
Reabilitarea termicã ia amploare

Activitatea de construcþii pe principalele artere ale sectorului se axa, în luna au-
gust, preponderent pe construcþii comerciale, reabilitãri termice ºi intervenþii la
reþelele de utilitãþi.

Programul de reabilitare termicã a clãdirilor de locuit pare sã fi luat avânt în urma
deciziei Primãriei Sectorului 3 de a prelua ºi costurile aferente asociaþiilor de
proprietari. De altfel, potrivit datelor instituþiei, în luna august erau în diverse stadii
de execuþie peste 200 de blocuri, iar în total numãrul de asociaþii înscrise în program
depãºea 1.000. În august se lucra intens pe Bd. Camil Ressu ºi Bd. Theodor Pallady
(foto 1).

Douã centre comerciale pe ªoseaua Mihai Bravu

ªoseaua Mihai Bravu a atras o serie de investiþii în spaþii de retail. Reprezentativ
este proiectul unui
centru comercial
ce va gãzdui un
s u p e r m a r k e t
Kaufland (foto 2),
s i t u a t l a i n t e r-
s e c þ i a ª o s e l e i
M i h a i B r a v u c u
s t r a d a R ã c a r i .
C o n s t r u c þ i a , c u
regim de înãlþime
subsol+parter+et
aj parþial, se afla
deja la un nivel

avansat, mare parte din structurã fiind deja închisã.
Potrivit reprezentanþilor Kaufland România, suprafaþa magazinului va depãºi

3.500 mp. Adiacent, au fost planificate ºi spaþii care sã ofere diverse servicii, precum
telecomunicaþii sau farmacii.

Antreprenorul general al lucrãrilor este Construct Ro din Sibiu. Finalizarea
lucrãrilor este prevãzutã pentru octombrie - noiembrie anul curent.

Kaufland îºi propune sã continue expansiunea pe piaþa din România prin
achiziþionarea de terenuri ºi construirea de noi magazine în colaborare cu firme de
construcþii sau dezvoltatori, au adãugat reprezentanþii companiei.

La aproximativ un kilometru de complexul Kaufland, tot pe ªoseaua Mihai Bravu,
în apropierea staþiei de metrou omonime, retailerul Lidl avea în construcþie un su-
permarket (foto 3).
L u c r ã r i l e s u n t
executate de OMS
România, din Cluj-
Napoca ºi Antrepriza
22, din Satu Mare.
S t r u c t u r a d e
r ez i s tenþã f u s es e
d e j a r i d i c a t ã , i a r
finalizarea lucrãrilor
e s t e p r e v ã z u t ã
pentru septembrie
2013.

Parklake Plaza se lasã aºteptat

Cel mai mare proiect comercial anunþat în Sectorul 3, Parklake Plaza (foto 4),
dezvoltat de investitorii irlandezi de la Caelum Development pe strada Liviu
Rebreanu, bate pasul pe loc. Deºi finalizarea lucrãrilor este prevãzutã pentru
trimestrul IV din 2013, la începutul lunii august terenul împrejmuit era gol ºi nu se
vedea nicio miºcare. Investiþia a fost estimatã la 250 milioane euro de cãtre
dezvoltatori.
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Predominã proiectele de retail ºi de infrastructurã

Sectorul 3 este cea mai populatã

unitate administrativã a Bucu-

reºtiului, situaþie ce explicã ºi numãrul

mare de ansambluri de locuinþe colective

construite în perioada socialistã în

cartiere precum Titan, Balta Albã, Vitan,

Dristor, Timpuri Noi, Dudeºti.

Dezvoltarea construcþiilor noi în

Sectorul 3 este favorizatã ºi de stocul

consistent de terenuri intravilane ce

poate fi dezvoltat sau redezvoltat, în

parte ºi în urma restrângerii activitãþii

pe marile platforme industriale precum

Policolor, Faur, Timpuri Noi etc.

Sectorul are preponderent valenþe

rezidenþiale, industriale ºi comerciale,

proiectele moderne de birouri având în

schimb o prezenþã foarte modestã.
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La ansamblurile rezidenþiale de abia dacã se mai
lucreazã

Activitatea pe zona rezidenþialã era destul de restrânsã în luna august, o serie de
ºantiere pãrând a fi mai curând îngheþate, iar pe altele lucrau doar câþiva muncitori.

În prima categorie intrã proiectul rezidenþial de lux dezvoltat de Mazzi Interna-
tional pe strada Râmnicu Vâlcea (foto 5). Structura de rezistenþã era finalizatã la
începutul lunii august, dar ºantierul nu pãrea activ.

De asemenea, pe Bd. Theodor Pallady, lucrãrile stagnau la a treia clãdire a
complexului Pallady Towers (foto 6), dezvoltat de Buc Invest. Pânã în prezent au fost
livrate 216 apartamente. La a treia clãdire a fost parþial ridicatã structura de
rezistenþã.

În a doua categorie se aflã o serie de proiecte rezidenþiale mai mici situate pe
Calea Dudeºti. Astfel, la intersecþia Cãii Dudeºti cu strada Vlad Judeþul se lucra la
fundaþia unui bloc de locuinþe colective ºi de birouri cu regim de înãlþime
subsol+parter+5 etaje (foto 7), dezvoltat de o persoanã fizicã. Constructorul este
societatea Vortex.

În apropiere, compania Edilitar Mancini construieºte un ansamblu compus
dintr-un hotel ºi douã clãdiri de locuinþe cu regim de înãlþime subsol + parter + 11
etaje (foto 8). Lucrãrile erau la un nivel incipient, fiind parþial ridicatã structura
unuia dintre corpurile de clãdire ºi nu se întrevedea o miºcare semnificativã pe
ºantier.

La micã distanþã se lucra la finalizarea unui imobil de locuinþe cu regim de
înãlþime parter + 4 etaje + etaj retras (foto 9).

Unul dintre cele mai mari ansambluri rezidenþiale din Sectorul 3 aflate în
dezvoltare este Vitan Platinum Towers (foto 10), amplasat pe strada Peneº Curcanu,
în apropierea staþiei de metrou Mihai Bravu, dezvoltat de Vitan Platinum Towers.
Societatea se aflã în insolvenþã încã de anul trecut. Primul din cele patru blocuri ale
complexului a fost finalizat, al doilea este 85% finalizat iar ultimele douã sunt
realizate în proporþie de 42%. Este prevãzut ca ansamblul sã totalizeze 313
apartamente, conform planului de reorganizare întocmit de administratorul
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judiciar, Activ Lichidator. Antreprenorul general al lucrãrii este societatea Tungal
Metrou. La începutul lunii august pe ºantier lucrau câþiva muncitori.

Se pregãteºte terenul pentru proiectul din Timpuri Noi

Un proiect aºteptat în Sectorul 3 vizeazã realizarea unui ansamblu imobiliar mixt
pe fosta platformã industrialã Timpuri Noi (foto 11). InterPRIME Properties,

subsidiara Inter Ikea Group, divizia de dezvoltãri imobiliare a grupului Ikea, a
achiziþionat în 2010 terenul de 5,1 ha pentru suma de 34,6 milioane euro.

Proiectul va fi dezvoltat în mai multe faze în funcþie de cererea existentã pe piaþã
ºi va include birouri clasa A, spaþii comerciale ºi rezidenþiale. „Lucrãrile de

construcþie vor începe de îndatã ce prima fazã de proiectare va fi finalizatã ºi toate
autorizaþiile vor fi obþinute”, ne-a declarat Antoniu Panait, country manager
InterPRIME Properties.

La începutul lunii august erau demolate aproape toate clãdirile de pe fosta
platforma, însã materialele rezultate nu fuseserã încã degajate în totalitate.

InterPRIME Properties mai deþine în Bucureºti un teren cu o suprafaþã de 2 ha în
zona Orhideea, achiziþionat în noiembrie 2011. În prezent se lucreazã la Planul
Urbanistic Zonal în baza cãruia va fi obþinutã autorizaþia de construire pentru un
nou proiect imobiliar. Data începerii lucrãrilor nu a fost stabilitã încã. „În continuare
evaluãm diverse terenuri ºi clãdiri din toatã þara”, a mai precizat domnul Panait.

Continuã lucrãrile la Pasajul Mihai Bravu

În Sectorul 3 erau în lucru în august ºi câteva proiecte mari de infrastructurã.
Astfel, pe Bd. Liviu Rebreanu muncitorii lucrau la reabilitarea sistemului rutier ºi a
linie de tramvai (foto 12). Executantul este societatea Euroconstruct Trading ‘98, iar

finalizarea lucrãrilor este prevãzutã pentru iunie 2013. Beneficiarul proiectului este
Primãria Municipiului Bucureºti.

În paralel, se lucra la Pasajul Mihai Bravu (foto 13), care va supratraversa râul

Dâmboviþa ºi Splaiul Unirii, legând sectoarele 2 ºi 3. Erau demarate lucrãrile la
rampele de acces ºi turnaþi majoritatea pilonilor. Antreprenorul general al lucrãrii
finanþate de Primãria Capitalei este societatea Romstrade.

În paralel, erau în derulare lucrãri mai mici la reþelele de utilitãþi în zone precum
Timpuri Noi ºi Calea Vitan.
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