
"Buzãuluii-aulipsit,mulþi
ani, liniiledirectoareale
dezvoltãrii"
(Interviu cu Raluca Bobescu, architectul ºef al Municipiului Buzãu)

l "Sper ca Buzãul sã devinã un oraº complex din punct de vedere
funcþional, cu infrastructurã rutierã, feroviarã, de ce nu ºi aerianã,
un oraº deschis cãtre þarã, poate ºi dincolo de graniþe"

Reporter: Cum apreciaþi modul
în care se dezvoltã municipiul Bu-
zãu?

Raluca Bobescu: Încercãm, alã-
turi de domnul primar, Constan-
tin Toma, sã dezvoltãm un oraº co-
erent, care sã acopere ºi nevoile ce-
tãþenilor, dar mai ales sã aibã o se-
rie de reguli, pe care cu toþii sun-
tem obligaþi sã le respectãm, dacã
ne dorim pentru noi, pentru copiii
noºtri, o viaþã mai bunã. Trebuie sã
avem însã rãbdare, pentru cã, spre
deosebire de alte oraºe, Buzãului
i-au lipsit, mulþi ani, liniile directoa-
re ale dezvoltãrii, iar oamenii vor sã
se întâmple foarte rapid tot ceea ce

vãd în alte oraºe din þarã sau în afa-
ra þãrii. Acest lucru nu este uºor, cei
care privesc din exterior poate nu
au viziunea de final, dar aºa cum
am spus, cu rãbdare, va deveni un
oraº frumoº, un oraº care va putea
sã atragã atenþia ºi, bineinþeles, in-
vestiþii.

Reporter: Se lucreazã la un PUG
nou. Care este strategia urmãritã în
dezvoltarea municipiului ?

Raluca Bobescu: Noul PUG înce-
arcã sã corecteze anomaliile din
trecut, sã ne aliniem strategiilor eu-
ropene, sã creãm poli de educaþie,
culturã, sãnãtate, sã dãm posibilita-
tea de dezvoltare rezidenþialã, pro-

ducþie ºi servicii. Sã îi dãm impor-
tanþã oraºului aºa cum este el am-
plasat strategic pe hartã, un nod
important rutier, feroviar, geogra-
fic, sã nu mai fie doar un oraº de
tranzit.

Reporter: Acum, în patrimoniul
Primãriei a intrat ºi Pãdurea Crâng.
Cum va fi inclusã în strategia de
dezvoltare?

Raluca Bobescu: Este adevãrat
cã acum ne bucurãm ca întregul
areal al Parcului Crâng sã fie în pa-
trimoniul Primãriei. Pe lângã faptul
cã suprafaþa de aproximativ 200 ha
va contribui semnificativ la calculul
de spaþiu verde pe cap de locuitor,

nu aº vrea sã înaintez niºte cifre
pânã nu avem calculele exacte din
strategia PUG-ului. Ne dorim ca
Parcul Crâng sã devinã o pãdu-
re-parc asemeni Parcului Tiergar-
ten din Berlin de 210 ha - deschis
tuturor, atât copiilor, cât ºi adulþilor.

Reporter: Care sunt atuurile mu-
nicipiului Buzãu, având în vedere
cã este bogat în parcuri, deci în
zone verzi, dar sunt ºi multe schim-
bãri anunþate, cum ar fi, de exem-
plu, reconfigurarea centrului muni-
cipiului, dar ºi alte parcuri (cel de
lângã Parcul Tineretului) sau zone
de recreere ?

Raluca Bobescu: În primul rând
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cã are un primar care doreºte ca to-
ate aceste proiecte sã se întâmple.
Faptul cã Buzãul are multe parcuri
este un avantaj atât prin calitatea
aerului, cât ºi prin faptul cã sunt
zone de recreere pentru cetãþeni.

Avem în plan ca fiecare parc sã
devinã un pol de interes, cu o fun-
cþiune specificã, educaþie, culturã,
cercetare, sport. Noul parc care de
fapt este o extindere a Parcului Ti-
neretului face ca acesta sã devinã ºi
mai atractiv pentru zonã, mai ales
cã în jurul lor se vor dezvolta cartie-
re rezidenþiale cu câteva mii de uni-

tãþi locative ºi astfel zona va avea
servicii integrate, oferind zonã de
agrement, relaxare ºi educaþie.
Vom pune în valoare ºi canalul Iazul
Morii, apa ducând la o calitate a ae-
rului mai bunã. Vor fi piste de bici-
clete, astfel încât sã poatã fi tranzi-
tatã toatã zona dintre cartierul Ori-
zont ºi pânã la tarlaua 33. Despre
aqua parkul din zona ºtrandului va
pot spune cã face parte dintr-un
proiect mai complex de sport, pen-
tru cã oraºul duce lipsã de spaþii
destinate sportului, atât de perfor-
manþã cât ºi de agrement.

Cu privire la amplasarea sculpturi-
lor de mari dimensiuni, a fost
într-adevãr o provocare, pentru cã
a trebuit sã þinem cont de simbolis-
tica lor, dimensiuni, cadrul urbanis-
tic, vizibilitate, sã nu ne concen-
trãm doar în zonele populate, sã ne
ducem cu ele ºi în cartiere, dincolo
de prima linie, pentru cã, astfel,
dãm importanþã tuturor zonelor,
tuturor cetãþenilor, oferindu-le de-
schidere cãtre culturã ºi informaþie.

Sunt multe ºantiere deschise, ur-
meazã ºi altele ºi cred cã toate ace-
stea vor face din oraºul nostru un

pol atractiv pe harta României.
Reporter: Cum stã municipiul cu

spaþiul privind construcþia de blo-
curi ºi case? Unde ar putea sã se
mai extindã?

Raluca Bobescu: Nu aº vrea sã
spun cã stãm foarte bine, dar nici
rãu. Este, ca orice funcþiune pe care
trebuie sã o amplasezi pe hartã, o
provocare pentru cã nu doar faci o
patã de culoare, ci trebuie vãzut,
gândit per ansamblu, de la accese
în zonã, facilitãþi, pânã la retail ºi la
ºcoalã, servicii medicale, parc, loc
de joacã, tot ceea ce þine de nevoile
primare ale unui cetãþean.

Da, mai este loc, în zona de nord,
în lungul canalului Iazul Morii ºi în
zona de sud, nu trebuie sã le con-
centrãm doar pe o anumitã direc-
þie, ci trebuie sã fie un echilbru între
rezidenþial ºi servicii, pentru cã, alt-
fel, vor aparea disfuncþionalitãþi ur-
banistice, la nivel de infrastructurã.

Reporter: Primãria a avut un refe-
rendum de unire cu Þinteºti. Era
acesta un lucru benefic? Ce avanta-
je ar fi adus? Era aceasta singura so-
luþie pentru extindere?

Raluca Bobescu: Aceastã unire
cu Þinteºtiul ar fi putut duce la o
strategie de dezvoltare la nivel ma-
cro. Buzãul putea deveni astfel o
metropolã, pentru cã ar fi atras ºi
alte comune din proximitate. Ar fi
avut avantajul ca, o datã mãritã su-
prafaþa, numãrul de locuitori, sã fim
încadraþi la o treaptã superioarã
pentru atragerea fondurilor euro-
pene, ceea ce ar fi dus, în consecin-
þã, la o dezvoltare a oraºului mult
mai mare.

Se poate extinde oraºul prin noul
PUG, unde se va trasa o nouã limitã
a intravilanului, dar acest lucru se
poate face pânã la limita cu Tin-
teºti, lucru pe care îl studiem ca sã
vedem avantajele ºi dezavantajele
extinderii intravilanului.

Reporter: Prin Buzãu va trece ºi
Autostrada A7. Ce avantaje va adu-
ce acest lucru pentru dezvoltarea
municipiului?

Raluca Bobescu: În primul rând,
autostrada va salva oraºul sã mai fie
tranzitat de atâtea maºini cãtre
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Moldova, supraaglomerarea zonei
industriale cu maºini de mare tonaj
se va concentra acum pe A7, pe
drumul expres Buzãu-Brãila ºi pe
orbitalul oraºului, un inel de circu-
laþie la limita oraºului, de centurã.

Þinând cont de contextul istoric,
cadrul natural al oraºului Buzãu ºi
scopul planificarii urbane, dorim sã
creãm premisele unui oraº concen-
trat din punct de vedere al circula-
þiilor ºi coerent din punct de vedere
al distribuþiei funcþionale ºi morfo-
logice.

Dezvoltarea infrastructurii, indife-
rent dacã este ea de mare vitezã
sau drumuri interne, duce la dez-
voltarea economicã a oraºului. Se
vor crea, astfel, poli de interes în
lungul acestor cãi de comunicaþii
ca hub-uri logistice, de transport,
zone rezidenþiale, retail, oraºul de-
vine atractiv pentru investitori prin
distanþa micã pânã la Bucureºti, de
aici putem gestiona transportul cã-
tre toate regiunile þãrii. Buzãul are
avantajul amplasãrii geografice ºi
trebuie profitat de acest lucru prin
dezvoltarea infrastructurii rutiere,
feroviare.

Reporter: Cum credeþi cã va arã-
ta Municipiul Buzãu peste cinci ani?

Raluca Bobescu: Cred cã Buzãul
va arãta bine, noi facem toate efor-
turile în acest sens, dar trebuie sã þi-
nem cont de mai mulþi factori, vor-
bim ºi de cum evolueazã economia
þãrii, de politica externã etc.

Oraºul va fi schimbat în bine, ne
va permite sã punem în aplicare to-
ate ideile ºi proiectele pe care le di-
scutãm împreunã cu domnul pri-
mar. Tot oraºul va fi schimbat, nu
ne concentrãm doar pe o zonã de
teritoriu sau într-o anumitã direcþie
de investiþii, ne gândim pe toate
palierele de funcþiuni, sãnãtate,
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educaþie, infrastructurã, sport, cul-
turã.

Sper sã devinã un oraº complex
din punct de vedere funcþional, cu
infrastructurã rutierã, feroviarã, de
ce nu ºi aerianã, un oraº deschis cã-
tre þarã, poate ºi dincolo de graniþe,
dar trebuie avutã rãbdare, încrede-
re, pentru cã sunt lucrãri foarte grele
care necesitã atenþie, specialiºti, in-
vestiþii foarte mari.

Reporter: Cum stã municipiul în
ceea ce priveºte construcþia de noi
ansambluri rezidenþiale? Dar în do-
meniul industrial? Avem investitori
interesaþi?

Raluca Bobescu: Sunt proiecte
de ansambluri rezidenþiale ºi pe
zona industrialã în analizã la nivelul
serviciului de urbanism, sunt inve-
stitori, atât locali, cât ºi din alte
oraºe, dar realizarea infrastructurii
rutiere prin A7, drumul expres Bu-
zãu-Brãila ºi orbitatul - ºoseaua de
centurã - vor trezi interesul investi-
torilor, mai ales cã în oraºele mari
acum lucrãrile sunt blocate la nivel
de administraþie, iar PUG-urile ºi
PUZ-urile sunt anulate. Acest lucru
face ca Buzãu sã se gãseascã
într-un context favorabil, suntem
deschiºi discuþiilor, pentru cã astfel
vom ridica ºi calitatea traiului cetã-
þenilor, atragem forþã de muncã,
sperãm sã nu urmezã o crizã, pen-
tru cã primul afectat este sectorul
construcþiilor.

Reporter: Marea provocare a mu-
nicipiului Buzãu: parcãrile. Cum ve-
deþi rezolvarea acestei situaþii?

Raluca Bobescu: Într-adevãr este
o provocare, pentru cã ºi eu sunt

ºofer ºi când mã urc la volan mã
gândesc unde parchez, indiferent
de oraº. În general, în marile oraºe
problema parcãrilor reprezintã o
problemã spinoasã, pentru cã astã-
zi o parcare la nivelul solului presu-
pune o suprafaþã betonatã foarte
mare, contribuie la schimbãrile cli-
matice, la încãlzirea globalã, scade
spaþiul construibil, marile oraºe au
mai multe alternative în privinþa
mijloacelor de transport în comun,
pe când în oraºele mai mici, cum
este ºi cazul Buzãului, trebuie gãsi-
te soluþii, care cred eu cã se pot re-
zolva prin parcãri subterane supra-
etajate. ªi noi studiem diverse zone
pentru a vedea dacã sunt sau nu fe-
zabile astefl de investiþii.

În parcãrile dintre blocuri este o
supraaglomerare ºi analizãm o po-
sibilã reconfigurare, ca sã acordãm
spaþiu ºi locurilor de joacã. Nu exi-
stã, din pãcate, nicãieri în lume un
exemplu de bunã practicã general
valabil pe care ºi noi sã îl putem
adopta, însã am realizat un regula-
ment de urbanism cu privire la par-
cãri ºi, de acum, construcþiilor noi,
în funcþie de dimensiuni, funcþiune
º.a.m.d, trebuie sã le fie asigurate
locuri de parcare fie în subsol sau
demisol.

Din pãcate, oraºul Buzãu nu s-a
dezvoltat coerent, dupã o strategie
clarã, a construit fiecare unde ºi
cum a vrut, haotic, s-au acceptat
compromisuri urbanistice greu de
remediat. Pentru a exemplifica -
sunt zone unde trama stradalã nu
respectã normele de proiectare ºi
nu poate intra decât o maºinã, în

alte pãrþi s-au acceptat constucþii
cu regim de înãltime mai mare
decât restul construcþiilor, creând o
disfuncþionalitate esteticã, sunt
aglomerãri de funcþiuni, dar sper
cã, încet-încet, se va accepta cã tre-
buie sã construim conºtient ºi coe-
rent.

Reporter: Oraºul are ºi o zonã
istoricã. Ce credeþi cã ar trebui
îmbunãtãþit aici?

Raluca Bobescu: Încã din antichi-
tate oraºele aveau strategii de dez-
voltare, reguli de urbanism ºi toate
activitãþile, instituþiile importante
se concentrau în inima urbei, care
cu timpul a devenit pentru fiecare
asa-zisul centrul vechi, istoric. Cum
bine spuneþi, ºi Buzãul are aceastã
zonã istoricã, pe care acum încer-
cãm, printr-un regulament special,
sã o protejam de intervenþii agresi-
ve la nivel estetic, cromatic, sã con-
servãm arhitectura edificiilor ºi sã
restaurãm acolo unde se mai poate
ºi mai existã ºi documente cu ima-
ginea lor. Încercãm sã ne pãstrãm
patrimoniul, identitatea localã, dar
în acelaºi timp sã îl deschidem cã-
tre tineri în mod special, pentru cã
ei sunt cei care dau un "vibe" bun ºi
optimist unui oraº.

Reporter: Buzãul are un brand de
oraº ºi un logo. Este acesta un
avantaj? Cum ar putea fi folosite
aceste în creºterea atractibilitãþii
municipiului?

Raluca Bobescu: Cum bine ºtiþi,
cu acest brand "Buzãu - oraº de-
schis" am câºtigat premiul pentru
cel mai bun brand de oraº din Eu-
ropa, la cea mai mare competiþie

de branduri din lume, lucru care
face din oraºul Buzãu un oraº unic,
atractiv ºi care trebuie valorificat la
maximum.

Reporter: Care sunt, în opinia
dumneavoastrã, cele mai mari pro-
vocãri în acest domeniu?

Raluca Bobescu: Arhitecþii nu
doar proiecteazã clãdiri frumoase,
ei trebuie sã fie permanent la cu-
rent cu schimbãrile legislative, teh-
nologice, sã gãseascã soluþiile cele
mai bune pentru beneficiari, sã in-
tegreze ºi sã înþeleagã strategiile de
dezvoltare urbanã, sã se documen-
teze ºi în permanenþã sã fie atenþi
la detalii.

Chiar dacã nu avem jurãmântul
lui Hipocrate ca în medicinã, avem
o datorie moralã faþã de cel ce ne
solicitã serviciile, faþã de meseria de
arhitect în sine. Este o meserie ex-
trem de complexã, pentru care nu
este suficient sã cunoºti reguli de
proiectare, trebuie sã ai capacitatea
de a înþelege complexitatea unui
proiect, sã fii capabil sã vezi dincolo
de planºetã.

Dupa cum spunea celebrul arhi-
tect Norman Foster - "ca arhitect
proiectezi pentru prezent, cu
gândul la trecut ºi pentru un viitor,
care este de fapt necunoscut" -, a fi
arhitect este o mare provocare ºi
din punct de vedere al viziunii.

Reporter: Mulþumesc!
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