1

Parteneri .................................................................................................
Informații generale despre IMPROVING TUDOR 2019...........................
Rezultate Workshop ...............................................................................
Participanți workshop ............................................................
Despre IMPROVING TUDOR din partea coordonatorilor ......
Imagini din timpul workshopului ...........................................
Proiecte IMPROVING TUDOR
		
Administrație ...........................................................
		
		
Densitate .................................................................
		
		
Energie ....................................................................
		
		
Mobilitate ...............................................................
		
		
Social .......................................................................
		
		
Spațiu Public ............................................................
		
ZIUA CARTIERULUI TUDOR ......................................................................
Activități propuse ....................................................................
CARTIERUL POSIBIL, arh. Raluca Sabău ..................................
Machetă sc. 1:1, str. Armoniei 24 ...........................................
Imagini ZIUA CARTIERULUI .....................................................
BLOCULMEU.RO ......................................................................................

2

4
6
8
8
9
10
16
22
28
34
40
46
52
54
56
60
62
74

3

Parteneri:

În colaborare cu
Együ�működésben a

Inițiat de
Kezdeményezte
Asociația UNDAVERDE le mulțumește tuturor celor implicați în proiectul workshopului
Parteneri
international de arhitectură și urbanism
IMPROVING TUDOR 2019 și în realizarea evenimentului
Partnerek
ZIUA CARTIERULUI TUDOR 2019.

Proiect inițiat de:

Cu sprijinul
Támogatók

În colaborare cu:
Cu sprijinul:
Centrul Cultural
MIHAI EMINESCU

Persoane implicate: Romeo CUC (arhitect, Asociația UNDAVERDE, curator al expoziției MNEMONICS, Bienala de Arhitectură de la Veneția 2018)

Bernard DEPREZ (arhitect, ULB)
Angela KOVACS (arhitect, președintele Ordinului Arhitecților, Filiala Mureș)
Daniela MIHEȚ (arhitect-șef al Municipiului Tîrgu-Mureș)
Roxana POP (architect, MANOPERA architecture, autor al expoziției MNEMONICS, Bienala de Arhitectură de la Veneția 2018)
Isabelle PRIGNOT (arhitect, ULB)
Raluca SABĂU (arhitect, MANOPERA architecture, autor al expoziției MNEMONICS, autor al proiectului CARTIERUL POSIBIL)
Marius ȘOFLETE (inginer, Inginerie Creativă)
Petre CĂPRIȚĂ (profesor și artist vizual)
Laura BOROTEA (profesor și artist vizual)
Klaus BIRTHLER (arhitect, Asociația UNDAVERDE)
Georgiana BIRTHLER (arhitect, Asociația UNDAVERDE)
Răzvan ȘIPOȘ (arhitect-șef al Județului Mureș)

Parteneri media:

37 de studenți și profesori de la ULB, Bruxelles și de la UTCN, Cluj-Napoca
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Comunitatea Cartierului Tudor Vladimirescu
Locuitorii Blocului 24 de pe strada Armoniei
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DESPRE IMPROVING TUDOR

Workshopul Internațional de Arhitectură și Urbanism IMPROVING TUDOR, desfășurat în perioada
1-6 aprilie 2019, la Tîrgu-Mureș, a fost inițiat de Asociația UNDAVERDE, în colaborare cu Facultatea
de Arhitectură de la ULB Bruxelles și Facultatea de Arhitectură de la UTCN Cluj-Napoca. Bazat pe mai
multe activități, proiectul a promis să livreze propuneri sustenabile pentru cartierele și blocurile
„socialiste” și soluții creative de intervenție asupra fondului construit și spațiilor publice, cu scopul
de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor.
Timp de o săptămână, 37 de studenți și profesori de la Facultatea de Arhitectură „La Cambre Horta”,
ULB din Bruxelles și de la Facultatea de Arhitectură, UTCN din Cluj-Napoca au studiat cartierul
Tudor Vladimirescu din Tîrgu-Mureș, pentru ca, la final, să propună idei prin care se dorește
creșterea gradului de conștientizare asupra problematicii cartierelor de blocuri socialiste – pe baza
unor teme precum îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor cartierului și sustenabilitatea
-, și au căutat modele posibile de politici urbane dezvoltate în urma interacțiunii cu comunitatea.
Într-un final, administrația locală ar putea folosi proiectele în strategia de dezvoltare a municipiului
Tîrgu-Mureș.

Localizare cartier Tudor Vladimirescu în Tîrgu-Mureș

Tema esențială a workshopului a fost viitorul cartierelor socialiste, iar studenții români și belgieni
au lucrat în echipe mixte, urmărind următoarele arii de interes pentru un astfel de cartier:
ADMINISTRAȚIE, DENSITATE, ENERGIE, MOBILITATE, SOCIAL, SPAȚIUL PUBLIC. Proiectele rezultate
în urma workshopului au vizat publicul larg al comunității prin scheme și desene prietenoase cu
privitorii expoziției finale care a avut loc sâmbătă, 6 aprilie, la evenimentul ZIUA CARTIERULUI
TUDOR.

DESPRE IMPROVING TUDOR
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Sesiunea de conferințe din prima zi, menită să ofere studenților o privire de ansamblu asupra
tematicii workshopului, i-a avut ca invitați pe Romeo Cuc (din partea Asociației UNDAVERDE),
Răzvan Șipoș (arhitectul-șef al jud. Mureș), Coralia Goicovici (din partea Serviciului de Urbanism
al primăriei mun. Tîrgu-Mureș), Angela Kovacs (președinte OAR-Filiala Mureș), Raluca Sabău (din
partea Asociației UNDAVERDE), Marius Șoflete (Inginerie Cretivă), Isabelle Prignot (din partea ULB)
și Bernard Deprez (din partea ULB).

În cadrul Zilei Cartierului Tudor a avut loc expoziția de proiecte generate în urma workshopurilor
Improving Tudor 2019, TudorDurabil 2015 și expoziția proiectului de diplomă al arh. Raluca Sabău,
CARTIERUL POSIBIL, proiect care a fost tradus într-o machetă scara 1:1 pe fațada unuia dintre
blocurile din incinta Parcului Armoniei. Astfel, instalația temporară de arhitectură propusă a reușit
să ilustreze locuitorilor modul în care s-ar putea transforma un „BLOC ÎN VIITOR” (locuințele își
extind suprafețele cu terase însorite și înverzite).

Zona studiată în cadrul workshopului - Cartierul Tudor Vladimirescu

De asemenea, proiectul MNEMONICS (www.mnemonics.ro) a fost prezent în cadrul Zilei Cartierului
Tudor și a invitat comunitatea la joacă, iar artiștii vizual Laura Borotea și Petre Căpriță, împreună cu
elevii lor de la Liceul Vocațional de Artă Tîrgu-Mureș, au oferit vizitatorilor ocazia să experimenteze
împreună arta urbană între blocuri.
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DESPRE IMPROVING TUDOR din partea coordonatorilor

PARTICIPANȚI WORKSHOP IMPROVING TUDOR
Coordonatori:
Romeo CUC (arhitect, inginer, UTCN)
Bernard DEPREZ (arhitect, ULB)
Isabelle PRIGNOT (arhitect, ULB)
Echipe de studenți și temele abordate:
ADMINISTRAȚIE
George VORNICU
Andrei-Ioan AGUT
Angelica MUNTEANU
Monica Nicoleta ELISEI
Delia PETRASCU
Laura IACOB
DENSITATE
Samira HUBERTY
Kinga FARKAS
Andreea ANDRIES
Zsolt GEDO
Nimrod NAGY
Albert AVRAM
ENERGIE
Nadina STROIA
Ioana RUJOI-RADU
David MUTNEAN
Alexandra CÎMPEAN
Marie PETRAULT
Alma CRAIOVEANU

REZULTATE WORKSHOP

MOBILITITATE
Razvan FARCAS
Simona COSMA
Caroline FROMENT
Cannel BESNARD
Malina ENCIAN
Beniamin BORDEA
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SOCIAL
Teodor-Vlad RAT
Natalia CHABOTEUX
Alexandra VELCHEREAN
Paula PRIFTI
Maria LOKODI
SPAȚIU PUBLIC
Mara Roxana OPREA
Simon GARNIER
Hatus DEOLINDO
Beatrice Otilia KERTESZ
Andreea BICA

Isabelle Prignot

Bernard Deprez

Romeo Cuc

În următoarele pagini sunt prezentate propunerile imaginate de cei aproape 35 de studenți
din anii 3 și 4 de la Facultatea de Arhitectură La Cambre Horta (ULB-Bruxelles) și de la Facultatea de
arhitectură din cadrul UTCN Cluj-Napoca, propuneri realizate cu scopul de a îmbunătăți calitatea
vieții din cartierul Tudor Vladimirescu din Tîrgu-Mureș mizând pe sustenabilitate, durabilitate și
implicare comunitară. Au lucrat în echipe mixte formate din 5-6 studenți și au studiat acest cartier
foarte reprezentativ pentru tipologiile care rezultă din procesul de „sistematizare” - politică de
deplasare a populațiilor începută de Ceaușescu în 1965 și inițierea unui val de construcție intensă
până în anii 1980. Tudor este și cel mai mare cartier de locuințe al municipiului Tîrgu-Mureș - 12000
din cei 150000 de locuitori ai orașului locuiesc în acest cartier.
Acest val s-a răspândit în mod sistematic pe întreg teritoriul României, reproducând în
mod identic unele modele de clădiri din întreaga țară și configurând noile cartiere, formând astfel
insule deschise. După aproape 40 de ani de utilizare intensivă, aceste clădiri necesită renovare
și, la fel ca și spațiile din jurul lor, care, atunci când nu sunt rezervate/ocupate de locuri de joacă
pentru copii, sunt în cea mai mare parte neglijate, exploatate drept parcări și privatizate de public
- celebrul model al garajelor construite între blocuri. Prin urmare, timpul este favorabil unei
reflecții aprofundate asupra modului cel mai adecvat de a revigora în mod durabil aceste spații
pentru următorii cincizeci de ani. Mai ales că un efect de parghie este imaginabil ca rezultat al
reproductibilității soluțiilor pe întreg teritoriul țării.
În aceast cadru, studenții au fost coordonați de îndrumătorii lor din Cluj, respectiv
din Bruxelles: Romeo Cuc, Bernard Deprez și Isabelle Prignot. Ei au făcut posibil ca problemele
și posibilele soluții să fie cât se poate de clare pentru un public neinițiat, adică pentru locuitorii
cartierului. În jurul machetei scara 1:1 care ilustra „o posibilă renovare” (inspirată din proiectul
Cartierul Posibil al Ralucăi Sabău și din lucrările arhitecților Lacaton-Vasal și realizată de Asociația
Undaverde prin intermediul lui Romeo Cuc), lângă lucrările decorative realizate de elevii Laurei
Borotea și Petre Căpriță de la Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu-Mureș, studenții și-au expus
reflecțiile și au continuat, pe parcursul zilei, cu discuții și interviuri cu locuitorii de toate vârstele,
scopul lucrării fiind de a identifica împreună cu ei noi rezerve de spații, noi surse de idei, funcții,
reuniuni și legături.
De asemenea, au fost expuse proiectele realizate de studenți în cadrul workshopului
TudorDurabil 2015. Atunci, cartierul Tudor a reprezentat obiectul muncii studenților din INSA
Strasbourg, sub îndrumarea lui Isabelle Prignot și a lui Romeo CUC, precum și a profesorului INSA,
Emmanuelle Andréani. Proiectele de atunci au fost și subiectul unei expoziții locale.
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IMAGINI DIN TIMPUL WORKSHOPULUI IMPROVING TUDOR

Vizită în cartier. Interacțiune cu comunitatea
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Conferințe tematice. Ateliere de lucru în echipe.
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Prezentarea finală a proiectelor în cartierul Tudor Vladimirescu.
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ADMINISTRAȚIE

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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GSEducationalVersion
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DENSITATE
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ENERGIE

䔀䌀䠀䤀倀䄀㨀
匀吀刀伀䤀䄀 一愀搀椀渀愀
䌀츀䴀倀䔀䄀一 䄀氀攀砀愀渀搀爀愀
䴀唀吀一䔀䄀一 䐀愀瘀椀搀
刀唀䨀伀䤀ⴀ刀䄀䐀唀 䤀漀愀渀愀
䌀刀䄀䤀伀嘀䔀䄀一唀 䄀氀洀愀
倀吀
倀吀刀䄀唀䰀吀 䴀愀爀椀攀
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䰀甀洀椀渀愀 渀愀琀甀爀愀氀́ 渀 猀瀀愀ᬂ椀甀氀 搀椀渀琀爀攀 戀氀漀挀甀爀椀 椀愀爀渀愀

倀爀漀戀氀攀洀攀 椀搀攀渀琀椀昀椀挀愀琀攀㨀
䨀甀洀́琀愀琀攀愀 搀攀 猀甀搀 愀 瀀愀爀挀甀氀甀椀 渀甀 瀀爀椀洀攀ᤂ琀攀 氀甀洀椀渀愀 猀漀氀愀爀愀
搀椀爀攀挀琀愀 椀愀爀渀愀⸀
䰀甀洀椀渀́ 猀漀氀愀爀́ 搀漀愀爀 㔀ⴀ㘀 漀爀攀 瀀攀 稀椀⸀
匀漀氀甀ᬂ椀椀㨀
匀瀀愀ᬂ椀椀 搀攀 樀漀愀挀́ 挀漀渀挀攀渀琀爀愀琀攀 渀 瀀愀爀琀攀愀 椀椀氀甀洀椀渀愀琀́⸀
䤀氀甀洀椀渀愀爀攀 瀀甀戀氀椀挀́ 愀搀攀挀瘀愀琀́⸀

䴀愀琀攀爀椀愀氀攀氀攀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀瘀攀 瀀攀渀琀爀甀 琀攀爀洀漀椀稀漀氀愀爀攀 ᤂ椀 昀椀渀椀猀愀樀 瀀漀琀
瀀́爀攀愀 渀椀ᤂ琀攀 挀漀猀琀甀爀椀 猀甀瀀氀椀洀攀渀琀愀爀攀 渀攀樀甀猀琀椀昀椀挀愀琀攀Ⰰ 渀猀́ 猀甀渀琀 洀愀ⴀ
琀攀爀椀愀氀攀 氀漀挀愀氀攀Ⰰ 洀甀氀琀 洀愀椀 甀ᤂ漀爀 搀攀 昀愀戀爀椀挀愀琀 ᤂ椀 挀甀 挀愀爀愀挀琀攀爀 攀挀漀ⴀ
氀漀最椀挀⸀ 츀渀 愀挀攀猀琀 昀攀氀 攀猀琀攀 猀甀猀ᬂ椀渀甀琀́ 攀挀漀渀漀洀椀愀 氀漀挀愀氀́Ⰰ 猀攀 椀洀瀀氀攀ⴀ
洀攀渀琀攀愀稀́ 渀椀ᤂ琀攀 猀漀氀甀ᬂ椀椀 洀甀氀琀 洀愀椀 搀甀爀愀戀椀氀攀 渀 琀椀洀瀀 ᤂ椀Ⰰ 搀愀挀́ 攀猀琀攀
渀攀挀攀猀愀爀Ⰰ 洀甀氀琀 洀愀椀 甀ᤂ漀爀 搀攀 渀氀漀挀甀椀琀⸀

䰀甀洀椀渀愀 渀愀琀甀爀愀氀́ 渀 猀瀀愀ᬂ椀甀氀 搀椀渀琀爀攀 戀氀漀挀甀爀椀 瘀愀爀愀

倀爀漀戀氀攀洀攀㨀
娀漀渀愀 挀攀渀琀爀愀氀́ 氀椀瀀猀椀琀́ 搀攀 甀洀戀爀́ 瀀攀 渀琀爀攀愀最愀 搀甀爀愀琀́ 愀 稀椀氀攀椀⸀
嘀攀最攀琀愀ᬂ椀愀 挀攀 愀爀 瀀甀琀攀愀 漀昀攀爀椀 甀洀戀爀́ 攀 愀ᤂ攀稀愀琀́ 瀀攀爀椀洀攀琀爀愀氀⸀
匀漀氀甀ᬂ椀椀㨀
䄀洀攀渀樀愀爀攀愀 搀攀 猀瀀愀ᬂ椀椀 甀洀戀爀椀琀攀 渀 挀攀渀琀爀甀氀 瀀愀爀挀甀氀甀椀⸀
倀氀愀渀琀愀爀攀愀 搀攀 愀爀戀漀爀椀 渀 挀攀渀琀爀甀⸀
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Se regăsesc câteva elemente care
creează discomfort în cartier:

1

Lipsa iluminatului stradal
Pietoni nu se simt in siguranta in cartier
pe timp de noapte si acest lucru creaza
sentimentul de frica, in special pentru
copii.

Pentru a remedia aceasta problema noi
propunem amplasarea stalpilor de
iluminat public suplimentari care sa
completeze absenta acestora si sa ofere o
stare de siguranta pietonului in orice
moment al zilei.

MOBILITATE

2
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Zgomotul abundent

Persoanele in varsta pot fi deranjate de zgomotul provocat uneori
de trafic.
Noi propunem dezvoltarea vegetatiei care poate
actiona ca o bariera ce ar
ameliora propagarea zgomotelor dinspre strada.
Totodata aceasta interventie ar contribui la im
bunatatirea ambiantei
generale a traseelor pietonale si a cartierului.

35

3 Lipsa rampelor pentru persoanele cu dizabilitati
Persoanele cu dizabilitati sunt neglijate si
puse in dificultate. Spatiile publice nu dispun
de rampe ceea ce poate ingreuna mobilitatea
unor persoane.


Una din principalele problem ale cartierului este lipsa
infrastructurii pentru utilizatorii mijloacelor de
transport velo: biciclete, trotinete, role, skateboard, etc.

Se propune o reamenajare
a albiei râului pentru a
facilita și încuraja
activitățile sportive în aer

Plasarea de rampe adiacente scarilor poate
imbunatatii mobilitatea cartierului in general si a oferii acces usor pentru toata lumea.
De asemenea instalarea de emitatoare pentru atentionarea sonora a nevazatorilor este o aditie necesara.

4

Lipsa amenajarilor pentru animalele de
companie.

Animalele cetatenilor nu au
spatii special amenajate
pentru acestea si nici cosuri de
gunoi care sa promoveze curatarea in urma animalului.
Pentru rezolvarea acestei probleme
propunem amenajarea traseelor
principale cu lazi cu nisip si cosuri
echipate cu pungi pentru curatarea
resturilor.

Propunere pavare a
5 zonelor
neamenajate si

de schimbare a pavajului deteriorat.

36

Totodata se propune si implementarea unui
sistem de biciclete publice pe care le poate
accesa orice cetățean și a unor parcări
personale securizate de biciclete.
Pentru a asigura protecția
bicicliștilor și pentru a evita
zona deja aglomerată a
cartierului, am izolat benzile
de biciclete și am gandit un
traseu ocolitor pe albia râului.
Deasemenea am marit
numarul de rampe
pentru a facilita
accesul.
37
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Cartierul dispune de un numar mare de stații de autobuz
de unde cetățenii se pot deplasa peste tot în oraș dar cea
mai mare problemă este timpul de așteptare.
Cetatenii sunt nevoiti sa astepte intre 30 si 60 de minute
pentru urmatorul autobuz in caz ca il pierd pe cel precedent.

Se observa ca oamenii prefera sa
foloseasca masina in locul oricarui alt tip de mijloc de transport. Acest lucru face ca spatiul
public sa e dominat de garaje si
astfel sa isi piarda calitatea
Se propune eliminarea garajelor și înlociuirea acestora cu
spații de parcare dezvoltate
pe vertical aaate în diferite
locuri din cartier.
Aceste parcări nu se aaă la mai
mult de 5 minute de mers pe
jos fata de orice cladire de
apartamente din zonă.

Se propune marirea numărului de autobuze
disponibile pentru fuecare linie ceea ce ar
duce la creșterea frecvenței acestora si ar
diminua considerabil timpul de așteptare.

Deasemenea se propune achiziționarea
de autobuze performante si
înbunătățirea stării stațiilor de autobuz
prin dotarea lor cu platforme inaltate
pentru a facilita accesul penrsoanelor in
varsta si cu dizabilitati. Totodata si
implementarea de aparate de eliberat
bile
bilete corespunzatoare.

Propuneri pentru
imbunatatirea
statiilor de
autobuz

Problema cumpărăturilor poate
eﬃcient rezolvată prin gândirea unui system de depozitare
la parterul clădirilor. În fata
blocurilor se aaă atât locuri de
parcare temporare, cât și locuri
de parcare destinate perdezabilit
soanelor cu dezabilități.

Parcare
sigura
38

Parcare echipata
pentru masinile
electrice
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SOCIALIZARE
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Unde putem să ne jucăm?

Unde putem desena?

Unde putem petrece timp împreună?

Unde ne putem odihni?

Unde ne putem plimba?
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ADMINISTRAȚIE
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ZIUA CARTIERULUI TUDOR
52

LOCALIZARE ZIUA CARTIERULUI TUDOR
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AXONOMETRIE CU ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA CARTIERULUI
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CARTIERUL POSIBIL. Intervenții arhitecturale în orașul postsocialist Regenerarea urbană a cartierului Tudor Vladimirescu, Tîrgu-Mureș

CARTIERUL POSIBIL, arh. Raluca Sabău

Raluca Sabău

56

CARTIERUL POSIBIL vorbește despre proximitate, mixitate funcțională, sustenabilitate,
regenerare urbană, reabilitare arhitecturală, îmbunătățirea calității vieții într-un cartier de
blocuri socialiste, Tudor Vladimirescu din Târgu-Mureș. Lucrarea își propune să efectueze
o evaluare critică a patrimoniului socialist al locuirii, prin analiza unui cartier specific și
reprezentativ, căutând formularea unui posibil model de regenerare urbană și reabilitare
arhitecturală prin intervenții sensibile la context. Înțelegând evoluția acestor cartiere,
propunerile se referă la intervenții în spațiului public, conversia unor clădiri existente care șiau pierdul rolul – centrale termice de cartier – și densificare – extinderea blocurilor socialiste,
folosirea acoperișurilor ca spații comune și sere, adăugarea unor structuri atașate de calcane
și folosirea lor pentru noi tipologii de locuințe. Intervențiile și instrumentele de lucru vin ca o
încercare de revitalizare a spațiului urban postsocialist.
Instalația de arhitectură, macheta scara 1:1 pe fațada unuia dintre blocurile din incinta parcului
a ilustrat pentru două zile, la scară umană, proiectul de diploma al arh. Raluca Sabău.
Comunitatea a înțeles că reabilitarea unui bloc înseamnă mai mult decât acoperirea acestuia
cu polistiren. Am vorbit prin machetă despre mai multă lumină și aport solar, despre calitatea
aerului, despre eficiență energetică, despre îmbunătățirea structurii blocului, și despre o altă
față a acestuia și ne-am bucurat împreună de sere și terase înverzite obținute printr-o extensie
pe structură metalică care poate reabilita structural blocul. Toate acestea s-ar traduce, în
realitate ca o îmbunătățire reală a calității vieții într-un astfel de bloc.

CONCEPT „BLOCUL ÎN VIITOR” pentru MACHETA sc. 1:1 (INSTALAȚIE TEMPORARĂ) - str. Armoniei 24
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MACHETA 1:1, STR. ARMONIEI, NR. 24
60

BLOCUL DIN STR. ARMONIEI, NR. 24 - ÎNAINTE

BLOCUL DIN STR. ARMONIEI, NR. 24 - DUPĂ
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IMAGINI ZIUA CARTIERULUI TUDOR
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BLOCULMEU.RO

Ca o continuare a proiectelor TudorDurabil 2015, Mnemonics 2018, Cartierul Posibil 2018,
Improving Tudor 2019 și Ziua Cartierului Tudor, Asociația UNDAVERDE a lansat campania
națională www.bloculmeu.ro, cu scopul de a vedea câți oameni din întreaga țară își doresc un
astfel de bloc. Locuitorii blocurilor socialiste pot trimite mesajul „vreau și eu un altfel de bloc”
accesând site-ul și completând chestionarul, iar pasul următor firesc va fi construirea unui
proiect pilot.
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CE URMEAZĂ?
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