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Mișcăm lucrurile 
în comunitate.
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SKATE PARK 1.0 - 

SKATE PARK 2.0 - 

CUPRINS

CUM A ÎNCEPUT TOTUL

CUM A CONTINUAT
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SKATE PARK 1.0 - 
CUM A ÎNCEPUT TOTUL

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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- suprafață nouă de rulare: ciment elicopterizat;
- elemente noi de structură metalică și fibră de sticlă;
- sistem de împrejmuire reabilitat.

REZULTATE:
 UN SKATE PARK MODERNIZAT

NEXT STEPS: 
UN SKATE PARK COLORAT

- desenarea lateralelor și spațiilor în care nu există contact
direct între skateboard, bmx, role și rampe;
- realizarea unor panouri desenate din metal, prinse de
gardurile de metal;
- plantarea de puieți tuia pentru amenajarea unui „perete
verde” pentru diminuarea poluării fonice din parc.

ANULANULANUL
202020202020

ANULANULANUL
201920192019
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SKATE PARK 2.0 - 
CUM A CONTINUAT 

DESIGNING & COLORING
SKATE PARK PROJECT

GREEN WALL @SKATE PARK 
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BUGET:

costuri de design și manoperă: 13.400 lei;
costuri de producție (panouri alucobond, spray-uri vopsea,
debitare panouri, consumabile, transport) ): 8.094,02 lei;
costuri achiziție puieți tuia: 3.049,78 lei.
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desenarea lateralelor și
spațiilor în care nu există
contact direct între skateboard,
bmx, role și rampe;
realizarea unor panouri
desenate, din metal, prinse de
gardurile de metal;
creearea unui concept unitar
prin realizarea de forme
geometrice bine definite
(conceptul a avut la bază culori
derivate din galben, albastru și
roșu).

Soluție tehnică (design și execuție)
propusă de către Cosmin ILUC:

***
Accentul stilului lui Cosmin ILUC
este pe geometrie și arhitectură, dar
și pe elemente tradiționale pe care
le șlefuiește încât să prindă o nouă
viață în forme geometrice bine
definite. E un mix între vechi și nou,
o confruntare între rural și urban.
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DE LA SCHIȚE... LA REALITATE: 
3 ANI DE PROIECT, ÎN IMAGINI
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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. 

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, concentrându-
se 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.
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Mai multe detalii despre programele
Fundației Comunitare Iași se găsesc pe:
www.fundatiacomunitaraiasi.ro și
facebook.com/fundatiacomunitaraiasi.ro
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Ne punem amprenta 
în oraș.
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