
Lucrãridemodernizare
de1,7milioaneleila
AmfiteatruldinBuzãu

S
ingurul amfiteatru din
m u ni c i p i u l Bu z ãu ,
unde se pot desfãºura
activitãþi în aer liber,
va intra într-un amplu
proces de moderni-

zare despre care se vorbeºte încã
de anul trecut. Proiectul se
numeºte "Modernizare amfiteatru
din Parcul Tineretului în vederea
înfiinþãrii unui centru de specta-
cole în aer liber" ºi a ajuns la etapa
licitaþiei, dupã ce, în decembrie
2021, consilierii locali au aprobat
indicatorii tehnico-economici. Va-
loarea modernizãrilor se ridicã la
aproape 1,7 milioane de lei, iar
banii vin din bugetul local. Noua
construcþie va avea o capacitate
de 600 de locuri, devenind cel mai
încãpãtor spaþiu pentru specta-
cole din judeþ.

"Deoarece în ultimii doi ani, oda-
tã cu dezvoltarea proiectelor cul-

tural-educaþionale, a crescut con-
siderabil interesul pentru aceastã
zonã ºi mii de buzoieni frecvente-
azã acest spaþiu în perioada
mai-octombrie, Primãria Munici-
piului Buzãu a decis sã aducã
bãtrânul nostru Amfiteatru la in-
frastructura unui spaþiu modern ºi
demn de un municipiu reºedinþã
de judeþ, ce poate gãzdui o gamã
largã de evenimente, pe parcursul
întregului an. Acest spaþiu va avea
ºi potenþialul de a aduce venituri
la bugetul local, prin închirierea
sa cãtre facilitatori, mediul de bu-
siness ºi artiºtii care cãutau ºi
pânã acum un spaþiu corespunzã-
tor pentru evenimente la noi în
oraº, dar nu îl gãseau. Amfiteatrul
din Parcul Tineretului va avea o
capacitate de 600 de locuri ,
devenind cel mai încãpãtor astfel
de spaþiu din judeþ", a declarat
Oana Matache, viceprimarul

municipiului Buzãu.
Amfiteatrul este organizat în

doua zone, respectiv zona de gra-
dene ºi zona de scenã.

"În acest fel a fost gânditã ºi co-
pertina, pãstrându-se astfel zona
de circulaþie între cele douã zone.
Zona de scenã este polivalentã,
poate gãzdui o gamã largã de
evenimente, proiecþii de film,
conferinþe, spectacole de tea-
tru/dans cu decoruri. Zona tehni-
cã de deservire a scenei cuprinde
un spatþu de depozitare precum
ºi o zonã multifuncþionalã cu toa-
lete pentru artiºti. Tema de pro-
iectare ºi contextul existent pre-
supune înglobarea construcþiei
într-o amenajare peisagerã verde
cu impact vizual minim la nivelul
parcului , în completarea amena-
jãrilor existente", scrie în proiectul
aprobat de consilierii locali din
municipiul Buzãu.

Structura amfiteatrului se baze-
azã pe un sistem de arce ºi se-
miarce din aceeaºi structurã me-
talicã susþinute de douã tãlpi pa-
ralele ancorate Ia un sistem de
fundare cu piloni foraþi sub fieca-
r e f u nd aþ i e i z o lat ã , le g at e
printr-un sistem de coaste. Scena
este din acelasi tip de structurã cu
arce ,unul vertical ºi altul înclinat,
legate prin acelaºi tip de coaste
susþinute de tãlpi metalice. Cele
douã structuri vor fi acoperite de
o prelatã din membranã sinteticã.

Dupã desemnarea cãºtigãtoru-
lui licitaþiei, potrivit proiectului,
construcþia va dura 12 luni.
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