IMPLEMENTAT DE

CU SPRIJINUL
FINANCIAR AL

ÎN PARTENERIAT CU

MIȘCĂM LUCRURILE ÎN COMUNITATE.

NE PUNEM AMPRENTA ÎN ORAȘ.
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CUPRINS
I. Viziunea: resurse
II. Concursul: criterii
III. Proiectul: modernizarea
Skate Park-ului
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„Pentru noi, la Lidl, este important să punem
umărul și să contribuim la un viitor mai bun în
comunitățile în care magazinele noastre sunt
prezente. Prin finanțarea acestei inițiative îi
încurajăm pe tinerii ieșeni care caută o formă de
mișcare, de socializare și de exprimare prin
skateboarding sau mersul pe role să-și urmeze
pasiunea și să se bucure de cele mai bune condiții
atunci când practică aceste sporturi.”
Cristina Hanganu,
Director de Comunicare și CSR Lidl România
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I. VIZIUNEA: RESURSE
FONDUL SKATE PARK a fost creat de
Lidl și Fundația Comunitară Iași pentru
ieșenii care și-au dorit să-și pună
amprenta în comunitate.
Concursul de proiecte s-a adresat în
special
designerilor,
arhitecților,
artiștilor, dar și tuturor pasionaților
care și-au dorit să transforme Skate
Park-ul din Parcul Expoziției din Iași.
Cu alte cuvinte, am căutat oameni cu
idei, interesați să redeseneze un spațiu
public din Iași și să-l repună în
funcțiune la adevărata valoare în
beneficiul comunității ieșene.
Am sprijinit soluția care a ajutat ca
Skate Park-ul să arate mai bine, să fie
mai funcțional și mai prietenos pentru
persoanele care îl tranzitează.
Valoarea financiară a FONDULUI SKATE
PARK a fost de peste 100.000 Euro,
sumă care a acoperit toate costurile de
reabilitare a Skate Park-ului din Parcul
Expoziției din Iași.
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II. CONCURSUL: CRITERII
Înscrierea proiectelor s-a realizat prin intermediul unei cereri de
finanțare care a cuprins un formular de înscriere, un formular de
buget și o mapă de proiect.
Candidații eligibili pentru finanțare au fost:
Designeri, arhitecți, artiști, specialiști;
Studenți la specializările de profil: arhitectură, peisagistică,
design urban etc;
Organizații non-guvernamentale;
Grupuri de inițiativă (grupuri de minimum trei persoane, care nu
sunt constituite juridic, dar au o viziune și un proiect comune și
își asumă implementarea integrală a proiectului);
Organizații studențești;
Instituții de învățământ cu deplină autonomie bugetară.
Costuri eligibile:
90% din valoarea finanțării: costuri legate de materialele de
construcție; costuri legate de obținerea autorizațiilor; costuri de
punere în funcționare; costuri legate de transportul
materialelor;
max. 10% din valoarea finanțării: costuri de proiectare; costuri
administrative (salariu, drepturi de autor, convenții civile,
remunerație pentru resursele umane profesioniste implicate în
implementarea proiectului).
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În selecția proiectelor înscrise în concurs, s-au avut în vedere următoarele
aspecte:
1. RELEVANȚA ÎNCADRĂRII ÎN TEMA DE LUCRU: proiectele propuse au
răspuns concret tematicii, nevoii și specificului zonei de implementare.
2. 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 petrecere a timpului liber prin practicarea activităților de skateboard și
biciclete de tip mountainbike).
3. STRUCTURĂ: această categorie ține de manufacturierii cu care se
colaborează pentru adaptarea la capacitățile lor tehnologice. S-a urmărit o
corelare
între
tehnologia
oferită
de
producător,
materialele
corespunzătoare și numărul optim de repere.
4. ESTETICĂ/SEMANTICĂ: aspectul contemporan și relevanța față de
contextul în care va fi amplasat.
5. PREZENTAREA ȘI ADMINISTRAREA: proiectul a presupus un raport cost–
rezultate satisfăcător.
6. CAPACITATEA APLICANTULUI DE A IMPLEMENTA SOLUȚIA: grupul de
inițiativă/organizația demonstrează capacitate de implementare a
activităţilor proiectului prin resursele de care dispune.
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Proiectele înscrise în concurs au fost evaluate de un juriu independent,
format din:
- Radu Botez – viceprimar Primăria Municipiului Iași;
- Cătălina Lucaci – inspector Primăria Municipiului Iași;
- Alexandra Ghioc - designer de produs și asist. univ. dr. Universitatea
Națională de Arte „G. Enescu”;
- Adriana Gheorghiescu – arhitect (reprezentant al Consiliului Director al
Fundației Comunitare Iași);
- Horia Țundrea - asist. univ. dr. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași;
- Matei Lache - inginer, cu experiență de 15 ani de skate (reprezentant al
beneficiarilor direcți ai Skate Park-ului);
- George Manău – student Facultatea de Administrarea Afacerilor,
administrator 7hills Skate Park, cu experiență în lucrul cu diferite comunități
care tranzitează Skate Park-ul.
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PROIECTUL: MODERNIZAREA
SKATE PARK-ULUI
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ANALIZA DIN TEREN
Skate Park-ul, înainte de modernizare:
- suprafață de rulare: asfalt bituminos;
- elemente din structură metalică și fibra de sticlă, în stare variabilă de
degradare.

Skate Park-ul, după modernizare:
- suprafață nouă de rulare: ciment elicopterizat;
- elemente noi de structură metalică și fibră de sticlă;
- sistem de împrejmuire reabilitat.
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ETAPELE DE IMPLEMENTARE
CERTIFICATUL DE URBANISM:
- avize pentru intervenția propriu-zisă în parc (pentru recondiționarea
terenului / „dezafectarea și modernizarea parcului”);
- ridicare topografică (sau plan de amplasament din cartea funciară);
- aviz de la Direcția Județeană pentru Cultură;
- agrement tehnic (cu referire la echipamentele amplasate în parc) etc.
PROIECTUL DE ARHITECTURĂ:
- avize arhitect, inginer structurist, cu drept de semnătură etc.
- autorizarea proiectului de arhitectură.
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:
- după un concept: BLUEPRINT PROJECTS;
- executant: SC LUKAMA CONSTRUCT SRL;
- dirigenție de șantier: DANUBIC COMP.

BUGETUL PROIECTULUI
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- RO ARC LINE – costuri de proiectare: 5.000
lei.
- Organizație gazdă: CIVICA – costuri de grant,
care au inclus taxe la Ordinul Arhitecților din
România, Salubris, Agenția de Mediu, Direcția
de Cultură etc.: 10.885,54 lei.

- BLUEPRINT PROJECTS – costuri de proiectare:
6.000 lei.
- SC LUKAMA CONSTRUCT SRL – costuri de
construcție/execuție: 383.059,53 lei.
-

SC

DANUBIC

COMP

SRL

–

dirigenție

de

șantier: 17.850 lei.
- Taxe - autorizații de construcții: 1.822 RON.

- SKATE PARK 2.0
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REGULAMENTUL
DE FUNCȚIONARE
Skate Park-ul nu este un loc de joacă!
Suprafețele din Skate Park sunt destinate exclusiv practicării
sporturilor extreme!
Staționarea pe platforme sau pe suprafața rampelor nu este
permisă, iar accesul cu animale de companie este interzis.
Utilizatorii Skate Park-ului sunt responsabili în cazul
accidentărilor ca urmare a practicării sporturilor extreme!
Skate Park-ul este destinat numai pentru skateboard, role și
biciclete.
Responsabilitatea pierderii bagajelor, telefoanelor și a altor
lucruri personale aparține utilizatorilor Skate Park-ului.
Este interzis orice comportament distructiv.
Este interzisă murdărirea pistei sau depozitarea deșeurilor în
Skate Park.
Sunt interzise accesul și utilizarea de echipamente
motorizate.
Este interzisă utilizarea pistei în alte scopuri în afară de
sporturile specifice.
Vârsta minimă a utilizatorilor este de 6 ani!
Copiii cu vârsta până în 14 ani au acces în Skate Park până la
ora 15:00!
PROGRAM SKATE PARK: 8:00 – 22:00.
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Despre Fundația Comunitară Iași
Fundația Comunitară Iași îşi propune să aducă împreună oamenii care
mişcă lucrurile şi lucrurile care merită mişcate, spre beneficiul întregii
comunităţi, pentru transformarea Iaşului într-un oraş în care să fim
mândri că locuim. Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este construirea într-o
manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi întregii regiuni, prin
încurajarea bucuriei actului de a dona.
Pentru detalii suplimentare, vizitați: www.fundatiacomunitaraiasi.ro.

Despre Lidl
Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una
dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl
este prezent în 30 de țări din întreaga lume și în prezent operează în jur de
10.500 de magazine și mai mult de 150 de centre în 28 de țări la nivel
mondial. Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate
domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-și îndeplini
promisiunea cu privire la calitate și, în același timp, de a asigura un viitor
mai bun pentru societate și mediu. Compania se implică activ în
soluționarea nevoilor din comunitățile din care face parte, concentrânduse pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, societatea,
angajații și partenerii de afaceri.

***
Municipalitatea ieșeană este asociată cu Fundația Comunitară Iași din 29
noiembrie 2016, în acest sens fiind emisă și o Hotărâre de Consiliu Local.
Acordul, care are o durată de cinci ani, vizează desfășurarea de programe
de revitalizare urbană. Practic, Municipalitatea a pus la dispoziție terenul,
iar Fundația Comunitară Iași și Lidl și-au asumat finanțarea și
monitorizarea efectuării lucrărilor.

MODERNIZARE SKATE PARK
2018-2020
DUPĂ UN CONCEPT: BLUEPRINT PROJECTS
EXECUTANT: SC LUKAMA CONSTRUCT SRL
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