
60 de proiecte pentru
o nouã faþã a “micului Paris”

(Interviu cu arhitectul Mario Kuibuº,
coordonatorul Planului Integrat de Dezvoltare

Urbanã - “Zona Centralã” Bucureºti)

Reporter: Ce presupune PIDU, la
modul general?

Mario Kuibuº: PIDU este o strategie
înmânatã beneficiarului, în speþã Pri-
mãriei Capitalei, ce identificã proiecte
individuale care, odatã realizate, ar pu-
tea atrage noi astfel de investiþii. Vor-
bim despre niºte posibile proiecte anco-
rã, identi f icate de noi în spir i tul
regândirii ºi redefinirii spaþiului public
bucureºtean.

Reporter: Înþeleg cã finanþarea ar

urma sã vinã din fonduri europene...

Mario Kuibuº: Fiind la începutul
unui nou buget european, se încearcã
accesarea de fonduri de la UE. În princi-
piu, primãria primeºte proiectul ºi este
interesatã sã acceseze cât mai multe fon-
duri europene, dar poate veni ºi cu bani
de la buget. În funcþie de prioritãþi, se
poate întâmpla ca un proiect sã fie con-
siderat foarte interesant, urmând sã fie
derulat de primãrie din surse proprii,
pentru restul proiectelor individuale

urmând sã poatã fi accesate fonduri.
Reporter: Dar încã nu a fost întocmit

niciun proiect în vederea finanþãrii...
Mario Kuibuº: Nu, întrucât trebuie

întocmite studii de fezabilitate pentru
toate proiectele.

Reporter: Câte proiecte sunt cuprin-
se în PIDU?

Mario Kuibuº: Circa 20 de proiecte,
dar unul dintre ele are aproximativ 40
de subproiecte.

Reporter: Ce investiþie presupune

punerea în aplicare a acestui plan?
Mario Kuibuº: Valoarea de execuþie

a proiectelor ajunge la circa 200 de mi-
lioane de euro.

Reporter: Câþi arhitecþi au lucrat la
întocmirea PIDU?

Mario Kuibuº: Este un consorþiu al-
cãtuit din circa 11 firme, în cea mai
mare parte de arhitecturã ºi urbanism.

Reporter: Pentru câte din cele 60 de
proiecte ºi subproiecte au fost realizate
studii de fezabilitate?
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Municipalitatea intenþioneazã sã
transforme Capitala într-un oraº cu va-
lenþe turistice, cu locuri de promenadã
ºi trasee pentru bicicliºti, urmând sã

“aeriseascã” Bucureºtiul, prin construi-
rea mai multor parcaje subterane.

Noua faþã a “Micului Paris” ar urmã
sã fie gata pânã, cel târziu, în anul
2020-2022, dupã cum ne-au spus, re-
cent, reprezentanþii Primãriei Genera-
le a Bucureºtiului. Pentru derularea
proiectelor de modernizare a oraºului,
Primãria Capitalei intenþioneazã sã
atragã fonduri europene de peste 200
de milioane de euro, pânã la finalul
anului în curs urmând sã fie întocmitã
o schemã de finanþare, potrivit surse-
lor citate.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã
(PIDU) privind zona centralã a Capitalei

reprezintã strategia prin care se
doreºte schimbarea feþei Bucureºtiului
ºi, totodatã, o rampã de lansare a altor
proiecte similare celor din cadrul PIDU.

Elaborarea acestui Plan a început în
2010, în cadrul strategiei de dezvoltare
fiind propuse mai multe proiecte indi-
viduale, dintre care 60 de proiecte ºi
subproiecte au fost aprobate printr-o
Hotãrâre a Consiliului General din
2012.

Serviciile de elaborare a PIDU, a studii-
lor de prefezabilitate aferente proiecte-
lor, a studiilor de fezabilitate, a proiec-
telor tehnice ºi a documentelor pentru
cererea de finanþare presupun o investi-

þie de 34 de milioane de lei, potrivit re-
prezentanþilor municipalitãþii.

Demararea lucrãrilor propriu-zise
pentru realizarea proiectelor PIDU este
estimatã pentru anul 2015, în funcþie
de cât de repede va fi obþinutã finanþa-
rea.

Fiecare dintre proiecte are termene
diferite de derulare, cuprinse între 7 ºi
48 de luni.

Arhitectul Mario Kuibuº, care
coordoneazã întocmirea PIDU, ne-a
oferit, în cadrul unui interviu, detalii
referitoare la ce presupun cele 60 de
proiecte ºi subproiecte care ar urma sã
aducã mai mulþi turiºti în Capitalã.



Mario Kuibuº: În principiu, circa ju-
mãtate din proiecte au studii de fezabi-
litate finalizate ºi recepþionate de cãtre
primãrie. Mai avem un rest pe care spe-
rãm sã-l finalizãm anul acesta, cel târziu
anul viitor.

Reporter: Care este strategia PIDU?

Mario Kuibuº: Strategia majorã
este de a lega nordul de sud, luând ca
reper Dâmboviþa, unde s-a intervenit în
timpul comunismului, demolându-se
foarte mult. Astfel, au apãrut mari zone
nepopulate în interesul oraºului, în lo-
caþii centrale precum cea din spatele
Palatului Parlamentului sau zona Aca-
demiei Române, care sunt fãrã valoare,
din punct de vedere al atractivitãþii. În
partea de sud, economicul este mult
subdezvoltat faþã de nord, iar noi dorim
sã creºtem interesul ºi accesibilitatea
între nord ºi sud, peste Dâmboviþa ºi
peste Bulevardul Unirii.

Discuþia de bazã este ca centrul sã fie
un tot unitar, nu sã fie divizat în zone
defavorizate ºi zone favorizate. Locaþii
interesante sunt ºi în partea de sud,
cum ar fi zona Bragadiru, Piaþa de Flori,
care nu sunt puse în valoare. De aseme-
nea, sunt porþiuni cu potenþial, ca cele
de la Palatul Parlamentului ºi de la Mu-
zeul Naþional de Artã Contemporanã,
care trebuie sã fie locuri publice, vii, ac-
cesibile.

Reporter: Concret, ce prevede PIDU,
în acest sens?

Mario Kuibuº: Apar cele douã punc-
te pe care noi le propunem ca elemente
majore pentru Bucureºti - Parcul Izvor ºi
locul unde a fost podul Mihai Vodã.
Acolo ne-am dori un pod foarte impor-
tant ca un semnal pentru Capitalã,
întrucât ºi configuraþia spaþiului este
foarte specialã, particularã - Dâmboviþa
face un cot, se creeazã un peisaj ex-
traordinar de-a lungul apei la asfinþit,
perspectivele sunt extrem de dinamice.

Casa Poporului, Dâmboviþa ºi toatã
acea inflexiune de oraº vechi, cu strãzi
precum Lipscani sau Brezoianu, creeazã
o placã turnantã care necesitã o abor-
dare mai specialã, o abordare de tip
eveniment urban construit. De aceea,
podul trebuie sã fie ca un fel de camerã
(în strategia noastrã chiar avem denu-

mirea Camera Podul), unde cele douã
maluri sã fie douã spaþii publice impor-
tante, iar podul în sine sã fie un eveni-
ment, o zona de întâlnire, de cafenea,
unde lumea sã se întâlneascã ºi sã ad-
mire asfinþitul.

Avem ºi un proiect de revitalizare a

malurilor, cu niºte console care sar peste
Dâmboviþa tocmai pentru a mãri pro-
menada la apã între Podul Izvor ºi Piaþa
Unirii.

Mai este Podul Calicilor, un vechi pod
readus în discuþie în prelungirea ªela-
riului ºi în continuarea vechii Cãi a Ra-

hovei.
Aºadar, încercãm sã unim fluxul de

oameni dintre cele douã zone. Marea
problema a oraºului este lupta cu acce-
sibilitatea. Este nevoie de multe cãi de
acces, atât din punct de vedere econo-
mic, dar nu numai. Una dintre discuþiile
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Camera de culturã
contemporanã, zona
Palatul Parlamentului

Spaþiile create de sistematizarea ur-
banã a zonei din anii ‘80 reprezintã de-
corul potrivit pentru expoziþii, eveni-
mente, prezentarea de instalaþii arti-
stice contemporane etc.

“Prezenþa în zonã a Muzeului Naþio-
nal de Artã Contemporanã, un bineve-
nit parazit arhitectural aflat în incinta
Palatului Parlamentului, imprimã din
start camerei urbane caracterul ei de
spaþiu dedicat culturii contemporane”,
aratã arhitecþii PIDU.

Potrivit acestora, camera urbanã de
culturã contemporanã ocupã un vid în
þesutul urban, rezultat din masivele de-
molãri ale anilor ‘80, desfãºurate în ve-
derea construirii Palatului Parlamentu-
lui. Relieful existent odatã aici, dominat
de Dealul Spirii, cunoscut ºi drept Dea-
lul Arsenalului, a fost nivelat, iar trama

stradalã a dispãrut, fãcând loc unui spa-
þiu neconstruit, acoperit cu vegetaþie
sãlbaticã, apreciazã sursele citate. Între-
gul spaþiu este dominat, în prezent, de
clãdirea Palatului Parlamentului, a
douã cea mai mare clãdire din lume. Te-
renul adiacent este demarcat cu o
împrejmuire de tip gard, care separã

net spaþiul public urban de cel ce þine
de Palatul Parlamentului. Acest nou
spaþiu public reprezentativ în susþine-
rea sa primeºte, conform PIDU, un ele-
ment semnal - turnul de observaþie
„Tornadã ” - “ce devine un atractor ur-
ban, proaspãt simbol la nivelul oraºului,
arãtând o nouã cale ºi un nou «avânt»”.

Cele mai importante spaþii publice ºi cele mai inte-
resante repere turistice din zona centralã a Capitalei
ar urma sã fie unite printr-un Traseu prioritar pieto-
nal ºi de bicicliºti (care poate fi parcurs în douã ore pe
jos sau într-o jumãtate de orã cu bicicleta), conform
proiectelor din PIDU.

Traseul porneºte de la conceptul de camere urbane,
ca spaþii publice comunitare cu activitãþi bine defini-

te, integrate într-un sistem la nivelul întregului oraº:
ü Camera de culturã clasicã (zona Piaþa Revolu-

þiei-Sala Palatului)
ü Camera academicã (zona Piaþa Universitãþii)
ü Camera de ambianþã (zona Grãdina Icoanei-Piaþa

Romanã)
ü Camera de culturã alternativã (zona Uranus-Rahova)
ü Camera de culturã contemporanã (zona Palatul

P a r l a m e n t u l u i - M u z e u l N a þ i o n a l d e A r t ã
Contemporanã)

ü Camera de entertainment (zona Piaþa Unirii)
ü Camera istoricã (zona Centrului istoric)
ü Camera „Piaþa Turisticã” (zona Pieþei Amzei)
ü Camera podului (zona Izvor-Pod Mihai Vodã)
ü Spaþiu public „La Fântâni” (zona Bd. Unirii-Piaþa

Constituþiei)
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purtate în acest sens vizeazã mobilita-
tea pietonalã ºi cea a bicicliºtilor, dar ºi
transportul în comun, ca o laturã actua-
lã, modernã, care se promoveazã
într-un mod evident la nivel european.

Reporter: Ce planuri aveþi pentru
zona din spatele Palatului Parlamentului?

Mario Kuibuº: În acea locaþie va fi o
legãturã pietonalã care va ajunge
într-un spaþiu public major, venind din-
spre Parcul Izvor ºi mergând cãtre Ura-
nus, cãtre Piaþa de Flori, între viitoarea
Catedralã a Neamului ºi Parlament. Se
doreºte un element semnal nou, un
turn belvedere, pe care sã poþi urca
pentru a face poze, sã priveºti Capitala,
un turn care sã te invite pentru a-þi spu-
ne ceva.

Reporter: Înþeleg cã acolo este pre-
vãzutã ºi o parcare subteranã...

Mario Kuibuº: În PIDU sunt prevã-
zute circa opt parcãri subterane, deºi
Bucureºtiul are nevoie de mult mai mul-
te. Vorbim de aproximativ 3.000-4.000
de locuri - capacitatea celor opt parcãri-,
însã nevoia de astfel de obiective este
mult mai mare.

Reporter: Ce noutãþi aduc cele 40
de subproiecte din PIDU?

Mario Kuibuº: Unul dintre proiec-
tele PIDU vizeazã realizarea unui traseu
majoritar pietonal ºi de bicicliºti cu o
lungime de circa 9,5 km ºi care ar urma
sã fie dezvoltat în buclã, de la Piaþa de
Flori, Rahova-Uranus, pânã în zona La-

hovari- Cantacuzino-Grãdina Icoanei.
Acest proiect însumeazã cele 40 de sub-
proiecte.

Reporter: Mai sunt prevãzute ºi alte
zone destinate bicicliºtilor?

Mario Kuibuº: La aceastã buclã se
va mai adãuga o pistã pe Bulevardul
U ni r i i º i p r ome na d a d e - a l u ng u l
Dâmboviþei. Per total, pista de bicicletã
ar urma sã ajungã la circa 12 km.
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Camera academicã,
zona Piaþa Universitãþii

Aceastã zonã gãzduieºte instituþii de
educaþie ºi culturã prestigioase la nive-
lul întregii þãri: Universitatea din Bucu-
reºti, Universitatea de Arhitecturã ºi
Urbanism „Ion Mincu" ºi Teatrul Naþio-
nal I. L. Caragiale - Bucureºti. Spiritul lo-
cului este puternic marcat de încãrcãtu-
rã istoricã ºi culturalã. Datoritã fluxuri-
lor din zonã, piaþa este perceputã mai
degrabã drept un important nod de cir-
culaþie. Camera academicã este, însã,
un spaþiu urban dinamic.

Spaþiile de repaus din apropiere sunt
intens folosite de tineri, fiind puncte de
întâlnire tradiþionale. Arhitecþii care au
lucrat la proiectele PIDU spun cã, “din
punct de vedere urban, este un spaþiu
heteroclit, dar coerent în ansamblul
sãu, fiind rezultatul unor intervenþii ar-
hitecturale ºi urbanistice care se întind
pe aproape un secol”.

Aceastã camera este ilustratã prin pro-
punerile din cadrul Traseului prioritar pie-
tonal ºi de bicicliºti aferente strãzii Acade-
miei ºi scuarurilor adiacente acesteia.

Camera Podului, zona Izvor - Pod Mihai Vodã

Camera Podului este un important punct de articulaþie la intersecþia a douã axe
importante definite de râul Dâmboviþa ºi de noul Traseu preponderent pietonal ºi
de bicicliºti propus. Aceasta pune în valoare un loc strategic în oraº, având poten-
þialul de a deveni un landmark urban, un nou simbol al zonei centrale.

Proiectul creeazã trei tipuri de spaþii - un lounge urban înspre scuarul Lipscani,
un amfiteatru înverzit care oferã o perspectivã frumoasã Palatului Parlamentului
ºi Parcului Izvor ºi Podul în sine, “un spaþiu care te pune în relaþie directã cu râul,
de la a cãrui cafenea poþi privi asfinþitul peste luciul de apã”.



Reporter: La o primã vedere, PIDU
promoveazã un Bucureºti al pietonilor
ºi al bicicliºtilor...

Mario Kuibuº: Noi încercãm sã pro-
movãm acest lucru, însã nu vrem sã ab-
solutizãm, pentru cã este importantã ºi
legãtura cu carosabilul. Important este
sã disparã cât mai multe autoturisme
de la suprafaþa ºoselelor ºi sã fie mutate
în parcãri subterane. Astfel, strada va
deveni mai frumoasã, mai largã ºi va in-
vita la mai multã acþiune ºi la mai multã
atractivitate de orice ordin - cultural,
comercial, turistic.

Reporter: Noul Plan vizeazã ºi Cen-
trul Vechi?

Mario Kuibuº: Pentru Centrul Vechi
deja a fost stabilitã o strategie. Aici,
poate ar fi nevoie de un fel de reînnoire
a unor reglementãri, astfel încât sã existe
un echilibru în oameni ºi acþiune. Acum,
asistãm la o împãrþire între utilizatori,
cei care merg acolo fiind tinerii cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 35 de ani ºi ar
trebui ca persoane cu vârste mult mai
diferite sã meargã în Centrul Vechi.

Reporter: Mai ales în Centrul Vechi,
nevoia acutã ar fi consolidarea imobile-
lor...

Mario Kuibuº: Aici este vorba de-
spre o schimbare de reglementare, care
sã aibã legãturã cu potenþiali dezvolta-
tori. Aceºtia, dacã investesc într-o clãdi-
re sau într-o zonã, fie ea de locuinþe sau
de birouri, trebuie sã aibã interes sã o
facã, procedând la tot ceea ce înseamnã
restructurare, consolidare, echipare de
calitate, iar acum, la noi din cauza regle-
mentãrilor din zonã nu existã un interes
de acþiune din partea dezvoltatorilor.

De asemenea, statul nu poate face de la
sine consolidãri, pentru cã nu existã le-
gislaþie pe acest segment. Nu se poate
interveni în zona privatã - dacã din 50
de locatari unul nu este de acord cu
astfel de lucrãri, lucrarea nu poate fi de-
maratã. Singura variantã pentru ca lu-
crurile sã se îndrepte în zone ca Centrul
Vechi este sã se creeze interes printre
dezvoltatori, prin reglementãri corecte
în zonã, pentru ca aceºtia sã cumpere
clãdirile ºi sã investeascã în ele.

Reporter: Consideraþi cã se va reuºi
implementarea PIDU?

Mario Kuibuº: Ceea ce ne dorim
este ca PIDU sã dea tonul unor noi astfel
de proiecte ºi unor obiceiuri în oraº. De
asemenea, ar trebui ca pieþe majore
cum sunt Piaþa Unirii, Piaþa Revoluþiei,
Piaþa Universitãþii sã gãzduiascã con-
cursuri de arhitecturã ºi urbanism care
sã promoveze idei noi pentru deschide-
rea strãzii cãtre pieton, sã-l facã pe pie-
ton sã se simtã rege la nivelul spaþiilor
frumoase ale Bucureºtiului.

Proiectele din PIDU nu necesitã inve-
stiþii mari, nu schimbã structurile strãzi-
lor, nu introduc elemente de construc-
þii, vorbim despre o strategie care mer-
ge pe o structurã de strãzi existentã, ne-
fiind nevoie de exproprieri, nu existã
probleme juridice. Sunt investiþiile ide-
ale ºi foarte vizibile - lucruri simple care
pot fi fãcute imediat ºi care vor avea un
impact vizual enorm pentru toatã comu-
nitatea. De asemenea, numãrul turiºtilor
va creºte. Este ºi o contrapondere la turi-
smul de weekend de mall, care este un
turism fals. Oamenii au nevoie de un
spaþiu frumos pe care nu-l au ºi se duc la

mall. Dacã noi oferim acea stradã fru-
moasã, oamenii vor merge acolo, unde
vor gãsi confort, apreciere etc.

Reporter: În cât timp ar urma sã fie
realizate aceste proiecte?

Mario Kuibuº: Ar fi minim douã
etape. În prima etapã, sunt zonele unde
trebuie sã facem parcãri subterane, în
etapa a doua strãzile adiacente putând
sã fie finalizate. Sunt ºi zone unde existã
deja parcãri subterane, iar aici investiþii-
le ar putea fi fãcute direct. Per total, am
avea nevoie de circa doi-trei ani.

Reporter: În concluzie, de ce are ne-
voie acutã Bucureºtiul?

Mario Kuibuº: Din punct de vedere
urban, este nevoie de o regândire a mo-
bilitãþii la nivelul pietonului, a biciclistu-
lui ºi a transportului în comun, de o de-
scurajare a traficului auto în centru ºi a
parcãrilor de pe stradã, precum ºi de o
reglementare a zonei centrale, care sã

arate ce înseamnã sã-þi þii maºina pe
stradã, cât ai voie cu autoturismul în
zona respectivã ºi cu ce costuri.

De asemenea, Bucureºtiului îi lipseºte
o organizare mai bunã din punct de ve-
dere administrativ. Are nevoie de 20-30
de districte, nu de ºase sectoare ºi de o
primãrie mare pentru a avea o strategie
unitarã la nivel global. Dar, pentru înce-
put, pentru o tranziþie cãtre aºa ceva ar
trebui ca mãcar administrarea zonei
centrale sã þinã de Primãria Capitalei.
Astfel, tot ceea ce înseamnã gunoi, poli-
þie, autorizaþii etc. în zona centralã ar
trebui sã aparþinã de primãria principa-
lã. Doar aºa, într-un fel, Bucureºtiul ar
putea sã creeze premisa sã aparã pe
harta Europei ºi sã joace un rol de pol
economic major în zonã.

Reporter: Mulþumesc!
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Podul Calicilor ºi spaþiul public, zona Parc Sfinþii Apostoli

Faptul cã nu mai existã o legãturã
între cele douã maluri între zona ter-
minus a Centrului Vechi ºi capãtul
fostei Cãi Rahova, care duce spre Cen-
trul Civic/Bd. Unirii, face ca distanþa
pe care trebuie sã o parcurgã pietonul
sã fie mare, acesta evitând traseul.

Cu toate cã zona conþine douã clãdiri
reprezentative - biserica Domniþa
Bãlaºa ºi Palatul de Justiþie - ºi un
parc, ea este puþin tranzitatã de pietoni
ºi rãmâne un rest al ºantierului de pe
Bulevardul Unirii, ascuns în spatele
imobilelor care-l definesc. Clãdirea
Palatului de Justiþie are accesul princi-

pal aºezat foarte aproape de traficul
de pe Splai ºi niciun spaþiu de repre-
zentare care sã o punã în valoare,
spun sursele citate. Fluxul mare de
pietoni de pe strada ªelari, ieºirea din
Centrul Istoric, debuºeazã într-un
gard (parapetul cheiului Dâmboviþei).

Specialiºtii opineazã cã, “pentru ca
operaþia anilor 1980 sã înceapã sã aibe
un minim sens urbanistic, trebuie resta-
bilitã conectivitatea între Centrul Istoric
ºi Centrul Civic (Bulevardul Unirii - Piaþa
Unirii), prin integrarea acestor zone,
într-un mod urban atractiv, în nucleul
istoric ºi turistic al Bucureºtiului”.
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