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CUVÂNT ÎNAINTE

 S-au întâmplat multe în Parcul Feroviari-
lor în acest an. 
 Au fost fel și fel de evenimente artistice și 
culturale, construieli și dezbateri. Au fost concur-
suri de idei, instalații temporare, picnicuri și seri 
de film. Ne-am gândit să le avem pe toate 
centrate undeva, pentru a vedea ce am reușit să 
facem până acum și ce ne mai propunem să 
facem în perioada care urmează. 
 Evenimentele din Parc din acest an au 
fost mobilizate de un fapt simplu, dar foarte 
important: Parcul a revenit orașului și urmează a 
fi redat și cetățenilor. Iar activitățile culturale și 
artistice din acest an au fost menite să prefigureze 
tocmai transformarea Parcului.
 Credem că în acest proces de transfor-
mare - care acum o să fie extins și spre alți actori 
- e bine să avem o vedere asupra vieții trecute, și 
prezente a Parcului Feroviarilor. 
 Un tablou a ceea ce a fost Parcul cândva, 
ce a ajuns să fie, dar și posibilitățile sale de 
utilizare în viitorul apropiat. Am vrut să aflăm ce 
a fost, ce a însemnat Parcul pentru oamenii care 
au relaționat cu acesta, și la fel de important, au 
relaționat unii cu ceilalți în Parc. 
 Dacă am aflat ceva important în acest an, 
aceasta se referă le exact această bidirecționali-
tate: comunitatea crează parcul și parcul crează 
comunitatea.
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UN MANIFEST PENTRU PARC

 Parcul Feroviarilor va fi primul rând un parc 
public și cu acces liber. Dar poate fi mult mai mult 
decât atât.

 Niciun parc nu se naște în urma unei ame-
najări. Un parc se naște în urma folosinței de către 
cetățeni și se renaște de fiecare dată când e folosit 
în moduri noi. De aceea Parcul Feroviarilor nu 
poate fi gândit o singură dată, ci trebuie gândit 
pentru o permanentă regândire.

 În acest moment zona Parcului este 
subiectul unor transformări urbanistice majore, 
care schimbă compoziția socială a zonei chiar în 
următorii 5 ani. Apariția unor noi blocuri de aparta-
mente, firme de industrii creative și malluri gene-
rează în următorii ani un flux mare de oameni care 
trăiesc și lucrează - folosesc zona Parcului. Este 
firesc ca atunci când gândim Parcul să luăm în 
considerare și nevoile și interesele acestora.

 Dar faptul că parcul trebuie gândit pentru 
regândire înseamnă că trebuie să luăm în consid-
erare nu doar nevoile dar și energiile și ideile pe 
care acești oameni le vor genera în parc. Atunci 
gospodărirea parcului va trebui să însemne un 
sistem care să susțină în mod activ acele energii 
care transformă nu doar înțelesurile parcului ci 
până la urmă chiar Parcul.

 Miza valorificării acestor energii depășește 
Parcul Feroviarilor, pentru că ele au potențialul de 
a prefigura direcțiile de transformare a relației 
cetățean-oraș în deceniile care vin. Energiile acto-
rilor implicați în regândirea, refolosirea, și redefini-
rea continuă a Parcului au capacitatea să piloteze 
noi modele de transformare a orașului.

 Între factorii cheie ai acestei transformării 
găsim, alături de cetățeni, administrația locală, 
universitățile, și industriile culturale și creative ale 
Clujului. Cu implicarea acestor actori parcul va 
putea deveni un laborator urban la nivel european. 
Parcul Feroviarilor poate fi acel loc în care puteam 
imagina, testa și dezvolta noi tipuri de alianțe între 
actorii sociali, pe termen lung.

 Fiecare din acești actori este co-creator al 
orașului, iar cheia demersului este îmbinarea local-
izată a unor procese care până acum se dezvoltau 
în paralel, într-un arhipelag de rețele de producție 

hibride, cu scopul de a produce procese de 
producție socială emancipatoare. În contextul 
noilor strategii europene de inovare, și cu impli-
carea unor parteneri europeni, dezvoltarea aces-
tor rețele de producție hibride propune noi 
modele de inovare societală, cu o profundă miză 
națională și europeană.

 Considerăm că cetățenia activă, educația, 
cultura, industriile creative și administrația Cluju-
lui au capacitatea și maturitatea de a asigura 
implementarea cu succes a acestui proiect.
 
 De aceea, invităm actorii societali 
responsabili la un proces strategic de dezvoltare 
conceptuală a unui laboratorul urban de inovare 
societală la nivel european localizat în Parcul 
Feroviarilor, convinși că acest proces va putea să 
ofere noi repere chiar și concursului arhitectural 
care urmează a fi lansat la sfârșitul acest an.

 Parcul Feroviarilor este și trebuie să fie un 
parc. Dar în perspectiva deceniilor care o să 
treacă deasupra Clujului, a Parcului Feroviarilor, 
și a noastră a cetățenilor a începe această regân-
dire este o responsabilitate și o oportunitate 
unică.



SCURT ISTORIC AL 
PARCULUI FEROVIARILOR
 Parcul Feroviarilor ocupă un loc aparte în 
memoria și istoria Clujului. 

 De la găzduirea unui târg de vite acum peste 
100 de ani, zona a trecut prin multiple transformări 
de-a lungul timpului. Legenda locală precizează că 
un anume Rákóczi Bácsi a mobilizat în anii ‘60 river-
ani pentru a organiza spațiul verde, într-un parc 
public cu alei, trandafiri și copaci. 

 În următoarele două decade, Parcul Fero-
viarilor a găzduit spectacole de circ și caravane cu 
artiști ce vizitau orașul. În anii ‘80, statul a decis trans-
formarea parcului într-un loc de agrement pentru 
cei mici, luând astfel viață Orășelul Copiilor.   
 Fiind administrat de Căile Ferate Române, 
parcul a preluat o tematică feroviară: și-a făcut 
apariția vestitul trenuleț care făcea turul parcului, 
locomotive, și o mică gară. S-au construit de aseme-
nea o scenă publică, un patinoar, terenuri de sport și 
o fântână publică cu pești.

 Începând cu anii ‘90 parcul a intrat într-un 
proces de hibernare și progresivă deteriorare. 
Privatizarea parcului a fost la limită evitată datorită 
mobilizărilor cetățenești, iar parcul a rămas în contin-
uare domeniu public de stat administrat de CFR 
până în vara anului 2017.

 Îndelungul proces de apropriere cetățeneas-
că a parcului s-a materializat printr-o hotărâre de 
guvern ce vizează transferarea domeniului verde 
Feroviarilor în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca. 
Primăria și-a propus să îl reamenajeze și au fost 
demarate procedurile administrative, însă procesul 
va dura o vreme. 

 Între timp, a fost înaintat un exercițiu de 
regenerare urbană participativă, un efort comun 
pentru activarea celui de-al doilea spațiu verde ca 
mărime din Cluj.

REVENIREA ÎN PATRIMONIUL 
MUNICIPAL ȘI NEVOIA 
REAPROPRIERII PARCULUI 
 O dată transferat Parcul în patrimoniul 
municipiului Cluj-Napoca, a survenit o nouă între-
bare: ce este de făcut cu acest spațiu verde? Ca 
atare, se conturează o nevoie de a dezbate, în 
primul rând, nevoile comunității, cât și posibilitățile 
și capacitățile parcului de a fi integrat într-un cadru 
mai larg, cel social și urban.

 Fiind al doilea spațiu verde public ca 
mărime din oraș, cu ale sale 5.4 hectare, tendința 
generală este aceea de a pune ca fiind prioritară 
nevoia largă, cea socială și urbană, existând șansa 
să fie ignorată nevoia reală a comunității care 
locuiește în jurul sau frecventează parcul. 

 Suntem de acord cu acest fapt, orice spațiu 
public trebuie să deservească publicul, dar, spre a 
putea deservi cu adevărat oamenii care folosesc 
sau trec pe lângă un spațiu public, precum Parcul 
Feroviarilor, trebuie cunoscute pe cât de bine 
posibil dorințele acestora. Ca atare, nu putem 
despărți nevoile comunității de cadrul larg. Putem 
spune lesne, atunci, că Parcul Feroviarilor trebuie 
să fie un parc creat de către cetățeni, cu cetățeni, 
pentru cetățeni.

 Drept urmare, întrebarea inițială se trans-
formă în ceva nou, și de data aceasta, o afirmație: 
Parcul Feroviarilor trebuie să fie reapropriat de 
către cetățeni pe cât de mult se poate. Problema 
nu mai constă în ce este de făcut cu parcul, ci în a 
defini și pune în practică noi mecanisme care să 
faciliteze posibilitatea ca oamenii să poată decide 
cum va fi transformat acest spațiu public. Pentru 
că nu trebuie să omitem că spațiul în care se află 
acest loc este într-o dezvoltare continuă și rapidă.

 Marea problematică contemporană este 
faptul că dezvoltarea este din ce în ce mai puțin 
”umană”, ceea ce crează discrepanțe tot mai mari 
între om și spațiul în care își duce viața de zi cu zi. 

 Cu cât mai mare discrepanța, cu atât se 
simte omul mai alienat de fix acea spațialitate 
care ar trebui să-i fie caldă, apropiată – zona în 
care locuiește, spațiile publice în care se plimbă, 
zonele prin care trece înspre școală sau muncă, 
etc. 

 De aceea este importantă această 
reapropriere a acestui parc uitat timp de decenii: 
spre a permite o revigorare mai înceată, mai 
apropiată nevoilor umane și nu a dezvoltărilor și 
dezvoltatorilor, care sunt centrați mai mult pe 
componenta economică a vieții cotidiene.

 De asemenea, reapropriind acest parc, se 
crează un context optim de a regândi modurile 
de interacțiune cu administrația locală și alte 
instituții ale statului. Acestea nu mai sunt doar 
niște entități parcă îndepărtate, ci devin parte 
dintr-o rețea în care se poate integra oricine 
dorește să participe. 

 Fie că este vorba despre cetățeni, vecini 
organizați într-o asociație, ONG-uri, activiști, 
administrația locală, prin lărgirea spectrului 
decizional se începe schimbarea paradigmei 
centralizante într-una descentralizantă, a cărei 
localizare este nucleizată și disparată în diverse 
spații ale orașului: deciziile nu se vor mai lua 
numai în camerele unor clădiri centrale ale insti-
tuțiilor de stat, ci și sub copacii din Parcul Fero-
viarilor, sau în camera de zi a unuia dintre vecinii 
acestui spațiu verde.

 Ca atare, miza este una mult mai mare 
decât pare la prima vedere: poate suna un pic 
naiv, să luăm decizii sub copacii unui parc, deci-
zii care vor afecta zeci și sute de concetățeni, dar, 
de fapt, este vorba despre un proces de restruc-
turare privind ceea ce înțelegem prin ”a lua o 
decizie”, dându-ne seama că, de fapt, o decizie 



care să fie și pusă în aplicare ulterior, folosind 
mecanismele legale și administrative poate fi 
luată și de către cei care nu au neapărat o poziție 
ca atare, ci doresc doar să participe, mânați de 
un interes comun cu privire la un subiect care le 
este apropiat lor, comunității din care fac parte și 
a vieții sociale imediate.

 Putem spune, deci, că Parcul Feroviarilor 
poate fi mai mult decât un Parc al Feroviarilor. 
Poate fi un punct de plecare în diverse practici 
sociale de regândire a spațiului public, atât cel 
fizic (ca spațiu verde, de exemplu), cât și la nivel 
de imaginar social (modul în care percepem și 
aplicăm anumite practici comunitare). 

 Dar cum facem asta? Care sunt primii 
pași spre a crea acest context de schimbare? 
Cum putem reintegra Parcul Feroviarilor înapoi 
în structura urbană, socială, culturală a Clujului? 
Acestea sunt doar câteva întrebări din multele 
posibile, iar la finalul acestei cărți, după cele 
câteva luni de evenimente, acțiuni, inițiative și 
dezbateri, ne vom putea da seama ceea ce s-a 
reușit până acuma, ce nu, și, cel mai important, 
ce este de făcut în perioada următoare.

PARCUL FEROVIARILOR ÎNTRE 
DESCHIDERE ȘI COMODIFICARE
(MARINA MIRONICA)
 Parcul Feroviarilor este un exemplu de spațiu 
urban care ilustrează perfect procesele care au loc 
într-un oraș cum este Clujul, adică prins în vâltoarea 
restructurării urbane și a investițiilor imobiliare. Aces-
tea se datorează modului în care sunt reglementate 
atât piața imobiliară cât și politicile de locuire de la 
noi. 

 Specificul geografic al orașului face ca zona 
din vecinătatea Parcului să fie la distanțe rezonabile 
de centru, în contextul în care restructurarea urbană 
presupune densificarea zonelor intra-urbane. 
Posibilitatea de a organiza zona în jurul unui spațiu 
verde de dimensiuni mari cum este Parcul Feroviari-
lor face să crească interesul capitaliștilor, dar și al 
activiștilor, artiștilor care își doresc îmbunătățirea 
imaginii și calității zonei respective. 

 Deși necesitatea de spații verzi a orașului 
este mult peste capacitatea existentă, statutul 
parcului a fost suspendat în procese birocratice, 
tentative de privatizare și interese private. Cele peste 
5 hectare de spațiu verde pe care îl presupune 
Parcul Feroviarilor au fost reintroduse în circuitul 
proprietății publice în 2017 ca urmare a imposibil-
ității de privatizare, dar mai ales din cauza reactivării 
zonei Abator-Flacăra. 

 Dezvoltările imobiliare care au apărut în 
ultimii doi-trei ani pe fostele platforme industriale 
aflate în zona pericentrală a orașului au crescut și 
profitabilitatea investițiilor în fostul cartier muncito-
resc, aflat în apropiere de gară și parc. Existența unui 
parc în apropierea zonelor rezidențiale sporește 
substanțial prestigiul și deci, prețul metrului pătrat. 

 Prin urmare, se poate vorbi de o comodifi-
care a spațiului verde care va fi noul Parcul Feroviari-
lor încă înainte ca parcul să fie amenajat sau clădirile 
construite. Sporul de imagine pe care îl obțin 
automat locațiile vecine parcului apare din două 
motive. Primul este prezentarea noilor construcții, fie 
ele birouri sau locuințe ca fiind în vecinătatea unui 

parc, ceea ce include aer curat, apropiere de even-
tuale activități sociale și culturale. 

 Al doilea motiv este aura parcului, creată 
de artiștii și activiștii implicați în reactivarea și 
repopularea parcului. Acesta este rezultatul faptu-
lui că se atrage atenția asupra importanței 
implicării personale care reorientează activitățile 
sociale și pun accentul pe alternativitatea acestui 
spațiu verde, inexistent anterior pe harta mentală 
a orășenilor.

 Cu toate acestea, Parcul Feroviarilor este 
un spațiu extrem de necesar populației Clujului, 
iar posibilitatea de a construi o comunitate în jurul 
acestui loc trebuie valorificată. Acțiunile pe care 
le-am văzut întreprinse până acum au un rol 
important în decongestionarea zonelor tradițional 
utilizate și descentralizarea evenimentelor cultur-
ale sau civice. 

 Rămâne deschisă întrebarea referitoare la 
cine și în ce mod ar trebui să prezinte parcul către 
cetățeni și mai ales modul în care ei, cetățenii vin 
cu propriile imaginarii în ceea ce privește acest 
spațiu atunci când se iau decizii despre reorgani-
zarea radicală a terenului. Este necesar un proces 
amplu de consultări cu populația, însoțit de studii 
de specialitate care să vină cu o hartă cât mai 
inclusivă și oportună pentru zona întreagă, aflată 
în transformare.



interviu cu un cetățean
( realizat de Flaviu Petean )

 Pentru fiecare istorie ”oficială”, există o 
paletă largă de istorii personale, subiective. În 
cele ce urmează, vă vom prezenta un scurt 
interviu cu o astfel de istorie subiectivă:

***
 Vreau să-mi povestiți despre Rákóczi 
Bácsi și un pic despre acest început al parcului 
care-i comunitar și nu-i administrativ și nu-i 
politic, e al comunității și tocmai asta vrem: o 
reîntoarcere la spiritul ăsta de comunitate. 
Asta-i prima întrebare. A doua întrebare va fi 
legată de cum foloseați parcul în trecut, în 
copilărie și apoi în tinerețe și cu cine.
 
 Așa…
 
 ..și cum îl folosiți în ziua de astăzi, și cu 
cine, dacă-l folosiți. Să începem cu Rákóczi 
Bácsi, vă rog.
 
 Începem cu-nceputul atuncea. Eu 
locuiesc pe Porumbeilor din 59. Atuncea m-am 
mutat, aveam șase ani. Stradă apropiată de 
parc, care-i aicea. În 61 s-a pornit o acțiune 
de...parcul arăta groaznic, deci era....tufe, cum îi 
acuma, mai rău, s-o stricat. Dar, datorită unor 
oameni cu inimă, nu știu… .

 Deci pe vremea aia, erau președinți pe 
străzi. Pe vremea aia, în anii 60. Președintele 
străzii ținea legătura permanent cu Consiliul 
Popular, cum era pe vremea aia. Și el mergea la 
Consiliul Popular și zicea: băi, uite, trebuie să 
organizăm acțiunea asta. Probabil Rákóczi 
Bácsi de care tot am pomenit, ținând legătura 
cu ăsta, a zis: măi , trebuie făcută curățenie, 
trebuie reamenajat parcul. 

 Omu, fiind foarte ascultat de toți 
concetățenii, nu numai de pe Porumbeilor, și de 
primprejur, că o luat legătura cu ceilalți președ-
inți de străzi. S-a adunat tot cartierul, cu mic cu 
mare-deci eu fiind copil, aveam șapte ani, opt 
ani. Greble, sape cazmale, lopeți. Toată lumea 

(gesticulează simulând că ține o lopată 
sprijinită pe umăr). 

 Era un șir indian, de pe toate străzile 
veneau oamenii, deci fără nicio problemă. Au 
venit și noi de fapt, eu cu părinții mei, ceilalți 
copii cu părinții lor, și așa mai departe… Noi 
am făcut parcul! Toată faleza care-o vezi pe 
Someș, așa, noi am făcut-o! Deci eu am 
contribuit personal la chestia asta- ca și copil, 
cât am putut, normal.
 
 Da, da.
 
 Bun, s-o terminat povestea. Ok. Acei 
oameni minunați care știau să adune alți 
oameni s-au dus. S-au dus, au îmbătrânit, 
asta-i viața! Au trecut vremurile, nu s-o mai 
făcut nimic.

 Ce s-a făcut în parcul ăsta, deci după 
ce l-am amenajat noi, este chestia asta care-o 
vezi aicea (arată probabil spre fântână) și 
este un  rotund mai încolo și-un mic teren de 
fotbal lângă el-teren pe care eu am jucat 
fotbal când eram copil, jucam la Libertatea, 
care...mă rog, acolo. Atât.

 Având în vedere că poziționarea 
Parcului Feroviarilor era una totuși relativ 
centrală, pe vremea aia în anii 60, circurile 
care veneau: Circul din București, din Buda-
pesta, din Praga...orice circ care venea, aicea 
venea. Aicea venea circul. 

 Eu am trăit lângă circ, toată ziua eram 
lângă circ, așa de fain era, am învățat de 
toate! Foarte bine-o fost. Asta era singura 
distracție, pe lângă asta mai venea celebrul 
linghișpir, chestia aia care se-nvârte așa și 
ăstea. Cam atâta s-a-ntâmplat până 
pân...după aia o dispărut circurile de-aicea. 
Ultimul circ care a fost în zonă a fost un circ 
din Moscova în apă.



 Someș?
 
 (dă din cap în semn că nu) Era pe malul 
Someșului, dar locația era lângă pod unde acuma 
e un cămin de gaz; deci cum treci podul spre 
Traian, pe stânga, este acolo un cămin de gaz, da- 
acolo nu era cămin de gaz, și pe terenul ăla s-a 
amenajat un circ pe apă. De ce lângă Someș? Ca să 
își ie oamenii apă. A fost extraordinar, eu am fost la 
circul ăla. 

 De-atuncea nu s-o mai întâmplat nimic 
deosebit, atâta că veneau circarii ăștia cu linghișpi-
rul, cu căluții, cu ălea. Au trecut anii, în anii 80, la 
inițiativa nu știu cui, sincer, probabil tot a Consili-
ului Popular, s-o amenajat parcul, implicat fiind și 
CFR-ul, și-o făcut aicea un trenuleț, celebrul 
trenuleț (vorbește cu o fată) Tu nu l-ai prins, că ești 
prea mică. Fiică-mea și fi-meu l-au prins. Un 
trenuleț care chiar de-acolo de la intrare făcea un 
tur al parcului, acolo era gara, sunete celebre de 
tren și chioșcuri foarte multe pe toată aleea asta 
(arată spre alee) chioșcuri de lemn care seamănă 
foarte mult cu chioșcul ăla de la intrare, unde se 
vindeau, dulciuri, de toate. Vată pe băț și așa mai 
departe. Chestia aia o ținut vreo trei ani; deci copiii 
mei erau mici atuncea, or apucat să se bucure de 
un tur cu trenulețul - vai!, ce încântați erau! Era 
foarte bine, la copii asta le plăcea. S-a terminat și 
cu asta. 

 O plecat și trenul, s-au dus și șinele și din 
momentul ăla, parcul a intrat în așteptare. Hai să 
zic așteptare, acuma să vedem ce va fi. Nu s-o mai 
întâmplat nimic de-atunci, absolut nimic!

 
 Și foarte important, era un loc de întâlni-
re, deci era un loc în care vă dădeați întâlnire cu 
alți vecini, veneați așa în grupuri mari sau pur și 
simplu veneați în parc și automat vă întâlneați 
cu rude, prieteni, vecini? Era cultura asta a parcu-
lui când nu era Orășelul Copiilor sau circuri?
 
 Da, bineînțeles că era cultura parcului, 
deci toți care sunt de vârsta mea, deci toți 
prietenii, fetele, băieții, ne-ntâlneam aicea, cate-
goric! Deci era așa, un live. Erau foarte mulți, erau, 
acuma numai sunt, mere pădurețe,  niște pomi 
cu niște mere așa, micuțe, roșii, acre rău de tot 
așa, foarte bune! 

 Deci erau pe-aicea, noi mâncam și mere 
de-ălea. Deci normal că ne-ntâlneam, deci cultu-
ra asta, deci părinții noștri...și-o văzut de-ale lor, 
noi ca și copii, crescând în parcul ăsta, normal că 
ne-ntâlneam, mai ales eu că făcând și fotbal la 
Libertatea, eram toată ziua în parc. 

 L-am îndrăgit, dar de când-după 90- ce 
când o început să intre tot felul...nimeni n-o mai 
venit, și-o făcut fiecare făcutele. Acuma se orga-
nizează tot felul de campionate de fotbal pentru.



CRONOLOGIA EVENIMENTELOR 
DIN PARCUL FEROVIARILOR
 6-9 iulie | Atelier de urbanism participativ

 Prima acțiune de activare a Parcului Feroviarilor a constat în 4 zile de ateliere 
intensive de urbanism participativ și ”construieli” sub îndrumarea artistului Michael 
Kurzwelly (DE) și a colectivului Ars Publica. Res Publica.

 Faptul că a fost lăsat în paragină peste 20 ani a făcut ca Parcul să dispară încet 
din imaginarul nostru. În ultimii ani au avut loc zeci de acțiuni urbanistice / artistice / 
culturale menite să împiedice acest proces. Acum e timpul să facem un nou pas 
pentru a retrezi Parcul Feroviarilor.

 8 iulie | Picnic consultativ

 Pestre 300 de invitații au fost distribuite prin vecinătatea Parcului pentru a 
chema riveranii la un prim exercițiu de consultare. Peste 50 de persoane au dat curs 
invitației și au contribuit, astfel, la trasarea primelor coordonate de nevoi și idei 
despre viitorul parcului. Starea deplorabilă a parcului din ultima decadă au făcut ca 
prima parte a discuiei să fie concentrată pe aspecte elementare de organizare și 
administrare a unui spațiu public, cum ar fi curățenia, siguranța și întreținerea parcu-
lui. În urma consultării au fost generate următoarele idei de amenajare și administra-
re a parcului: 

• Sărbătoarea Parcului - Masa bunei vecinități a cartierului Lupșa în parc
• Muzeu în aer liber - sculpturi
•Labirint din verdeață 
• Evenimente de poezie în parc
• Înregistrarea memoriei sociale 
• Plăcuțe cu descrierea copacilor și a plantelor din parc (botanică)
• Cinematorgraf în aer liber
• Utilizarea de energie regenerabilă la scară mică pentru a crește conștientizarea 
privind sursele alternative de energie - instalație hidro pe Someș pentru încarcare 
telefoane
• Zonă de campare - utilizarea experimentală de campare pentru tineri/elevi pentru 
a promova camparea în natură și a înțelege dimensiunea ecologică a locului
• Amenajarea unei plaje pe malul Someșului
• Loc de desenat pentru copii
• Amenajarea unui parc de adrenalină 
• Teatru de vară
• Aparate de fitness
• Faleză pe malul Someșului
• Ateliere de creație pentru copii
• Terenuri de tenis și minifotbal
• Amenajarea unei piscine publice
• Pistă de biciclete prin parc
• Mese de sah și jocuri de societate
• Zonă de jocuri pentru copii
• Foișoare pentru relaxare și socializare
• Taxi-bărcuță care să călătorească pe malul râului 
• Bărcuțe pentru agremenet
• Pomi propuși: plante suculente, platani, arțari
• Hintă și topogan pentur copii realizate din lemn
• Primarul să vină în vizită
• Administrare idei despre parc
• Trenulețul refăcut
• WC public 





• Harta parcului
• Activități pentru copii
• Crosul parcului
• Zonă dedicată dresării cățeilor - agility 
• Jocuri de găsire a comorii pierdute (treasure hunt)
• Cutie cu sugestii pentru parc
• Pod de sticlă peste someș pentru pietoni - spațiu de socializare deasupra râului
• Zonă de grill 
• Altermall - vânzare/schimb de produse folosite
• Schimb de rețete culinare

 8 iulie - 1 octombrie | Cutia cu sugestii
• Păstrarea unei zone împădurite
• Rastele pentru legat biciclete
• WC-uri publice
• Concerte
• Patinoar pentru role
• Piste pentru trotinete, biciclete, alergat și pennyboard (din ciment)
• Tiroliană
• Ceas cu flori (ex. Parcul din Timișoara)
• Să fie frumos ca pe vremea când era Orășelul Copiilor, cu chioșcuri, trenuleț
• Mai multe intrări în parc
• Camere de luat vederi pentru securitate, paznic
• Toaletarea copacilor la cel puțin 2 m de la sol pentru a fi vizibil tot parcul 
• Coșuri de gunoi
• Bănci din metal sau alt material 
• Amenajarea unui loc special îngrădit pentru căței
• Amenajarea unui loc de joacă pentru copii și carusel
• Amenjarea spațiu de fitness în aer liber
• Trotuarul din jurul parcului să fie eliberat de mașinile parcate 
• Cișmea de apă 
• Vreau pistă de atletism și de cărucioare pentru persoane cu dizabilități
• Terenuri de tenis de câmp, teren de fotbal vara, volei, baschet
• Amfiteatru de vară (pentru organizare spectacole și proiecții filme
• Ponton și bărcuțe pe Someș
• Loc de promenadă cu terase, multe flori și pomi
• Parc istoric cu statui reprezentând personalități ale țării
• Organizarea unui târg de crăciun și ziua copilului 1 iunie sau alte evenimente
• Fântână arteziană luminată și noaptea
• Mini aqua park la malul Someșului
• Denumirea parcului să fie Orășelul Copiilor
• Labirint din gard verde
• Teren de minigolf
• Roata lui ”Horea” ceva asemănător cu Roata din Londra, cea mai mare atracție a parcului
• Mese pentru șah și table, ping pong
• Așteptăm ca Primăria să se implice - activități, spectacole, ateliere copii pe timp de vară
• Amenajare Tonus Gym pentru cei vârstnici,
• Iluminat
• Stație de aplificare cu muzică
• Cafe concert - zile de sărbătoare
• Linghișpir
• Piscină
• Topogan 
• Sală de sport
• Mașinuțe
• Plajă
• Tonete cu băuturi răcoritoare la intrare

Anonim: 
 Ne bucurăm și îmbrățișăm inițiativa dumneavoastră de a revitaliza Parcul Feroviarilor.
 Suntem o familie tânără (cu 2 copii) care locuiește în zonă și așteptăm de mult timp să se ”întâm-
ple” ceva cu acest parc. Ne-ar plăcea, în primul rând, să fie un parc curat. De asemenea, am dori mult să 
existe spații destinate copiilor:
 • topogane, hinte, carusel, etc. pentru copiii mai mici
 • lucruri atractive pentru copiii mai mari (peste 5-6 ani): tiroliană, cățărare (pe frânghie sau pe 
dispozitiv specializat) etc. Aici nu dispun de foarte multe expemple, pentru că nu prea am văzut în Cluj 
astfel de parcuri pentru copiii mai mari (deși sunt convinsă că ar fi un real succes)
 Ar fi frumos, ca, periodic, să se organizeze ateliere de creație pentru copii/concursuri, etc.
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de legătură între cartierele învecinate, parc și Someș; explorarea relației dintre parc și Someș; materializa-
rea și surprinderea micro-istoriei locale; proiecte de experimentare a modurilor în care orașul abordează 
spațiile publice; idei originale legate de felul în care se poate interacționa în mod direct cu apa.

 Proiectele care urmau să fie înscrise în concurs puteau fi instalații și amenajări publice temporare, 
sau evenimente care angrenează comunitatea și îmbunătățesc felul în care este utilizat parcul. Inter-
vențiile trebuiau să fie reversibile și non-invazive, în timp ce participanții își asumă responsabilitatea 
pentru protejarea cadrului natural, reducerea poluării asociate cu propunerile de proiect prin utilizarea 
materialelor reciclabile și prietenoase cu mediul.

 Jurizarea propunerilor de proiecte urma să se desfășoare în trei etape. Prima consta în analizarea 
alinierii proiectelor la criteriile de selecție a concursului, realizată de juriul concursului. Apoi, acestea 
urmau să fie expuse în Parcul Feroviarilor spre a fi votate de către cei prezenți. În baza notării de către juriu 
(50%) și a notării de către comunitatea locală (50%) urma să se stabilească un clasament al proiectelor. Iar 
ultima etapă presupunea selecția finală a proiectelor, în funcție de bugetul disponibil pentru implemen-
tare și a interviurilor cu participanții – unde ar fi fost nevoie de ajustări sau clarificări punctuale.

 25 august | Proiecție film documentar

 30 august | Atelierul de graffiti

 2 septembrie | ARTbecedar 2.9 - atelier de creație pentru copii

 2-3 / 8-9 septembrie | #atelieruldeidei

 1. Cum se va reconfigura parcul în viitorul apropiat – cine folosește parcul și cine îl va folosi

 Sâmbătă, 2 septembrie 2017, în cadrul primei sesiuni de dezbateri #atelieruldeidei, i-am avut ca și 
invitați pe Norbert Petrovici și pe Marina Mironica, din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, 
UBB.

 Norbert a început prin a prezenta modul în care se dezvoltă zona din jurul Parcului Feroviarilor, 
dând ca exemplu reconfigurarea fabricii Flacăra, aflată la câteva minute distanță, care a devenit un com-
plex rezidențial și de birouri. Zona, fiind apropiată de centru, are tendința de a se transforma într-un mediu 
propice companiilor de IT, servicii, Business Process Outsourcing, Knowledge Process Oursourcing. De 
asemenea, se dorește pietonlizarea malului Someșului – având, de asemena, și piste de bicicletă.
 Ca atare, se pun următoarele întrebări importante: Cine va folosi parcul? Va fi parcul unul de prox-
imitate sau unul pentru întreg Clujul? Va fi un spațiu verde presărat de cafenele, sau un mediu primitor 
pentru toat lumea? Aceste întrebări se pun deoarece noile clădiri ce vor fi construite vor fi, în speță, clădiri 
de birouri și locuințe ale noilor angajați – gândite în special persoanelor singure sau familiilor tinere fără 
copii. Noii rezidenți și angajați vor fi din cadrul clasei de mijloc, din zona PR-ului, people skills și cea mana-
gerială, care vor munci în cadrul producerii de cunoaștere, diverse tipuri de operațiuni și muncă creativă.

 Marina adaugă celor spuse mai înainte un detaliu important: în acest context de dezvoltare a zonei 
discutăm despre o gentrificare brutală. Vorbim despre o fostă zonă industrială, care oferă posibilitatea de 
a reconfigura clădiri mari cu ușurință, și, de asemenea, cerința legată de construcții noi cere ca noile clădiri 
să nu fie cu mai puțin de 5 etaje. Un singur avantaj în această extindere pe vertical – și nu orizontal – este 
unul de ordin ecologic.

 2. Ce vrem să se întâmple în parc?

 A doua zi, duminică, în cadrul celei de a doua sesiuni de dezbateri, Rarița Zbranca de la Centrul 
Cultural Clujean ne-a prezentat legăturile dintre cultură și spații verzi/publice. Aflăm că Parcul Feroviarilor 
poate schimba paradigma consumului cultural actual dintre produse culturale de scară mare și participa-
re rară înspre produse de scară mică, dar constante. De asemenea, activarea culturală este strâns legată de 



participarea comunității, și aceasta trebuie îmbinată și cu un acces constant la serviciile sociale, 
promovând, în paralel, și un concept de educație permanentă în jurul parcului. Desigur, trebuie să 
discutăm și despre un management cultural al parcului, care poate fi întreprins alături de un board 
multidisciplinar și trans-instituțional, care va putea promova conceptul de cultură ca pretext pentru 
context – ceea ce va duce la fluidizarea accesului la spații verzi prin intermediul evenimentelor 
culturale. Din punct de vedere al amenajării arhitecturale, se propune o amenajare reversibilă și 
modulară.

 Legat de tematica parcului, ar fi mai multe de discutat, dar cea principală se învârte în jurul 
conceptului de slow park, dându-se ca exemplu modelul fostului aeroport Tempelhof – Berlin, trans-
format într-un spațiu verde și public, și declarat ca fiind o zonă protejată din perspectiva contribuției 
la reducerea efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. Ca atare, Parcul Feroviarilor ar putea deveni 
o zonă care ar contribui activ la reducerea noxelor, față de Parcul Central care este un punct de 
consum masiv de energie (de exemplu, din cauza unor festivale precum Untold), și care face ca zona 
să fie una de emisii ridicare de CO2 – chiar dacă energia se produce în altă parte – și nu una de absor-
bție, așa cum ar trebui să fie în mod normal într-un parc.

 Ca atare, acest concept ar putea determina tipul de evenimente, fiind dictat de această 
politică de conservare/protejare. Se dau ca exemplu doar concerte unplugged sau loc de educație 
permanentă a tinerilor privind importanța conservării spațiilor verzi. Dar parcul nu ar trebui să fie 
dedicat numai unei singure generații, ci să deservească toate categoriile de vârstă și utilizari posibili. 
De asemenea, ar trebui ca parcul să fie utilizat activ de către școlile din jur pentru diverse activități 
didactice, concerte, aniversări sau festivități.

 3. Cum putem activa comunitatea în administrarea parcului?

 A treia sesiune, moderată de către Szakáts István de la Fundatia Altart și experții în antre-
prenoriat social Paula Beudean și Sanda Anca a fost centrată pe procesul de decizionare cu privire 
la utilizarea parcului: cine decide ce se întâmplă în parc? Ca atare, s-a propus fondarea unei asociații, 
a cărei membrii să fie cetățenii, administrația locală, academia, sectorul privat și societatea civilă, 
ceea ce ar duce la inovare socială prin crearea de noi rețele. Aceasta ar trebui să aibă o axă ideologică 
care este revizuită periodic, mai precis, se propune lansarea unui manifest pentru parc care să 
reflecte mecanismele de control și normare. Structura instituțională propusă se centrează pe 
formarea de grupuri de interes (ecologie, animale de companie, educație, cultură, etc.), iar grupurile 
de lucru să fie maximizate numeric (3-13 membri), având un reprezentant. Desigur, pot fi mai multe 
grupuri care lucrează pe aceeași temă, ceea ce ar ducela o fluidizare în propunerea de diverse teme 
și munca pe acestea.

 Un astfel de consiliu ar putea autoriza și facilita activități și evenimente în parc, administra 
resurse proprii pentru evenimente, ar pune la punct un regulament de funcționare și externaliza 
înspre parc o parte din ofertele culturale privind evenimente mici și mijlocii.

 În timpul sesiunii au mai fost generate și alte idei, precum includerea conceptului de ante-
prenoriat social în jurul activităților comerciale din parc. Ca de exemplu, un târg de fermieri/mici 
producători, facilități pentru întreprinderi sociale care doresc să vândă produse în jurul parcului. De 
asemenea, s-a discutat și pe posibilitatea de a include categorii sociale defavorizate în procesul de 
administrare a parcului. Desigur, trebuie monitorizate și analizateinițiativele care se desfășoară în 
parc, ceea ce ar însemna implicarea comunități locale într-un proces de consultare constantă 
privind tipul de evenimente din vecinătatea caselor lor. Nu în ultimul rând, s-ar putea organiza și 
diverse competiții sportive.

 4. Cum va arăta parcul? Perspective arhitecturale și peisagere.

 Sesiunea de dezbateri privind viitorul parcului s-a încheiat cu o întâlnire dedicată amenajării arhitec-
turale și peisagere a spațiului și modalitățile prin care concursul de soluții poat incorpora concluziile exerciți-
ului de consultare publică.

 Vasile Mitrea (arhitect): Domnul sociolog Norbert Petrovici spunea că Parcul Feroviarilor este o 
zonă în mișcare; toată zona în care ne aflăm acum este un punct strategic și nevralgic în același timp; 
dacă Primaria și Comisia de Urbanism ar fi fost într-adevăr niște comisii care să gândească mai departe 
de ziua de azi, zona Abatorului nu trebuia să devină o zonă în care să se facă iarăși blocuri. Această zonă 
împreună cu Grădina Feroviarilor putea să fie acel Centru Cultural Transilvania care ne detașa pe plan 
național.

 Domnul Gadola va face aceste blocuri și văd că se aglomerează foarte mult zona fără să se vadă 
ce se întâmpla cu cartierul din vecinătate, ce se întâmplă cu Someșul și așa mai departe.

 Această grădină trebuie gândita în context urban și nu doar în perimetrul celor 5.3 hectare.

 Mihai Racu (arhitect): Ce s-ar putea întâmpla în parc dincolo de amenajarea vegetației? De exem-
plu, să ai o pistă de alergare, care nu scoate spațiul din zona verde, la fel ca un teren de tenis; să fie o pistă 
cu pământ, dar, de exemplu, mai multe persoane care participaseră la discuție pe tema asta spuneau că 
nu vor neapărat activități care să aducă un număr mare de persoane din afara zonei.

 Marius Moga (arhitect): Nu e o temă doar a vecinilor care au parcul aproape, e o tema care 
include nevoia unui oraș care, prin concursul acesta, vrea să se extindă parcul înspre râu, iar această 
legătură a spațiilor verzi pe marginea râului e evidentă și încă mai poate fi realizată.

 Probabil locuitorii din zonă merg în Parcul Central sau Babeș să își plimbe copii, asta datorita sigu-
ranței pe care nu o au aici în Parcul Feroviarilor, dar asta se poate combate cu o amenajare destul de ușor. 

 Dincolo de asta, sunt aici niște nevoie specifice, e o istorie a locului, o memorie, sunt amintiri care 
pot aduce informații foarte importante; ideea este că cei care locuiesc aici de multă vreme să se reconec-
teze cu parcul, să rezoneze, să vină cu mai mult drag aici.

 Poate un echilibru între locuitori și cei care vin din afara zonei să folosească parcul poate fi atins 
prin aceste inițiative de bugetare participativă, mici intervenții care îmbunătățesc anumite lucruri și 
degrevează Primăria de unele responsabilități.
De asemenea, ar fi oportun ca strada Barbu Patriciu să devină pietonală și să ducă înspre parc.
 
 Comunitatea ar avea un punct important de spus dacă ceva nu e în regula; dacă comunitatea nu 
e de acord cu ceva anume, atunci un proces de consultare, deja inițiat aici, ar putea însemna că deciziile 
sunt negociate mai bine pentru viitorul parcului. 

 Alice Floreanu (arhitect): Proiectele care se dezvoltă în jurul parcului ar trebui deja integrate în 
conceptul de accesibilitate și vizibilitate, și aici mă refer în special la proiectul mare din Abator.

 Cred că provocarea aici este ca amenajarea parcului să nu țină strict de folosirea doar a legăturilor 
directe care există deja cu Mărăștiul.

 Marius Moga: Revin la această schimbare a mediului, schimbare socială mai ales, și vreau să aduc 
în discuție și comunitatea de peste râu, care este și ea o comunitate fie deja formată, sau în formare, sunt 
oameni noi și cred că și această comunitate ar trebui să rezoneze și să acceseze ușor parcul. E o temă de 
accesibilitate care trebuie rezolvată. Poate deveni un centru de cartier, mai ales că are dimensiunea unui 
parc de cartier.

 Dan Clinci (arhitect): Discuția ar trebui să se mute pe caracterul de spațiu public al orașului 
pentru această porțiune. Noi vorbim de un spațiu public cu caracter peisager și nu de un parc. După 
părerea mea, orice spațiu public de pe raza orașului trebuie să aparțină în egală măsură tuturor. Din acest 
punct de vedere, cred că atunci când se vorbește despre o consultare comunitară nu ar trebui sa ne refer-
im la o consultare pe un areal predefinit.



 Ansamblul de lângă parc va aduce 300 de apartamente noi, cu familii formate sau în 
formare de 2-4 persoane, plus un mall care va genera un trafic de poate 50.000 de oameni zilnic; și 
asta deja schimbă caracterul liniștit și semi-rural al zonei cum a fost până acum. E foarte greu să 
încerci sa conservi o stare, care are un farmec al liniștii, al părăsirii, stai și citești într-un colț și nu vrei 
să fie nimeni în jurul tău, dar vrând nevrând, acest spațiu va fi mult mai des utilizat.

 Cei care își doresc un parc-pădure ar trebui să profite de momentul acesta.

 Pe de altă parte, mă uit în jur și observ că starea vegetației e destul de precară în această 
porțiune. Tot caut o piesă cu valoare dendrologică, văd un nuc aici, și mai sunt câțiva arbori pe mar-
gine, dar tot platoul acesta central este o arie subvegetată. Nu îmi dau seama dacă e necesară o 
vegetație densă, cu alei mici: vrem un parc pustiu cu vegetație și alei strâmte pentru îndrăgostiți sau 
un parc pentru evenimente? E o problemă care poate fi rezolvată printr-o sumă de propuneri care 
vor veni în cadrul concursului.

 Prima dată când am avut discuția despre parc, din punct de vedere peisager, și am luat legă-
tura cu cei de la USAMV, ei au dezvoltat aici mai multe licențe, vegetația de pe suprafața asta nu e 
foarte valoroasă, deci va trebui regândit cu totul. Cine vrea fazani ar trebui să se bucure de ei acum, 
probabil vor pleca, deși ar fi bine sa rămână.

 Mi se pare mult mai interesant de discutat subiectul acestei porțiuni a spațiului public 
clujean decât a parcului. E un spațiu public. Evident că e pietonal și că va fi un spațiu verde. 
Termenul de succes al locului poate fi discutat nu numai din perspectiva spațiului verde - asta e doar 
una dintre cele 4 componente. Mai e vorba de accesibilitate, de utilizare, de securitate. Sunt mai 
mulți factori care trebuie discutați la același nivel procentual.

 Discuția cu comunitatea locală, mai ales când este o comunitate proaspăt formată - să zicem 
că ai un cartier cu P+1 cu grădini, sau P+8, dar fără grădini - evident că membrii acestei comunități 
vor fi primii utilizatori. Dar noi suntem în situația în care comunitatea care va locui aici încă nu a 
ajuns, nu îi cunoaștem.

 Toate exercițiile de consultare sunt bune, dar viziunea mea este că părerea cuiva care are un 
buletin de Lupșa nu este mai relevantă față de cineva care locuiește în Mănăștur. Nu trebuie să ne 
rezumăm la componenta locala, urbană a parcului. Cred că putem să facem un pas mai departe. În 
prima faza să ne gândim ce m-ar face pe mine să vin din Mănăștur până aici și în al doilea rând să 
mă gândesc ce m-ar face sa îmi aduc vizitatorii din alte localități să vină aici, sau să vină ei singuri și 
ce o să fie aici. Ce ar face ca acest spațiu, ca să nu îl numesc ca și parc, să intre pe un circuit turistic.

 Iulia Hurducaș (arhitect): Tema de concurs va stabili cumva raportul între spațiul verde și 
spațiul public - care pentru mine deja e un conflict între cât betonăm și cât lăsăm spațiu verde. Și eu 
mi-aș dori un parc care să rămâna verde, cu soluții de alei care să nu fie din beton ci din alte materi-
ale; 
 
 Dan Clinci: Cred că a ține o porțiune de spațiu ca acesta în zona reveriei puținor oameni este 
o sub-valorificare a spațiului, pentru că împiedici câteva sute, mii de oameni, anual, să vină în contact 
prin intermediul unui eveniment pe care nu trebuie să ni-l imaginăm neapărat ca fiind Untold. Pot 
fi concerte de jazz minunate, întruniri ale aeromodeliștilor, etc. 

 Poți să creezi un manual de bună utilizare a unui parc. Și eu sunt într-o oarecare măsură 
nemulțumit de faptul că Untold-ul este găzduit în Parcul Central, dar într-un fel sau altul, trebuie să-l 
locuim cu...dar haideți să scoatem Untold-ul din discuție și să ne închipuim că pot fi aici o serie de work-
shop-uri cu mame și copii și concursuri de triciclete. Nu trebuie să ducem totul în zona industrialului.

 Mihai Racu:  Discuția despre vecini vs oraș, dinamic vs. liniștit, cu toții tindem înspre oraș și să 

nu ne raportăm la două străzi din jurul Parcului, care oricum vor beneficia foarte mult. Și aici cred că nu 
e atât de important caracterul parcului, ci ce facem în jurul lui ca să lăsăm să curgă energia. Dinamic vs. 
calm, desigur, mai puțin Untold, dar ne dorim ca parcul să fie dinamic și aici trebuie să luăm în calcul 
poziția în oraș și țesutul din jur.

 Parcul Feroviarilor nu este ca Parcul Central, la intersecția dintre rute majore, ci e undeva tras 
într-o parte, mai aproape de str. București care e o arteră mai importanta și de care o desparte o zonă 
tampon. E mai degrabă un parc destinație, vii aici pentru că vrei să vii aici.

 Alt pericol este că Primaria a făcut un stadion și o sală polivalentă care generează evenimente. 
Mai e nevoie de două componente, un bazin olimpic, probabil în Parcul Est, și un pationar olimpic închis 
care să funcționeze de-alungul anului, care atunci când s-a discutat despre locație, Parcul Feroviarilor, 
proaspăt intrat în patrimoniul local, a fost imediat propus ca o posibilă alternativă. Și cred că aici trebuie 
militat împotriva unor astfel de inițiative.

 Marius Moga: Văd evenimentele din altă prispă: momentele în care Parcul poate fi gazda unor 
evenimente, nu tot timpul, poate de 2-3 ori pe an, dar aceste momente pot deveni amintiri care vor face 
oamenii să revină și să utilizeze spațiul și ca o zonă verde de relaxare. Aceste evenimente pot fi organiza-
te de asociații, ONG-uri, actori privați. Evenimentele pot crea oportunități pentru schimbarea mental-
ității, și aici mă refer mai ales la mentalitatea precară privind utilizarea spațiului verde.

 Legat de partea culturală, și aici Parcul Central are o vechime, un istoric, clădiri de patrimoniu, o 
atmosferă care își schimbă complet perspectiva. Ei bine, la fel trebuie și pentru Parcul Feroviarilor, să fie 
identificate anumite elemente, poate fazanii, poate anumiți arbori, poate zona industrială, fie momente 
care pot avea impact, în fine, atuurile din imediata vecinătate care pot da anumite atuuri de ordin cultural.

 Emese Kassai (peisagist): Ar trebui o analiză a vegetației existente, care sunt arborii valoroși, cei 
care reprezintă pericol, cei care necesită acțiuni de toaletare, apoi o analiză a aleilor existente, a mobil-
ierului urban și apoi se trece la proiectarea propriuzisă unde putem să amenajăm cu vegetație în funcție 
de mărime, specie și colorit;

 Dan Clinci: e o discuție despre inundabilitatea zonei – albia minoră se află în proprietatea Apelor 
Române, zona digurilor naturale și a celor betonate de-alungul râului, e în perspectiva lor, o zonă pe care 
nu se pot face amenajări.

 Amenajarea unui mal de apă cum e acesta de aici se poate face și cu respectarea cerințelor 
Apelor Române, și cred că aceste concursuri sunt cele care ar trebui să împingă astfel de propuneri, 
adică proiectantul câștigător să ducă o luptă de susținere a propunerii de amenajare a malurilor.

 16 septembrie | ARTbecedar 2.10

 17 septembrie | Votarea publică în Parc a ideilor înscrise în concursul de proiecte FabHub

 Concursul de Proiecte FabHub a căutat intervenții temporare ce pot susține dezvoltarea Parcului 
Feroviarilor și ale utilizatorilor săi. Ca atare, această duminică a fost una foarte importantă deoarece a fost 
momentul în care, între orele 14:00 și 20:00, s-a desfășurat un proces de votare publică a propunerilor 
preferate. Proiectele au fost panotate pe Pavilionul FabHub, iar fiecare persoană care dorea să voteze 
primea câte 7 buline pe care alegea pe care dintre cele 32 de proiecte să le lipească. Mai mult de 120 de 
oameni și-au asumat acest drept de a vota.

 17 septembrie | O nouă întâlnire despre câini în Parcul Feroviarilor

 În timp ce unii votau proiectele temporare, alții au ales să poarte discuții legate de viitorul câinilor 
în Parcul Feroviarilor. Deoarece de-a lungul anilor, timp în care parcul a fost ca și abandonat, o comuni



tate de oameni și prieteni ai patrupezilor s-a închegat, iar cu recenta reanimare a parcului a venit și 
momentul necesar și util în a gândi viitorul câinilor în acest spațiu public.

 Una dintre liniile de discuție a mers pe ideea amenajării unui teren polivalent, cu instalații 
reversibile, care ar putea fi utilizat în scopul organizării mai multor tipuri de evenimente pentru 
animale și oameni: evenimente tip ”Ziua Interacțiunii Om-Animal”, târguri de foster, sesiuni de agility 
training, dresaj de bază, sesiuni de informare despre voluntariat, formarea unor grupuri de acțiune 
care să responsabilizeze autoritățile locale cu privire la diverse problematici din acest domeniu.

 24 septembrie | Publicarea listei finale a câștigătorilor Concursului de Proiecte

 Concursul de proiecte ”Reactivăm Parcul Feroviarilor” derulat de FabHub în cursul lunilor 
august și septembrie anunță lista finală a câștigătorilor. Din totalul de 39 de inițiative înscrise în 
concurs, 16 au fost selectate atât prin votul unui juriu specializat, cât și prin cel al comunității locale, 
pentru a revitaliza parcul intrat în administrarea orașului începând cu această vară. Peste 120 de 
persoane au participat la votul public pentru alegerea proiectelor înscrise în concurs.

 Lista finală a proiectelor câștigătoare este:

 • Festivalul AnimaFest în Orășelul Copiilor - festival internațional independent de teatru de 
păpuși și animație, realizat de Asociația Cealaltă, derulat în weekendul 30 septembrie – 1 octombrie 
2017;
 • Cum îți imaginezi parcul? – expoziție foto interactivă a parcului și locuitorilor din zonă, reali-
zată de fotograful Tomas Bachot;
 • Murmur – construirea unui pavilion pe malul Someșului cu scopul deschiderii parcului către 
râu, realizată de echipa Kooho;
 • Zacuscariada – atelier comun de gătit zacuscă în Parc și proces de documentare al celor 
mai bune rețete din zonă;
 • Park Mark – instalație temporară de marcaje de intrare în parc realizată de echipa celor de 
la Kooho;
 • Laboratorul Jucăuș – ateliere de cântec și instrumente pentru copii cu Diana Luiza Mocăniță;
 • Eveniment de poezie și muzică contemporană cu echipa Prototip;
 • Octogonal tensile structure – instalație temporară de arte vizuale cu Spis Alexandra și Grin 
Victor;
 • Râșnița de oameni mici – o rotativă urbană marca Blajin care să îi bucure pe cei mai mici 
dintre vizitatorii parcului;
 • Afro aerobic – ateliere de dans cu Diana Luiza Mocăniță;
 • Împărtășește poveste. FabHub Studio – workshop / șezătoare / performance pentru docu-
mentarea cântecelor și poeziilor din zona parcului cu Cercul Întreg;
 • Cinemobilul – proiecții de film în aer liber cu Echipa Cinemobilul;
 • Adăposturi artificiale pentru lilieci și promovarea unor sesiuni educaționale pentru copii 
despre rolul liliecilor în ecosistemul urban cu Paul Sarvadi și Csosz Istvan;
 • Desenează, șterge, desenează – un perete de desenat cu creta despre parc și nu numai cu 
Maria Brudașcă;
 • Picnicul Colectivului Nefiresc în Parcul Feroviarilor – o serie de jocuri de descoperire și 
revitalizare a parcului cu cei de la Nefiresc Cluj;
 • -Spiritul Pământului. Mama Pământ e sub picioare - frescă de revitalizare a bazinului fostei 
fântâni a parcului cu Ruth Borgfjord.

 30 septembrie | ARTbecedar 2.11

 30 septembrie – 1 octombrie | ANIMA Fest în Parcul Feroviarilor
 Reproducem mai jos o parte din interviul luat de către Gazeta Feroviarilor organizatorului 
ANIMA Fest, Lucian:

(...)
 Cum și de ce ați decis să integrați Parcul Feroviarilor în cadrul ediției din acest an?
 Lucian: La ediția de anul trecut în week-end-ul festivalului am avut spectacole La Terenuri și 
ne-am simțit extraordinar, publicul s-a adunat aproape ad-hoc la auzul muzicii și hărmălaei de pe 
scenă. Am impresia că teatrul trebuie să mergă puțin mai mult spre oameni și cu atât mai mult noi, 
trupele independente/ambulante care oricum ne chinuim destul de mult să ne formăm un public 
și să îl menținem fidel. Parcul Feroviarilor, pe lângă faptul că în memoria părinților noștrii (care deja 
sunt bunici) este cunoscut Orășelul Copiilor, are, pentru mine personal, o valoarea specială. Bunica 

mea a locuit in primii ani ai copilariei mele chiar acolo lângă parc și eram zilnic pe acolo. Este o oaza 
de verdeață care trebuie să își recapete în curând vizibilitatea și direcția. Noi am făcut ce ne 
pricepem mai bine și urmează să se desfășoare și alte evenimente care nu merită ratate!

 Cum vi s-a părut week-end-ul petrecut în Parc cu festivalul?
 Lucian: În primul rând, am avut noroc de un week-end însorit și asta a ajutat foarte mult la 
buna dispoziție a publicului. Am încercat să facem, pe lângă scopul principal al festivalului, adică 
animația, un program cât mai divers și cât mai pentru toate vârstele. A fost foarte frumos cum se 
vedeau copii cu părinții venind din toate colțurile, și prin intrarea dinspre calea ferată, care era cumva 
spatele spațiului nostru scenic; unii chiar alergau pentru că erau puțin în întârziere. Ce a mai fost din 
nou interesant a fost combinația dintre vecinii parcului și oameni veniți expre pentru eveniment din 
Florești și Chinteni care și-au luat masa în parc și au stat aproape toată ziua cu noi .

 A venit multă lume? Cine au fost mai fericiți, copii sau părinții?
 Lucian: Din punctul nostru de vedere a fost chiar mai multă lume decat ne așteptam, având 
în vedere faptul că sunt părinți care nu sunt clujeni și care doar mai trecuseră cu mașinile prin zonă, 
dar nu au călcat niciodată în parc. Am avut spectacole la care au fost ocupate toate cele 80 de 
scaune pe care le aveam pregătite, ba chiar părinți cu copii care stăteau pe biciclete sau pe băncile 
parcului! Eu sper că am mulțumit și încântat pe toată lumea, mai ales că multe dintre spectacole au 
fost interactive și au fost invitați atât părinții cât și copii să participe. 

 11 octombrie | Strategii de intervenție în spațiul public - dezbatere în cadrul Bienalei de Arhi-
tectură Transilvania 2017 (la Muzeul de Artă)

 12 octombrie | Proiecție ”La Tortue Rouge” – Cinemobilul

 Una dintre proiectele câștigătoare a fost cea a Cinemobilului, care a organizat o ultimă 
proiecție în aer liber a lor din anul acesta. Ca atare, am vizionat una din cele mai apreciate animații 
ale anului, ”La Tortue Rouge”, nominalizată la Oscar, care urmărește firul momentlor marcante din 
viața unui om, spusă din perspectiva unui bărbat care naufragiază pe o insulă tropicală.

 14 octombrie | Dans african în Parcul Feroviarilor

 14 octombrie | Laboratorul Jucăuș

 21 octombrie | Afro aerobic, Zacuscariada, Picnic Nefiresc, Ziua ExperiMental, TEMPOetry

 22 octombrie | Împărtășește poveste – FabHub Studio, Cum îți imaginezi parcul și cartierul?, 
Park Mark,

 28 octombrie | Sfârșit de toamnă în Parcul Feroviarilor



MODUL ÎN CARE A FOST 
ABORDAT PARCUL
 Având în față problematica găsirii unui 
mecanism viabil în legătură cu revigorarea și 
readucerea în uz a Parcului Feroviarilor, FabHub și 
Ars Publica. Res Publica au venit cu un set de 
proiecte, evenimente și dezbateri cu scopul de a 
coagula un nucleu de oameni din comunitățile 
care folosesc spațiul și persoane din diverse dome-
nii, precum arhitecți, urbaniști, peisagiști, care să 
poată crea primele planuri viabile pentru viitor.

 FabHub este o inițiativă a Fabricii de Pen-
sule și a Fundației AltArt care propune un exercițiu 
de regenerare urbană participativă, un efort 
comun de a contura nevoile celui de-al doilea parc 
public ca mărime din Cluj-Napoca, Parcul Fero-
viarilor. Fiind un spațiu comun/incubator de 
proiecte, aceasta încurajează colaborarea între 
artă, cultură și industrii creative. În viziunea iniția-
tivei, construirea unui hub creativ presupune un 
efort comun. Scopul  este crearea unei platforme 
pentru căutare, definire, organizare și implementa-
re de idei pentru un Cluj creativ.

 Ars Publica. Res Publica este un proiect al 
Fundației AltArt dedicat activării Parcului Feroviari-
lor prin cultură și procese participative: ateliere 
deschise, consultări publice, concerte, rezidențe și 
intervenții artistice. Res Publica este, în același 
timp, și un colectiv interdisciplinar de design și 
acțiune socială format din artiști, sociologi, 
arhitecți și căruia i se pot alătura toți cei interesați.

 Cele mai importante instrumente folosite 
în cadrul proiectului de față au fost consultările și 
dezbaterile publice (în special, #atelierdeidei care 
a ținut 4 zile pline de ateliere cu specialiști din 
diverse domenii), care au creat un cumul de infor-
mație privind structurarea unor nevoi imediate și 
modurile în care acestea pot fi puse în practică. 
Acestea au creionat contextul socio-economic 
actual al zonei în care se află Parcul, spre a putea 
defini mai ușor prioritățile, posibilitățile, și 
posibilele efecte ale dezvoltării zonei.

 Ca atare, paradigma centrală a modului de 
abordare este una comprehensivă, ceea ce a dus la 
folosirea și altor instrumente importante:

 Atelierul de urbanism participativ 
- a constat într-un schimb constant de 
experiență, inter- și multidisciplinar 
(sociologi, antropologi, arhitecți, urbaniști, 
ecologiști, artiști), care a însemnat, de 
asemenea, începutul activităților și a 
dezbaterilor din și din jurul Parcului Fero-
viarilor.

 Documentare audio-vizuală - 
apariția FeroTV, care a avut ca și scop princi-
pal documentarea istoriilor subiective a 
acelora care au copilărit sau au cunoscut 
din totdeauna Parcul Feroviarilor. 

 Gazeta Feroviarilor - având un total 
de 7 numere și cu un tiraj total de peste 
2000 de exemplare, Gazeta a avut ca scop 
principal informarea vecinilor Parcului în 
privința evenimentelor trecute și viitoare, 
deciziilor luate, acțiunilor care urmau să se 
întâmple.

 Cutia de sugestii a adunat peste 40 
de sugestii privind ce se poate și ce este de 
făcut în legătură cu Parcul, creionând o 
idee generală privind dorința acelora care 
frecventează acest spațiu verde.

concluzii
Dimensiunea socială

• tipurile de activități care se vor desfășura în parc țin mai degrabă de administrarea parcului pe termen 
mediu și lung decât de amenajarea arhitecturală
• parcul nu trebuie să deservescă o categorie ci toate categoriile de vârstă și sociale
• parcul trebuie să aibă o componentă educațională / didactică
• promovarea antreprenoriatului social în cadrul activităților comerciale din jurul parcului
• integrarea pentru categoriile de persoane cu dizabilități
• regândirea anuală a activităților și tipurilor de activități găzduite în parc

Utilizări și activități

• asigurarea unor zone de intimitate și relaxare, zone mai sălbatice, zone de utilizare intensivă
• amenajarea unor spații de întâlnire, socializare, jocuri
• amenajarea unor spații de joacă pentru mai multe categorii de vârste
• promovare evenimentelor constante și de mici dimensiuni
• amenajare flexibilă care să poată răspundă utilizărilor multiple (concerte, dezbateri)
• utilizarea proximității cu Someșul (acces, plajă, pontoane, bărci, etc.)
• fitness, piste de alergare, role, biciclete, patinoar, trenuleț

Comfort și imagine

• conservarea biodiversității
• intrări, marcaje, signalistică, hărți, istoric, iluminare, bănci, acces la apă curentă, internet, curent, toalete 
publice, pubele, întreținere, toaletarea vegetației, colectare selectivă a deșeurilor
• evitarea supraconstruirii, a supraaglomerării cu obiecte
• crearea unui ochi de apă

Acces și legături

• tema concursului trebuie extinsă și spre străzile învecinate
• integrare cu Parcul Armătura
• asigurarea legăturii cu Someșul
• reamenajarea accesului pietonal spre gară și strada Traian
• piste de biciclete (înspre și în parc)
• integrarea circuitelor de trasport public (stații de autobuz)
• amenajarea trotuarelor din jurul parcului
• parcări








