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Fiecare individ, adesea fără a conştientiza, se 
foloseşte zilnic de spaţiile destinate publicului 
fie pentru deplasare, petrecerea timpului 
liber şi recreere, comunicare sau socializare. 
Studierea modalităţilor de petrecere a timpului 

liber permite observarea şi interpretarea comportamentelor individuale şi de grup, a 
unor tipare comportamentale relevante pentru înţelegerea unui specific urban provincial. 

Petrecerea timpului liber priveste, pe de o parte o sumă de activităti legate de spaţiul 
privat, iar altele care au loc în spaţiul public. Activităţile recreative care se desfăşoară în 
spaţiul public oferea un mediu mult mai divers de manifestare, dintre acestea cele mai 
accesibile – plimbările pe străzile oraşului sau în parcuri, iesirile la teatru, cinematograf, 
restaurante. 

Intenţia prezentului studiu este de a schiţa un scurt istoric al parcului municipiului 
Bistriţa. Luând în considerare lipsa unor lucrări de sinteză pe această temă, fără a avea 
pretenţia exhaustivităţii cercetării, studiul se doreşte a fi un instrument util de lucru 
pentru aprofundarea ulterioară a subiectului.
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Arhivist la Filiala Bistriţa a Arhivelor Naţionale, doc-
torandă în istorie la Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca cu o teză privind istoria necrologului.
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Iniţial parcurile au fost rezervate unui grup restrâns de persoane din înalta societate, 
fiind construite în spaţii private. Pe parcursul modernizării societăţilor, al urbanizării 
parcurile au fost amenajate în spaţii publice, devenid accesibile cetăţenilor, indiferent 
de starea materială sau socială a acestora. 

Primele zone de promenadă au apărut într-un spaţiu privat, în grădinile sau parcurile 
palatelor. Cele mai numeroase se găseau în Italia, Franţa, Germania, Austria, Anglia. 
La începutul secolul al XIX-lea au fost amenajate primele parcuri publice. Aceaşi si-
tuaţie o regăsim şi în Transilvania unde primele parcuri au fost amenajate sub formă 
geometrică, sub influenţa stilului francez. Locul acestora a fost luat de parcurile peisagere, 
de influenţă engleză.

Parcul în stil baroc francez era încă un parc închis, delimitat adesea de un zid sau 
de un alt tip de împrejmuire. Arborii erau tunşi geometric, teii şi carpenii fiind specii 
ce se pretau bine acestei modelări. Parterele de flori cu borduri din vegetaţie tunsă 
erau frecvente. Erau utilizate ca mĳloace de compoziţie: axul central, partere florale, 
boschetele, formele patrate, decorativismul cu influenţe orientale – desene colorate din 
flori, mozaicuri. Geometria era îmbogăţită cu linia curbă, aleile trasate drept, terasele 
puţin denivelate. 

Principalele caracteristici ale parcului în stil peisager englez erau: compozitie 
peisagistică liberă, bazată pe conservarea unor porţiuni de pădure, în care arhitectul 
intervine prin trasarea de alei, crearea de ritmuri numai aparent naturale, conservarea 
sau amenajarea de denivelări ale terenului şi combinarea cu vaste suprafeţe de gazon, 
special plantat şi ingrĳit. Are loc încercarea de schimbare a aspectului formal, impus 
de tradiţiile medievale şi de modelele renaşterii şi a baracului, constând în suprimarea 
tunderii arborilor, mărirea spaţiului prin eliminarea zidurilor de incintă şi înlocui-
rea lor cu şanturi, permiţând astfel legarea de peisajul înconjurator1. Vegetaţia nu era 
geometrizată prin tundere şi nici dispusă strict în aliniamente. Grupurile de arbori şi 
arbuşti erau dispuse aparent liber. În această perioadă a fost promovând tipul de ,,parc 
dendrologic”2. 

Parcul municipiului Bistriţa se integrează evoluţiilor şi schimbărilor care au avut loc 
de-a lungul vremii pe întreg teritoriul Transilvaniei. Amenajarea acestuia a început în 
cursul anului 1814 când au fost plantaţi primii arbori decorativi şi s-au amenajat primele 

1 Pentru detalii vezi, Charageat, M – L’ art des jardins, Vendome, 1962, Condurăţeanu Fesci, S., 
Ionescu, M.- Grădinile şi parcurile Terrei, Bucureşti, 1994 ,Kluckert, E. - European Garden Design 
– Kőneman, Kőln, 2000, Marcus, Rica, Parcuri şi grădini în Roâania, Bucuresti, 1958, Torsten, 
O. E., Schröer, C. F. – Architecture des jardins en Europe. Taschen, Köln, 1990 ,Vişoiu, Dagmar 
– Istoria grădinilor şi parcurilor, Timişoara, 2001.

2 Andreea MILEA: Introducere în tematica parcurilor istorice din Transilvania, din Renaştere până în se-
colul XIX. În Logia (revista Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism a UTCN) nr.9/2006 (U.T.Press, 
Cluj-Napoca, 2006), pp.78-86. Andreea MILEA: Parcuri istorice din Transilvania din Renaştere 
până în secolul XIX. În Anuarul şcolii doctorale «Istorie Civilizaţie Cultură», nr. II. Universitatea 
Babeş-Bolyai. Facultatea de Istorie şi Filosofie. (Presa Universitară Clujeană, 2006), pp. 151-175.
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alei3. În anul 1862 a fost finalizată construirea promenadei oraşului şi au fost plantaţi de 
către Rudolf Weigarter, 200 de castani4. 

Parcul era localizat în partea de sud-est a oraşului, pe malul Bistriţei aproape de 
centru, fiind prevăzut, spre oraş cu dig – promenadă, care servea atât ca să apere ora-
şul împotriva inundaţiilor, cât şi ca loc de plimbare pentru cetăţeni5. Şi astăzi se mai 
păstrează o porţiune de 850 mp din valul şi şanţul de apărare al fostei cetăţi Bistriţei6.

Iniţial parcul a avut o suprafaţă de 4,30 ha teren, fiind folosită ca zonă de agrement. 
Personalităţi remarcante ale oraşului Bistriţa descriu parcul ca ,,O plantaţie de arbori 
frumoşi şi roditori. Pe alei sunt bănci pentru odihnă. Spre rău există o arenă sportivă, 
în curs de amenajare, lărgire”7. 

Parcul oraşului era locul ideal pentru socializare şi întâlniri, fiind folosit de toate 
categoriile sociale pentru desfăşurarea diferitelor activităţi culturale, politice, sportive. 
Autorul Oskar Skrabel a descris aceea atmosferă ,,Începând cu primele zile de primăvară, 
bistriţenii invadau parcul Mare, ocupând aleile, băncile şi terasa din jurul Pavilionului 
fanfarei şi al Gewerbenverein (Casa de cultură). Parcul era loc de agrement, căutat pentru 
aerul său proaspăt şi înmiresmat, dar şi un loc de întâlnire şi prezentare. ,,Promenaden”, 
cum se numea aleea principală, ţinea din ,,Ţigănie” până la podul Budacului, era cea 
mai aglomerată”8.

Parcul municipiului Bistriţa 1912, 1929

Parcul municipal era un spaţiu recreativ de referinţă pentru populaţia Bistriţei, unde 
tinerii obişnuiau să se adune pentru diverse jocuri tradiţionale sau activităţi culturale. 
De-a lungul timpului parcul a suferit modificări ale esteticii, arhitecturii, peisagisticii 

3 Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud Arhivele Naţionale (SJBNAN), fond Primăria oraşului 
Bistriţa, registrul, 1/1958, ff. 89-91.

4 Idem, registrul 1/1962, f. 198.
5 Theodor I Ghiţan, Raionul şi oraşul Bistriţa”, Cluj, 1955, p. 642.
6 SJBNAN, fond Corneliu Mureşean,dos.9, f. 11.
7 Theodor I Ghiţan, Op.cit, p. 642.
8 Oskar Skrabel, ,,Bistriţa nostalgii citadine-album”, 2007, pp. 139-141.



156

sale în ansamblu. Unele obiective arhitecturale s-au păstrat, altele au dispărut sau s-au 
degradat. 

În cursul anului 1895 s-au purtat primele discuţii pentru construirea unui pavilion de 
muzică, acest lucru a fost realizat 30 ani mai târziu datorită impedimentelor financiare. 
Pavilionul a fost amplasat în centrul parcului, pe o suprafaţă clădită de 25 metri pătraţi 
(m.p.), din lemn, pe fundaţie de beton, acoperit cu şindrilă şi prevăzut cu lumină electri-
că. Valoarea construcţiei a fost de 22.500 lei (terenul - 2500 lei şi pavilionul - 20.000 lei)9. 

Pavilionul de muzică 1925

În perioada interbelică parcul a suferit mai multe modificări, în special datorită nu-
meroaselor nemulţumiri ale populaţiei care făceau apel la conducerea primăriei oraşului 
Bistriţa prin intermediul presei locale pentru remedierea condiţiilor deplorabile în care 
se afla acesta. ,,Înfrumuseţarea parcului ar fi şi ea un deziderat adânc simţit mai ales 
că în 12 mai s-a deschis parcul, concertând zilnic fanfara Batalionnului 8 Vânătorii de 
Munte, fapt care atrage un numeros public. Îl rugăm pe domnul Teodor Sbârgea, primar 
să ia măsurile necesare”10. Principalele probleme ridicate se refereau la: lipsa canalizării, 
a pavajelor prost întreţinute, a iluminatului parţil a parcul. 

Autorităţile oraşului Bistriţa în cel mai scurt timp au luat măsuri pentru a satisface 
cerinţele cetăţenilor. În planul urbanistic al oraşului din anul 1935 au fost prevăzute 
modernizarea şi lărgirea parcului municipal pentru desfăşurarea mai multor activităţi 
sportive. ,,O mare transformare se va face în parcul oraşului (…) Parcul se va lărgi în 
partea spre răsărit până la vale, unde se va construi un mare stadion sportiv, se vor face 
mai multe terenuri pentru tenis, iar pe actuala grădină a d-lui Csallner se va aranja un 
ştrand public. Apa pentru acest ştrand şi pentru terenul de patinaj, respectiv înnot, se va 
aduce printr-un conduct subteran. În parc se va instala pe sezonul de vară o instalaţiei 
puternică de radio, în locul muzicii militare”11.

9 SJBNAN, fond Primăria oraşului Bistriţa-bunurie oraşului, dos.9, ff. 75-76.
10 ,,Problema edilitară la Bistriţa”, în Săptâmâna, anul XII, nr.354, 21 mai 1935, f. 1.
11 ,,Câteva aspecte din programul de lucrări pentru anul acesta al oraşului Bistriţa”, în Săptămâna, 

nr.247, anul VIII, duminică, 7 aprlilie 1935, f. 3.
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Lipsa banilor, principal problemă a primăriei Bistriţa, a întârziat realizarea acestor 
prioecte. În anul 1951 a început construcţia Băii Populare, fiind prevăzută cu instalaţii 
sanitare pentru apă caldă, încălzire centrală, ventilaţie, instalaţii electrice. Aceasta a fost 
dată în folosinţă în anul 1961. Costul final al lucrării s-a ridicat la 1.239.000 mii lei, faţă 
de suma iniţială de 300.000 mii lei12. Prin anii ’90, Baia Populară, a fost desfiinţată. Pe 
locul ei se află în prezent pe un centru spa.

Începând cu anul 1950 au fost alocate anual fonduri importante pentru modernizarea 
şi înfrumuseţarea parcului. S-au luat măsuri pentru amenajarea unui loc de joacă pentru 
copii, construirea unui stadion, plantarea şi toaletarea copacilor, vopsirea băncilor, am-
plasarea unor coşuri de gunoi, a bordurilor, schimbarea pavajelor, îngrădirea parcului. 
În anul 1965 s-au alocat fonduri pentru amenjarea unui spaţiu de joacă era prevăzut cu 
topogane, leagăne, balansoare – 4 bucăţi, în valoare de 25.000 mii lei13.

Îngrădirea parcului – 1950 Loc de joacă – 1965

În anul 1976 a fost începută construcţia stadionului Progresul. Doi ani mai târziu, 
în centrul parcului, a fost instalată statuia poetului George Coşbuc lângă pavilionul de 
muzică. Statuia a fost lucrată în bronz (300/100/80), ridicată pe un socul de marmură. 
Pe această stă scris ,,Sunt suflet în sufletul neamului meu”. Opera sculptorului Gavril 
Covalschi, a fost dezvelită la 7 mai 1978 într-un cadul festiv la care au luat parte ofici-
alităţile oraşului. 

De-a lungul timpului am mai fost amplasate 11 lucrări de artă, în metal sau piatră, 
operele unor artişti plastici contemporani, dintre care: compoziţia Muzica (320/100/80) 
a lui Anton Tănase, Dac (70/45/40) a lui N. Enea, Maternitatea (65/50/30) a lui Lie Doina 
sau Studenta (31/26/18) a lui Jiga Ioan14.

Importanţa parcul municipiului a fost recunoscută în 1976 când în baza deciziei 
Consiliului Judeţean nr.58 a fost declarat arie protejată, reconfirmată în anul 1995 prin 
hotarârea nr. 3 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Din suprafaţă totală a parcului de 

12 SJBNAN, fond Sfatul popular Bistriţa, dos.7/1961, f. 54.
13 SJBNAN, fond Sfatul popular Bistriţa, dos.10/1965, f. 1-2, dos.62/1965, f.8, dos.47/1966, f. 104.
14 Primăria oraşului Bistriţa, dos.24/1995, pp. 3-6.
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7 ha doar 5,2474 ha au statutul de arie protejată. Aceasta cuprinde numeroase specii de 
arbori, grupaţi şi delimitaţi de alei. Suprafaţa spaţiilor verzi se împarte în 76 de parcele 
de diferite mărimi, totalizând 1487 arbori şi 352 arbuşti15. 

Model - amenajare rondou de flori

Reprezentativi pentru parc sunt arborii seculari cu dimensiuni impresionante. Printre 
arboriii decorativi originari din America de Nord menţionăm speciile: arborele vieţii 
– tuia (Thuja occidentalis), tuia gigantică (Thuja giganteea), catalpa (Bigonia catalpa), 
stejarul roşu (Querus borealis). Dintre speciile originare din Asia amintim: biota (Thuja 
orientalis) din China, magnolia (Magnolia yulan) din India, salcâmul japonez (Sophora 
japonica) din Coreea, arbustul iasomnia (Jasinium officialis) din Caucaz, laurul (Ile 
aquifolium), ca arbust ornamental. Alături de speciile exotice se află numeroase spe-
cii indigene: paltinul de munte (Acer pseudaplatanus), stejarul (Quarcus robur), teiul 
(Tilia cardata), pinul negru (Pinus negra), ulmul de munte (Ulmus montana), carpenul 
(Carpenus betulus), ienupărul (Juniperus connunis). 

Atenţia vizitatorilor este atrasă în mod deosebit de două specii dendrologice rare: 
ginco (Ginko biloba), numit şi arborele pagodelor, originar din China, care e consi-
derat o adevărată ,,fosilă vie”. A doua specie importantă, o constituie arborele lalea 
(Liriodendron tulipifera), originar din america de Nord. 

Aceşti arbori sunt pe cale de dispariţie, fapt pentru care a motivat actuala conducere 
a oraşului să planteze în preajma lor alţi doi puieţi de valoare, odată cu sărbătorirea 
„Lunii Pădurii” în 13 aprilie 2009. marcând astfel evenimentul. Tot în acelaşi an a fost 
refăcut şi acoperişul pavilionului de muzică. 

Primăria oraşului Bistriţa a obţinut în anul 2011 o finanţare de aproximativ 4,5 milioane 
euro de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea şi modernizarea Parcului Municipal. 
Pentru ca lucrările să fie demarate cât mai repede, instituţia a decis să organizeze o 
licitaţie publică în vederea identificării firmei care va executa acestea lucrări şi care 
va schimba înfăţişarea parcului. Proiectul de reabilitare a fost câştigat de firmele: S.C. 
C.M.L.RO S.R.L. din Beclean în asociere cu S.C. Hidrocanal S.R.L. din Bistriţa care au 
început lucrările din luna ianuarie.

15 Idem, dos.2/1976, p.11, dos.3/1995, p. 9.
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Printre îmbunătăţirile ce vor fi aduse parcului se numără plantarea a peste o mie 
de noi arbori, amenajarea unui heleşteu în apropierea actualului foişor pentru fanfară, 
a două piste de bicilete care să traverseze parcul, pe digul râului, şi se vor conecta cu 
rutele principale ale oraşului prin intermediul zonei Podul Budacului, construirea unei 
platforme de piatră în zona Centrului Cultural Municipal ,,George Coşbuc” unde se vor 
putea ţine evenimente în aer. Toată zona pe care se află acum asfalt va fi înlocuită cu dale 
din piatră naturală şi pavele, iar accesul cu maşinile va fi interzis total. De asemenea, 
parcul va avea parte de mobilierul urban nou şi iluminat public modern. Una dintre 
atracţiile viitorului parc va fi un labirint verde amplasat în spaţiul din faţa Turnului 
Dogarilor, între Crama Veche şi casele amplasate acolo.

Parcul municipiului Bistriţa în anul 2014

Ca spaţii publice, parcurile contribuie la creşterea incluziunii sociale, prin crearea 
de oportunităţi pentru ca persoanele de toate vârstele să interacţioneze atât prin contact 
social informal, cât şi prin participarea la evenimentele comunităţii. Acestea pot constitui 
locuri de desfăşurare pentru diverse evenimente sociale şi culturale, cum sunt festivalu-
rile locale, celebrările civice sau desfăşurarea unor activităţi teatrale, cinematografice etc. 
Parcurile bine întreţinute joacă un rol semnificativ în promovarea sănătăţii populaţiei 
urbane. Acestea oferă oportunităţi prin care încurajează un stil de viaţă mai activ, prin 
plimbări, alergare, exerciţii fizice, ciclism etc. Ele oferă citadinilor locuri liniştite pentru 
relaxare şi reducere a stresului, pentru evadarea din mediul construit şi din trafic. 
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Parcurile răspund, aşadar, în principal, nevoilor umane de recreere şi petrecere a 
timpului liber. Preferintele de petrecere a timpului liber diferă în funcţie de mai mulţi 
factori apartenenţa la o anumită categorie socio – profesională, de vârstă, sex, dar şi de 
repartiţie geografică în cadrul oraşului. Personalităţile oraşului erau considerate modele 
existenţiale. Organizarea, participarea lor la evenimentele culturale era necesară nu doar 
pentru păstrarea unei anumite imagini în ochii publicului, ci şi cunoaşterea relaţionărilor 
publice şi familiale pentru demonstrarea statutului social. 

Fără a fi o sursă unică şi completă pentru acest subiect, presa locală face posibilă 
aprecierea dimensiunii şi diversităţii activităţilor care ţin de petrecerea timpului liber. 


