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Rezumat

Trebuind să răspundă diverşilor factori multicriteriali, 
de natură psihologică, ambiental-peisageră şi spaţial-
arhitecturală, proiectul Parcului Vedea din Alexandria 
a reprezentat o provocare la adresa realităţilor intrin-
seci ale existentului, pornind de la necesităţile imedi-
ate ale oraşului până la studierea zonei pe un palier 
teritorial extins.
Acest proiect reprezintă acţiunea conjugată şi asocia-
tă a arhitectului vizionar în dialog deschis, sinergic cu 
arhitectul peisagist, corelată cu tendinţa pieţei, defi-
nind astfel o alternativă pentru revitalizarea parcului.
Concret, în realizarea soluţiei s-a ţinut cont de ce-
rinţele beneficiarului (Primăria locală), de concluzi-
ile tuturor analizelor urbane specifice, precum şi de 
posibilităţile şi condiţionările sitului urban: vegetaţia 
existentă în zonă (selectată în funcţie de starea sa bio-
logică şi estetică), funcţiunile existente, relaţia dintre 
poziţionarea sitului şi oraş. 
Au fost propuse cele mai noi şi avantajoase variante, 
din punct de vedere al designului urban şi peisager. În 
scopul înţelegerii soluţiei propuse, simultan cu fazele 
procedurale din proiectare s-a studiat direct pe ma-
chetă, creându-se feedback pe proiect pentru a regla 
diversele aspecte şi componente legate de funcţiuni, 
atât în relaţia cu peisajul cât şi cu caracteristicile fizice, 
biologice, estetice şi cromatice ale vegetaţiei însăşi.

Abstract 

Having to answer to the different multicriterial factors 
of psychological nature, surrounding landscape and 
architectural-space, the project of the Vedea Park of A-
lexandria represented a challenge to the intrinsic reali-
ties of the existing, starting from the immediate necessi-
ties of the town and reaching the study of the area on a 
large territorial scale.
This project represents a conjugated and associated 
action of a visionary architect engaged in an open syn-
ergistic dialog with the landscape architect, correlated 
with the tendency of the market, so defining an alterna-
tive for the park revitalization.
Regarding the realization of the solution, we took ac-
count of the requirements of the beneficiary (local Town 
Hall), of all specific urban analyses and of the possibili-
ties and conditionings of the urban style, existing plants 
in area (selected in function of its biological and aesthe-
tic status), existing functions, relations between the posi-
tion of the site and the town.
The newest and most advantageous variants, from both 
points of view, urban and landscape design, were pro-
posed. Aiming to understanding a proposed solution, 
simultaneously with the procedural design phases, the 
study was conducted directly on the model, creating 
a project feedback able to regulate different aspects 
linked of functions, in relation with the landscape and 
with the physical, biological, esthetic, chromatic charac-
teristics of the plants. 
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În concluzie, acest proiect rămâne unul complex şi 
integrat, aducând în discuţie elemente psiho-umane 
precum observaţia, contemplarea, visarea, relaxarea, 
emoţia şi detaşarea, ca un cumul de stări ale unui spa-
ţiu ludic în care naturalul şi construitul creează inter-
dependenţă, precum şi componente proiectate, de 
arhitectură peisageră (trasate şi modelate), ce implică 
intuiţia, inovaţia şi viziunea, fiind cele care creează 
performanţă. 

Cuvinte cheie: arhitectură peisageră, proiect complex 
și integrat, proiect interdisciplinar, natura, mediul încon-
jurător, spațiu democratic și descentralizat, observația și 
mișcarea în aer liber, teritoriu, zonă, limite, trasee, texturi, 
compoziție, (re)modelare, impact vizual, proiectare pe 
machetă

Acest proiect reprezintă acţiunea conjugată şi asocia-
tă a arhitectului vizionar în dialog deschis, sinergic, cu 
arhitectul peisagist, corelată cu tendinţa pieţei, defi-
nind astfel o alternativă pentru revitalizarea Parcului 
Vedea din Alexandria.
Trebuind să răspundă diverşilor factori multicriteriali, 
de natură psihologică, ambiental-peisageră şi spaţi-
al-arhitecturală, proiectul a reprezentat o provocare 
pentru realităţile intrinseci ale existentului, pornind 
de la necesităţile imediate ale oraşului până la studie-
rea zonei pe un palier teritorial extins.

Ca „target”, s-a avut în vedere încă din faza „căutări-
lor”, regândirea strategiilor de atracţie, diversitate şi 
loisir, prin potenţare senzorială şi spaţială, valorificare 
peisageră, ambientală şi utilare funcţională. În acest 
sens, conceptul proiectului redefineşte limitele unui 
spaţiu care se adresează tuturor, prin funcţiuni cone-
xe (expuneri în aer liber, evenimente culturale, relaxa-
re, divertisment şi sport), parcul fiind totodată studiat 
ca un spaţiu democratizat şi descentralizat, prietenos 
cu omul, cu natura şi mediul înconjurător.

In conclusion, this project is complex and integrated, 
bringing into discussion psycho – human elements such 
as observation, contemplation, dreaming, relaxation, 
emotion and detachment, as a cumulus of situations 
of a playful space in which the natural and the building 
create interdependence, as if the components projected 
of landscape architecture (getting over and fashioned), 
what implied intuition, innovation, vision, being those 
created performance.

Keywords: landscape architecture, complex and in-
tegrated project, interdisciplinary project, nature, en-
vironment, democratized and descentralized space, 
observation and the moving in the free air, territory, zone, 
limits, trails, textures, composition, (re)modeling, visual 
impact, projection on scale model

This project represents a conjugated and associated 
action of a visionary architect engaged in an open syn-
ergistic dialog with the landscape architect, correlated 
with the tendency of the market, so defining an alterna-
tive for the Vedea park revitalization.
Having to answer to the different multicriterial factors 
of psychological nature, surrounding landscape and 
architectural-space, the project of the Vedea Park of Al-
exandria represented a challenge to the intrinsic reali-
ties of the existing, starting from the immediate necessi-
ties of the town and reaching the study of the area on a 
large territorial scale.
The ,,target” of rethinking the strategies of attrac-
tion, diversity and loisir, through sensorial and spatial 
strengthening, landscape and ambient valorization and 
functional endowment was taken into account from the 
,,searching” phase of the project. So, the concept of the 
project reassesses the limits of a space with a large area 
of reference, through connected functions (lectures in 
open air, cultural events, relaxation, entertainment and 
sports), the park being studied as a democratized and 
descentralized space, friendly with people, nature and 
environment.



359Studii şi cercetări ştiinţifice de arhitectură şi urbanism  /   Architectural and Urban Research Studies  /   ARGUMENT

Fig. 1 Plan limită teritorială – Vedere din satelit / 
Territorial limit plan – Satellite view

Fig. 2,3 Studiu comparativ – Vedere din satelit  / 
Comparative study – Satellite view  

Sursă / Source: https://www.google.com/earth/

2010

2012

Parcul Vedea / Vedea Park, 
Alexandria, Teleorman, România
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Fig. 4 Soluție parțială – schiță concept / 
Partial solution – conceptual sketch
Sursă / Source: Desenul autorului / 
Author’s drawing

Fig. 5 Plan trasare alei / Tracing alleys plan

Fig. 6 Plan general cu indicarea materialului 
săditor / Masterplan indicating 
the seeding materials
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Fig. 8 Macheta de prezentare – Panoramă / Presentation model – Panoramic view
Sursă Source: Macrofotografii capturate de pe macheta de prezentare (2005) / 

Macrophotos captured from the presentation model (2005)

Fig. 7 Zonificare funcțională / Functional zoning
Sursă / Source: Capturi şi crop foto după proiectul original realizat în ©AutoCAD 2002 / 

Captures and photo cropping from the original project realised in ©AutoCAD 2002

Macheta şi fotografiile 
aparţin autorului / 
The model and the 
photos belong to 
the author
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Fig. 9/10 Rosarium şi fântană arteziană cu bazine concentrice. Detaliu desen topiara / 
Rosarium and artesian fountain with concentric pools. Topiary area detail drawing

Fig. 11 Nucleu. Detaliu desen floral / The core. Floral drawing detail

Fig. 12 Zona topiara. Detalii faze de proiectare / 
Topiary area. Design phases detail

Fig. 13 Detaliu trasare zona topiara / 
Tracing topiary area detail

Sursă / Source: 
Capturi şi crop foto 
după proiectul original 
realizat în 
© AutoCAD 2002 / 
Captures and photo 
cropping from the 
original project 
realised in ©AutoCAD 2002
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Au fost propuse cele mai noi şi avantajoase variante, 
din punct de vedere al designului urban şi peisager. 
Evitând formalismul, se pune accentul pe formule de 
impact vizual prin compoziţii unitare şi secvenţiale, 
amplasând subiecţii pe traiectorii mobile prin parcur-
gerea spaţiului concomitent cu observaţia şi mişcarea 
în aer liber.
Ca tipologie avem de-a face mai degrabă cu un pro-
iect interdisciplinar decât cu unul strict peisager, un 
proiect în care aportul arhitectului se intercorelează 
cu şi se adaptează la realităţile contextuale şi la datele 
referitoare la sit.
Din punct de vedere stilistic, parcul a fost conceput 
în armonie cu elementele naturale ale sitului. Astfel, 
la nivel de master-plan se tinde spre o abordare orga-
nică, dar nu întru-totul de tip „free style”, amplasarea 
polilor de interes precum şi reechilibrarea zonelor fi-
ind impuse şi de proximitatea urbană, inclusiv la nivel 
de textură şi rețele stradale. O anumită continuitate 
cu structura stradală şi cu profilatura urbană a fost 
atent speculată.
De multe ori s-a dezvoltat şi o abordare mimetică în 
alegerea materialelor, alteori una minimalistă în ceea 
ce priveşte volumele dotărilor propuse. Linia orizon-
tului creează elevații calme, cu deschideri panorami-
ce, sau perspective ce se impun ca linii de forță spre 
puncte de interes, precum o scenografie premeditată, 
dar cu efect spațial dominant. Fundalul curbelor de 
nivel funcționează aici cu dramatism, proiectându-se 
pe această masă a materialului vegetal, structura ar-
borilor şi arbuştilor precum şi profilul aleilor.
Pe suprafața zonei studiate limitată la 25,43 ha au fost 
propuse funcțiuni de sport (pistă de carting, terenuri 
de tenis, baschet, volei sau handbal), zonificări pro-
tejate ce conțin locuri de joacă pentru copii pe ca-
tegorii de vârstă, funcțiuni de relaxare și agrement 
(fântână cu rosarium, expoflora, pavilionul de pe apă, 
subzone de promenadă, repaos şi belvedere), loisir 

The newest and most advantageous variants, from both 
points of view, urban and landscape design, were pro-
posed.
Avoiding formalism, the accent is put on the visual im-
pact formulas through unitary and sequential compo-
sitions, placing the subjects on mobile trajectories by 
passing through space simultaneously with observation 
and moving into the open air.
From the typology point of view, we deal more with an 
interdisciplinary project than with a strictly landscape 
project, one where the architect contribution interre-
lates and adapts to the contextual relations and site 
data.
Stylistically speaking, the park has been designed in 
harmony with the natural elements of the site. Thus, at 
the master plan level, an organic approach is aimed at, 
but not integrally the “free style” type, the disposition of 
poles of interest and the rebalance of areas being im-
posed also by the urban proximity, including at the level 
of structure and street networks. Certain continuity with 
the street structure, as well as with the urban profiling, 
has been attentively speculated. 
In many cases, a mimetic approach in choosing materi-
als has developed, sometimes minimalist regarding the 
volumes of the proposed facilities. The horizon creates 
calm elevations with panoramic apertures or perspec-
tives that are imposing as force lines toward points of 
interest, as well as a deliberate scenography, but with 
dominant special effect. The background of level curves 
functions here scenically, projecting on the mass of the 
vegetal material, the structure of trees and shrubs, as 
well as the profile of the park alleys.
On the studied surface area, limited at 25.43 ha, sport 
facilities have been proposed (race track, tennis, basket-
ball, volley or handball courts), protected zones contain-
ing playgrounds by age groups, relaxation and en-
tertainment facilities (rosarium fountain, flower show, 
the water pavilion, as well as subzones for promenade, 
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Fig. 14 Faza 1 a proiectării pe machetă – cu indicarea aleilor şi texturilor, axelor de compoziție, a construcțiilor existente (cu 
roşu) şi a celor propuse (cu alb), precum şi a traseelor / The 1st phase of designing on the scale model – indicating the alleys and 

textures, the compositions axes, the existing buildings (in red) and those proposed (in white)

Sursa / Source: 
Macrofotograii 
capturate pentru 
macheta de 
prezentare (2005) / 
Macrophotos captu-
red from the presenta-
tion model (2005)
Macheta şi fotografii-
le aparţin autorului / 
Model and photos 
belong to the author 
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Fig. 15 Faza a 2-a a proiectării pe machetă – cu indicarea întregii vegetații existente şi propuse, crearea de fundaluri din 
specii perene şi sezoniere, accente de culoare, partere de flori şi aliniamente / The 2nd phase of designing on the scale model – 
indicating the whole existent and proposed vegetation, creation of backgrounds of perennial and seasonal species, color accents, 
flower stalls and alignments
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și cultură prin proiectarea unui Muzeu Brâncuşi, un 
teatru în aer liber, un spațiu comemorativ, un traseu 
cultural cu expuneri temporare ale artiştilor locali, 
precum şi integrarea, preluată ca dată de temă încă 
de la debutul proiectului, a construcțiilor inițiale, 
existente pe amplasament: un hotel şi 2 complexe cu 
alimentație publică. 
Fiecare acces în parc este marcat şi controlat în mod 
diferențiat, prin puncte info şi porți ce anunță şi decu-
pează un tablou arhitectural. Pe de altă parte, accese-
le includ şi alveole special amenajate cu parcaje auto 
delimitate prin bariere naturale de vegetație, într-o 
formulă vizuală discretă şi facilă din punct de vedere 
al circulației.

Parcul proiectat conține un „miez” de plan ovoidal 
cu axe ce radiază din nucleu spre mai multe punc-
te de interes, transformate la rândul lor în sateliți ai 
compoziției. Dispus radial față de nucleu este propus 
un rosarium, centrul fiind ocupat de o fântână artezi-
ană cu bazine concentrice.
O fostă zonă inundabilă şi mlăştinoasă a fost exploa-
tată, sistematizată şi transformată în lac - heleşteu. O 
promenadă propusă, construită pe un dig supraînălțat, 
flanchează unul din malurile Râului Vedea, ținându-se 
seama că atunci când plouă abundent sau în urma 
topirii zăpezii, acest râu îşi iese primejdios din matcă, 
afectând serios parcul şi amenințând oraşul. Pentru 
conectarea celor 2 maluri au fost propuse suplimen-
tar şi poduri pietonale, pe lângă cele auto deja exis-
tente.

În esență, teritoriul supus (re)modelării este bordat 
pe laturile lungi de oraşul propriu-zis şi albia Râului 
Vedea, iar la unul din capete, de Șoseaua Națională ce 
leagă Municipiul Alexandria de Bucureşti. 
În scopul înţelegerii soluţiei propuse, simultan cu fa-
zele procedurale din proiectare, s-a studiat direct pe 

rest and belvedere), leisure and culture by designing 
Brancusi Museum, an outdoor theatre, a commemora-
tive space, a cultural route with temporary expositions 
of local artists, as well as the integration, taken over as 
subject date since the beginning of the project, of the 
high buildings existent on the site: a hotel and two pub-
lic food facilities. 
Each access to the park is differentially marked and 
controlled, by information points and gates announc-
ing and cutting up an architectural scene. On the other 
hand, the gateways also include specially arranged 
hardstands with parking lots delimited by natural vege-
tation barriers, in a visually discrete form, as well as easy 
as regards the traffic. 

The designed park contains a “core” of ovoid plan with 
axes radiating from the nucleus toward more points of 
interests, transformed in their turn into satellites of the 
composition. Radially disposed around the nucleus, a 
rosarium is proposed, the centre being occupied by an 
artesian well with concentric basins. 
A former floodable and swampy area has been exploit-
ed and systematized, then transformed into a pond. A 
proposed promenade, built on a raised bank, flanks one 
of the banks of Vedea River, taking into consideration 
that when it rains abundantly or following snow melt-
ing, this river dangerously breaches its natural levees, 
seriously affecting the park and endangering the city. 
For the connection of the two banks, footbridges have 
also been proposed, in addition to those for vehicles al-
ready existent. 

Basically, the territory subject to (re)modeling is bordered 
on the long sides by the town itself and Vedea River bed 
and at one of its ends by the National Road connecting 
Alexandria Municipality to Bucharest. 
In the aim of understanding the proposed solution, si-
multaneously with the procedural phases of design, the 
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machetă, creându-se feedback pe proiect pentru a re-
gla diversele aspecte şi componente legate de func-
ţiuni, în relaţia cu peisajul şi cu caracteristicile fizice, 
biologice, estetice şi cromatice ale vegetaţiei însăşi. 
Astfel, macheta a devenit în extenso un instrument 
de lucru şi de verificare în abordarea proiectului, mo-
delul deţinând finalmente gradul cel mai sporit de 
convingere, prin redarea cât mai fidelă a ideii, de la 
intenţie la devenire.

În acelaşi timp, tot pe modelul la scară, a fost 
intenționat omisă vegetația verticală, pentru facili-
tarea realizării primelor imagini din faza preliminară 
plantării materialului săditor şi dendrologic. Această 
primă fază este de mare importanță pentru citirea 
compoziției şi a traseelor pentru că aici se disting ale-
ile şi texturile, axele de compoziție, construcțiile exis-
tente (cu roşu) şi cele propuse (cu alb). 

În a doua fază apare întreaga vegetație existentă şi 
propusă (cea completată şi cea toaletată a materia-
lului vegetal existent). Aici s-a avut în vedere crearea 
de fundaluri din specii perene (răşinoase în general) 
şi specii sezoniere, accente de culoare, partere de flori 
şi aliniamente etc.

Concret, în realizarea soluţiei s-a ţinut cont de ce-
rinţele beneficiarului (Primăria locală), de concluzi-
ile tuturor analizelor urbane specifice, precum şi de 
posibilităţile şi condiţionările sitului urban: vegetaţia 
existentă în zonă (selectată în funcţie de starea sa bio-
logică şi estetică), funcţiunile existente, relaţia dintre 
poziţionarea sitului şi oraş. 

Readucerea în planul atenţiei a viitorului parc a con-
dus în anul 2008 la redactarea unui Raport de Mediu 
ce integrează amplasamentul studiat în PUZ-ul Muni-
cipiului Alexandria. 

study was conducted directly on the model, by creating 
a project feedback to regulate different aspects linked to 
functions, in the relation with the landscape and with 
the physical, biological, esthetic and chromatic charac-
teristics of the vegetation. 
So, the model became extensively an instrument of 
working and checking in approaching a project, the 
model having finally the greatest degree of persuasion, 
because it accurately reproduces the idea of the project, 
from intention to reality.

At the same time, in the phase preliminary to the plant-
ing of the seeding and dendrological materials the verti-
cal vegetation has been deliberately omitted in the scale 
model, in order to realize the first images of the project, 
so as to clearly distinguish the big composition and the 
main routes, the walks and the textures, the composi-
tions axes, the existing buildings (in red) and those pro-
posed (in white). 

In the 2nd phase, the complete (existent and proposed) 
vegetation is reproduced: the completed and the 
cleaned existent vegetal material. In this phase, the cre-
ation of backgrounds of perennial (generally resinous 
trees) and seasonal species, color accents, flower stalls 
and alignments etc. was taken into consideration.
Concretely, the realization of the solution has taken into 
account the requirements of the beneficiary (local Town 
Hall), the specific urban analyses and also the possibili-
ties and conditionings of the urban site: existing plants 
in the area (selected according to its biological and es-
thetic status), existing functions, relation between site po-
sitioning and town.

Bringing into attention the future park led in 2008 to the 
elaboration of an Environment Report which integrates 
the studied site in the PUZ (Zonal Urban Plan) of Alexan-
dria Municipality. 
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În concluzie, acest proiect rămâne unul complex şi 
integrat, aducând în discuţie elemente psiho-umane 
precum observaţia, contemplarea, visarea, relaxarea, 
emoţia şi detaşarea – cumul de stări ale unui spaţiu 
ludic în care naturalul şi construitul creează interde-
pendenţă – şi componente de arhitectură peisageră 
(trasate şi modelate) proiectate ce implică intuiţia, 
inovaţia şi viziunea şi care creează performanţă. 

In conclusion, this project remains complex and in-
tegrated, taking into discussion psycho - human ele-
ments such as observation, contemplation, dream-
ing, relaxation, emotion and detachment – a plurality 
of situations of a playful space in which natural and 
built elements create interdependence – and projected 
landscape architecture components (designed and mo-
deled) which imply intuition, innovation, vision and cre-
ate performance. 
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