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 1. Viziunea

Fondul TRANSGOR LOGISTIK pentru design de 
mobilier urban este o inițiativă a SC Transgor 
Logistik SRL și a Fundației Comunitare Iași, prin 
care ieșenii pot să revitalizeze orașul. 
Fondul TRANSGOR LOGISTIK pentru design de 
mobilier urban a fost creat pentru ieșenii care 
își doresc să-și pună amprenta în comunitate, 
care au idei ieșite din tipare despre cum arată 
spațiul public și pot aduce oamenii împreună. A 
fost creat pentru ieșenii care pot să declanșeze 
schimbări pe termen lung prin exemple concrete 
de piese de mobilier care pot să îmbunătățească 
orașul, dar până acum, n-au găsit nici contextul, 
și nici resursele ca să-și pună ideile în aplicare.
Concursul de soluții se adresează în special 
designerilor, arhitecților, artiștilor, dar și tuturor 
pasionaților care își doresc să transforme spațiile 
publice din Iași. 
Cu alte cuvinte, primesc finanțare ideile creative 
de design de obiect urban.

Acest fond urmărește:
- Creșterea gradului de implicare a comunității 
locale în inițiative de tipul revitalizării participative 
a spațiilor urbane prin implicarea activă a 
cetățenilor;
- Implicarea studenților de la specializările de 
profil: arhitectură, peisagistică, design urban etc.;
- Prototiparea la Iași a unor piese de mobilier 
urban;
- Introducerea în folosință a unor spații publice, 
prin reactivarea și redecorarea lor, precum 
și asumarea lor de către comunitatea locală;
- Promovarea spiritului antreprenorial în rândul 
artiștilor și oamenilor cu viziune.

TRANSGOR LOGISTIK, sponsorul care pune la 
dispoziție sumele necesare finanțării proiectelor, 
oferă soluții personalizate de logistică, expediții și 
transport rutier pentru diferite tipuri de mărfuri, 
cu destinații din Europa de Est și Sud. TRANSGOR 
LOGISTIK investește strategic în societate pentru 
a spori calitatea vieții comunității.
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Valoarea financiară anuală a Fondului TRANSGOR 
LOGISTIK pentru design de mobilier urban, sesiunea 
2017, este de 40.000 lei, din care 35.000 lei vor fi oferiți sub 
formă de finanțare pentru stimularea inovației în crearea 
de mobilier urban și 5.000 lei sunt alocaţi costurilor de 
administrare a procesului de finanțare. 

Exemple de costuri eligibile:
- costuri legate de materiale, transportul materialelor și 
producția pieselor de mobilier urban.

2. Valoarea financiară

3. Procedură și eligibilitate

Înscrierea proiectelor s-a realizat prin intermediul unei cereri de finanțare care 
cuprinde un formular de înscriere și un formular de buget. 

Candidați eligibili pentru finanțare:

• Designeri, arhitecți, artiști, specialiști;
• Studenți la specializările de profil: 
arhitectură, peisagistică, design de 
mobilier etc;
• Organizații non-guvernamentale;

• Grupuri de inițiativă;
• Organizații studențești;
• Instituții de învățământ.

4. Care au fost criteriile de evaluare
Piesele de mobilier au fost expuse 
și amplasate în Parcul Expoziției din 
Municipiul Iași, ceea ce înseamnă că au 
îndeplinit anumite criterii obligatorii:

1. Funcționalitate

- aspecte ergonomice (relația utilizator-
obiect în raport cu dimensiunile, 
materialele și construcția/geometria 
produsului astfel încât rezultatul finit 
să își îndeplinească funcția principală, 
respectiv aceea de confort pentru șederea 
temporară a persoanelor),
- protecție antivandalism, 
- adaptare la condițiile meteo, 
- posibilitatea de atașare a unor obiecte 
secundare, 
- siguranța în utilizare, 
- posibilitatea de poziționare în diverse 
configurații, în cazul unui produs de 
modular,
- sustenabilitate din punct de vedere 
ecologic,
- responsabilitate socială (pentru 
persoanele cu dizabilități),
- posibilitatea de afișare a unei zone cu 

logo-ul/siglei a finanțatorului Fondului.

2. Structură

Această categorie ține de manufacturierii 
cu care s-a colaborat pentru a ne adapta 
la capacitățile lor tehnologice. S-a urmărit 
o corelare între tehnologia oferită de 
producător, materialele corespunzătoare 
și numărul optim de repere.
În acest caz, am recomandat inițierea de 
discuții / colaborări cu firme competente 
ce au capacitatea generării unui rezultat 
potrivit în conformitate cu proiectul/ 
conceptul propus.

3. Estetică/Semantică

- aspectul contemporan, 
- componenta emoțională a produsului,
- relevanța față de contextul în care va fi 
amplasat (Parcul Expoziției din Iași), 
- diferențiere estetică față de produsele 
existente, 
- integrarea estetică a elementului de 
mobilier în cadrul urban unde urmează a fi 
implantat și punerea în valoare a acestuia,
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- capacitatea elementului de mobilier de a 
conferi un grad superior de personalitate 
orașului prin design și de a-I pune în 
valoare specificul cultural și universitar.

4. Prezentarea și administrarea

Proiectul presupune un raport cost – 
rezultate satisfăcător. 
Sunt specificate activităţi și obiective 
clare, bine încadrate în calendarul de 
desfăşurare al proiectului, cu responsabili 

identificaţi pentru implementarea lor.
5. Capacitatea echipei aplicante/
Instituției aplicante/ Aplicantului de a 
implementa soluția

Grupul de inițiativă/organizația 
demonstrează capacitate de 
implementare a activităţilor proiectului 
prin resursele de care dispune. 
Experienţa responsabilului de proiect 
şi a celor implicaţi în implementarea 
proiectului.

5. Comitetul de evaluare
Comitetul de evaluare a proiectelor înscrise în concurs la ediția 2017 a Fondului 
TRANSGOR LOGISTIK pentru design urban este format din:

Mihai Goriuc – General Manager SC Transgor Logistik SRL;

Alexandra Ghioc – designer de produs și asist. univ. dr. - Universitatea 
Națională de Arte „George Enescu” Iași;

Cristian Duțu – Șef Serviciu Urbanism, Primăria Municipiului Iași.

„

6. Despre proiectul câștigător

Proiectul finanțat este ideea și conceptul 
lui Andrei Berzunțanu, student la 
Facultatea de Arhitectură din cadrul 
Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași. 

Este un manifest ecologic care să readucă 
în vizor ideea că totuși natura trăiește 
prin noi, în jurul nostru. Este un model 
inovator de bancă, prin formele sale curbe 
neregulate și prin materialul folosit, trimite 
exact la ideea de fluiditate și naturalețe.

Din punct de vedere practic aduce 
beneficii spațiului din Parcul Expoziției, 
de ordin urban, de ordonare a circulației. 
După cum se poate vedea este 
multifuncțională, putând avea și funcțiuni 
noi, precum locuri de pus bicicletele pur și 
simplu prin substragerea unor lamele din 
care este alcătuită.

Detalii tehnice despre bănci

Băncile sunt realizate din felii placaj lemn TEGO 18 mm.

Graficul etapelor realizării băncilor:
- Dimensiunea este adaptată la o grosime de material de 18mm. Fiecare obiect este 
alcătuit dintr-un număr de 135 felii de 18 mm grosime, spațiate la 21 mm între ele. 
- Materialul agreat pentru execuție este placajul de tip TEGO la grosime 18 mm. 
- Pe una din felii, fiecare obiect are o inscripție gravată cu logo beneficiar, logo 
prestator și text. 
- Transportul obiectelor a fost asigurat de la București la Iași în urma finalizării proiectului, 
printr-un serviciu externalizat de transport, pe cheltuiala prestatorului.

Executant: ATELIER 13

Prestator: SC SMARTFORM SRL 

Îl felicit pe Andrei Berzunțanu, student la Facultatea de Arhitectură din cadrul 
Universității Tehnice „Gh. Asachi”, omul cu ideea, cu schița. Acest proiect este un simbol 
al naturii adus în habitatul comunității. Este un manifest ecologic care să readucă în 
vizor ideea că totuși natura trăiește prin noi, în jurul nostru. Este un model inovator de 
bancă, prin formele sale curbe neregulate și prin material folosit, trimite exact la ideea 
de fluiditate și naturalețe. 
Cred în ieșenii care pot produce schimbări pe termen lung, dar până acum, n-au 
găsit nici contextul, și nici resursele ca să-și pună ideile în aplicare. Alături de Fundația 
Comunitară Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al profesioniștilor în domeniu 
am conturat concursul de soluții pe tematica design-ului de mobilier urban. 
- Mihai Goriuc, General Manager - Transgor Logistik

„O experiență frumoasă din care am avut ce învăța. Aceste bănci marchează un 
început, un mic “preview” pentru ce mă așteaptă. Este foarte plăcut să vezi cum ideile 
ți se materializează. De la primele schițe, la căutări și discuții cu executanții, până la 
ultimile detalii, și în sfârșit, produsul final, totul pare o mică aventură! Cu beneficiarii 
în Iași, și executanții în București (ATELIER13), comunicarea a fost esențială, norocul a 
făcut că deși am întârziat cu documentarea, și nu știam nimic despre ei, am colaborat 
excelent! La fel și cu restul echipei care a contribuit la definitivarea proiectului: Daiana 
Andronache, Georgiana Butnariu, Clarisa Butnariuc, Teodor Fadur, Ioana Prusu, Ionuț 
Furdu.” - Andrei Berzunțanu, Designer

”
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6. Cum au îmbrățișat ieșenii ideea

Facebook Presă

Viva FM - http://vivafmiasi.ro/banci-fundatia-comunitara-iasi/
Ziarul de Iași - https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/azi-se-inaugureaza-in-par-
cul-expozitiei-proiectul-castigator-pentru-design-de-mobilier-ur-
ban--178022.html
Ziare .com - http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/azi-se-inau-
gureaza-in-parcul-expozitiei-proiectul-castigator-pentru-design-de-mo-
bilier-urban-7091823
LA IASI - https://www.laiasi.ro/feed-items/azi-se-inaugureaza-in-parcul-ex-
pozitiei-proiectul-castigator-pentru-design-de-mobilier-urban/
Info actual - http://infoactual.ro/azi-se-inaugureaza-in-parcul-expozi-
tiei-proiectul-castigator-pentru-design-de-mobilier-urban
Știri.ong - https://www.stiri.ong/ong/comunitate-si-voluntariat/studen-
tii-inoveaza-in-parcul-expozitiei-din-iasi
Ziare Live - http://www.ziarelive.ro/stiri/azi-se-inaugureaza-in-parcul-ex-
pozitiei-proiectul-castigator-pentru-design-de-mobilier-urban.html
Iasi4u - http://www.iasi4u.ro/studentii-inoveaza-in-parcul-expozitiei-in-
tr-un-proiect-implementat-de-fundatia-comunitara-iasi-alaturi-de-trans-
gor-logistik/
Stiri moldova 24 -  http://www.stirimoldova24.ro/iasi/azi-se-inaugurea-
za-in-parcul-expozitiei-proiectul-castigator-pentru-design-de-mobili-
er-urban-216031/
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Program dezvoltat de: Sponsor Principal:

Designer: Executant:

Cu sprijinul: În colaborare cu:

Fondul Transgor Logistik pentru design 
de mobilier urban


