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OAR Bucuregti: Primiria vrea sI pseudo-modernizeze Capitala distrugind
valorile istorice gi arhitecturale, spaliul verde, promenadele pi pistele
pentru bicicligti din nordul oragului.
Istorici, arhitecfi, intelectuali, persoane publice ;i societatea civild protesteazd impotriva
construirii a trei pasaje auto ccre ruineazd bulevardele Kiseleff,, Prezan ;i Aviatorilor
Bucureqti, 26 iulie 2012 - Filiala Bucuregti a Ordinului Arhitecfilor din Romflnia se luptl
pentru a proteja cele trei bulevarde istorice unde Primiria Capitalei intenfioneazl si
construiascfl pasaje auto pentru care se va excava masiv in zond,, eludflnd trotoare,
pistele pentru biciclete, vegetafie, intrarea in parcul Heristriu de la Charles de Gaulle.
Lucririle nu iau in calcul istoria gi arhitectura bulevardelor, dar mai ales incurajeazl
traficul auto rapid din Nord spre centrul Capitalei, aducAnd oragul cu zeci de ani in
urmi comparativ cu alte capitale europene, unde edilii au dezvoltat gosele de centurl
pentru a fluidiza traficul gi a proteja centrele istorice.

Lucrdrile presupun construirea unor rampe de intrare a maginilor in pasaje cu lungimea de
400 m fiecare. Pe toate cele 3 bulevarde se vor construi rampe de intrare qi ieqire (doui pe
ambele sensuri), cumuldnd un total de un aproape 5 kilometri. Proiectul este legat de
construclia parclrii subterane de la Charles de Gaulle, cireia i se va aldtura un mall subteran
de 8000 mp. Acesta necesiti, conform proiectului, o arie de cdteva mii de metrii pitra{i de
trepte de acces in subteran, chiar la intrarea in Heristrdu pe la Charles de Gaulle.
"Problema arhiteclilor gi a istoricilor nu este nici parcarea gi nici mall-ul subteran, acestea
neavAnd inci avizul comusiei de la MDRT, ci faptul cd se construiesc aceste pasaje care, pe
l6ngd efectul profund distructiv, nici mdcar nu sunt necesare. Cu toate acestea menlionim cd
nu existd lucrare subteran[ fdr[ efecte la suprafagd. Exist[ spatii la Charles de Gaulle unde
inllfimea elementelor vizibile din suprateran vor ajunge gi la 4 m" a declarat Mircea
Ochinciuc, Pre;edintele OAR Bucuregti.

OAR Bucuregti a realizat un amplu studiu istoric pentru a demonstra faptul c[ bulevardele
Aviatorilor, Kiseleff 9i Prezan se constituie intr-un ansamblu istoric clasa A, de importanld
nafionalI. Aceste bulevarde au fost declarate in trecut zonl protejatS, insd prevederile legale
in legf,tur[ cu ceea ce presupune o zond protejatd sunt extreme de vagi. Ministerul Culturii $i
Patrimoniului Nafional a declinat insd clasarea gi a acordat aviz favorabil construirii pasajelor,
invoc6nd motive care nu sunt reale. Astfel, Ministerul Culturii si Patrimoniului a menlionat
intr-o justificare minimald faptul c[ aceastl clasare ar ingreuna accesul companiilor care
administreazd relele de apd gi electricI. Un fapt inexact, intru-cdt legea stipuleazd clar cd

acest tip de intervenfii au un regim special gi cd se pot desfrgura in condilii normale chiar gi
pe un bulevard clasat ca monument istoric.

/

"Nu este decdt o dezinformare, o inqiruire de afirmalii care dovedesc incompetenfd qi
necunoagterea legilor, un text nedemn pentru o instifu{ie care are misiunea de a apdra
patrimoniul cultural al Rominiei" afirmd arh. Mircea Ochinciuc. "Nemaivorbind de faptul cd
aceste lucriri vor tranformazona de nord intr-un uriag gantier timp de mai mulli ani, iar la
finalul lucr[rilor valoarea imobiliar[ a propriet[filor din aceastl zondva fi profund afectatA"
mai adiugd Mircea Ochinciuc.

Proiectul pasajului subteran pe Bd. Aviatorilor se afld la a doua tentativd de aprobare. El a
mai apirut in anul 2007 in aceeaqi asociere cu parcajul subteran din Piaja Charles de Gaulle
ins[ a fost eliminat, avizAndu-se favorabil qi aprob6ndu-se doar proiectul parcajului subteran
(PUZParcaj subteran Piafa Charles de Gaulle, H.C.G.M.B . nr.319/2009).

in vara anului trecut au apdrut in presd informalii despre mall-ul gi parcarea subteran[,
conform cdrora licitalia de execulie a fost cdgtigati de Romstrade. La vremea respectivd ins[
proiectul nu era definitivat, ceea ce ar fi fbcut imposibil[ ofertarea execufiei. Primdria gi-a
exprimat intenlia de a realiza aceste proiecte in regim de PPP (parteneriat public privat), prin
care aproximativ 60 mil ELIR sunt alocali din bugetul primlriei gi alte 40 mil EUR sunt
finanlati de un investitor privat. Tot din pres[ s-a relevat faptul cf, cei 40 mil EUR vor fi
oferi;i de investitorul Nelu Iordache, care va executa insd gi lucrarea, primind gi drept de
cesiune pe 49 de ani asupra parcdrii gi mall-ului subteran.

"Cele doui proiecte au fost generate de un studiu de circula(ie, ci nu de un studiu de
urbanism, demonstrAnd o lipsn btala de viziune pe termen lung, de aliniere la ceea ce alte
capitale europene implementeazi de ani de zlle: flfidizarea traficului prin inele de centuri
care sd faciliteze accesul cdtre toate puntele din centrul oragului gi descurajarea traficului
intens prin centrele istorice. Experienla a dovedit cI incurajarea traficului nu face dec6t sd
genereze gi mai mult trafic" a completat arh. Mircea Ochinciuc, Pregedinte OAR Bucuregti.

$oseaua Kiseleff qi bulevardul Aviatorilor nu sunt simple cii de circulalie, ci artere cu o
semniflca{ie speciald pentru capitala Rom0niei. Dupd modelul bulevardelor din marile
capitale europene, ele au fost amenajate pe parcursul secolului al XIX-lea qi in primele
decenii ale secolului XX ca axe urbane ce lbceau legdtura intre oraq qi zona verde din nord,
urm6nd o concep{ie artistici in care aliniamentul de arbori qi masivul vegetaljoaci un rol
esenlial.
(pentru exemplificare veli gdsi o serie fu simuldri pe CD-ul din mapa de presd, care aratd numai parpal in
lipsa informaliilor complete din partea proiectantului, biroul de arhitecturd DSBA modul tn care vafi afectat
ansamblul de buletarde)

Ordinul Arhiteclilor din Romdnio este o orgonizalie profesionalo infiin{ato potrivit prevederilor Legii nr.
184/2001 privind exercitorea profesiei de orhitect, cu modificdrile si completdrile ulterioore. Prin activitateq

sdi, O.A.R. ore nobilo misiune de a convinge pe orice beneficiar ol serviciilor de orhitecturo co acestea
reprezintd, in primu! rdnd, un oct de culturd de interes public, cu implicolii urbonistice, economice, sociole si
ecologice. Detalii despre Organizolie $i activitoteo so gdsili la www.oor.orq.ro. www.distruaeri.ro., www.oor'
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