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reabilitarea albiei și malurilor 
râului cu piatră de râu împotriva 
eroziunii și  pentru prevenirea 
inundațiilor
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LEGENDĂ

LIMITA ZONEI STUDIATE

CIRCULAȚII

pietonale
carosabile
rigolă pietonală
trotuar de gardă- pavaj agregat spălat maro
pavaj beton agregat spălat bej
pavaj beton agregat spălat crem deschis
pavaj beton amprentat gri
pavaj piatră de râu- reabilitare albia râului
pavaj piatră de râu- reabilitare malurile râului

clădire

VEGETAȚIE

Aliniament
Joasă - gazon (mix ierburi)
Plante amenajare zid de piatră (Dianthus, Aster, 
Alyssum saxatile. Lobelia, Floarea de colţ)

Medie - arbuști ornamentali (magnolia, forsythia intermedia)

             plante cățărătoare (clematis, ionicera japonica)

Înaltă -           
tei   
       
magnolia

pomi fructiferi (cireși, meri, peri, gutui)

arbori si arbuști pentru sol umed( Salix Caprea,Lobelia 

cardinalis,Magnolia virginiana)

MOBILIER URBAN

masă cu scaune din lemn (paleți)

coș de gunoi 

stâlpi iluminat stradal cu panouri 
fotovoltaice

stâlpi beton cu lampă pt. iluminat 
stradal (existent)

perspectivă favorabilă 

  Situat în comuna Atid, județul Harghita, satul 
Crișeni reprezintă hotarul de vest cu județul Mureș. 
  Satul Crișeni beneficiază de o bună accesibilitate, atât 
dinspre localitatea Sângeorgiu de Pădure -jud. Mureș (aflat la 
14 km. vest de sat), datorită stației de cale ferată, dar și 
dinspre Atid (7 km.) 
 Având o structură liniară, cu o dezvoltare ramificată 
dintr-un punct central de răscruce, în lungul drumului 
principal, pe direcția E-V,  satul beneficiază de un nucleu 
situat aproximativ în centrul geometric al acestei așezări. 
Deși odată cu creșterea demografică, satul s-a dezvoltat și pe 
drumurile laterale desprinse din acesta, zona centrală 
păstrează și astăzi principalele clădiri publice și de 
servicii,biserica, școala și centrul comunitar. 
  Propunerea de amenajare a spațiului public din 
satul Crișeni vizează o porțiune a zonei centrale și și-a propus 
punerea în valoare și creșterea gradului de atractivitate prin  
reorganizarea spațială a unor elemente.

 În ceea ce privește circulațiile, am propus pentru 
Str.Bisericii un carosabil de 2.5m,astfel încat să poată fi 
amenajat și un trotuar de 1m. Pentru un plus de siguranță, pe 
pod s-a amenajat un trotuar care să faciliteze circulația 
pietonală.
  Pentru a nu crea probleme asupra vizibilitatății în curbă, 
s-a ales mutarea stației de autobuz din fața magazinului, 
după pod (str. Nouă). Stația de autobuz beneficiază de un 
spațiu acoperit, realizat din lemn, ce imită modelul porților 
secuiești. Pentru un peisaj rural cât mai autentic s-a ales și 
realizarea unui indicator rutier din lemn pentru a evidenția 
principalele elemente de interes ale satului (școala, biserica, 
Muzeul Pălăriilor din Paie, restaurantul și pensiunea).
 Din cauza faptului că zona este predispusă la eroziune 
și pentru a preveni inundații precum cele din 1893, sunt 
necesare lucrări de sistematizare, dar și reabilitarea văii și 
albiei râului prin placare cu piatră de râu.

 Terasa adiacentă barului și magazinului a fost 
amenajată în incinta parcelei, pentru crearea unui spațiu 
public atractiv și coerent; spațiul din fața magazinului este 
unul mai aerisit, cu locuri de luat masa cu vedere la râu, cu 
locuri de parcare a bicicletelor, spațiu verde amenajat, dar și o 
pergolă din lemn cu plante cățărătoare care să ofere atât 
umbră, dar care să și mascheze stâlpul de electicitate din 
beton, existent.

 Având în vedere faptul că beneficiază de o perspectivă 
favorabilă dinspre str. Nouă (V-E), parcela parohiei a fost 
amenajată astfel încât să răspundă nevoilor unei gospodării, 
fiind creată o grădina de legume, ierburi aromatice și flori, dar 
care să nu influențeze negativ imaginea vizuală a satului.

 Așadar, toate aceste intervenții aduse zonei centrale a 
satului Crișeni, au avut ca scop îmbunătățirea imaginii satului 
harghitean, dezvoltarea economică și, implicit, creșterea 
atractivității.
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Propunere
stâlp iluminat public

Vegetație propusă

Sursa-

h�p://www.alterna�vepureenergy.ro

Floare de colț
Sursa-

h�ps://bhendis.files.wordpress.com

Dianthus
Sursa-

h�ps://lh4.googleusercontent.com

Lobelia
Sursa-

h�p://plantesiflori.elixir.ro

Secțiune A-A’           sc. 1/200

Propunere  s ta ț ie  de 
autobuz din materiale 
locale(lemn și piatră), ce 
u r m ă r e ș t e  m o d e l u l 
por ț i lo r  t rad i ț iona le 
secuiești.
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Pergolă lemn

sc. 1/50

Scenariu iluminat nocturn

Gradină de legume, 
plante aromatice si flori

Stație de autobuz Terasa și spațiu de petrecere 
a timpului liber

Schemă concept
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CONCURS DE SOLUȚII- Amenajarea unui spațiu public din satul Crișeni 
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