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1. INTRODUCERE                                                                                                              

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Titlul lucrării: 

PLAN URBANISTIC ZONAL PARC IZVOR - POD MIHAI VODA

Splaiul Independentei - scuar Lipscani - Bd. Libertatii - Bd. Natiunilor Unite - Str. B.P. 

Hasdeu, sector 5, Bucureşti 

Proiectant: 

SC Re-act Now Studio SRL

SC DS Birou de Arhitectura SRL

Şef proiect: arh. Dorin Ştefan

Colectiv de elaborare: 

arh. Mario George Kuibuş

arh. Adrian Arendt

arh. Cătălina Vărzaru

Beneficiar:

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Data elaborării: 

DECEMBRIE 2013
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1.2. Obiectul PUZ

Pentru dezvoltarea Zonei de Actiune Urbana „Centrul Bucurestiului”, viziunea 

strategica urmareste armonizarea obiectivelor socio-economice – cresterea calitatii vietii 

urbane, cu dinamica spatiala – reabilitarea si revitalizarea spatiilor publice ale orasului. 

Valorificarea potentialului local este o directie conceptuala importanta, capabila sa 

transforme Capitala într-un centru competitiv, o zona urbana sustenabila si atractiva 

pentru locuitori, vizitatori si investitori.

Programul Operational Regional are ca obiectiv strategic dezvoltarea economica 

echilibrata teritorial, cu accent pe dezvoltarea durabila, îmbunatatirea infrastructurii si a 

mediului de afaceri, in vederea cresterii rolului centrelor urbane. Obiectivele si principiile 

europene privind ameliorarea cadrului de viata din mediul urban cuprind modernizarea 

infrastructurii, amenajarea de spatii urbane de buna calitate, încurajarea competitivitatii 

si a cresterii economice, într-o abordare urbana integrata. Procesul de regenerare 

urbana are în vedere atât reabilitatea fondului construit si a spatiilor publice, cât si 

întarirea comunitatii si încurajarea activitatilor antreprenoriale. Printre aspectele-cheie 

care trebuie luate în considerare sunt: crearea de locuri cu caracter, punerea în valoare 

a patrimoniului existent, re-conectarea, lucrul cu peisajul urban, managementul eficient 

al investitiilor si proiectarea "pentru schimbare", care permite o evolutie ulterioara 

favorabila.

Obiectivele generale ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbana sunt 

consolidarea identitatii orasului, sustinerea vitalitatii si atractivitatii acestuia, dezvoltarea 

economica locala si regenerarea urbana durabila. Aceste obiective generale se 

detaliaza într-o serie de obiective specifice, dintre care: crearea unui tesut urban 

accesibil si eficient, prioritizarea circulatiei pietonale, cicliste si a transportului în comun, 

reabilitarea infrastructurii publice, revigorarea retelei de spatii publice si punerea în 

valoare a potentialului zonei.
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În cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana sunt stabilite urmatoarele 

prioritati: 

- recuperarea (recuperarea unei identitati urbane pentru centrul Bucurestiului, 

revitalizarea si reconectarea zonelor cu caracter divers care constituie centrul 

Bucurestiului), 

- circulatia (facilitarea circulatiei auto printr-un sistem integrat de parcari, încurajarea 

modalitatilor de transport durabile), 

- spatiile publice (introducerea unui sistem de parcari subterane care va permite 

recâstigarea spatiului public de deasupra, tratarea strazilor si a pietelor ca spatii publice 

prietenoase, reabilitarea spatiilor reprezentative pe principii moderne), 

- competitivitatea (un plan strategic pe termen mediu si lung, flexibil si care poate oferi 

variante diferite de finantare, de la fonduri europene la parteneriate public - private).  

O problemă majoră pentru refacerea unităţii în zona centrală constă în lipsa de 

conectivitate între nordul şi sudul Dâmboviţei. La sfarşitul perioadei socialiste au fost 

fragmentate două artere principale care drenau cu fluxuri de utilizatori zona de la sud de 

Dâmboviţa (Calea Rahovei şi Strada Uranus) şi au fost distruse două poduri care 

făceau legătura acestora cu centrul de la nord de Damboviţa. Se propune reconectarea 

străzilor respective şi reconstrucţia celor două poduri care să devină prin designul lor o 

atracţie in sine. Reconectarea acestei zone va revitaliza arealul Bulevardului Libertăţii, 

al Palatului Parlamentului şi al Casei Academiei Romane, care de ani de zile a rămas 

un spaţiu puţin frecventat şi utilizat de bucureşteni. Astfel, se recuperează monumente 

istorice şi obiective turistice ascunse şi greu accesibile în prezent (Mănăstirea Antim, 

Palatul Bragadiru, Piaţa de Flori George Coşbuc), care prin reconectare vor fi la doar 

zece minute de mers pe jos de actualul "Centru Istoric".

Poziţia strategică la racordul dintre centrul vechi şi Parcul Izvor-Haşdeu implică 

necesitatea unui număr cât mai mare de locuri de parcare. În prezent, acest lucru este 

rezolvat doar parţial prin amenajarea scuarului în parcaj suprateran. Trotuarele şi străz-

ile adiacente sunt folosite abuziv pentru parcare, rezultând o congestionare inestetică şi 
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nepractică atât pentru pietoni cât şi pentru traficul auto.

Scuarul Lipscani este acum un spatiu rezidual, nereprezentativ şi neatrăgător, 

unde parcarea supraterană a sufocat şi afectat spaţiul public pietonal. Dubla funcţie de 

piaţetă de acces către centrul vechi şi de anticameră pentru Monumentul Holocaustului 

impune amenajarea acestui scuar şi transformarea lui într-un spaţiu public adecvat.

În prezent parcul Izvor este sumar amenajat, fiind utilizat de către locuitorii din 

imediata apropiere. Dezavantajele majore ale situaţiei actuale sunt marginalitatea 

parcului în pofida poziţionării centrale, utilizarea lui doar de către locuitorii din imediata 

vecinătate, lipsa de atractivitate la scara oraşului, neprotejarea faţă de influenţa directă, 

neplacută, atât la nivel vizual-estetic, cât şi psihic faţă de cele 4 artere de circulaţie 

majoră care îl delimitează. Parcul nu dispune de trasee şi legături reale şi coerente cu 

punctele de atracţie din jur (Muzeul Naţional de Artă Contemporană, zona centrului 

vechi, cartierul Uranus), fiind practic izolat în mijlocul oraşului.

Obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal stă în concretizarea unui set de 

obiective care să permită îndeplinirea principiilor programatice ale Planului Integrat de 

Dezvoltare Urbană a Bucureştiului, ale Strategiei de dezvoltare a municipiului Bucureşti 

2009-2015 şi a Programului Operaţional Regional 2007-2013, în sensul Axei Prioritare 

nr.1.  Astfel, obiectivele care stau la baza elaborării PUZ Parc Izvor – Pod Mihai Vodă 

sunt, după cum urmează:

- conturarea unei identităţi pentru zona centrală cu potenţial turistic şi cultural;

- îmbunătăţirea imaginii urbane a Bucureştiului;

- revigorarea şi decongestionarea reţelei de spaţii publice;

- rezolvarea problemei actuale şi viitoare a sistemului de parcări auto ineficient;

- sporirea atractivităţii pietonale a zonei, atât pentru localnici cât şi pentru turişti;

- creşterea potenţialului de promenadă, încurajând interacţiunile şi activităţile recreative;

- menţinerea, remodelarea şi modernizarea spaţiilor verzi/ publice pentru a oferi un parc 

modern, adecvat şi coerent, corespunzător nevoilor utilizatorilor;

5



- intensificarea utilizării reţelei de spaţii publice de interes local; 

- exploatarea caracterului de „nod” pietonal;

- mărirea accesibilităţii spre parcul Izvor prin deschidera acestuia în mai multe puncte 

de intrare şi prin înfiinţare de traversări tip „trecere pietoni” pe arterele carosabile;

- crearea unei identităţii unitare prin rememorarea vechilor poveşti şi trasee prin 

demersul istoric de reconstituire la scara 1: 1 a străzilor existente înainte de demolările 

din anii ’80; 

- atragerea unui public mixt, prin implementarea funcţiunilor diferite, care se pun în 

valoare reciproc: spaţii verzi pentru agrement (inclusiv promovarea statului pe iarbă), 

diverse dotări, zone de joacă pentru copii, pista de biciclişti, spaţii pietonale 

modernizate, locuri de odihnă şi popas, spaţiu expoziţional - memorial al demolîrilor 

cartierului Uranus;

- completarea ofertei de activităţi culturale şi economice a zonei;

- atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori;

- sporirea sentimentului de apartenenţă şi identificarea cu trecutul istoric al oraşului;

- îmbunătăţirea microclimatului natural al parcului prin introducerea unui relief natural, 

sporirea vegetaţiei şi sisteme de irigaţie şi drenare adecvate.

1.3. Surse documentare

- Studiu de fezabilitate Proiect Individual nr. 1 – Ansamblu urban complex – Pod Mihai 

Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane, anexă a 

Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Zona Centrală Bucureşti;

- Studiu de prefezabilitate Proiect Individual nr. 15 – Proiect amenajare şi modernizare 

Parc Izvor Haşdeu, anexă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Zona Centrală 

Bucureşti;

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti;

- Avizele deţinătorilor de echipamente edilitare ale Capitalei (ApaNova, Distrigaz, Enel, 

Luxten, Netcity, Radet)
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- Aviz ApaNova Bucureşti, nr. 91303773 din 04.10.2013 Splaiul Independenţei – scuar 

Lipscani – bd. Libertăţii – bd. Naţiunile Unite – str. B. P. Haşdeu;

- Aviz Distrigaz Sud Reţele, nr. 43314 din 08.10.2013 Ansamblu Urban complex – Pod 

Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane şi 

Amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu;

- Aviz Enel Distribuţie Muntenia, nr. 96529793 din 30.09.2013 Ansamblu Urban complex 

– Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje 

subterane;

- Aviz Luxten Lighting Company, nr. 7551 din 23.09.2013 Ansamblu Urban complex – 

Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane şi 

Amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu;

- Aviz Netcity Telecom, seria 4066M din 18.10.2013 Ansamblu Urban complex – Pod 

Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane şi 

Amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu;

- Aviz Radet Bucureşti, nr. 20372 din 20.09.2013 Ansamblu Urban complex – Pod Mihai 

Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane şi 

Amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu;

- Aviz RATB, nr. 47759/ 11.09.2013 Ansamblu Urban complex – Pod Mihai Vodă, pod 

pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane şi Amenajare şi 

modernizare Parc Izvor Haşdeu;

- Aviz Romtelecom, nr. 100/05/03/01/92449 din 30.09.2013 Ansamblu Urban complex – 

Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane şi 

Amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu;

- Planuri topometrice realizate pentru implementarea Planului Integrat de Dezvoltare 

Urbană Zona Centrală Bucureşti;

- Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Zona Centrală Bucureşti.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII                                                                            

2.1. Evoluţia zonei

“Camera Pod” - Zona lzvor este un important punct de articulaţie pe traseul turist-

ic propus. Aici a existat pană in 1977 podul Mihai Vodă, care a fost ulterior înlocuit cu o 

pasarelă provizorie din lemn, pasarelă care a dispărut şi ea. Se propune refacerea 

legăturii fireşti dintre zona Brezoianu şi parcul lzvor, unde a existat cartierul Mihai Vodă, 

cartier de negustori înstăriţi. “Camera pod” este, după cum o arată şi denumirea, un 

spaţiu situat la inălţime, un spaţiu de unde se poate admira oraşul şi viaţa lui, care va 

face legătura între cele două maluri, diferite ca ţesut urban, ale Dâmboviţei. Pe de o 

parte, zona Brezoianu. cu fronturi continue, clădiri de mare valoare patrimonială - de ex-

emplu clădirea Ministerului de Interne - cu comerţ la parter, cluburi de noapte, restaur-

ante şi magazine din cele mai diverse. De cealaltă parte a raului, un front continuu de 

blocuri din anii '80 marchează limita sudică a camerei urbane.

Zona studiată joacă un rol important la nivelul oraşului, având potenţialul de a de-

veni un spaţiu public ce deserveşte în special pietonii şi bicicliştii. În prezent ea nu dis-

pune de o infrastructură adecvată pentru biciclişti şi pietoni, de un mobilier urban sau de 

un sistem de iluminat adecvat. Traficul auto intens, parcajele insuficiente şi inadecvat 

organizate, poluarea, zgomotul şi lipsa unei bune organizării a spaţiului afectează calit-

atea vieţii.

2.2. Încadrare în localitate

Amplasamentul studiat este situat în zona centrală a Bucureştiului, în sectorul 5, 

având drept limite următoarele:

- la N: Splaiul Independenţei (de la pod B. P. Haşdeu până la pod Izvor) şi frontul 

construit al Splaiului Independenţei (de la pod Izvor până la str. Anghel Saligny);

- la E: str. Anghel Saligny, drumul de acces către parcările supraterane ale blocului de 

locuinţe colective şi bulevardul Libertăţii (de la capătul blocului de locuinţe până la 
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intersecţia cu bulevardul Naţiunilor Unite)

- la S: bulevardul Naţiunilor Unite (de la intersecţia cu str. B. P. Haşdeu până la 

intersecţia cu bulevardul Libertăţii);

- la V: str. B. P. Haşdeu (de la intersecţia cu bulevardul Naţiunilor Unite până la 

intersecţia cu Splaiul Unirii).

Amplasamentul dispune de acces auto şi pietonal, fiind situat la cca. 5-10 minute 

de mers de staţii de transport public de diverse categorii (metrou şi autobuz).

Pe amplasamentul studiat se află staţia de metrou Izvor, şi câteva staţii RATB.

În ceea ce priveşte prezenţa instituţiilor de interes general se remarcă, în 

proximitatea zonei studiate Facultatea de Chimie, Teatrul Bulandra, Tribunalul, 

Detaşamentul de Pompieri Mihai Vodă, Casa Poporului, iar în interiorul zonei studiate 

diverse instituţii bancare (la parterul blocului de locuinţe) şi Administrarea Parcului (la 

intersecţia Splaiului Unirii cu bulevardul Libertăţii).

2.3. Elemente ale cadrului natural

Date climatice:

Temperatura medie anuala a aerului: +100 C; 

Temperatura minima absoluta a aerului: -31,20 C; 

Temperatura maxima absoluta a aerului: +40,60 C; 

Adâncimea maxima de înghet: 0.80m;

Sarcina data de zapada pe sol: 2 kN/ m2;

Viteza maxima anuala a vântului la 10m, mediata pe 1min., având 50 ani interval mediu 

de recurenta: 26m/ s; 

Presiunea vântului stabilita la înaltimea de 10m deasupra terenului: 0.40 kN/ m2.

În prezent există aliniamente de arbori de-a lungul Spaliului Independenţei, 

bulevardului Libertăţii şi a străzii B. P. Haşdeu.
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Pe zona de studiu se găsesc aproximativ 1500 de arbori. Pentru că unii nu sunt 

în stare bună, în urma realizării unui releveu verde se va stabili şi respecta 

recomandarea pentru situaţia lor. 

Zona studiată nu prezintă declivitate semnificativă, terenul fiind relativ plat.

2.4. Circulaţia

Arterele principale care delimitează/ străbat zona analizată sunt str. B. P. 

Haşdeu, Splaiul Independenţei, bulevardul Libertăţii şi Bulevardul Naţiunilor Unite.

Circulaţia carosabilă pe str. B. P. Haşdeu, se realizează în dublu sens, cu câte 

două benzi fiecare.

Circulaţia carosabilă pe Splaiul Independeţei se realizează în sens unic de o 

parte şi de alta a râului Dâmboviţa.

Circulaţia carosabilă pe bulevardul Libertăţii de realizează în dublu sens cu trei, 

respectiv două benzi pe sens; una dintre benzi pe fiecare parte fiind folosită ca spaţiu 

de parcare.

Circulaţia carosabilă pe Bulevardul Naţiunilor Unite se realizează în dublu sens, 

cu câte două benzi fiecare.

2.5. Ocuparea terenurilor

Aria de intervenţie cuprinde la Nord de Splaiului Independenţei zona delimitată 

de str. Elie Radu şi str. Anghel Saligny, la Sud de Splaiul Independenţei zona delimitata 

de bulevardul Libertaţii şi fondul construit şi la Est - Parcul Izvor delimitat de arterele de 

circulaţie perimetrale.
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Amplasamentul este liber de construcţii cu excepţia zonei de Nord unde se află o 

benzinarie şi grupuri sanitare publice dezafectate în proprietatea S.C. Competrol S.A. 

Intervenţia nu se va extinde dincolo de limita de proprietate a acesteia.

Deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare al zonei: 

- zonele centrale nu oferă varietate, confort, varietate, siguranţă şi atractivitate;

- spaţii neintegrate din punct de vedere fizic şi vizual contextului;

- zonele verzi sunt neglijate;

- segregări spaţiale ce restrang atat fizic cat şi mental zona centrală;

- splaiul Damboviţei abordat ca o arteră de trafic, nefiind accesibil pietonilor;

- străzile şi bulevardele sunt destinate in principal tranzitului;

- străzile ce dau in Bulevarde sunt sufocate de parcajul automobilelor;

- spaţiile publice insuficiente, şi cele existente netratate corespunzător fiind neglijent

intreţinute;

- inexistenţa alternativelor de parcare fără afectarea spaţiilor publice in zona centrală.

- inexistenţa unei reţele coerente de infrastructură pietonală şi pentru biciclişti in zonă;

- slaba legatură intre zona centrului istoric şi zona Parcului Izvor Haşdeu, zona Casa

Poporului şi cartierului Uranus, in condiţiile dezvoltării acestor zone ca platforme so-

cio-culturale importante;

- numărul redus de spaţii urbane reprezentative atat la nivel funcţional cat şi estetic;

- numărul redus de parcaje publice, in special subterane;

- parcarea pe spaţiul public;

- slaba promovare la nivel de oraş a folosirii bicicletei şi a mersului pe jos, in condiţiile

unei capitale extrem de aglomerate din punct de vedere al traficului auto;

- identitate neadecvată. Parcul este un parc subordonat clădirii Palatului Parlamentului 

şi are un caracter de reprezentativitate şi susţinere a construcţiei. În contextul so-

cial-politic actual acest caracter este neadecvat;

- lipsa de trasee şi legături reale şi coerente cu punctele de atracţie din jur (Muzeul 

Naţional de Artă Contemporană, zona centrului vechi, cartierul Uranus), fiind practic 
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izolat in mijlocul oraşului (gard perimetral cu foarte puţine intreruperi pentru acces, lipsa 

posibilităţilor de traversare pietonală a carosabilului);

- lipsa dotărilor reprezentative unui parc urban: puncte de intalnire tip (meeting room), 

pavilioane tematice, fântâni sau oglinzi de apă, grupuri sanitare adecvate, puncte de in-

formare, locuri de joacă adecvate şi integrate in peisaj, locuri de socializare, piste de bi-

ciclişti marcate;

- lipsa vegetaţiei abundente care să acţioneze ca o barieră de protecţie din punct de 

vedere vizual şi psihic faţă de arterele carosabile din jur,

- lipsa reliefului care să creeze un peisaj diversificat cu perspective controlate şi care să 

contribuie la protecţia faţă de zgomotul şi poluarea auto;

- vecinătatea imediată cu patru artere de circulaţie carosabile – o sursă de poluare fon-

ică, vizuală şi a aerului;

2.6. Echipare edilitară

Infrastructura de echipare edilitară a zonei studiate dispune de toate tipurile de 

facilităţi, asigurate de următoarele regii:

- distribuţie apă potabilă - ApaNova Bucureşti SA;

- transport energie electrică - Enel Distribuţie Muntenia;

- telecomunicaţii - Romtelecom (telefonie publică) şi NetCity Telecom SA (internet);

- alimentare cu căldură - Radet Bucureşti;

- alimentare cu gaze naturale - DistriGaz Sud  Reţele;

- iluminat public - Luxten Lighting Company;

- transport public - RATB.

2.7. Probleme de mediu

Municipiul Bucureşti este cel mai populat oraş, centru industrial şi comercial al 

ţării, majoritatea suprafeţei acestuia fiind ocupată de construcţii şi de reţeaua de 

transport. Datorită dezvoltării urbanistice din ultima perioadă, principalele probleme cu 

care se confruntă Bucureştiul sunt cele specifice marilor oraşe şi constau în suprafaţa 
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mică, dezvoltare preponderent pe verticală, spaţii verzi insuficiente, trafic auto intens, în 

special în zona centrală a oraşului, poluare atmosferică generată de traficul auto şi 

centralele termice.

Ţinând cont de aspectele mai sus menţionate, şi urmărind armonizarea 

dezvoltării locale, în condiţiile protecţiei mediului, prezentul proiect promovează 

utilizarea transportului nepoluant, prin realizarea infrastructurii aferente unui traseu 

prioritar pietonal şi de biciclişti. De asemenea, vine în întâmpinarea problemelor privind 

starea de calitate a factorului de mediu aer, prin crearea de spaţii verzi şi întreţinerea 

corespunzătoare a acestora. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ              

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform studiilor parte integrantă din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Zona 

Centrală Bucureşti (Studiu de fezabilitate Proiect Individual nr. 1 – Ansamblu urban 

complex – Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje 

subterane, anexă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Zona Centrală Bucureşti;

şi Studiu de prefezabilitate Proiect Individual nr. 15 – Proiect amenajare şi modernizare 

Parc Izvor Haşdeu, anexă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Zona Centrală 

Bucureşti) si tinând cont de pozitia centrala a amplasamentului, zona va urma o 

dinamica caracteristica centrelor urbane. Astfel, zona centrala trebuie sa genereze 

atractivitate pentru viitoare investitii, atât în ceea ce priveste fondul construit (privat), cât 

si la nivelul dotarilor si calitatii spatiului public.

Pentru parcul Izvor se doreşte :

- transformarea lui dintr-un maidan plantat într-un parc urban reprezentativ pentru 

centrul Bucureştiului, o anticameră cu două intrări: spre Muzeul Naţional de Artă Con-
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temporană şi, opus, spre centrul istoric al Bucureştiului; 

- sporirea atractivităţii zonei, diversificarea publicului de la locuitorii din proximitatea par-

cului la turişti şi locuitori ai intregului Bucureşti şi înscrierea  lui ca punct de reper şi at-

racţie pe harta verde a Bucureştiului;

- creerea unui parc urban generator de activităţi cu impact la nivel social şi cultural 

pentru oraş;

- retrasarea aleilor pietonale pe locul vechilor străzi ale cartierului Uranus;

- refacerea simbolică a topografiei zonei, cum era ea înaintea demolărilor din anii ’80; 

- refacerea parţială a dealului Mănăstirii Mihai Vodă, construirea unui memorial/ spaţiu 

expoziţional îngropat în zona fostei Mânăstiri Mihai Vodă.

Realizarea podului pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi peste Splaiul 

Independenţei, având integrată  platformă de observaţie şi odihnă tip „cameră urbană“; 

amenajare pieţe aferente punctelor de plecare ale podului şi crearea de parcări 

subterane, câte una pe fiecare  latură a Dâmboviţei, reprezintă o soluţie pentru 

problemele enunţate anterior. Propunerea are ca obiectiv recreerea între cele două 

maluri ale Dâmboviţei a uneia din cele mai puternice legături din punct de vedere istoric 

şi al memoriei colective, reprezentată de podul Mihai Vodă, dărmat în anii ’80. Traseul 

astfel creat permite puncte de observaţie multiple asupra oraşului şi conştientizarea 

prezenţei râului Dâmboviţa în inima Bucureştiului. Pe latura vestică, platforma podului 

se lăţeşte permiţând adăpostirea unei zone de servicii, punct de odihnă şi de admirare a 

apusului pe Dâmboviţa.

Amenajare spaţiu public Lipscani:

- strada Lipscani va fi inclusă in suprafaţa scuarului: se va scoate circulaţia auto de pe

segmentul dintre Strada Radu Elie şi strada Anghel Saligny; pavajul, mobilarea, ilu-

minatul se vor face unitar pentru intreaga suprafaţă;

- se vor prevedea locuri de odihnă şi intalnire intr-o amenajare lejeră şi atractivă

Amenajare spaţiu public Izvor:

- amenajare sub forma unui amplu amfiteatru orientat către Parcul Izvor şi Casa Popor-
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ului; rolul amfiteatrului este, pe langă introducerea unui alt fel de spaţiu in contextul pre-

ponderent plat al zonei, de a oferi o platformă spaţială care să faciliteze şi să permită 

activităţi de tip spectacol, precum şi articularea Parcului Izvor, zona verde, cu scuarul 

Brezoianu, Podul Mihai-Vodă şi Muzeul Holocaustului, spaţii minerale, preponderent 

meditative şi statice.

- amfiteatru va ingloba şi rampele de acces pe pod, atat cele pietonale cat şi cele pentru 

biciclişti;

- ample jardiniere plantate cu copaci vor fi amplasate in zona amfiteatrului;

- amfiteatru va prelungi traseul pietonal şi de biciclişti al podului;

- sub amfiteatru se va dezvolta un spaţiu cu funcţiunea de servicii.

Parcajul Lipscani, va avea 2 nivele şi un număr total de locuri de parcare de 168, 

cate 89, respectiv 79 pe nivel. Accesul se face pe o rampa dreapta, sens unic, din 

Splaiul Independenţei printr-o arteră de decelerare. Ieşirea se face tot in Splai, dar la 

capătul opus al laturii adiacente Splaiului Independenţei.

Parcajul Izvor, sub scuarul amfiteatrului, va avea 1 nivel şi un număr total de lo-

curi de parcare de 164. Sunt prevăzute două accese şi două ieşiri, pe rampe drepte, cu 

sens unic, o ieşire din Splaiul Independenţei şi două accese şi o ieşire din/in Strada 

Libertăţii.

3.2. Prevederi ale PUG

Conform PUG Municipiul Bucuresti zona studiata se încadreaza în zonele V1a, 

CA2 şi CP1, astfel:

- subzona V1a – Zona spaţiilor verzi, Subzona spaţilor verzi cu acces nelimitat: parcuri, 

grădini şi scuaruri publice orăşeneşti şi fâşi plantate publice; care corespunde unei 

treimi din partea de nord a Parcului Izvor;

- subzona CA2 – Zona centrală, Subzona centrală situată în afara limitelor zonei 

protejate, Subzona centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie, mare şi 
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cu accente de max. 45m, cu regim de construire continuu sau discontinuu; care 

corespunde zonei delimitată de Splaiul Independenţei şi bulevardul Libertăţii, dar şi 

două treimi din partea de sud a Parcului Izvor.

- subzona CP1 – Zona centrală, Subzona centrală situată în limitele zonei de protecţie a 

valorilor istorice şi arhitectural urbanistice, Subzona centrală în care se menţine 

configuraţia ţesutului urban tradiţional; care corespunde  zonei delimitată de spaliul 

Independenţei şi str. Anghel Saligny.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Copacii existenţi se păstrează în mare parte şi se protejează pe perioada 

lucrărilor. Alveolele lor se recondiţionează prin afânarea şi regenerarea stratului vegetal 

de la suprafaţă, acoperirea suprafeţei cu mulci şi amplasarea de inele de protecţie. 

Copacii afectaţi în urma construcţiei parcajului subteran se vor replanta.

Spatiile verzi existente, de tipul plantatie de aliniament, sunt pastrate partial si re- 

configurate din cauza tipului si a starii arborilor, si a reconfigurarii circulatiei auto.

În completarea vegetaţiei existente, se va prevedea plantarea de copaci în zona 

gradeneleor, a amenajărilor urbane, pentru refacerea aliniamentelor (unde este cazul), 

şi în parcul Izvor (unde, din cauza modificărilor aleilor pietonale unii dintre ei se vor 

reloca). 

3.4. Modernizarea circulaţiei

Ca urmare a propunerii pentru Diametrala Nord-Sud, Buzeşti – Berzei – Vasile 

Pârvan – B. P. Haşdeu – Uranus – Calea Rahovei, circulaţia carosabilă pe artera B. P. 

Haşdeu, se va desfăşura pe două sensuri cu câte patru benzi fiecare, cu o fâşie de 

vegetaţie de 4,5m între sensuri, şi care include şi ieşirea din pasaj.
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Splaiul Independenţei îşi păstrează profilul stradal, însă, se racordează la 

accesul şi ieşirile în/ din parcaje subterane.

Bulevardul Libertăţii, în zona studiată îşi modifică profilul stradal ca urmare a 

adaptării la noile condiţii impuse de accesele şi ieşire din parcajul subteran, însă se 

păstrează cele trei benzi pe sens (mai puţin în zona parcărilor supraterane marcate pe 

carosabil).

Se modifică intersecţiile dintre Bulevardul Naţiunilor Unite cu str. B. P. Haşdeu (la 

vest) şi cu bulevardul Libertăţii (la est), însă profilul străzii rămâne acelaşi.

Str. Anghel Saligny face parte din traseul prioritar pietonal şi de biciclişti, şi va fi la 

nivel cu pietonalul. Racordul carosabilului Splaiului Independenţei cu traseul prioritar 

pietonal şi de biciclişti pe care îl intersectează, se va face cu rampe de max. 4%. Acest 

carosabil la nivel cu pietonalul, va avea restricţie de viteză, două sensuri cu câte o 

bandă pe sens, şi va fi deschis atât circulaţiei auto cât şi bicicliştilor.

Zonele de carosabil ocazional sunt utilizate pentru a facilita accesul din Splaiul 

Independenţei în Detaşamentul de Pompieri Mihai Vodă, şi din bulevardul Naţiunilor 

Unite şi Spaliul Independenţei pentru a facilita aprovizionare şi întreţinerea Parcului 

Izvor.

La nivel pietonal, Parcul Izvor se va deschide publicului prin mai multe zone de 

acces, în care este facilitată şi circulaţia bicicletelor. În interiorul parcului se vor crea 

benzi speciale pentru alergat, role şi biciclete. Podul Mihai Vodă, pietonal şi pentru 

biciclişti, devine o articulaţie a traseului şi crează legătura directă cu centrul vechi al 

oraşului. Accesul pe pod se face dinspre spaţiul public Lipscani (pe rampă sau scări) şi 

dinspre spaţiul public Izvor (pe rampă continuă sau trepte gradene).

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, indici urbanistici
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Zona va dispune de funcţiuni de servicii, sub spaţiul construit al gradenelor, la 

nivelul podului propus, şi în partea de nord-est a Parcului Izvor, funcţiuni culturale în 

Parcul Izvor, funcţiuni administrative adiacent zonei de servicii din Parcul Izvor, şi alte 

funcţiuni existente private (locuire colectivă şi servicii). Amenajarea terenului va 

cuprinde circulaţii carosabile, zone pentru circulaţii uşoare (ciclişti şi pietoni), spaţii 

publice şi spaţii verzi, amenajate sau restructurate, permeabile sau nu.

Zonificarea funcţională prevede reglementarea a două tipologii de zone pe 

teritoriul studiat:

- Pa1, zona parcurilor publice din zona centrală Bucureşti; ce încadrează Parcul Izvor, 

mai puţin amplasamentul Memorialului din partea de nord-est a parcului;

- SP2, zonă spaţiu public Mihai Vodă; ce încadrează zona delimitată de Splaiul 

Independenţei şi bulevardul Libertăţii, dar şi o parte din zona delimitată de Splaiul 

Independeţei şi str. Anghel Saligny, şi cuprinde ansamblul podului Mihai Vodă, 

însumând max. 35% din suprafaţa ocupată în întreg UTR, restul fiind ocupat de spaţii 

pietonale, spaţii verzi, sau acces ocazional carosabil (la nivelul procentului de ocupare 

al terenului). Coeficientul de utilizare al terenului nu va depăzi 0,50 la nivelul întregului 

UTR, construcţiile fiind normate cu regim de înălţime Parter.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Se vor prevedea branşamente de apă şi racorduri de canalizare proiectate 

pentru parcare, cişmele, fântâni şi pentru sistemul de udat spaţii verzi. Apele pluviale de 

pe spaţiul public suprateran reamenajat vor fi preluate prin intermediul rigolelor sau a 

gurilor de scurgere şi deversate în reţeaua de canalizare existentă. În cadrul investiţiei 

se va realiza, dacă este nevoie, devierea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în 

zona unde urmează a se executa parcarea subterană.

Amenajarea exterioară a spaţiului public va fi dotată cu instalaţii de iluminat 

integrat, atât iluminat de tip stradal, cât şi o iluminare decorativă care să pună în valoare 

arhitectura construcţiilor. Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată din reţeaua 
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furnizorului de medie tensiune 20kV prin intermediul posturilor de transformare proprii, 

amplasate în spaţii special destinate, care să asigure necesarul de energie electrică 

pentru parcajul subteran şi pentru spaţiul public suprateran. Devierea sau dezafectarea 

cablurilor electrice (si a stâlpilor, dupa caz) din zona studiata va respecta planul propus 

conform studiului de solutie aprobat de catre Luxten care se va întocmi înainte de 

eliberarea autorizatiei de construire.

Pe terenul pe care se propune investitia exista trasee de canalizatie si fibra 

optica conform aviz NetCity. Devierea cablurilor si a canalizatiei subterane din zona 

unde urmeaza a se executa parcarea subterana va respecta planul propus conform 

studiului de solutie aprobat de catre NetCity care se va întocmi înainte de eliberarea 

autorizatiei de construire.

3.7. Protecţia mediului 

Impactul asupra mediului este benefic, proiectul aduce în prim plan posibilitatea 

evitarii circulatiei auto si înmultirea spatiilor verzi. Se estimeaza ca transportul este 

sursa principala de producere a gazului de sera (Brower and Leon – 1999) si ca 

reprezinta aproximativ 60% din consumul de petrol. Tot transportul este responsabil de 

un procent important din poluarea apelor. Prin acest proiect, orasul va fi mai eficient în 

folosirea infrastructurii existente, mai sigur si mai sanatos. Ciclismul si mersul pe jos 

sunt cele mai eficiente energetic, cele mai prietenoase cu mediul si cele mai sanatoase 

forme de transport urban.

Impactul asupra populaţiei va fi unul nesemnificiativ şi manifestat cu precădere în 

perioada de execuţie a obiectivelor propuse prin proiect. După finalizarea lucrărilor, 

populaţia va beneficia de reabilitarea infrastructurii publice de servicii, precum şi de 

îmbunătăţirea factorilor de mediu, datorită spaţiilor verzi nou create.

Zona vizată de lucrările propuse în proiect este o zonă puternic antropizată, prin 

urmare, importantă din punct de vedere al vegetaţiei, florei sau faunei, iar impactul 
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asupra biodiversităţii este practic inexistent. Zona propusă pentru realizarea investiţiei 

nu se află în relaţie directă cu apele de suprafaţă, astfel încât impactul asupra apei de 

suprafaţă este inexistent. 

Impactul generat în urma desfăşurării activităţilor propuse prin proiect, nu sunt de 

natură a provoca un impact semnificativ asupra aerului, atât timp cât se vor aplica 

măsurile de protecţie în perioada de execuţie. Prin încurajarea traficului pietonal şi de 

biciclişti se vor reduce emisiile de poluanţi (în special pulberi în suspensie) ca urmare a 

traficului rutier. De asemenea, calitatea aerului va cunoaşte o îmbunătăţire, prin crearea 

spaţiilor verzi şi întreţinerea corespunzătoare a acestora. În perioada de exploatare, 

impactul asupra peisajului este pozitiv datorită lucrărilor ce vor da un aspect îngrijit 

zonei.

3.8. Regim juridic şi obiective de utilitate publică

Limitele de amplasament şi limitele de intervenţie ale proiectului sunt stabilite în 

conformitate cu adresa OCPI (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) Bucureşti, 

răspuns faţă de solicitarea Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 11406/ 14.03.2013. 

Răspunsul OCPI a fost înaintat către proiectanţi de Primăria Municipiului Bucureşti prin 

adresa nr. 5830/ 03.07.2013. 

Prezentul studiu propune investiţii care se referă la teren/ terenuri parte a 

domeniului public. 

Conform datelor juridice primite de la Beneficiar, terenul care urmează să fie 

ocupat de obiectul de investiţie face parte din domeniul public şi sunt înregistrate 

notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, nesoluţionate/ soluţionate şi dosare pe rolul 

instanţelor de judecată.

Studiul de prefezabilitate porneşte de la premiza că terenul în cauză se poate 

declara integral ca domeniu public prin hotărâre a consiliului local sau se poate declara 

ca bun de uz ori de interes naţional prin hotărâre de guvern, în condiţiile din Hotărâre nr. 

20



548/ 1999, Art. VI:

Domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din categorii de 

bunuri prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din alte bunuri de uz si de interes public 

local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin 

lege ca bunuri de uz ori de interes public naţional sau judetean. 

Documentele privind situaţia juridică primite de la Beneficiar pentru zona 

studiată, până la data prezentului studiu, sunt urmatoarele:

Direcţia Patrimoniu  P.M.B., Serviciul Evidenţă Domeniu Public şi Privat - adresa nr. 

1306/ 04.10.2010:

Terenul situat între str. Izvor şi Cheiul Râului Dâmboviţa, a rezultat în urma sistematizării 

zonei, fiind amenajat ca spaţii verzi şi scuar ce se încadrează ca bunuri din domeniul 

public al municipiului Bucureşti conform Legii nr. 213/ 1998 privitor la proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, a Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 308/ 16.12.1999, privind trecerea unor terenuri în administrarea 

Administraţiilor Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, şi urmează prevederile Legii nr. 

24/ 15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane.

Terenul în cauză reprezintă terenul ce face obiectul Hotărârii nr. 197/ 02.06.2009, emisă 

de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin care "se aprobă transmiterea Parcului 

Izvor din administrarea C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local Sector 5 - Administraţia Domeniului Public sector 5."

Terenul in cauză cuprinde secţiuni din arterele de circulaţie B-dul Libertăţii, B-dul Splaiul 

Independenţei ce se încadrează ca bunuri din domeniul public al municipiului Bucureşti 

conform Legii nr. 213/ 1998 privitor la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 235/ 2005 cu modificările şi completările 

ulterioare; anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/ 2008 cu modificările şi 

completările ulterioare:
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B-dul Libertăţii - între limitele Piaţa Regina Maria şi Splaiul Independenţei se află în 

sector 5, în administrare de catre Administraţia Străzilor

B-dul Splaiul Independenţei - între limitele Şoş. Virtuţii si P-ţa Unirii se află în sector 5 şi 

6, în administrare de catre Administraţia Străzilor

acestea fiind sub incidenţa art. 1 şi 2:

Art. 1 Administrarea drumurilor publice, inclusiv a pieţelor publice, are ca obiect 

proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intreţinerea şi 

exploatarea reţelelor stradale, a lucrărilor de arta, proiectarea şi materializarea 

reglementărilor de circulaţie.

Art. 2 Administraţia Străzilor va administra reţeaua principală de străzi, pieţele publice şi 

lucrările de artă ale municipiului Bucureşti cuprinse în anexele 1 si 2.

B-dul Libertăţii

Informare referitor la  anul modernizării şi perioada de garanţie:

- an modernizare: 2000-2004

B-dul Splaiul Independenţei

Consiliul General al Municipiului Bucureşti administraţia Străzilor 

- adresa nr. 22324/ 21 10 2009 şi informările ulterioare:

- situaţia actuală a străzii: în întreţinerea Administraţiei Străzilor; în întregime înlocuire 

îmbrăcăminte asfaltică 2005-2006; tipuri de lucrări:

- carosabil: peste fundaţia din beton de ciment existenta au fost înlocuite straturile de 

mixturi asfaltice;

- trotuare: fundaţie din beton de ciment şi asfalt;

Informare referitor la  anul modernizării şi perioada de garanţie:

Între şos. Virtuţii şi Calea Victoriei

- an modernizare: 2005 AS
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- perioada garanţie: 2007

Între Calea Victoriei şi Piaţa Unirii

- an modernizare: 2006 AS

- perioada garanţie: 2008

Zona obiect PUZ conţine în interiorul limitelor sale, ca obiectiv de utilitate publică, 

diverse instituţii bancare (la parterul blocului de locuinţe) şi Administrarea Parcului (la 

intersecţia Splaiului Unirii cu bulevardul Libertăţii).

4. CONCLUZII              

În vederea dezvoltarii turistice a centrului Capitalei se propune implementarea 

unui traseu prioritar pentru pietoni si biciclisti, care interconecteaza si pune în valoare 

spatiile publice cu identitati distincte si complementare.

În condiţiile actuale ale dezvoltării centrului istoric şi a zonei cartierului Uranus, 

incluzand zona Casei Poporului cu Muzeul Naţional de Artă Contemporana şi Parcul Iz-

vor, legătura dintre cele două maluri ale Damboviţei va deveni unul din elementele cheie 

în asigurarea coerenţei traseelor urbane pietonale şi pentru biciclişti. Practic această 

zonă se va transforma intr-o poartă spre centrul vechi, intr-un nod de circulaţie de max-

imă importanţă. Cele două pieţe reprezentative, una în zona Scuarului Lipscani de pe 

Splai şi a doua vis-a-vis de aceasta, în colţul estic al Parcului Izvor ce se vor amenaja o 

dată cu realizarea podului vor contribui substanţial la impunerea acestei zone ca un 

spaţiu reprezentativ al Bucureştiului.

Parcările subterane propuse vor contribui la decongestionarea străzilor din centrul

vechi, asigurand necesarul de locuri de parcare din zonă.

Mixul de dotări şi funcţiile propuse pentru această investiţie (pod pietonal şi pentru bi-

ciclişti, pieţe publice şi parcări) este menit a spori atat atractivitatea şi accesibilitatea in

zona centrală cat si pe termen lung cresterea economica si crearea de oportunitati pen-

tru investitori.
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Valoarea şi atractivitatea unui oraş sunt susţinute de calitatea şi diversitatea 

spaţiilor publice ale acestuia; astfel prin propunerea unui punct de articulaţie pe traseul 

propus, împreună cu zonele de interacţiune socială şi spaţiile verzi din parcul Izvor

se creează premizele pentru apariţia unui nou centru de interes atât la nivel local, cât şi 

la scara oraşului.

Strategia prezentată va regenera şi anima zona, va deschide spaţiul urban către 

o diversitate de funcţiuni publice ce sunt menite să polarizeze interesul in zonă.

Reglementarea circulaţiei auto in vederea decongestionării şi fluidizării traficului auto ar 

permite favorizarea circulaţiei pietonale şi velo.

În perspectiva creării unui circuit pietonal turistic al oraşului, intervenţiile propuse în 

zona studiată ar crea condiţii pentru integrarea acesteia în circuitul în cauză.

Aceste procese ar avea multiple efecte benefice, îmbunătăţind calitatea vieţii urbane, 

încurajând interacţiunile şi activităţile recreative, facilitând accesibilitatea zonei şi stim-

ulând turismul. Pe termen lung, efectul scontat este creşterea economică şi oportun-

ităţile create pentru investitori.
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