
Centrul Municipiului
Buzãu, moderizat cu
fonduri europene
Ana Felea

C
entrul municipiului
Buzãu va arãta com-
plet diferit în maxi-
mum doi ani. Cel
puþin asta intenþio-
neazã actualele au-

toritãþi locale, care au intrat în
linie dreaptã cu proiectul privind
reabilitarea completã a platoului
din faþa Primãriei Municipiului
Buzãu, dar ºi a strãzilor din apro-
piere. Concret, prin proiectul vo-
tat în luna septembrie de consilie-
rii locali, autoritãþile îºi propun ca

întregul centru al oraºului sã fie
transformat într-o zonã urbanã
pietonalã multifuncþionalã în mai
puþin de doi ani.

"Zona de vis-a-vis de Primãria Bu-
zãu se amenajeazã cu zone de
ºedere dispuse în zigzag, creând al-
veole de ºedere pe ambele pãrþi,
integrând la interior un spaþiu ver-
de amenajat peisager, care sã am-
bienteze ºi sã creeze un microcli-
mat propice ºederii destinat pieto-
nilor care tranziteazã promenada
comercialã de la parterul blocurilor.
În dreptul accesului carosabil, tro-
tuarul vestic rãmâne ambientat cu

arbori în aliniament dispuºi în goluri
decupate în paviment. Pe zona
adiacentã pieþei Dacia se prevãd
ansambluri de bãnci în configuraþii
mai speciale care sã poatã incorpo-
ra tehnologii moderne în condiþii
de autonomie ºi posibilitate de
ºedere pe ambele parþi", a spus Lu-
miniþa Coleþeanu, ªef Serviciu Dez-
voltare ºi Implementare Proiecte
din cadrul Primãriei Buzãu.

Potrivit proiectului, una dintre
condiþiile esenþiale pentru ca acest
spaþiu sã devinã dedicat publicului
spectator nu numai tranzitului este
sã ofere suficiente spaþii de ºedere,

care sã confere siguranþã ºi confort
prin ergonomie ºi calitate. Astfel, se
propune dispunerea de rasteluri de
biciclete (11 bucãþi) ºi cosuri de gu-
noi (44 bucãþi). "Pentru realizarea
unor parcursuri interesante se pro-
pun în zonele pietonale laterale
amplasarea de bãnci în jurul arbori-
lor plantaþi (17 bucãþi), bãnci liniare
dispuse în zig-zag pentru crearea
de alveole propice interactiunilor
socio-culturale, alcãtuind ansam-
bluri închise sau deschise (217 m),
bãnci independente având confi-
guraþii ºi aspect modern cu posibili-
tatea inserãrii de sisteme inteligen-
te (27 bucãþi), bãnci tip ºezlong (6
bucãþi) în zona de contemplare ºi
recreere adiacentã ansamblului de
fântâni din faþa hotelului Pietroa-
sa", a explicat Colþeanu.

Zonã pentru
spectacole

În zona centralã a pieþei se propu-
ne ºi amenajarea unui spaþiu dedi-
cat concertelor, spectacolelor, di-
scursurilor ºi oricãror activitãþi care
implicã un public staþionar.

"În centrul acestei compoziþii,
pentru momentele în care nu se
întâmplã evenimente, se propune
o fântânã dinamicã de pardosealã,
cu jeturi colorate de înãlþimi diferi-
te, care sã confere vizitatorilor un
spectacol continuu ºi un microcli-
mat benefic", a informat Luminiþa
Colþeanu.

Tot în aceastã zonã se amplasea-
zã ºi Bradul de Crãciun, pentru care
se prevede un cãmin subteran pen-
tru fixare ºi alimentare a instalþiilor
de iluminat festiv.
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Pavaj cu motive
tradiþionale ºi fântâni
arteziere

Potrivit proiectului "Reabilitarea
zonei urbane pietonale multifun-
cþionale Piaþa Daciei ºi conectarea
la zona extinsã de mobilitate urba-
nã integralã din municipiul Buzãu",
platoul din faþa Primãriei va arãta
complet diferit. Pavajul va fi schim-
bat în totalitate, iar în locul gresiei
va fi pus un granit mat ce va pãstra
motivele tradiþionale româneºti.
Vor fi montate bãnci cu arhitecturã
modernã, iar fântânile arteziene vor
fi adaptate noului stil. De aseme-
nea, zona de spaþii verzi va fi extin-
sã ºi vor apãrea ºi spaþii noi destina-
te informãrii turiºtilor. Este vorba
despre un punct de informare turi-
sticã, amplasat chiar în zona
fântânilor arteziene, iar la subsolul
clãdirii va fi amenajatã o toaletã ul-
tramodernã. "Pentru diversitate ºi
atracþie se prevãd douã ansambluri
de stâlpi de iluminat dispuºi în mã-
nunchi, cu bãnci pentru ºedere la
bazã ºi sisteme inteligente (încãrca-
re usb etc.) care sã atragã publicul
tânãr pasionat de tehnologie.

Traficul auto interzis

Întregul centru al oraºului va fi

transformat într-o zonã de recreere
unde buzoienii vor avea acces pe
jos sau cu biciletele. Practic, este
vorba despre o zonã pietonalã de
peste 13.000 de metri pãtraþi, la
care se adaugã spaþiile verzi ºi alte
construcþii în scop recreativ.

"Obiectivul general al proiectului
este reprezentat de promovarea
mobilitãþii urbane durabile prin re-
alitarea unei zone urbane pietonale

multifuncþionale în zona centralã a
municipiului Buzãu ºi conectarea
acesteia la zona extinsã de mobili-
tate urbanã integralã. Obiectivul
specific este reprezentat de ame-
najarea unei zone pietonale multi-
funcþionale în Piaþa Daciei, cu o su-
prafaþã totalã de 16.042 metri pã-
traþi, din care 13.748 metri pãtraþi
suprafaþã pietonalã, 1.740 metri pã-
traþi spaþii verzi ºi 554 metri pãtraþi

suprafaþã alte construcþii. Obiecti-
vul specific este constituit de redu-
cerea parcursului total al vehicule-
lor particulare cu 1,7% ºi o reducere
a cantitãþii de CO2 echivalent cu
1,3% în anul 2021, faþã de varianta
"fãrã proiect", se aratã în proiectul
aprobat de aleºii locali.

20 milioane de lei,
fonduri europene

Modernizarea centrului munici-
piului Buzãu va costa peste 24 de
milioane de lei, însã majoritatea ba-
nilor au fost accesaþi prin POR
2014-2020, Axa Prioritarã 4, Obiec-
tivul specific 4.1 - Reducerea eisiilor
de carbon în municipiile reºedinþã
de judeþ prin investiþii bazate pe
planurile de mobilitate urbanã du-
rabilã.

Primãria Buzãu va veni, însã, cu o
sumã considerabilã care sã acopere
cheltuielile neeligibile din proiect ºi
procentul de cofinanþare.

"Reabilitarea zonei urbane multi-
funcþionale Piaþa Daciei ºi conecta-
rea la zona extinsã de mobilitate
urbanã integralã din municipiul Bu-
zãu este în cuantum de 24.140.837
lei, dintre care contribuþia proprie
în proiect a UAT Buzãu este de
4.903.766 lei , cheltuieli neeligibile
ale proiectului ºi 2% din valoarea
eligibilã a proiectului în cuantum
de 384.741 lei, reprezentând cofi-
nanaþea proiectului", se aratã în
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proiectul citat.
Durata estimate de implementare

a proiectului este de 24 de luni
dupã semnarea contractului de fi-
naþare, dintre care 12 luni pentru
execuþia efectivã a investiþiei.

Autoritãþile estimeazã cã cel mai
probabil ºantierul va fi deschis în
primãvara anului urmãtor. Licitaþia
pentru desemnarea constructoru-
lui va fi lansatã în luna octombrie,
astfel cã cel târziu în luna aprilie ar
putea începe lucrãrilor, dacã nu vor
fi contestaþii dupã licitaþie.

Aleea Trandafirilor,
zonã pietonalã ºi
esplanadã comercialã

Reabilitarea zonei Piaþa Dacia va fi
extinsã ºi cãtre douã strãzi din
apropiere, respectiv Aleea Trandafi-
rilor ºi George Emil Palade, unde
traficul auto va fi complet interzis
dupã finalizarea lucrãrilor, astfel cã
actuala zonã pietonalã din faþa pri-
mãriei va cuprinde ºi cele douã ar-
tere.

Potrivit proiectului, pe Aleea
Trandafirilor se va mentine o zonã
de tranzit pe una din benzile de
mers, spaþiul verde de pe mijloc se
reconfigureazã ºi se extinde astfel
încât sã includã toate elementele
vegetale mature existente, re-
zultând compoziþii alveolare um-
brite natural, cu acces atât dinspre
promenada perimetralã comercialã

din faþa magazinelor, cât ºi dinspre
zona de tranzit. Pe cealaltã parte,
toate elementele vegetale existen-
te vor fi asociate cu zone de stat în
alcãtuiri diverse, dar unitar tratate,
permiþând pietonului sã se opreasã
ºi sã se relaxeze.

Luminiþa Coleþeanu, ªef Serviciu
Dezvoltare ºi Implementare Proiec-
te din cadrul Primãriei Buzãu, a ex-
plicat: "În zonele alveolare margini-
te de spaþiile verzi nou create ºi
amenajate cu specii aclimatizate de

arbori de talie mare, medie ºi micã,
arbuºti decorativi ºi plante erbacee
perene, se pot dezvolta activitãþi
comerciale de alimentaþie publicã,
gen: terase, cafenele, pizzerii, resta-
urante, antrenând un aflux de vizi-
tatori considerabil - acest lucru
fiind benefic pentru economia mu-
nicipiului ºi ridicarea standardului
calitãþii vieþii locuitorilor ºi pentru
generarea unui cadru care poate
influenþa pozitiv turismul în zonã.
De asemenea, la intrarea pe espla-

nada pietonalã Aleea Trandafirilor
dinspre strada Ostrovului se va am-
plasa bustul lui Nicu Constantine-
scu (cel mai longeviv primar al mu-
nicipiului Buzãu), simbol al tran-
sformãrilor din centrul urbei. Bustul
edilului N. Constantinescu, ampla-
sat la intrarea pe Aleea Trandafirilor
dinspre strada Ostrovului, va primi
un soclu impozant având dimen-
siunile 80x60x160cm, realizat din
beton armat ºi placat cu piatrã na-
turalã în grosime de 2cm, aºezat pe
o platformã din beton cu dimensiu-
nile de 100x150cm ºi înãlþimea de
20cm îmbrãcatã în plãci granit de
3cm.

Ca aspect identitar, care va fi rei-
terat ºi subliniat în toate dezvoltãri-
le ulterioare ale municipiului, Iazul
Morii va fi adus în mod simbolic în
cadrul prezentei amenajãri ,
printr-un canal de apã deschis prin
care va curge apa ºi care mãrgi-
neºte parcursul pietonal catre spa-
þiile verzi de-a lungul întregii espla-
nade, urmând a fi regãsit ºi în pla-
toul pieþei. Se prevede localizarea
unei statii de bike sharing la inter-
secþia cu Strada Tudor Vladimire-
scu care sã deserveascã toatã zona
centralã. Staþia nu face parte din
prezentul proiect. Accesul auto
este restrictionat ºi dirijat cãtre ar-
terele adiacente".
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