durabilitatea ecosistemului urban să prioritizeze speciile locale pentru plantațiile noi. 

 

5. Schema planului de amenajare a teritoriului – aleea pietonală 
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Figură 1 SCHEMA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – ALEEA PIETONALĂ 


