
Parcurile ºi spaþiile verzi din România,
plãmânii oraºelor, îndelung neglijate în perioada
post-comunistã ºi ajunse în stadiu de ruinã, au reintrat
în ultimii ani în atenþia autoritãþilor locale.

Proiecte de reabilitare ºi reamenajare au început sã
fie implementate în cele mai mari parcuri din þarã cu
finanþare europeanã sau din fonduri locale. Investiþiile
s-au bucurat de o mare popularitate în rândul
cetãþenilor, încântaþi cã se pot bucura în sfârºit de un
spaþiu decent pentru relaxare ºi activitãþi fizice. Cu
toate acestea, proiectele de modernizare a spaþiilor
verzi au stârnit numeroase controverse ºi critici.
Distrugerea monumentelor istorice, calitatea esteticã
îndoielnicã, utilizarea unor materiale ieftine sau
nepotrivite, plantarea unei vegetaþii perisabile sau
greu de întreþinut sunt doar câteva dintre obiecþiile
aduse de specialiºti acestor proiecte.

Parcurile trebuie sã rãspundã
cerinþelor populaþiei din zonã

Potrivit doamnei conf. univ. dr. arh. Violeta Rãducan,
din cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agronomice ºi
Medicinã Veterinarã Bucureºti, orice proiect de
reabilitare trebuie sã înceapã cu o analizã a zonei ºi a
populaþiei din împrejurimi. Pentru a stabili de ce este
nevoie în parc este necesar sã se efectueze o analizã a
circulaþiilor din zonã, analize sociologice privind
tipologia populaþiei, copii, bãtrâni, tineri, interviuri,
statistici etc. Un proiect de reabilitare a unui parc nu
este bun sau prost în sine ci în mãsura în care de-
serveºte sau nu necesitãþile celor care îl vor utiliza.

Odatã stabilite nevoile la care trebuie sã rãspundã
parcul, se creioneazã proiectul. Fiecare element

trebuie gândit în corelaþie cu celelalte elemente
pentru a crea un tot armonios. Funcþiunea, vegetaþia ºi
imaginea, toate se gândesc împreunã. Pentru ca
lucrurile sã nu rãmânã la voia întâmplãrii, primãriile
trebuie sã apeleze la serviciile specialiºtilor peisagiºti.

Parcurile istorice, neglijate de
autoritãþi

Investiþiile realizate fãrã aprobarea ºi supravegherea
specialiºtilor din domeniu pot duce nu numai la lucrãri
de slabã calitate, ci în unele cazuri la distrugerea unor
monumente istorice.

Parcurile Carol, Ciºmigiu ºi Herãstrãu din Capitalã,
aflate pe lista monumentelor istorice, suferã de ani de
zile distrugeri constante. Teoretic, odatã ce ajunge pe
aceastã listã, un monument este protejat, nu se poate
interveni asupra lui, însã realitatea este cu totul alta.

În primul rând, aceastã listã a monumentelor istorice
prezintã deficienþe ºi omisiuni. În cazul parcului
Ciºmigiu, în lista monumentelor istorice sunt incluse
doar statuile ºi nici acelea toate, fiind omise alte
elemente de valoare ale parcului precum podurile sau
compoziþiile vegetale, ne-a explicat doamna Violeta
Rãducan.

“Un exemplu este «Rotonda scriitorilor» din care
doar statuile sunt protejate. Dacã îi va trece cuiva prin
cap sã schimbe pavimentul, sã schimbe vegetaþia, se
va putea ºi vor rãmâne niºte statui într-un alt context.
Nemaifiind în contextul iniþial, statuile îºi pierd enorm
din valoare”, ne-a precizat doamna Rãducan.

Este importantã nu numai protejarea monumentelor
în sine ci ºi pãstrarea împrejurimilor care le pun în
valoare.

Materialele ºi dotãrile moderne care sunt utilizate în
parcurile fãrã valoare istoricã nu ar trebui sã poatã fi
folosite nediferenþiat în lucrãri de intervenþie în parcul
Carol, Ciºmigiu sau Herãstrãu. Autoritãþile se aratã însã
indiferente faþã de aceste aspecte. În parcurile istorice
din Bucureºti au început sã se monteze aceleaºi bãnci ca
în celelalte parcuri ce dateazã din perioada comunistã.
Doamna arh. Violeta Rãducan explicã: “Ar trebui sã se
acorde atenþie acestor elemente care contribuie foarte
mult la imagine. Dacã distrugi imaginea aceasta istoricã
ce mai rãmâne? La un moment dat va trebui ca aceste
parcuri sã fie scoase de pe lista monumentelor istorice
pentru cã nu mai au caracteristicile unui monument ci
sunt parcuri ca oricare altele.”

Parcurile istorice trebuie sã aibã un statut special
faþã de parcurile noi, ele trebuie pãstrate în forma lor
iniþialã.

Apa, ingredientul de bazã pentru un
parc reuºit

Dintre amenajãrile peisagistice ce se pot realiza în
cadrul unui parc, fântânile arteziene ºi oglinzile de apã
ocupã un loc de frunte din punct de vedere estetic ºi al
beneficiilor aduse climatului.

“Bucureºtiul în mod special are o climã cu veri foarte
uscate iar fântânile ºi lacurile fac foarte bine într-un
astfel de oraº, nu mai spun cã sunt frumoase,
îmbunãtãþesc calitatea aerului ºi scad cu câteva grade
temperatura vara“, a precizat arh. Violeta Rãducan.

Lacurile ºi fântânile arteziene cu jeturi sunt
întotdeauna punctul de atracþie principal într-un parc.
Dorinþa oamenilor de a fi lângã o oazã de apã este
probabil una naturalã, un parc mare fãrã un lac este
destul de greu de închipuit. De-a lungul timpului,
numeroase lacuri au fost construite în mod artificial în
parcuri pentru a ne satisface nevoia de “apã”. În afarã
de priveliºtea ºi rãcoarea pe care le oferã, lacurile pot fi
f o l o s i t e º i p e n t r u a g r e m e n t u l c u b ã r c i s a u
hidrobiciclete.

19

Improvizaþie sau proiecte durabile

Spaþiul public

Conf. univ. dr. arh. Violeta Rãducan, din cadrul

Universitãþii de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã

Veterinarã Bucureºti

Lacul din Parcul Ciºmigiu
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Pavelele autoblocante, o alegerea
nepotrivitã pentru parcuri

Monumentele ºi elementele decorative prezente
într-un parc pot fi puse în valoare sau în umbrã de
pavajele folosite.

Pavelele de proastã calitate în culori aprinse din

beton pot crea o imagine de kitsch, în loc sã
echilibreze imaginea unui parc. Mult mai adecvate
sunt materialele naturale care se încadreazã mult mai
bine în vegetaþia din jurul lor.

De exemplu, pavelele autoblocante din beton
destinate cãilor de circulaþie industriale sunt absolut

improprii pentru parcuri, considerã doamna Rãducan.
Aceste pavele sunt mult prea dure pentru o plimbare
pe jos. În plus, aleile din parcuri sunt în general
ºerpuite ºi acesta este un tip de pavimentaþie care nu
poate fi montatã astfel.

În parcul “Ion Voicu” (fosta Grãdinã Ioanid) pentru
pavare s-au folosit dale hexagonale în culori puternice
care atrag atenþia asupra lor, punând în umbrã
monumentele din parc.

Mai potrivitã pentru pavimentarea parcurilor este
piatra cubicã, care este o piatrã naturalã. “Piatra
cubicã are preþiozitatea aceasta a materialului în sine.
În plus, cuburile pot fi aºezate într-o formã absolut
geometricã sau pot forma tot felul de curbe”, a
precizat doamna Rãducan. Piatra cubicã s-a folosit
intens în lucrãri le de reamenajare a parcului
”Alexandru Ioan Cuza” din Capitalã, creându-se
numeroase jocuri de nuanþe ºi de forme.

O altã opþiune naturalã ar fi pietriºul, precum s-a
procedat în cazul Grãdinii Icoanei din Bucureºti.

În cele mai faimoase parcuri din Europa se cautã ca
aleile sã aibã un aspect cât mai natural. Grãdinile de la
Versailles sunt pavate cu un pietriº fin, foarte bine
compactat, creând iluzia aleilor de pãmânt care
existau în aceste grãdini în secolul XVIII.

Care sunt perspectivele?

Încet, încet proiectele de reabilitare a parcurilor din
România par totuºi sã se îndrepte într-o direcþie
pozitivã. Ultimele proiecte realizate dau dovadã de o
mai mare creativitate, sunt utilizate materiale mai
adecvate, construcþiile realizate par mai durabile. Este
oare un semn cã am început sã învãþãm din greºeli?

Parcul Drumul Taberei este în plin proces de restructurare

Lucrãrile de reamenajare a
parcului Drumul Taberei din Sectorul 6
al Capitalei au demarat în luna mai, cu
mai bine de un an întârziere.

Amplul proiect, în valoare de 75,19
milioane lei, va þine parcul închis un an
ºi jumãtate. Principalele puncte de
atracþie vor fi: scena pentru spectacole
construitã pe suprafaþa lacului, pasarele
pietonale pentru belvedere, serele
p e n t r u p l a n t e e x o t i c e , f â n t â n a
artezianã restauratã ºi labirintul în stil
franþuzesc.

Procedurile de achiziþie
publicã au dus la întârzierea
lucrãrilor

Contractul de execuþie a fost atribuit în
aprilie anul trecut pentru suma de
51,26 milioane lei. Asocierea declaratã
câºtigãtoare dupã un proces ce a durat
mai bine de ºapte luni a fost Pergola
Gradini Decorative-Proms Concept
G r o u p - C o n s t r u c þ i i E r b a º u -

H i d r o c a n a L - U T I T r a f f i c M a n a g e-
ment-E-Factor Solutions- Metabet C.F.

Lucrãrile efective au demarat la mai
m u l t d e u n a n d e l a a t r i b u i r e a
contractului. „Întârzierea lucrãrilor a
fost cauzatã de procedurile de achiziþie
publicã prevãzute a se realiza prin
contractul de finanþare”, a precizat
Rareº Mãnescu, primarul Sectorul 6.

Proiectul este finanþat prin Programul
Operaþional Regional, Axa Prioritarã 1
“Sprij inirea dezvoltãri i durabile a
oraºelor - poli urbani de creºtere”, din
bugetul de stat ºi bugetul local.

Închiderea parcului a
strârnit nemulþumiri

Investiþia este mai mult decât binevenitã,
însã perspectiva închiderii parcului
Drumul Taberei, una dintre puþinele oaze
de verdeaþã din zonã, pentru o perioadã
de un an ºi jumãtate, a stârnit
controverse. O petiþie online a fost lansatã
în luna aprilie în scopul opririi închiderii

totale a parcului. Iniþiatorii documentului
susþin cã parcul ar trebui sã fie doar
parþial închis pe timpul lucrãrilor, precum
s-a procedat în cazul altor parcuri din
Capitalã care au fost reamenajate. Astfel,
locuitorii vor avea mai puþin de suferit,
mai ales în perioada caldã când zonele
verzi ºi rãcoroase au foarte mare cãutare
în Bucureºti.

Reprezentanþii primãriei ºi-au men-
þinut însã decizia argumentând:

„Prin închiderea totalã a parcului se
doreºte finalizarea lucrãrilor înainte de
termenul prevãzut în contractul de
lucrãri, dar se asigurã ºi siguranþa
cetãþenilor, evitându-se astfel posibile
accidente.”

Parcul Drumul Taberei,
o prioritate pentru Primãria
Sectorului 6

Proiectul de reamenajare a parcului
este unul prioritar pentru Primãria
Sectorului 6 având în vedere lipsa acutã

de spaþii verzi din sector. “Drumul
T a b e r e i ” e s t e c e l m a i m a r e p a r c
amenajat din zonã. În sector se aflã ºi
Grãdina Botanicã în suprafaþã de 17,5
ha, care însã este departe de a-ºi atinge
p o t e n þ i a l u l î n c e e a c e p r i v e º t e
atragerea vizitatorilor. Amenajãrile din
grãdinã nu sunt nici pe departe la
nivelul unui parc botanic european.

Suprafaþa de spaþiu verde în Sectorul
6 este de doar 0,6-0,9 mp/cap de
locuitor.

Rareº Mãnescu, primarul Sectorul 6, a
declarat: „Proiectul susþine dezvoltarea
infrastructurii urbane reprezentate de
parcul Drumul Taberei . Dor im sã
îmbunãtãþim cal i tatea vieþi i pr in
c r e º t e r e a c a l i t ã þ i i m e d i u l u i
înconjurãtor, asigurarea condiþiilor
egale de viaþã, prin îmbunãtãþirea
accesibilitãþii la zone verzi ºi zone de
recreere. Acest proiect îº i aduce
contribuþia la «Sprijinirea dezvoltãrii
durabile a oraºelor – poli urbani de

Rotonda Scriitorilor, Parcul Ciºmigiu
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creºtere», conform cerinþelor din
Programul Operaþional Regional ºi
rãspunde obiectivelor ºi prioritãþilor de
dezvoltare strategicã ale cartierului
Drumul Taberei.”

Parcul Drumul Taberei,
de la 30 ha la 11,5 ha

Parcul se desfãºoarã pe o suprafaþã de
11,5 ha fiind mãrginit la nord ºi sud de
strada Drumul Taberei, la est de strada
Braºov ºi la vest de strada Târgu Neamþ.

La înfiinþare, în perioada comunistã,
p a r c u l a v e a 3 0 h a . P r i n c i p a l e l e
amenajãri create au fost teatrul de varã
pentru copii ºi lacul pentru agrement,
situat exact în centrul parcului. Lacul ar-
tificial are o suprafaþã de 1,18 hectare,
în mijlocul acestuia fiind amplasatã o
fântânã artezianã.

În 1976, o porþiune din parc a fost
transformatã într-un ºtrand cu trei
bazine. Celebrul “Trei Ligheane” a
devenit popular în rândul bucureºtenilor
însã restrângerea parcului a dus la
acutizarea problemelor cauzate de lipsa
de spaþii verzi.

Amenajãri deteriorate ºi
învechite

Propunerea de reamenajare a parcului a
venit pe fondul constatãrii deteriorãrii
amenajãrilor iniþiale inadecvate pentru
un parc modern. Calitatea aleilor era una
precarã, acestea fiind presãrate cu gropi
ºi fisuri sau gropi refãcute total inestetic.
Corpurile de iluminat funcþionau parþial,
sistemul de irigaþii era insuficient,
bãncile erau în mare parte vechi ºi dete-
riorate, iar arborii se aflau într-un stadiu
avansat de îmbãtrânire.

Proiectul tehnic pentru modernizarea
parcului a fost elaborat în 2010 de cãtre
societatea Concret Construct CD.

În elaborarea proiectului s-a avut în
vedere creºterea atractivitãþii parcului
pentru utilizatori ºi în acelaºi timp
menþinerea aspectului de parc natural.

T o t o d a t ã , e d i l i i a u d o r i t s ã f i e
menþinute unele elemente devenite
tradiþionale, precum: lacul sau fântâna
artezianã.

Aleea principalã, centrul
proiectului de reamenajare

Conceptul de amenajare porneºte de la
ideea unei alei pietonale principale care
va conduce vizitatorul în tot parcul.

Amenajarea aleilor se va face în
funcþie de destinaþie ºi importanþã:
aleea principalã va fi îmbrãcatã în
s o r t u r i d e m a r m u r ã r o t u n j i t ã ,
stabilizate cu ciment, aleile secundare
vor fi pavate cu sorturi de apã de râu, iar
aleile tehnice ºi pista de ciclism vor fi
îmbrãcate în asfalt. Totodatã, pentru ca
parcul sã fie accesibil persoanelor cu
dizabilitãþi, aleile vor avea în cea mai
mare parte pante line.

Vegetaþia va fi dispusã ordonat doar
în jurul aleii principale. În rest, aceasta
va fi amplasatã aparent aleator, în stilul
unei grãdini englezeºti.

În total, parcul va avea patru cãi de
acces, sub formã de zone deschise.

Pasarelã deasupra lacului
pentru contemplarea
priveliºtii

Pentru un impact vizual cât mai mare,
în parc vor fi amenajate o pasarelã ºi
trei poduri.

Pasarela va porni din aleea principalã în
dreptul lacului ºi va avea forma unui arc,
ce va uni douã puncte diferite ale lacului.
Construcþia va fi una pe structurã
metalicã cu pardosealã din deck compozit
lemn-plastic (WPC). De pe pasarelã, ce se
va înãlþa 6 m deasupra solului, vizitatorii
se vor putea bucura de peisajul oferit de
lac ºi vegetaþia parcului.

Podurile vor oferi, de asemenea, per-
spective extinse asupra parcului. Douã
vor fi amplasate în partea de nord-est
peste forme de relief artificial create.

Al treilea pod va înlocui pasarela

pietonalã existentã peste strâmtoarea
dintre lacul mic ºi lacul mare. Noul pod nu
va fi construit pe acelaºi amplasament ci
în vecinãtatea celui existent.

P o d u r i l e v o r a v e a o s t r u c t u r ã
metalicã, pardosealã din duºumea de
material compozit lemn-plastic ºi
parapeþi din sticlã laminatã.

Fântâna artezianã existentã, simbolul
parcului, va beneficia de ample lucrãri
d e m o d e r n i z a r e . S e v a r e a l i z a o
instalaþie nouã cu jeturi ºi proiectoare.

Zona de concert va fi compusã din
scenã ºi gradene cu banchete pentru
spectatori. Scena va fi amplasatã în
perimetrul lacului existent, ocupând o
porþiune din acesta, prin turnarea unei
plãci cu parapet din beton amprentat.
Placa va fi îmbrãcatã în lemn pentru
u t i l i z a r e l a e x t e r i o r , t r a t a t c u
antiderapant. Spectatorii vor putea
viziona spectacolele având ca fundal
lacul, fântâna ºi pasarela pietonalã.

ªapte sere vor alcãtui
expoziþia de plante exotice

Expoziþia de plante exotice va fi alcãtuitã
dintr-o serie de sere amplasate la
marginea parcului în partea de est.
Complexul va cuprinde ºapte sere
independente, reunite sub o pergolã
metalicã. Construcþiile vor fi dispuse
astfel încât parcurgând un traseu sã se
poatã vizita întreaga zonã de expoziþie.
Totodatã, traseul va permite ºi vizitarea
parþialã a expoziþiilor.

Pavilioane de relaxare cu
vedere pentru adulþi

T r e i p a v i l i o a n e a c o p e r i t e v o r f i
construite special pentru activitãþi de
recreere caracteristice adulþilor. Douã
dintre dintre acestea vor fi amplasate în
partea de nord-est a parcului. Forma
acestora va fi rectangularã ºi vor fi
deschise spre parc pe ambele laturi
lungi. Laturile scurte ºi acoperiºul vor fi
acoperite cu vegetaþie. Structura

pavilioanelor va fi din beton armat
t u r n a t m o n o l i t , a d i t i v a t p e n t r u
impermeabilizare.

Cele douã construcþii vor adãposti spaþii
de relaxare cu locuri de ºedere ºi mobilier
specializat pentru tenis de masã.

Un al treilea pavilion, pavilionul
ºahiºtilor, va fi amplasat retras de la
circulaþiile parcului. Cu toate acestea, va
oferi utilizatorilor un cadru larg asupra
naturii, neavând închideri perimetrale.
Pavilionul va avea o structurã metalicã.
Plafonul va fi susþinut de stâlpi din
þeavã rotundã.

Terenuri multisport ºi locuri
de joacã

În zona de nord-vest este prevãzutã
amenajarea a patru terenuri de sport.
Fiecare va fi dotat pentru mai multe
posibilitãþi de joc: fotbal, backet, volei.
Terenurile vor fi realizate în totalitate
din confecþii metalice.

De asemenea, în zonã va fi amenajatã
o salã de fitness în aer liber ºi un
skatepark adiacent traseului pentru
biciclete.

Zona de fitness va avea o pardosealã
de nisip stabilizat ºi va fi dotatã cu
aparaturã de fitness destinatã utilizãrii
la exterior.

Skatepark-ul va avea o suprafaþã durã,
sinteticã, aplicatã pe un strat suport din
asfalt. Zona va fi dotatã cu aparaturã
specificã: rampe, balustrade, trambuline.

În parc vor exista bineînþeles ºi locuri
de joacã pentru copii. Acestea vor avea
pardosealã protectoare din granule de
cauciuc permeabile ºi vor fi dotate cu
leagãne ºi balansoare tipice cât ºi
turnuri ºi labirinturi.

Un labirint de inspiraþie
francezã va acorda o notã
distinctã parcului

Noul parc va include un labirint de
i n s p i r a þ i e f r a n c e z ã c o m p u s d i n
vegetaþie organizatã geometric. Gardul
viu va fi gros de 60 cm ºi înalt de 120
cm. Zona labirintului va fi pavatã cu
pietriº de râu stabilizat.

Finalizarea lucrãrilor de reabilitare a
p a r c u l u i D r m u l T a b e r e i e s t e
programatã pentru finele verii viitoare.

Spaþiile verzi rãmân pe lista
de investiþii

Alte investiþii majore în amenajarea de
spaþii verzi din Sectorul 6 nu sunt încã
programate, problema rãmânând pe
agenda Primãriei Sectorului 6:

„Amenajarea de spaþii verzi pe raza
Sector u l u i 6 r ã mâ ne u nu l d i ntr e
obiectivele principale ale autoritãþii lo-
cale” , a declarat Rareº Mãnescu,
primarul Sectorul 6.

Zona de concert, Parcul Drumul Taberei
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Soluþionarea problemei lipsei de spaþii verzi
devine una stringentã odatã cu creºterea poluãrii din
oraºe, migrarea populaþiei din mediul rural în mediul
urban ºi creºterea presiunilor exercitate de investitorii
imobiliari.

Menþinerea parcurilor existente presupune eforturi
considerabile ºi permanente din partea autoritãþilor
locale dar acest tip de agrement este foarte popular în
rândul românilor.

În unele cazuri spaþi i le verzi existente sunt
insuficiente pentru a satisface nevoia locuitorilor de
activ i tãþ i în aer l iber . Rezultatul este supra-
aglomerarea parcurilor existente, frustrarea populaþiei
ºi chiar scãderea valorii imobiliare a clãdirilor din zonã.
Soluþia este amenajarea unui parc de la zero.

Ploieºti, în lipsã acutã de spaþii verzi

Cel mai mare proiect de creare a unui parc finanþat din
fonduri europene în România se aflã în implementare
la Ploieºti. Construirea parcului Ploieºti Vest va
presupune o investiþie de 93,68 milioane lei.

Posibilitatea accesãrii fondurilor europene a
reprezentat oportunitatea mult aºteptatã pentru ca
acest proiect sã devinã realitate. Prin Programul
Operaþional Regional s-a alocat pentru parc suma de
58 milioane lei.

Zona sud-vesticã a judeþului Prahova (Polul de
Creºtere Ploieºti Prahova) înregistreazã deficienþe
majore în ceea ce priveºte suprafaþa de spaþii verzi.
Uniunea Europeanã prevede 26 mp de spaþi i
verzi/locuitor, iar Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
vorbeºte de 50 mp/locuitor. Cu toate acestea, Polul de
Creºtere Ploieºti Prahova înregistreazã doar 3,8 mp de
spaþii verzi/locuitor. Suprafaþa totalã a spaþiilor
publice de recreere ºi relaxare este de 248 ha din care
suprafaþa efectivã de amenajat ca zonã verde este de
446.363 mp, ne-a precizat Mihaela Iamandi, director

executiv în cadrul Primãriei Ploieºti.
“Lipsa spaþiilor verzi accentueazã riscurile ecologice

urbane ºi are un impact negativ imediat asupra
calitãþii vieþii ºi stãrii de sãnãtate a populaþiei.”, atrage
atenþia doamna Iamandi.

Prin implementarea proiectului, suprafaþa de spaþii
verzi pe cap de locuitor va creºte la 9,31 mp.

Parcul Ploieºti Vest va fi cel mai mare
din oraº

Parcul va fi amenajat pe un teren de 541.643 mp, între
Centura de Vest ºi Gara de Vest, aflat în prezent în
proprietatea Primãriei Ploieºti . La ora actualã
amplasamentul este viran, cu denivelãri mici.

O parte din acest teren a fost subiectul unui litigiu
care a adus întârzieri semnificative proiectului. Prima
licitaþie lansatã în septembrie 2011 pentru atribuirea
lucrãrilor de execuþie a fost anulatã din cauza situaþiei
ambigue privind proprietatea asupra unei porþiuni din
terenul aferent investiþiei.

Procedura de achiziþie a fost relansatã în luna martie
a acestui an, lucrãrile urmând sã demareze imediat ce
executantul va fi ales.

Amenajarea unui parc porneºte de la
ideea apropierii de naturã

Parcul se doreºte a fi locaþia idealã pentru o serie largã
de activitãþi, precum evenimente sociale ºi culturale,
sport, promenadã sau picnic-uri.

“Ideea principalã în determinarea stilului a fost
apropierea de naturã, realizatã prin camuflarea în
peisajul natural a intervenþiei antropice.

Amenajarea generalã este realizatã în stil natural
peisajer, cu alei pietonale cu trasee sinuoase, printre
insule verzi ºi zone de relaxare/recreere sau activitãþi
sportive. Centrul parcului rãmâne liber, favorizând
socializarea ºi comunicarea între vizitatori”, a precizat

doamna Iamandi.
Spaþiul viitorului parc va fi împãrþit în patru zone

principale: zona de primãvarã, zona de varã, zona de
toamnã ºi zona de iarnã.

Amenajãrile vor cuprinde realizarea unui lac de
agrement, piste de ciclism, terenuri de sport ,
platforme pentru acrobaþii (biciclete, role), locuri de
odihnã ºi contemplare, spaþii de picnic, mese de ºah,
locuri de joacã pentru copii, fântâni arteziene, serã
închisã, potrivit studiului de fezabilitate realizat de
Intergroup Engineering.

Un lac artificial va fi construit în cadrul
parcului

Atracþia principalã a noului parc va fi lacul artificial în
formã de palmã, cu o adâncime de 1,5 m. Stabilitatea
bazei lacului va fi asiguratã prin aºternerea unui strat
de material coeziv cu grosimea minimã de 10 cm.
Pentru limitarea pierderilor de apã se vor lua mãsuri
de etanºeizare a lacului cu o membranã de polietilenã
de înaltã densitate.

O construcþie ineditã pentru vizitatorii parcului va fi
sera. Suprafaþa construitã a acesteia va fi de 839,50
mp iar regimul de înãlþime de Parter+Etaj (supantã).
Sera va cuprinde douã zone de expunere ºi cultivare
plante. Una va fi în interior, la parter ºi va avea o
suprafaþã de 125 mp iar cealaltã la exterior, cu
acoperire parþialã, având o suprafaþã de 115 mp.
Plantele vor fi expuse ºi în supantã. Clãdirea serei va
cuprinde totodatã o zonã de laborator, depozite ºi alte
anexe.

Facilitãþi pentru sporturi de toate tipurile

Terenurile de sport vor ocupa în cadrul parcului o
suprafaþã de 30.200 mp. Se va putea juca fotbal, tenis,
tenis de perete, baschet, handbal. Vor exista totdatã
arene pentru biciclete, role ºi skatebord-uri.

Copiii vor avea la dispoziþie cinci locuri de joacã
diferite pentru a face miºcare. Acestea vor avea o
suprafaþã circularã cu diametrul de 25 m ºi vor fi
pavate cu nisip sau pietriº.

Pentru amatorii de jocuri de societate în cadrul
parcului vor fi amenajate pavilioane de ºah rãspândite
pe toatã suprafaþa parcului.

Pe timp de iarnã, pasionaþii de sport se vor putea
delecta pe patinoarul parcului. Acesta va fi realizat
prin turnarea unei plãci din beton armat cu grosimea
de 12 cm sub care a fost compactat un strat de pietriº.

Fântâna Anotimpurilor va avea 365 de
jeturi de apã

Trei fântâni arteziene îºi vor aduce contribuþia la
asigurarea unui mediu ambiental cât mai plãcut.
“Fântâna anotimpurilor” va fi amenajatã în apropierea
intrãrii principale a parcului. Diametrul acesteia va fi
de 12 m ºi va cuprinde 365 de jeturi perimetrale.

“Fântâna cascada” va fi construitã pe latura de sud a
parcului. Bazinul fântânii va fi amplasat la o înãlþime

Spaþii verzi insuficiente? Construiþi un nou parc!

Parcul Ploieºti Vest
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de 5 m. Din fantele pereþilor din beton armat va cãdea
o perdea de apã.

A treia fântânã,“Fântâna ochi”, va fi compusã din
jeturi de apã de înãlþimi variabile, aºezate pe o
suprafaþã planã sau cu gradene.

Spectacole în aer liber

Gãzduirea de evenimente ºi spectacole va fi una dintre
funcþiile importante ale Parcului Ploieºti Vest. O scenã
rotundã cu diamentrul de 12 m va fi construitã în
partea de nord-est a parcului. Alãturat va exista un
ring de dans. Gradenele vor avea o capacitate totalã
de 350 de locuri. Zona de spectacole va fi în aer liber.

Pavele autoblocante pentru aleile
pietonale

Aleile vor ocupa o suprafaþã de 31.307 mp la care se
adaugã alei de acces auto cu suprafaþa de 38.052 mp.
Aleile pietonale vor fi pavate cu pavele autoblocante
decorative. Ansamblul de spaþii verzi va avea ºi o zonã
de parcare de 14.505 mp pavatã cu pavele ecologice.

Parcul va fi deservit de un pavilion administrativ cu o
suprafaþã construitã de 684 mp ºi cu regimul de
înãlþime parter. Fundaþia va fi din beton, iar pereþii din
zidãrie portantã cu sâmburi din beton. Construcþia va
fi una sustenabilã cu consum de energie scãzut ºi
costuri minime de întreþinere.

Construirea Centrului de Excelenþã, noi
oportunitãþi de afaceri

Primãria Ploieºti intenþioneazã totodatã sã promoveze
dezvoltarea economicã a zonei prin realizarea unui
Centru de Excelenþã în apropierea Parcului Ploieºti
Vest. Proiectul are în vedere realizarea unei structuri
de sprijinire a afacerilor care sã asigure condiþii pentru
dezvoltarea mediului de afaceri prin susþinerea
IMM-urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial în
rând u l t iner i lor , promovarea conceptu lu i d e
dezvoltare economicã durabilã în rândul oamenilor de

afaceri ºi promovarea activitãþi lor economice
desfãºurate în Polul de Creºtere Ploieºti – Prahova”,
ne-a explicat Alina Mihaela Istrãtescu, ªef Serviciu
Relaþii Publice în cadrul Primãriei Ploieºti.

Crearea centrului va presupune o investiþie de 12
milioane lei din care contribuþia Primãriei Ploieºti este
de aproximativ 8 milioane de lei, diferenþa fiind
asiguratã din fonduri nerambursabile.

Clãdirea ce va adãposti centrul va avea un regim de
înãlþime de parter+ etaj ºi o suprafaþã utilã de 1.397
mp. Edificiul va cuprinde spaþii destinate birourilor, o
salã multifuncþionalã, o salã de întruniri, salã de mese,

zonã administrativã, spaþii tehnice ºi alte dotãri
specifice.

“Tema de construcþie ºi funcþionare a Centrului de
Excelenþã este «ECO», adicã o construcþie sustenabilã,
cu consum energetic redus ºi costuri mici de
întreþinere ulterioarã”, ne-a precizat doamna
Istrãtescu.

Centrul va gãzdui firme nou înfiinþate ºi tineri
întreprinzãtori ce vor sã se lanseze în afaceri.

Prin acest proiect Primãria Ploieºti vizeazã crearea de
noi locuri de muncã, atragerea de noi investiþii ºi
crearea unei societãþi bazate pe cunoaºtere.

Piaþa Revoluþiei din Slobozia
v a f i o b i e c t u l u n u i p r o i e c t d e
modernizare ce va solicita mai multe
f o n d u r i d e c â t t o a t e l u c r ã r i l e d e
amenajare ºi mentenanþã ce au vizat
piaþa în ultimii 30 de ani.

Dupã finalizarea investiþiei în valoare
de 51,64 milioane lei, piaþa va cuprinde
o esplanadã a monumentelor, o zonã
de odihnã tip agorã, fântâni arteziene ºi
nu în ultimul rând o parcare subteranã.

Maºinile vor dispãrea din
Piaþa Revoluþiei

Piaþa Revoluþiei joacã un rol important
în viaþa comunitãþii oraºului, fiind
situatã în centrul civic al Sloboziei. Zona
este intens circulatã atât datoritã
localizãrii, cât ºi clãdirilor administra-

tive ºi publice ce o înconjoarã, precum
Centrul Cultural “Ion Perlea”, Muzeul
Judeþean de Istorie sau prefectura.
Nenumãrate spectacole ºi târguri sunt
organizate în acest spaþiu în decursul
anului ce atrag concentrãri mari de
populaþie.

Din pãcate, în ultimii ani piaþa ºi-a
pierdut din caracterul pietonal ºi de
promenadã din cauza autoturismelor
parcate ce au înþesat acest spaþiu. În
plus, piaþa duce lipsã de o organizare
sistematicã care sã-i punã în valoare
toate componentele ºi sã rezolve toate
funcþiunile unei pieþe publice.

Pe lângã funcþia de loc de întâlnire ºi
dezbatere, pieþele publice pot juca un
important rol economic în viaþa unui
o r a º . N u m e r o a s e m a g a z i n e º i

restaurante înconjoarã de cele mai
multe ori aceste zone pietonale. Astfel,
proiectul ce vizeazã Piaþa Revoluþiei va
putea duce la dezvoltarea oraºului
Slobozia pe mai multe planuri: artistic,
cultural, politic, economic.

O parcare subteranã va fi
construitã în piaþã

Proiectul de modernizare implementat
de Pr imãria Slobozia va schimba
complet imaginea Piaþei Revoluþiei ºi o
va reda în totalitate pietonilor.

Alexandru Stoica, primarul Sloboziei,
precizeazã: ”Conceptul ce stã la baza
proiectului de reabilitare a Pieþei
Revolutiei constã în modernizarea în
sensul creãrii unei zone mai apropiate
de publicul larg ºi degajarea zonei

publice de maºinile parcate.”
Bugetul de 51,64 milioane lei al

proiectului va fi asigurat din surse mul-
tiple. Prin Programul Operaþional Re-
g i o n a l , p o t r i v i t c o n t r a c t u l u i d e
finanþare, vor fi plãtite 30,86 milioane
lei, din bugetul de stat 6,73 milioane lei,
iar din bugetul local 812.500 lei .
Cheltuielile reprezentând TVA vor fi
achitate de la bugetul Primãriei dupã
care vor fi recuperate de la bugetul de
stat.

Investiþia va fi realizatã în douã etape:
prima va cuprinde reabilitarea generalã
a zonei de sud iar a doua reabilitarea
zonei de nord ºi construcþia parcãrii
subterane.

Astfel, spaþiul pietonal de pe latura de
sud a pieþei va fi reorganizat prin

Transformarea Pieþei Revoluþiei

Zona de spectacole, Parcul Ploieºti Vest
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extinderea promenadei pânã la clãdirea
C E C º i c r e a r e a u n e i e s p l a n a d e a
mo nu me nte l o r î n z o na M o u a ne s
Gabrah, între Centrul Cultural si clãdirea
CEC.

În faþa Bancpost va fi asiguratã o arie
permanentã de odihnã de tip agorã, în
s t i l a m f i t e a t r u , c u d o u ã f â n t â n i
arteziene decorative, fãrã oglindã de
a p ã . P o t r i v i t d o m n u l u i p r i m a r
Alexandru Stoica, spaþiul este pretabil
pentru manifestãri festive ºi expoziþii în
aer liber.

Planul de reabilitare a laturii de nord a
avut la bazã pãstrarea ºi accentuarea
caracterului solemn. Astfel se va realiza
o organizare riguroasã a spaþiilor verzi
ºi a locurilor de odihnã. Se vor pãstra

traseele pietonale consacrate, iar
personalizarea amenajãrii se va realiza
p r i n a m p l a s a r e a a d o u ã f â n t â n i
decorative.

Pe latura de nord se va crea un pasaj
amplu pentru circulaþia pietonalã,
extrem de activã în zona acceselor în
Primãrie ºi Prefecturã, respectiv Curtea
de Conturi ºi în viitoarea sala de teatru.

Spaþiul pieþei va fi dotat cu locuri de
od ihnã, lampad are, monu mente,
pavimente, peluze gazonale. Arborii
existenþi vor fi pãstraþi.

“Prin tratarea originalã a tuturor
obiectivelor identificate prin studiul
urbanist ic de reabi l i tare a Pieþei
Revoluþiei din Slobozia, proiectul vine
sã particularizeze centrul municipiului,

s ã - i c o n f e r e p e r s o n a l i t a t e ,
monumentalitate, trãinicie ºi un nivel
special de existenþã civicã, pe care
locuitorii le meritã“, ne-a asigurat
domnul Stoica.

Problema maºinilor parcate în zona
pieþei va fi soluþionatã prin construcþia
unei parcãri subterane pentru 98 de
autoturisme, în spaþiul liber situat în
faþa prefecturi i , de la bulevardul
Chimiei ºi pânã la clãdirea Sindicatelor.

“În acest fel se va asana urbanistic
zona din spatele Primãriei (se va
d e g r e v a s p a þ i u l d e c o n s t r u c þ i i l e
pãrãsite care au proliferat zona) ºi se va
adopta o atitudine corectã în privinþa
locurilor de parcare”, apreciazã domnul
Stoica.

Licitaþia pentru execuþie va
fi lansatã pânã la finele lunii
iunie

L u c r ã r i l e d e p r o i e c t a r e a f e r e n t e
investiþiei au fost realizate de compania
Consilier Construct din Bucureºti.

În ceea ce priveºte contractul pentru
lucrãri de execuþie, licitaþia pentru
atribuirea lucrãrilor ar trebui sã fie
lansatã pânã la finele trimestrului II din
2013. Odatã cu demararea lucrãrilor,
Piaþa Revoluþiei va intra în ºantier trei
ani.

Spaþiul public
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