
Biroul de arhitecturã ºi urbanism Western
Outdoor a proiectat în ultimii ani o serie de proiecte de
clãdiri pentru birouri ºi locuinþe în Bucureºti. Unul
dintre proiectele la care lucreazã în prezent echipa
Western Outdoor vizeazã realizarea clãdirii de spaþii
comerciale situatã pe Lipscani nr. 30-34.

Noul imobil, amplasat în centrul istoric al Capitalei
pe locul unei foste mici pieþe, va avea o amprentã la
sol de circa 690 mp ºi o suprafaþã desfãºuratã de peste
2.750 mp, dispusã pe subsol + parter + douã etaje.
Fãrã a fi foarte mare, proiectul este în schimb
complicat ºi costisitor, precizeazã arhitectul Bogdan
Foarþã, director tehnic în cadrul Western Outdoor.

Beneficiarul investiþiei este Alin Cocoº, fiul omului de
afaceri Dorin Cocoº.

Lucrãrile au demarat în toamna anului 2011. La
începutul lunii iunie, structura clãdirii era închisã,
urmând sã fie montate instalaþiile ºi sticla ºi sã fie
realizate finisajele exterioare din placaj de granit
negru. Amenajãr i le inter ioare vor rãmâne la
latitudinea viitorului chiriaº.

Clãdirea va gãzdui în fapt la nivelele supraterane
magazinul unui mare lanþ de modã ºi la subsol un club.
Acestea ar trebui sã fie inaugurate în aceastã toamnã.

Antreprenorul general al lucrãrii este compania D&K
Profil, fundaþiile au fost realizate de Apolodor, iar
piloþii de incintã de Agisfor.

Prima provocare a proiectului a fost legatã de subsol.
Având în vedere situarea terenului în centrul istoric, au
fost efectuate operaþiuni de descãrcare arheologicã,
sub supravegherea Ministerului Culturii. Aici au fost
identificate ruinele vechilor pivniþe ale caselor ce
mãrgineau artera comercialã. Cercetãrile arheologice
au fost efectuate de echipa arheologului Gheorghe
Mãnucu-Adameºteanu.

Conform reglementãrilor Ministerului Culturii,
subsolul a fost pãstrat. Pereþii vechi de cãrãmidã au
fost integraþi în noua structurã. Deoarece funcþiunile
cerute în subsol au necesitat o înãlþime mai mare
decât a fostelor pivniþe, cota inferioarã a fost coborâtã
cu un metru, un exerciþiu care i-a pus la grea încercare
pe inginerii structuriºti. În prezent, pereþii de cãrãmidã
sunt poziþionaþi pe o fundaþie de beton de 1 m. De
altfel, închiderea subsolului a reprezentat operaþiunea
cu cea mai lungã duratã din proiect, relateazã domnul
Foarþã.

Proiectul nu a fost lipsit de controverse. Unele
organizaþii neguvernamentale au semnalat cã
rãmãºiþele fostelor pivniþe au fost demolate.
Dimpotrivã, a fost efectuatã o operaþiune menitã sã le
protejeze, susþine arhitectul Sorin Gabrea, directorul
general Western Outdoor.

Operaþiunea a constat în umplerea cu pãmânt a incintei
pentru a proteja zidurile fragile la intrarea utilajelor grele
care au forat coloanele. Ulterior, pãmântul a fost scos, iar
ruinele au fost curãþate manual. „A mers totul bine, un
singur perete a avut o fisurã, restul a fost excelent”, ne
asigurã domnul Gabrea.

Pe lângã cerinþele de protejare a ruinelor din subsol,
pr oi ectanþ i i au av u t î n v ed er e º i pr ev eni r ea
eventualelor avarii la clãdirile adiacente, de asemenea
cu o vechime considerabilã ºi aflate într-o stare destul
de precarã.

„Casele s-au sprijinit una pe alta, dacã se prãbuºea
una, aveau de suferit toate celelalte de lângã”,
subliniazã domnul Gabrea.

Acesta a fost ºi motivul pentru care s-a apelat la
realizarea unei incinte pentru a sprijini fundaþiile
clãdirilor din jur ºi a controla alunecãrile de pãmânt,
menþioneazã arhitectul Foarþã.

De asemenea, au existat cerinþe speciale din partea
principalului chiriaº, care au dus la mici modificãri în
proiect. De exemplu, acesta a solicitat, suplimentar, o
instalaþie de sprinklere. Acest detaliu a necesitat,
printre altele, amenajarea unui rezervor de apã în
subsolul clãdirii, precizeazã domnul Foarþã.

Noua clãdire se va remarca prin construcþia unui
atrium urban deschis, dispus pe toatã înãlþimea
clãdirii ºi mãrginit de cele douã corpuri ale imobilului.
Conceptul iniþial viza ca atriumul sã realizeze o trecere
între strada Lipscani ºi terenul din planul secund, unde
urma sã fie dezvoltat un alt proiect de cãtre un terþ.
Cele douã proiecte ar fi fost astfel conectate printr-un
pasaj similar Pasajului Macca-Villacrosse, amplasat tot
în centrul istoric. Negocierile nu au avut însã
finalitatea doritã. Cu toate acestea, s-a decis pãstrarea
fondului de sticlã ºi a atriumului, retras faþã de frontul
strãzii Lipscani. Atriumul este atât funcþional,
reprezentând în fapt o mare vitrinã, cât ºi un element
distinctiv estetic. În plus, el va fi iluminat din lateral,
dinspre cele douã corpuri opace, explicã arhitectul
Bogdan Foarþã.

La cererea beneficiarului, clãdirea va fi de asemenea
dotatã cu un lift panoramic.
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În ultimii ani cererea s-a axat pe proiecte
comerciale ºi rezidenþiale de calitate

Arhitectul Sorin Gabrea, directorul general Western

Outdoor
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Clãdire de birouri pe Bd. Nicolae
Bãlcescu

În apropiere de Piaþa Universitãþii, pe bd. Nicolae
Bãlcescu nr. 17A, la intersecþia cu Str. Ion Câmpineanu,
echipa Western Outdoor a proiectat o clãdire de
birouri. Imobilul este în curs de execuþie. Astfel, pe un
teren de aproximativ 370 mp se ridicã o clãdire cu
regim de înãlþime subsol+parter+ mezanin+5 etaje,
ultimele douã retrase. Clãdirea va avea o suprafaþã
desfãºuratã de aproximativ 2.000 mp.

Beneficiarul lucrãrii este Wellkept Imobiliare, iar
antreprenorul general al lucrãrii a fost desemnatã
compania Comnord.

Pânã la mijlocul lunii iulie urma sã fie finalizatã
structura de beton, iar în toamnã clãdirea va avea
montatã faþada. Peste iarnã vor fi realizate finisajele,
pentru ca proiectul sã fie livrat la începutul primãverii
anului viitor.

Subsolul clãdirii va gãzdui un spaþiu comercial, spaþii
tehnice ºi adãpostul de protecþie civilã (ALA). La parter
ºi eventual la mezanin, vor exista tot spaþii comerciale,
iar restul clãdirii va gãzdui birouri. Spaþiile se preteazã
pentru birouri de reprezentare, pentru un chiriaº pe
fiecare etaj sau un singur chiriaº pentru toatã clãdirea,
precizeazã arhitectul Bogdan Foarþã.

O provocare a proiectului a constat în relaþia cu
vecinãtãþile. Noua clãdire este alipitã de faþadele
rãmase în urma demolãrii planºeelor clãdirii vechi din
Str. Ion Câmpineanu nr. 2.

O problemã în abordarea proiectului a fost datã de
lipsa de ordine în regimul de înãlþime al faþadelor pe
Bd. Bãlcescu. Prin urmare, înãlþimea noii clãdiri s-a
raportat la structura veche de pe Câmpineanu nr. 2,
explicã domnul Foarþã.

Deºi au existat negocieri pentru corelarea clãdirii cu
proiectul vecin, din Câmpineanu 2, ele nu s-au
concretizat pânã în prezent, chiar dacã acest lucru s-ar
fi tradus prin unele avantaje tehnice, adaugã domnul
Foarþã.

Proiectul s-a încadrat în prevederile coeficienþilor
locali de urbanism ºi a obþinut toate avizele din prima,

subliniazã arhitectul Sorin Gabrea.
ªi acest proiect a fost criticat de organizaþiile

neguvernamentale pentru ridicarea cu 50 de cm a
cotei acoperiºului, printr-un Plan Urbanistic Zonal,
interpretat drept derogatoriu. În fapt, mãsura a vizat
doar crearea unui detaliu constructiv corect, care sã nu
creeze o disonanþã raportat la apele acoperiºului
vecin. Aceastã modificare a necesitat un PUZ deoarece
imobilul se aflã într-o zonã protejatã, argumenteazã
domnul Gabrea.

Ansamblu de locuinþe pe
Bd. Primãverii

Tot pentru compania Wellkept Imobiliare, echipa
Western Outdoor a proiectat pe Bd. Primãverii nr. 30 o
clãdire de locuinþe multietajatã. Pe un teren de
aproximativ 1.100 mp cu acces la trei strãzi, va fi
ridicatã o clãdire cu regim de înãlþime douã subsoluri
+ parter + 5 etaje, un regim de înãlþime mai mic
comparativ cu blocurile din vecinãtate. Clãdirea va
avea o suprafaþã desfãºuratã de peste 5.100 mp ºi va
include 18 de apartamente cu suprafeþe ºi finisaje
peste medie, ne-a precizat arhitectul Sorin Gabrea.

Fundaþia clãdirii, realizatã în incintã de piloni foraþi,
era finalizatã în luna iunie. Lucrãrile vor fi încheiate cel
mai devreme în toamna anului 2014.

Clãdirea va dipune de o varietate mare de unitãþi
locative, dispuse pe unul sau douã nivele (duplex).
Proiectul a fost adaptat la solicitarea consultanþilor
imobiliari implicaþi în proiect. Astfel, suprafaþa medie
de 100-120 mp pentru apartamentele cu trei camere a
fost mãritã la 160-180 mp. Apartamentele de la parter
beneficiazã inclusiv de acces la peluzã proprie, adaugã
domnul Gabrea.

Unele dificultãþi în abordarea obiectivului au fost
generate de niºte erori de cadastru, care au impus
adaptarea proiectului în timul execuþiei.

Urmeazã sã demareze construcþia unui
bloc de locuinþe pe str. Varºovia

Un alt proiect realizat de Western Outdoor care
urmeazã sã demareze vizeazã construcþia unui bloc de

locuinþe pe Str. Varºovia. Demolarea construcþiilor
existente pe teren urma sã înceapã în luna iunie, iar
lucrãrile de construcþie sã demareze imediat dupã, în
luna iulie.

Clãdirea va avea o suprafaþã desfãºuratã de
aproximativ 4.100 mp.

Conceptul vizeazã realizarea de apartamente
asociate, adicã amplasarea lângã un apartament mare
a u n u i a m i c , c u d o u ã c a m e r e . A l t e r n a t i v ,
apartamentele pot fi recompartimentate, explicã
domnul arhitect Gabrea.

În prezent, piaþa rezidenþialã se împarte în douã mari
categorii de clienþi. Pe de o parte sunt cei care
a c h i z i þ i o n e a z ã o l o c u i n þ ã p r i n p r o g r a m u l
guvernamental Prima Casã, uzual locuinþe mici, cu
douã camere, pânã în 60 mp. În a doua categorie sunt
cumpãrãtorii de locuinþe peste medie, amplasate în
zone foarte bune. Pentru aceºtia este esenþialã
calitatea amplasamentului, de exemplu poziþionarea
în cartiere precum Primãverii, adaugã domnul Gabrea.

Proiectul Închiderii Inelului Median de
Circulaþie la Zona de Nord este
aproape definitivat

Un proiect de anvergurã în care este angrenatã echipa
Western Outdoor ºi care reprezintã în acelaºi timp
unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructurã
din Bucureºti, vizeazã realizarea Închiderii Inelului Me-
dian de Circulaþie la Zona de Nord. Valoarea estimatã a
investiþiei este de aproximativ 900 milioane de euro,
fãrã TVA.

Aceasta va consta într-o nouã arterã rutierã, cu o
succesiune de pasaje supraterane ºi subterane,
realizatã preponderent de-a lungul cãii ferate
Bucureºti - Constanþa, între ªoseaua Colentina, la Est,
ºi Lacul Morii, la Vest.

Proiectarea este realizatã de un consorþiu compus
din companiile Proiect Bucureºti, Ecotera, Metroul,
Western Outdoor ºi Alpha Studio.

Proiectul este aproape definitivat, iar lucrãrile ar
putea începe curând. „Suntem la faza finalã acum”,
precizeazã arhitectul Sorin Gabrea.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat
studiul de fezabilitate ºi indicatorii financiari. Proiectul
a trecut de asemenea de grupul de lucru format pe
lângã Agenþia pentru Protecþia Mediului, obþinând
avizul de principiu.

Proiectul cuprinde întregul pachet de lucrãri legate
direct sau indirect de realizarea acestui sistem rutier.
În plus, lucrãrile au fost împãrþite în 24 de obiecte de
investiþii, fiecare cu indicatori proprii, în aºa fel încât sã
existe posibilitatea eºalonãrii ºi programãrii în timp a
operaþiunii, deoarece este un proiect care depãºeºte
prin amplitudine orice s-a fãcut pânã acum. “Nu este
un proiect de obiect, nu facem doar un pasaj, ci o
întreagã stradã, care trece prin puncte cu situaþii
urbanistice ºi reþele edilitare foarte diferite. La acestea
se adaugã soluþia ineditã cu cele douã tuneluri care
subtraverseazã zona protejatã (n.r. a Parcului
Herãstrãu)”, subliniazã domnul Gabrea.

12 Bursa Construcþiilor nr. 5 / 2013

Randare clãdire Primãverii 30

Mari proiecte


	11
	12

