
“Bucureºtiul este neperformant -
o enclavã a judeþului Ilfov”

(Interviu cu Gheorghe Pãtraºcu,
arhitectul ºef al Capitalei)

Reporter: În ce situaþie se aflã
Capitala þãrii noastre din punct de
vedere administrativ?

Gheorghe Pãtraºcu: Bucureºtiul
trebuie reorganizat ºi când spun
acest lucru mã refer în special la
guvernanþã. Toatã relaþia cu auto-
ritatea centralã trebuie pusã pe
alte baze. ªi din alte per-
spective, dar ºi din punct
de vedere administra-
tiv, Bucureºtiul este
neperformant, este o
enclavã a judeþului
Ilfov ºi nu existã re-
guli foarte clare de
colaborare între admi-
nistraþia Capitalei ºi cea
a localitãþilor din jur. Dacã
vom merge mai departe cu lipsa
de colaborare, atunci ne vom tãia
singuri craca de sub picioare, pen-
tru cã Bucureºtiul, din punct de ve-
dere geo-strategic, are o poziþio-
nare bunã ºi sunt unele oportuni-
tãþi care se pierd din cauza acestei
lipse de coordonare. Când o entita-
te nu rãspunde anumitor cereri,
structura macro a teritorilului eu-

ropean îºi gãseºte alte soluþii ºi va
ajunge sã evite Bucureºtiul. Capita-
la noastrã poate fi exclusã din pla-
nurile investitorilor, deºi acum este
o mare presiune asupra Bucu-
reºtiului, care asigurã 24% din
PIB-ul þãrii. Dacã adãugãm ºi zona
metropolitanã, ajungem la 40%

pondere în PIB, deci este o
problemã de interes na-

þional.
Tendinþa globalã

se îndreaptã acum
cãtre marile con-
cent rãr i u rbane,
unde se produce

dezvoltarea. În Euro-
pa sunt câteva astfel

de zone foarte bine orga-
nizate, care concureazã cu Bucu-

reºtiul. Ceea ce este pozitiv, dar ºi
alarmant în acelaºi timp, este cã
PIB-ul Bucureºtiului, corectat cu
puterea sa de cumpãrare, se ridicã
la nivelul Berlinului, adicã peste
Varºovia, peste Sofia, peste Atena,
peste Lisabona. Acest lucru înse-
amnã cã oraºul este foarte atractiv,
dar dacã nu rãspundem cu infra-
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"Capitala
noastrã poate fi

exclusã din planurile
investitorilor, deºi acum

este o mare presiune
asupra Bucureºtiului,

care asigurã 24%
din PIB-ul

þãrii".Bucureºtiul trebuie reorganizat din

punct de vedere al guvernanþei, este de

pãrere Gheorghe Pãtraºcu, arhitectul

ºef al Capitalei. Domnia sa ne-a spus, în

cadrul unui interviu, cã “toatã relaþia cu

autoritatea centralã trebuie pusã pe

alte baze”, adãugând: “Bucureºtiul este

neperformant, este o enclavã a judeþu-

lui Ilfov ºi nu existã reguli foarte clare

de colaborare între administraþia Capi-

talei ºi cea a localitãþilor din jur. Dacã

vom merge mai departe cu lipsa de co-

laborare, atunci ne vom tãia singuri

craca de sub picioare, pentru cã Bucu-

reºtiul, din punct de vedere geo-strate-

gic, are o poziþionare bunã ºi sunt unele

oportunitãþi care se pierd din cauza

acestei lipse de coordonare”.

Domnul Pãtraºcu ne-a vorbit despre

cel mai mare proiect al Capitalei - Sta-

þia de epurare Glina -, dar ºi despre lu-

crãrile ce urmeazã sã aibã loc în secto-

rul pãrcãrilor ºi despre evoluþia cererii

pentru autorizaþiile de construcþii.



structurã ºi cu oportunitãþi, îi pier-
dem pe cei interesaþi.

În conjunctura geo-strategicã ac-
tualã, a crescut atractivitatea Bucu-
reºtiului, întrucât, în cazul unui rãz-
boi, trebuie sã ne bazãm pe un
punct economic de logisticã, acesta
fiind Capitala þãrii.

Reporter: Cum a evoluat seg-
mentul parcurilor logistice?

Gheorghe Pãtraºcu: Parcurile lo-
gistice s-au dezvoltat, dar destul
de necontrolat. Existând aceastã
necesitate, parcurile logistice sunt
construite acolo unde investitorii
considerã oportun, unde existã fa-
cilitãþi. S-a ajuns sã se construiascã
de-a lungul autostrãzii pânã la km
30 - ceea ce nu este foarte normal,
pentru cã acest lucru însemnã
costuri suplimentare cu transpor-
tul -, în condiþiile în care existã teri-
torii libere, care, cu unele mãsuri
(relativ costisitoare, este adevãrat),
ar fi mult mai convenabile din
punct de vedere al raportului
cost-beneficiu. Însã, acest lucru
este foarte greu de realizat având
în vedere cã se lucreazã greu cu lo-
calitãþile limitrofe, deºi unele din
ele se întind pânã în Capitalã. Toa-
te aceste aspecte blocheazã opor-
tunitãþile de dezvoltare a Bucu-
reºtiului.

Reporter: În ce stadiu se aflã pro-
cedurile de întocmire a Planului
Urbanistic General (PUG) al Capita-
lei?

Gheorghe Pãtraºcu: PUG-ul este
tot în faza de audit ºi de funda-
mentare, pentru cã ne confruntãm
cu o foarte mare lipsã de date ºi de
coordonare a tuturor celor care
contribuie la aceastã bazã de date

- furnizorii de lichiditãþi, deþinãtorii
de terenuri etc. Avem mari proble-
me din acest punct de vedere -
unele anticipate, altele mai puþin
prevãzute - ºi nu dorim sã grãbim
procesul doar de dragul de a ela-
bora un PUG. Vom înainta doar în
momentul în care vom avea condi-
þiile care sã ne asigure cã noul Plan
Urbanistic General va fi o regle-
mentare corectã ºi aplicabilã.

La PUG, ceea ce se discutã acum
este problema mobilitãþii. Trebuie
luate anumite hotãrâri pe termen
lung privind conceptul care va fi
adoptat pentru transportul public
- local ºi regional. Trebuie sã se de-
cidã ce se utilizeazã din reþeaua
existentã pe calea feratã, cum se
exploateazã, care vor fi legãturile
cu Otopeni. În prezent, existã o co-
ordonare între strategia naþionalã

ºi cea localã, care urmeazã sã fie
definitivatã în luna august, dupã
aceea putând fi luate mãsuri. Pri-
mãria colaboreazã cu Ministerul
Transporturilor ºi cu Banca Mon-
dialã, care finanþeazã studiul pe
þarã, pentru o coordonare optimã
cu structura care realizeazã planul
de mobilitate pe Bucureºti.

Ideea este cã trebuie luate unele
mãsuri inclusiv pe partea legislati-
vã. Coordonarea instituþionalã este
destul de dificilã, având în vedere
cã ministerul are unele competen-
þe care se intersecteazã foarte pu-
ternic cu cele ale primãriei, iar cola-
borarea nu a fost întotdeauna
foarte bunã.

Reporter: Ce ar trebui fãcut,
în acest sens, în opinia dumnea-
voastrã?

Gheorghe Pãtraºcu: Trebuie sã
existe o instituþie de interes public
i ndependentã, în domeniul
transportului, altfel nu existã o so-
luþie pentru obþinerea finanþãrii.
Avem Autoritatea Metropolitanã
de Transport, dar ea trebuie sã fie
autonomã, nu subordonatã Mi-
nisterului Transporturilor, cum
este acum. Pe aceastã temã se
discutã inutil de multã vreme. Pro-
gramele europene finanþeazã
astfel de lucrãri doar cu douã con-
diþii majore - existenþa unei autori-
tãþi metropolitane autonome ºi
existenþa planurilor de mobilitate,
la care se lucreazã acum. Acestea
trebuie sã dea o persectivã foarte
clarã pe termen mediu ºi lung a in-
vestiþiilor realizate, pentru a nu fi
fãcute investiþii izolate care nu se
integreazã. Trebuie sã existe un
plan integrat de transport.
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"Urmeazã sã fie
demarate uenle lucrãri

în sectorul parcãrilor
supraterane. La

parcãrile mai mari vor
fi puse bariere de

control. În unele zone,
cum ar fi cele din jurul

parcajului de la
Universitate va fi

realizatã o
reglementare mai

strictã la suprafaþã, ca
sã nu mai existe

problemele cu care ne
confruntãm acum".

"Pentru parcuri existã
proiecte de întreþinere ºi

de reabilitare".
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Reporter: Când este estimatã fi-
nalizarea PUG-ului?

Gheorghe Pãtraºcu: Conform
graficului, ar trebui ca peste doi ani
sã fie finalizat, dar nu ºtiu ce se va
întâmpla.

Reporter: Care este cel mai im-
portant proiect de investiþii care se
desfãºoarã, în prezent, în Bucu-
reºti?

Gheorghe Pãtraºcu: Proiectul
major, pe partea de utilitãþi, este
reabilitarea staþiei de epurare Gli-
na, care include ºi reamenajarea
Dâmboviþei. Acest proiect are
douã etape ºi, în final, va asigura
epurarea apelor uzate pentru tot
Bucureºtiul. Lucrãrile acoperã ºi
partea de reabilitare a canalizãrii,
în vederea eliminãrii, pe cât posi-
bil, a apei pluviale din canalizarea
oraºului. Astfel, se fac drenaje ale
apelor pluviale ºi reamenajãri.
Chiar ºi diametrala Uranus-Ber-
zei-Buzeºti a fãcut parte din acest
proiect, pentru cã acolo era un co-
lector major cu o vechime extrem
de mare ºi nu mai funcþiona cum
trebuie.

În prezent, trecem la faza a doua

a investiþiei, care este derulatã din
fonduri europene.

Per ansamblu, proiectul Glina
este unul mare ºi dificil, care pro-
babil ca va dura 5-6 ani, dacã luãm
în calcul ºi reabilitarea structurii
principale de canalizare.

Reporter: Ce proiecte are muni-
cipalitatea în domeniul parcãrilor?

Gheorghe Pãtraºcu: Urmeazã sã

fie demarate unele lucrãri în secto-
rul parcãrilor supraterane. La par-
cãrile mai mari vor fi puse bariere
de control. În unele zone, cum ar fi
cele din jurul parcajului de la Uni-
versitate va fi realizatã o reglemen-
tare mai strictã la suprafaþã, ca sã
nu mai existe problemele cu care
ne confruntãm acum.

Reporter: Parcãri subterane nu
se mai construiesc?

Gheorghe Pãtraºcu: Pentru par-
cãri subterane avem în discuþie, în
parteneriat public-privat, douã
proiecte - unul în apropierea par-
cului Ciºmigiu ºi unul la Dorobanþi.
Acestea sunt proiecte avizate
ºi se aflã în negociere.
De asemenea, mai
sunt în lucru docu-
mentele necesa-
re pentru aplica-
þ i i pe fonduri
europene (dar
încã nu existã
regulamentele)
în vederea finan-
þãrii unor investiþii
de acest gen la Piaþa
Constituþiei, la Izvor, la
Sala Palatului, Piaþa Cantacuzi-
no ºi Piaþa Lahovari. Deocamdatã,
existã studiile de fezabilitate pen-
tru aceste proiecte.

Reporter: Ce noutãþi ne puteþi
oferi referitoare la investiþiile în pa-
saje?

Gheorghe Pãtraºcu: În prezent,
pasajul de la Casa Presei Libere ur-
meazã sã fie finalizat, însã pentru
altele nu existã, deocamdatã, bu-
get. Probabil Pasajul Uranus de la
Casa Poporului (parte din proiectul
Berzei-Buzeºti) va fi pus în discuþie,

dar nu anul acesta, nici anul viitor.
Rãmâne sã vedem.

Reporter: Ce rezultate a avut im-
plementarea proiectului privind
c onst r u c þ i a d i am e t r a le i U r a-
nus-Berzei-Buzeºti?

Gheorghe Pãtraºcu: Efectul este
cã, dupã ce a fost îngustatã Calea
Victoriei, care, acum, funcþioneazã
cu un fir mai puþin, nu sunt proble-
me în trafic, acesta fiind fluidizat
cu ajutorul noii diametrale.

Reporter: Pentru realizarea ace-
stui bulevard, a fost desfiinþatã
Hala Matache, urmând ca aceastã
construcþie sã fie reînfiinþatã. Când

estimaþi cã va fi reconstruitã
Hala Matache?

G h e o r g h e P ã-

traºcu: Este greu
de estimat când
va fi reamplasa-
tã Hala Mata-
che, pentru cã
trebuie fãcut un

concurs de am-
plasare. Acolo si-

tuaþia este foarte
complicatã, din cauza

ambiguitãþii legislaþiei
româneºti, care este total defec-

tuoasã ºi nu permite intervenþia
autoritãþii, dar dã drepturi proprie-
tarilor fãrã sã prevadã aproape ni-
mic la capitolul obligaþii. Neîntreþi-
nerea proprietãþii, în România în
general ºi în Bucureºti în special se
datoreazã faptului cã legislaþia nu
prevede decât sancþiuni minore,
pe când în alte þãri neîntreþinerea
proprietãþii duce pânã la expro-
priere.

Reporter: Ce investiþii plãnuieºte
primãria pe partea de parcuri?
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"Dacã vom
merge mai departe cu

lipsa de colaborare, atunci
ne vom tãia singuri craca de

sub picioare, pentru cã
Bucureºtiul, din punct de vedere
geo-strategic, are o poziþionare
bunã ºi sunt unele oportunitãþi

care se pierd din cauza
acestei lipse de

coordonare".

"În prezent, pasajul de la Casa Presei Libere urmeazã sã fie
finalizat, însã pentru altele nu existã, deocamdatã, buget".

Diametrala Uranus-Berzei-Buzeºti



Gheorghe Pãtraºcu: Pentru par-
curi existã proiecte de întreþinere
ºi de reabilitare.

Reporter: Trecând la un alt sec-
tor, cum a evoluat cererea pentru
eliberarea autorizaþiilor de con-
strucþii?

Gheorghe Pãtraºcu: Solicitarea
pentru autorizaþii de construcþii a
crescut, anul trecut, faþã de perioa-
da 2011-2012, cu circa 15-20%. Nu
s-a ajuns la nivelul din anii premer-
gãtori crizei, pentru cã, cel mai pro-
babil, au fost eliminate operaþiuni-
le strict speculatorii. În general, cei
care solicitã acum autorizaþii, ºi
realizeazã proiectele.

Reporter: Pentru care dintre sec-
toare a fost înregistratã o cerere

mai mare?
Gheorghe Pãtraºcu: Ponderile

sunt aproape egale, întrucât nu-
mãrul solicitãrilor pe rezidenþial a
crescut. Dacã înainte de crizã cere-
rea de autorizaþii pentru birouri era
aproape preponderentã, acum so-
licitarea este echilibratã ºi chiar aº
zice cã prevaleazã rezidenþialul.
Vorbim, în general, de locuinþe cu
un grad mediu de confort, mai ales
de cele care se încadreazã în Pro-
gramul Prima casã, deºi existã ºi
cereri pe partea de lux.

Reporter: Autorizaþiile eliberate
vizeazã mai mult persoanele indi-
viduale sau se îndreaptã cãtre dez-
voltatorii imobiliari?

Gheorghe Pãtraºcu: Sunt multe
autorizaþii individuale, dar sunt ºi
dezvoltatori. Cu excepþia secto-
rului 5, unde sunt mai puþine solici-
tãri, numãrul cererilor de autoriza-

þii pentru construcþie este echili-
brat, de la o zonã la alta.

Reporter: În final, vã rog sã-mi
spuneþi dacã aþi observat un blocaj
în colaborarea cu investitorii, ca ur-
mare a numeroaselor arestãri ºi pu-
neri sub urmãrire din ultima vreme?

Gheorghe Pãtraºcu: Categoric
se simte o îngreunare în colabora-
rea cu mediul de afaceri în urma a
ceea ce se întâmplã la DNA.

Existã ºi acest efect negativ ºi cred
cã ar trebui luate unele mãsuri. Toa-
tã lumea suflã în iaurt, exagerat.
Sunt funcþionari ce refuzã sã sem-
neze acte perfect legale ºi care se
aflã în fiºa postului, de fricã.

În acest program anticorupþie ar
trebui luate ºi mãsuri colaterale.

Ideea este cã mai existã ºi ambi-
guitãþi legislative. Spre exemplu,
pe competenþa de autorizare, ne
confruntãm cu pãreri divergente -

una de la instanþã, una de la
Ministerul Culturii ºi una de la Mi-
nisterul Dezvoltãrii, iar noi nu ºtim
cum sã dãm avizul. La fel, un sector
al Capitalei aplicã legea într-un fel,
un sector în altfel, în condiþiile în
care ar trebui sã existe o unitate
administrativã. Existã ºi aberaþii de
genul cã, pentru autorizãri, prima-
rul general trebuie sã cearã avizul
primarului de sector, dar invers nu.

Pãrerea mea este cã, printre mã-
surile care ar trebui adoptate, ar fi
ridicarea nivelului de salarizare, de
c al i f i c ar e , d e se le c t ar e î n
administraþie.

În concluzie, calitatea actului ad-
ministrativ din România a scãzut,
faþã de anul 2004, ºi trebuie fãcutã
ordine.
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"Este greu de estimat când
va fi reamplasatã Hala

Matache, pentru cã trebuie
fãcut un concurs de

amplasare".

"Proiectul major, pe partea
de utilitãþi, este reabilitarea

staþiei de epurare Glina, care
include ºi reamenajarea

Dâmboviþei".
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Posibil infringement,
pentru nerealizarea unor lucrãri din bani

europeni în proiectul Glina

S
taþia de Epurare a Apelor
Uzate (SEAU) din Munici-
piul Bucureºti este o in-
vestiþie conceputã încã

din anii ‘70, însã nefinalizatã la ni-
velul anului 1989. Prima fazã SEAU
Glina prevede “Reabilitarea Staþiei
de Epurare a Apelor Uzate Bu-
cureºti - Etapa 1” ºi a fost imple-
mentatã, în cadrul Mãsurii ISPA, în
perioada 2006-2011. Aceastã fazã
a fost proiectatã sã asigure epura-
rea primarã pentru un debit de
10mc/s ºi epurarea secundarã
pentru un debit de 5 mc/s.

Pentru derularea primei etape, în
anul 2004 a fost semnat Memoran-
dumul de finanþare între Comisia
Europeanã ºi Guvernul României,
prin care au fost alocate fondurile
nerambursabile pentru Proiectul
I S P A , c u o v aloar e t ot a lã d e
108,300,000 Euro (65%, respectiv
70,4 milioane euro - de la Uniunea
Europeanã, prin Programul ISPA;
27% - 25 milioane Euro - creditul
luat de Municipalitate de la Banca
Europeanã de Investiþii, credit ga-
rantat de Guvernul României; 11%
- 10 milioane Euro - creditul Muni-
cipalitãþii contractat cu Banca Eu-
ropeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare; 3% -2,9 milioane Euro -
bani de la bugetul de stat).

Faza a II-a a pro-
iectului Glina se
d e sf ãºoar ã î n
douã etape de programare, re-
spectiv 2007-2013 ºi 2014-2020, în
cadrul cãrora se deruleazã ºase
contracte de lucrãri ºi trei contrac-
te de servicii (asistenþã tehnicã
pentru managementul proiectului,
supervizarea lucrãrilor ºi auditul fi-
nanciar al proiectului).

Valoarea proiectului pentru pri-
m a e t apã d e pr og r am ar e
(2007-2013) este de 296.974.463
euro, iar pentru cea de-a doua eta-
pã de programare (2014-2020) -
145.084.572 euro.

Structura de finanþare pentru pe-
rioada de programare 2007-2013
este urmãtoarea: POS mediu, Fon-
dul de Coeziune - 62,63%
(129.630.898 euro), Bugetul de Stat
- 7,70% (15.939.189 euro), Bugetul
Local - 0,71% (1.470.405 euro), alte
surse legal constituite (împrumuturi
rambursabile) - 28,96% (un împru-
mut extern ce urmeazã sã fie con-
tractat, sub formã de cofinanþare,
de 59.933.971 euro).

Contribuþia cetãþenilor Munici-
piului Bucureºti totalizeazã aproxi-
mativ 120 milioane euro ºi se co-
lecteazã din ianuarie 2009 pânã la
data prezumtivã de rambursare

pentru Faza a II-a
( 2 7 d e ani
î nc e pând c u

01.01.2017). Aceastã contribuþie
este reprezentatã de Taxa Munici-
palã de Apã Uzatã, care se aplicã
tuturor clienþilor, atât persoanelor
fizice/consumatori casnici, cât ºi
persoanelor juridice/agenþi econo-
mici /agenþi industriali. Aceasta
este calculatã ºi actualizatã anual
de Municipiul Bucureºti.

În cadrul primei etape de progra-
mare sunt prevãzute urmãtoarele
contracte: extinderea Staþiei de
Epurare, care se aflã în procedura
de licitaþii; construirea sistemului
de drenare pe partea dreaptã a Ca-
setei ºi alte lucrãri la Lacuri (Carol,
Tineretului ºi Titan) - contract în
derulare; reabilitarea colectoarelor
A0 ºi B0, pentru care a fost relansa-
tã procedura de licitaþii; Asistenþa
Tehnicã pentru Managementul de
Proiect - contract în derulare; su-
pervizarea Lucrãrilor, contract atri-
buit ºi Auditul Financiar al Proiec-
tului, aflat în derulare.

Referitor la respectarea calenda-
rului iniþial de desfãºurare a proiec-
tului, reprezentanþii primãriei
menþioneazã: “Din pãcate, derula-
rea celei mai mari licitaþii din þarã
pentru lucrãri de finalizare a staþiei

de epurare, care va conduce la
încheierea unui contract de lucrãri
de aproximativ 150 de milioane de
euro,avându-se în vedere ele-
mente tehnologice în premierã în
România - de exemplu tratarea ter-
micã a nãmolurilor rezultate în
procesul de epurare-incinerare - a
durat pânã în acest moment apro-
ximativ 23 de luni, nefiind, în pre-
zent, încheiatã”.

Sursele citate subliniazã cã prima
posibilã consecinþã pentru faptul
cã Staþia de epurare Glina nu va
mai atinge nivelul de conformitate
la data de 31.12.2015 constã în
faptul cã statul român ar putea pri-
mi un infringement ºi sancþiuni fi-
nanciare.

Printre altele, suma de aproxima-
tiv 150 de milioane de euro, ce re-
prezintã valoarea de proiectare
aferentã primului contract de lu-
crãri, care nu poate fi consumatã în
perioada 2007-2013 (respectiv
pânã la 31.12.2015), ar putea fi
transferatã pentru perioada de
programare 2014-2020, fapt care
“ar putea crea dificultãþi semnifica-
tive în finanþarea proiectelor altor
autoritãþi locale ºi, respectiv, la ni-
velul întregului program naþional”.
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"Proiectul Glina este unul
mare ºi dificil, care probabil

cã va dura 5-6 ani, dacã
luãm în calcul ºi reabilitarea

structurii principale de
canalizare".


