Cartierul gândit
COMUNITATE
ÎN
PRIN
PENTRU

O viață mai bogată în cartierele din Bucureștii Noi.
conectată
echilibrată
așezată
Acest demers de planificare participativă este o colaborare între Asociația pentru Tranziția Urbană
(ATU) prin Urboteca (program de pedagogie urbană și planificare participativă în cadrul ATU) și
Grupul de Inițiativă Civică - Bucureștii Noi (GIC-BN) în cadrul proiectului de cercetare aplicată UEL Urban Education Live (http://www.urbedu.live), un program Joint Partnership Initiative ERA-NET.
UEL este derulat de ATU cu sprijinul UEFISCDI — Ministerul Cercetării din România
într-un consorțiu internațional coordonat de Facultatea de Arhitectură din Tampere, Finlanda.
Parteneri: Școala de Arhitectură din Sheffield, Facultatea de Sociologie a Universității din Ljubljana.
Parteneri asociați: IPOP, Slovenia și Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București.

7 cartiere de care ești mândru.

Obiectivele proiectului Urban Education Live urmăresc apropierea mediului
academic de comunitățile de vecinătate, prin inițierea unor acțiuni pilot de colaborare
între cercetători, cadre didactice și studenți din diverse centre universitare și grupuri
de locuitori, asociații care au rolul de a coagula interesele individuale ale locuitorilor
în definirea interesului public la scara unui cartier.
De la primele întâlniri cu reprezentanți ai Grupului de Inițiativă Civică - Bucureștii
Noi, echipa URBOTECA a constatat că există premise foarte bune pentru a dezvolta
un program pilot, orientat spre identificarea preocupărilor locuitorilor cu ajutorul unor
instrumente diferite (chestionare, chestionare-hartă, întâlniri regulate) pentru a defini
și promova înspre autoritățile publice, așteptările și nevoile comune ale locuitorilor
din această zonă urbană.

Metode de cartare socială și comunicare folosite:
Interviuri, chestionare, seminar cu invitați la întâlnirile GIC BN, editarea de materiale
vizuale distribuite locuitorilor pentru informare (pedagogie urbană), machetă
interactivă - teatrul și zona adiacentă, colecție de fotografii vechi - memoria cartierului
- online, spațializate, joc de rol, maptionnaire, hackathon/charette

Din ianuarie 2018, au fost urmărite toate procesele
de inițiere și de elaborare a unor documente și
documentații de planificare și proiectare urbană în
Bucureștii Noi.

Au fost realizate interviuri,
colectarea opiniilor privind
revitalizarea teatrului și a
zonei adiacente cu mai
multe
instrumente
de
interactivitate, precum și
chestionare (corelate cu
rezultatele chestionarului
realizat de GIC-BN în
2017). ANEXA
Flyer distribuit în zona Străulești,
iunie-august 2019

Platforma
este un instrument ideal
pentru a colecta, confortabil abordări individuale și a
vedea cum, în spațiu, suprapunerile și concentrările
de opinii individuale conduc către o înțelegere a
INTERESULUI COMUN.
Din august 2019, a fost folosit acest instrument online de
cartare participativă (chestionar-hartă) oferit gratuit de MAPTIONNAIRE.

https://app.maptionnaire.com/en/6887/
Toate propunerile descrise în acest document sunt
fundamentate pe rezultatele obținute prin această metodă.
Grup consultativ pentru realizarea chestionarului:
arh. Mihaela NEGULESCU, Gruia BĂDESCU, Bogdan IANCU, Andra Mitia DUMITRU,
și din partea GIC: Serghei DUMITRESCU, Mihail CRISTEA, Mihai PAVEL, Elena EMACU
Design Chestionar: arh. Vera MARIN, arh. Daniela CALCIU, arh. Elena ION
Prelucrarea hărților cu programe GIS: Ing. Liliana Denisa ANDREI

inspirat de
Neighbourhood
Planning din
Anglia

Principii ale
planificării participative

Ce este un plan comunitar
pentru dezvoltarea
unei zone urbane?
Este un demers de planificare participativă pornit de jos în
sus, de la nevoi și dorințe despre mediul de viață exprimate
individual la identificarea nevoilor și aspirațiilor comunității de
vecinătate.
Din ideile astfel identificate, se pot inspira acțiuni concrete ale
decidenților din administrația publică, programe electorale
pentru candidați în alegeri locale, dar și asociații și fundații care
vor să fie de folos locuitorilor, dezvoltatori imobiliari, agenți
economici interesați să înțeleagă zona respectivă mai bine
pentru planurile lor de afaceri.

imagini de la Hackathon Urboteca în
Bucureștii Noi 2 și 3 noiembrie 2019

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)
B. MEDIU (probleme și oportunități)
C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

Planul Comunitar
D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)
pentru Dezvoltarea
zonei urbane Bucureștii Noi (PCD - ZU - BN)
PCD - ZU - BN este organizat pe patru secțiuni care sunt
definite în jurul unor teme importante pentru această parte a
orașului (relevanța temelor este bazată pe concluzii desprinse
în urma interviurilor și a chestionarelor din perioada ianuarie
2018 - august 2019).
Ideile și argumentele prezentate în cele ce urmează sunt
rezultatul unui efort de colaborare nu doar între GIC și ATU, ci
și a unor oameni generoși cu timpul și priceperea lor, care au
răspuns la invitația lansată de ATU sau care au fost selectați ca
participanți la HACKATHON-ul din 2 și 3 noiembrie 2019.
Evenimentul a fost găzduit de Asociația Realitatea Socială.

Planul Comunitar
pentru Dezvoltarea
zonei urbane Bucureștii Noi (PCD - ZU - BN)
PCD-ZU-BN urmărește (re)nașterea identității cartierelor din
Bucureștii Noi ținând cont de realitatatea locală și de dorințele
exprimate de către locuitori. Speranța de mai bine este tradusă
prin proiecte care au șansa, dacă sunt corect și fundamentat
implementate (pe baza unor studii de fezabilitate serioase, a
unor proiecte făcute cu profesionalism, a unui management
urban corect), de a modifica endogen funcționalitatea unor
spații.

Bineînțeles, propunerile de față reprezintă doar proiecte pilot, care
necesită analize amănunțite pre, în timp ce și post implementare.
Se va ține cont de triada timp-scop-cost într-o etapă ulterioară
acestor propuneri preliminare, în care ar trebui luate în calcul
parteneriatele atât public-privat, cât și pe cele public-public.

Un cartier sănătos îndeplinește atât nevoile de bază ale unei
comunități, precum accesibilitate, oportunități egale, facilități
primare, mobilitate, igienizare, dar și nevoile sociale, de
apartenență sau de autorealizare.

Regenerare, Revitalizare, Refacere, Relaționare, Relansare,
Reviriment, Reprezentare. Apartenența la un cartier sustenabil și
care te reprezintă este obiectivul final, iar pentru atingerea
acestuia avem cu toții sentimentul responsabilității.

Prin acest PCD, decidenții sunt chemați să acorde atenție vocii
comunității și să acționeze, prin mobilizarea resurselor de care
dispun, pentru a îndeplini ceea ce, pe termen mediu și lung, ar
reprezenta primul model coerent de reușită al revitalizării unei
zone prin demersuri comune cu cetățenii.

Obiective
importante
sunt
legate
și
de
încurajarea
antreprenoriatului mic și mijlociu și deschiderea oportunității
locuitorilor de a desfășura activități cu multiple valențe în propriul
cartier.

Scopul? Atingerea celor 7 re-uri:

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)
Coordonator din partea ATU: arh. Daniela CALCIU
Invitat de inspirație: Alexandra ȘTEF
autor al unui raport de consultare privind nevoile de cultură în
Bucureștii Noi pentru dosar București - capitală culturală
europeană
Reprezentant GIC: Cristina Tudorache
Participanți cu formare în arhitectură, urbanism, geografie,
inginerie, peisagistică: arh. Adriana Maria POPA, stud. Urb.
Victoria MATEI
Participanți cu formare/experiență în comunicare:
arh. Ilinca POP
Participanți cu formare în antropologie, științe politice,
sociologie: Antr. Ruxandra PĂDURARU

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

O viață mai bogată în cartier.
Opțiuni de
timp liber
pentru fiecare

Sâmbătă după-amiază, Ana merge cu
cei doi copii la centrul cultural din
cartier. Fetița ei merge la cursul de
balet, băiețelul la baschet. Decid apoi
să rămână și la piesa de teatru din
sala mare de la etajul 1.

Piață comercială
gastronomică
socială

Sâmbătă dimineață Sergiu merge la piață
cu lista de cumpărături pentru prânz.
Simte aroma cafelei proaspăt râșnită.
Pe geam îl vede pe Tiberiu. Rămân de
vorbă și decid să se întoarcă în cafenea și
seara, pentru cină, împreună cu familiile
lor.

“Pot petrece un weekend plin de activități
distractive chiar aici, în cartier.”

“Merg la piață de plăcere.”

SCHIMBARE
Teatrul devine un centru comunitar - cultural
care activează, conectează și extinde opțiunile
de timp liber.

SCHIMBARE

BENEFICII

BENEFICII

●
●
●

●
●
●

Ofertă culturală adecvată locului și locuitorilor
Model de programare participativă
Nucleu pentru activități economice în jur

Piața devine un spațiu public accesibil, prietenos, în
care toată lumea își poate găsi locul și pentru
activități de timp liber, inclusiv în intervalul orar 18-22

Antreprenori locali, din cartier
Opțiuni de luat masa în piață
Viață socială cu program prelungit

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

O viață mai bogată în cartier.
Rezultate ale consultării locuitorilor despre opinii și percepții localizate în spațiu

Rezultate chestionar spațializat - Platforma Maptionnaire - 136 respondenți - 01.11.2019

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

O viață mai bogată în cartier.
Rezultate ale consultării locuitorilor despre opinii și percepții localizate în spațiu

Rezultate chestionar spațializat - Platforma Maptionnaire - 136 respondenți - 01.11.2019

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

1. Teatrul
(+ ansamblul format din teatrul de vară & biblioteca și cercul copiilor din parc)
Elementul central: Curtea teatrului organizată ca PIAȚĂ PUBLICĂ (ceea ce lipsește Bucureștiului
cu desăvârșire). Piața publică reprezintă elementul central al unei comunități, iar aceasta trebuie
înțeleasă în termeni de bun comun. Prin comunitarism se modelează identitatea locală și se nasc
mișcări sociale. Facilitarea unor asemenea locuri pentru oameni, lipsite de scop comercial,
contribuie la coeziunea comunității și regândirea valorilor comune. Este un spațiu incluziv, care
rezolvă pe alocuri restricționarea accesului anumitor categorii socio-demografice la viața publică
etc.
Gândim activități atât în cadrul teatrului
(care este central în identitatea zonei), cât
și în spațiul adiacent (curte), astfel încât să
facilităm activitățile în aer liber.
5.

De asemenea, prin planificarea unui
program cultural și de divertisment în jurul
teatrului, această zonă va deveni accesată
și de persoane din afara cartierului, ceea
ce va atrage recunoașterea acestei zone
ca model la nivel de Capitală.

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

Teatrul
(+ ansamblul format din teatrul de vară & biblioteca și cercul
copiilor din parc)

Oportunitatea afirmării zonei Bucureștii Noi ca abundând în
oportunități de dezvoltare și/sau petrecere a timpului liber nu
trebuie neglijată, căci o efervescență a acestor cartiere înseamnă
angrenarea capitalului uman, social, economic și cultural local.

De asemenea, în spațiile adiacente teatrului se pot dezvolta mici
afaceri locale (restaurante, cafenele, puburi) care ar crește, pe de o
parte, oferta foarte limitată a zonei, iar pe de altă parte, ar marca
tranziția la o zonă înfloritoare, activă, populată.

Teatrul va reprezenta nodul cultural și social al zonei Bucureștii Noi
și va avea rol educativ, social, cultural și de divertisment. Pentru
această transformare, aducem în prim-plan necesitatea unei
transformări a înțelegerii actului cultural și a planificării lui: pe lângă
necesitatea amenajării spațiilor unde locuitorii se pot întâlni cu
operatori culturali, este necesară și o programare (management
cultural) care să aibă flexibilitatea de a primi operatori culturali
independenți în spații administrate de autoritatea publică
locală.

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

O viață mai bogată în cartier.
Fostă casă de cultură cu cinematograf / fost teatru / VIITOR centru cultural comunitar și motor de dezvoltare locală

Actori:
●

●

●
●
●
●
●

Primăria Sector 1 centrul cultural
(serviciu în
organigramă)
GIC Bucureștii Noi
(programare culturală
participativă)
Ordinul Arhitecților
din România
Autorități Fiscale
Aletheea + Grădinița
Kinderakademie
Comercianții din
zonă/din afara ei
Operatori publici
independenți

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

2. Piața 16 februarie

Reorganizare spațiu ca FOOD MARKET – în sensul larg al
cuvântului, care nu include doar mâncare.
Primul FOOD MARKET din România (care să respecte niște
reglementări mai stricte)
Rearanjarea pieței, extindere viață socială și economică și
comunitară a pieței și a cartierului.
Beneficii: Creșterea notorietății zonei, Lifestyle Branding,
Extindere interval orar funcționare, ceea ce duce la
securizarea zonei, Realizarea unei sociabilități incluzive
(ofertă pentru toate categoriile sociodemografice)

Food Market este un concept care adună sub același acoperiș atât
funcțiunile unei piețe în sensul strict al cuvântului
(vânzare-cumpărare alimente), cât și spații de bien-etre, precum
mici cafenele, restaurante cu mâncare diversă, spații comerciale cu
obiecte artizanale, baruri, posibilitatea de a accesa mâncare gătită
pe loc, practic lărgirea spectrului de posibilități.
Străzi pietonale (permanent sau ocazional) pentru oameni +
oportunitatea unui comerț volant (târg de crăciun, ziua cartierului,
ziua toamnei etc – sau eventual în spațiul adiacent pieței).

Oportunități evenimente activități comerciale volante – spațiul
adicent pieței (târguri, yard sale-uri ale membrilor comunității
etc).
(rezolvare problemă parcare și reorganizare trafic local)

Piața devine un spațiu public de petrecere a timpului liber,

Încurajare producători locali, artizani locali, oportunități
comerciale, oportunități de afirmare.

excede pur utilitarismul efectuării de cumpărături,
devine un loc primitor, în, prin și pentru comunitate.

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

THE MARKET HAL, Rotterdam, Olanda
LA BOQUERIA, Barcelona, Spania
Sursa foto: Stânga- https://www.intrepidtravel.com/adventures/mi-gusto-a-guide-to-barcelonas-la-boqueria/
Dreapta - https://thecreativeadventurer.com/blog/guide-to-eating-at-the-la-boqueria-market

Sursă foto: Sus –
https://brandnewcravings.com/2014/10/28/the-battle-of-t
he-indoor-food-market-rotterdam-versus-amsterdam/
Jos http://preneurl.com/market-hal-rotterdam-city-rotterdamgets-lot-international-attention-new-shopping-area-food
market-market-hal/

MERCATO, Roma, Italia
MARKET HALL, Varșovia, Polonia
Sursă foto:
https://www.fromhometorome.com
/romes-food-markets-some-of-man
y-let-alone-campo-de-fiori/

Sursă foto: Stânga - https://www.pinterest.co.kr/pin/545850417306162006/
Dreapta - https://www.europeanbestdestinations.com/travel-guide/wroclaw/market-hall/

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

O viață mai bogată în cartier.
Piața 16 februarie. Food Market european, un loc în care toată lumea își găsește locul

Posibili actori implicați:
●
●

●
●

GIC Bucureștii Noi
CONCURS
DE
SOLUȚII! - OAR Ordinul
Arhitecților
din România
Primăria Sector 1
Discuții cu cel/cei
cărora
li
s-a
concesionat
piața
(găsirea unui numitor
comun)

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

3. Lacul

Lacul-domeniu public (ape de suprafață, Legea LEGE nr.213
din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia)
Oază de liniște – natură, recreere, reîncărcare – activități
în aer liber NECONDIȚIONATE economic
Transformare spațiu prin igienizare, facilitarea accesibilității,
mediere legătură om-natură prin intervenții minimale
(mobilier urban) care să creeze un spațiu propice, sigur, curat
Beneficii: Încurajare stil de viață sănătos, spațiu incluziv,
încurajare acces pietonal/ cu bicicletele, aproprierea unui bun
comun de care comunitatea nu este conștientă, spațiu aerisit
(poluare redusă, liniște, aer respirabil)
Scopul Principal: conștientizarea DREPTULUI de a accesa
zona lacului;

Lacul este un bun comun!

A. DOTĂRI / ECHIPAMENTE PENTRU PUBLIC (spații pentru activități cu public)

O viață mai bogată în cartier.
Locuitorii vor acces îngrijit la lac!

Posibili actori implicați:
●
●

●

●
●

GIC Bucureștii Noi
Ahitect șef Primăria sectorului
1
Arhitectul Șef- PMB
- Design Urban
(intervenții
minimale)
ADP sector 1 +
ALPAB
Companii pentru
care mediul ocupă
un loc important în
CSR = corporate
social responsibility

B. MEDIU (probleme și oportunități)

Coordonator din partea ATU:
antr.sociolog Andra Mitia DUMITRU,
urb. Matei COCHECI
Invitat de inspirație: Diana CULESCU, președinte ASOP
Reprezentant GIC:
Mihail CRISTEA, Serghei DUMITRESCU
Participanți cu formare în arhitectură,
geografie, inginerie, peisagistică:

urbanism,

arh. Ema GLĂVAN, ing.peis Ioana MARIN, stud. urb. Bucura
CONSTANTINIDE
Participanți cu formare în antropologie, științe politice,
sociologie:
Antr. Anna BERZA

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.

Mediu
sănătos

Este miercuri dimineață și domnul Georgescu iese pe
stradă pentru a scoate containerul verde în fața porții.
Pe stradă se întâlnește cu vecinul său Ștefan, care îi
povestește că, la scoală, fetița lui a bricolat împreună
cu colegii săi figurine de origami din hârtie reciclată.
Curațenia și educația încep de acasă.

“Deșeurile nu mai sunt gunoi, ci resursă.”
SCHIMBARE
Deșeurile nu sunt doar mizeria de care vrei să scapi din
gospodărie. Ele reprezintă o resursă care se poate întoarce
în viața ta fără să dăuneze sau să polueze.

BENEFICII
●
●
●

Educația reciclării și a colectării selective este
asigurată local pe termen lung
Ajută la menținerea unui mediu curat în cartier
Deșeurile sunt reintegrate în circuitul local la
capacitate maximă

CUM POATE FI ACEASTĂ VIZIUNE TRANSPUSĂ ÎN REALITATE?
ACTORI NON-PROFIT
Asociatia Realitatea sociala- informare asupra colectarii selective a
deseurilor pentru locuitorii de vârsta a III-a
Asociatia salvati cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi- ajutarea la
amenajarea Parcului Bazilescu cu o echipa de voluntari (locuitori ai
cartierului)
Fundatia Bucurestii Noi- pornire campanie pentru strangerea deseurilor
din zona caii ferate
Scoala Altheea- informarea copiilor asupra efectelor poluarii si asupra
aruncarii selective a gunoaielor
Asociatia de ajutor Armutel Romania - pornire de initiative de a planta
copaci cu ajutorul copiilor, ajutarea la formarea unei comunitati.
ACTORI PRIVAȚI
Kaufland- creeearea unui spatiu verde si de socializare (ex:Gradinescu)
Lidl, Kaufland, Colosseum- oferirea de vouchere sau discounturi pentru
aducerea peturilor pentru reciclare
AEEPM - spoturi de informare despre colectare selectivă la TV/media,
concurs de proiecte educaționale susținute de ONG-uri

ACTORI DIN ADMINISTRATIE
Administraţia Domeniului Public - instalarea mai multor coșuri de gunoi,
igienizarea spațiilor verzi pe care se află depozite de gunoi
Politia Locala - preventia depozitarii ilegale a deseurilor
Romprest - flyere despre zilele de colectare, campanii de comunicare

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.
Rezultate ale consultării locuitorilor despre opinii și percepții localizate în spațiu

Rezultate chestionar spațializat - Platforma Maptionnaire - 136 respondenți - 01.11.2019

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.
Argumente - scheme explicative
În Bucureștii Noi, locuitorii se plâng de situația
deșeurilor. Insuficiența coșurilor de gunoi în spațiul
public duce la depozitarea necorespunzătoare pe
domeniul public. Acest lucru scade drastic calitatea
spațiului public și percepția locuitorilor asupra cartierului.
Un spațiu public sau un spațiu verde neîngrijit și murdar
devine invizibil în viața de zi cu zi a locuitorilor. La
nivelul percepției, zona se transformă într-o zonă
nesigură, neplăcută, neprietenoasă unde locuitorii ajung
să utilizeze aceste spații doar pentru a îndeplini anumite
treburi (cumpărături, bancă, tranzit).

Locuitorii cartierului și-ar dori să fie puse la dispoziție
mai multe zone pentru colectarea separată a deșeurilor
(fracție
uscată).
Locuitorii
nu
sunt
informați
corespunzător asupra colectării selective a deșeurilor nu sunt campanii de informare și educare a populației
cartierului privind managementul responsabil al
deșeurilor.
Sursă foto: arhiva personală GIC Bucureștii Noi

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.
Argumente, scheme explicative

Poluarea aerului, cauzată de traficul auto
de pe arterele principale dar și de
operatorii de deșeuri din SV cartierului
Chiajna Rudeni care degajă mirosuri
neplăcute și alte substanțe chimice pe
direcția vânturilor dominante de vară
(SV-NE)

Poluarea aerului și fonică
Poluarea fonică, cauzată de traficul auto intens concentrat pe cele două artere majore: Șos.
Chitila și Bd. Bucureștii-Noi, dar și de proximitatea față de calea ferată și aeroportul Băneasa.

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.
Managementul deșeurilor

Argumente, scheme explicative

SCĂDEREA POLUĂRII ÎN ZONELE CU TRAFIC INTENS:
Scăderea poluării fonice în zonele cu trafic intens, poate fi abordată
în două feluri: fie prin amortizarea zgomotului produs, fie prin
diminuarea acestuia. Soluția ideală este o combinație între cele
două. Sunetele cauzate de trafic pot fi amortizate prin instalarea de
panouri fonoabsorbante sau, pentru o abordare verde, prin
plantarea de vegetație (tufișuri, arbuști, iarbă înaltă) care are acest
rol. Atenție! Vegetația sau panourile nu trebuie să blocheze complet
vizibilitatea dintre trotuar-stradă, căci acest lucru scade nivelul de
confort și sentimentul de siguranță a oamenilor și crește riscul de
accidente în zona trecerilor de pietoni. Din acest motiv, amortizarea
zgomotului prin obiecte/vegetație tampon trebuie însoțită de
diminuarea nivelului de zgomot produs inițial. Acest lucru se poate
realiza prin măsuri de mobilitate precum: micșorarea vitezei maxime
legale pe acel segment de drum, crearea unor benzi speciale pentru
transportul public și transportul alternativ, optimizarea timpilor
petrecuți la semafor etc. Vestea bună este că prin adoptarea unor
măsuri în aceste direcții se rezolvă atât poluarea fonică, cât și
poluarea aerului cauzată de trafic.

Pentru un management al deșeurilor de succes, este nevoie de două
elemente: infrastructură adecvată și informarea cetățenilor la scară
largă. Dacă există infrastructură, dar oamenii nu știu de ea sau nu știu
care sunt regulile de colectare, aceasta va fi ineficientă (deșeuri
amestecate sau contaminate, containere/clopote de colectare goale etc).
Dacă oamenii sunt conștienți de importanța reciclării, dar nu există
infrastructură, ei vor fi frustrați și se vor simți neputincioși.
Ce înțelegem prin infrastructură adecvată? Instalarea de recipiente de
colectare selectivă la fiecare scară de bloc/gospodărie, precum și
instalarea de clopote/containere stradale în zonele circulate. Colectarea
pe două fracții (umedă și uscată) este minimul necesar, dar ar fi de dorit
să se colecteze separat și alte tipuri de deșeuri: gunoiul menajer separat
de deșeurile biodegradabile (din care se poate face compost), hârtia și
cartonul separate de celelalte deșeuri uscate pentru că sunt foarte ușor
de contaminat și nu se mai pot curăța etc.
Cum se face o informare eficientă? Este important ca locuitorii să știe:
1. Cum se colectează corect (regulile de colectare),
2. Unde se colectează (clopote, tomberoane, saci galbeni)
3. Când se colectează (zilele specifice în care se ridică fracțiile, până la
ce oră trebuie să scoată tomberoanele etc). Adițional se pot face și
campanii de conștientizare în școli, în parcuri și în celelalte zone în care
există un flux mare de oameni.
instituțiile publice ar trebui să fie un exemplu de colectare selectivă!

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.
Argumente, scheme explicative

CUM POATE FI ACEASTĂ VIZIUNE
TRANSPUSĂ ÎN REALITATE?
Actori non profit

Groapa de gunoi Chiajna-Rudeni
Fundația Bucureștii Noi, Asociația salvați cartierele Dămăroaia
și Bucureștii Noi - Campanii de informarea a locuitorilor din cartier
despre efectele negative ale poluării aerului și despre folosirea unor
produse mai puțin dăunătoare.
Grădinițe - anunțuri special făcute pentru preșcolari, pentru a
înțelege din timp care sunt efectele negative ale poluării aerului și a
poluării fonice.
Actori administrație Publică
Poluarea aerului, cauzată operatorii de deșeuri din SV cartierului Chiajna/Rudeni, care
degajă mirosuri neplăcute și alte substanțe chimice pe direcția vânturilor dominante de
vară (SV-NE)
Mirosurile nplăcute pot fi combătute ușor prin plantarea unor perdele forestiere care să
acționeze ca zone tampon și ca filtre de aer. Acestea ar trebui amplasate între groapa
de gunoi și zonele locuite, pe direcția vânturilor dominante de vară. În plus, mirosurile
degajate pot fi diminuate și printr-un management al deșeurilor mai orientat către
colectare selectivă și reciclare. Pe lângă împărțirea actuală între fracția uscată și fracția
umedă, ar fi utilă și introducerea unei fracții speciale pentru deșeurile
biodegradabile/compostabile, în așa fel încât acestea să poată fi utilizate pe post de
îngrășământ, în loc să stea în gropi de gunoi și să degaje substanțe toxice și urât
mirositoare. Producerea de compost nu trebuie să cadă doar în sarcina primăriei,
locuitorii care au grădini putând fi și ei încurajați și informați în acest sens.

Poliția locală - amenzi date pentru cetățenii care au mașini care
depășesc normele legale pentru întreținerea aerului (poluarea
aerului și fonica)
Ministerul Mediului- susținerea de activități de informare asupra
lucrurilor pozitive care înca se mai afla în cartier și abordarea unei
parelele între părțile pozitive și cele negative, în ceea ce privește ce
se întâmplă în prezent în acest cartier
Direcția de transporturi- verificarea autobuzelor și a tuturor
mijloacelor de transport în comun faptul că acestea se încadrează
din punct de vedere fonic și al aerului astfel încât să nu polueze

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.

Parcul natural
Străulești

Elena, Claudiu și Sebastian, băiețelul
lor de 3 ani, ies duminică la plimbare cu
bicicletele. Se opresc în parcul natural
Străulești să observe păsările. Află mai
multe despre specii și ecosistemul lor la
centrul de vizitare.

Rezultate ale consultării locuitorilor
despre opinii și percepții localizate în spațiu

“Ajung în natură în 10 minute.”
SCHIMBARE
Lacul Străulești, împreună cu perimetrul de pădure (16
ha) din partea nordică a țărmului, devine o resursă
naturală locală valorificată care îmbogățește opțiunile de
timp liber în cartier, într-un mediu sănătos și natural
pentru toate generațiile și echilibrează extinderea recentă
a cartierului.

BENEFICII
●
●
●

Ecosistem natural protejat
Compensează extinderea mediului construit
Lacul schimbă relația locuitor - cartier și chiar
cetățean - oraș prin redarea acestuia
locuitorilor pentru următoarele decenii

Rezultate chestionar spațializat - Platforma Maptionnaire - 136 respondenți 01.11.2019

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.

Rezultate ale consultării locuitorilor
despre opinii și percepții localizate în spațiu

Rezultate chestionar spațializat - Platforma Maptionnaire - 136 respondenți - 01.11.2019

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.

MEDIU - Spații verzi
PARCă verde e mai bine!

Spațiile verzi din oraș sunt importante pentru bunăstarea
locuitorilor. Reduc stresul, facilitează socializarea și au rol
de relaxare.
Pentru locuitorii din cartierul Bucureștii Noi, spațiul verde
de relaxare este cel mai adesea asociat cu Parcul
Bazilescu, singurul de altfel din cartier. Cu o populație de
aprox. 70.000 locuitori, parcul devine supra-utilizat, iar
scăderea calității mentenanței din ultimii ani a avut un
efect în percepția locuitorilor.
În cartier mai există și alte spații verzi, multe dintre ele
îngrădite și inaccesibile, altele create pentru copii, cu
mobilier de plastic colorat dar care sunt și ele
supra-solicitate de către alți membri ai comunității
(persoane din cartier se strâng “la o bere”, oameni fără
adăpost dorm pe bănci etc.). Aceste spații se regăsesc în
principal pe Bd. Bucureștii Noi și nu sunt distribuite egal
în cartier.
Proximitatea față de lacurile Străulești și Grivița este
inexistentă în percepția locuitorilor. Accesul la apă este
îngrădit și fizic și vizual și creează o barieră între cartier și
partea nordică a lacurilor.

Sursă foto: arhiva personală GIC Bucureștii Noi

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.
CUM POATE FI ACEASTĂ VIZIUNE
TRANSPUSĂ ÎN REALITATE?
Deși nu există prea multe spații verzi accesibile în cartier, iar
resursele teritoriale sunt limitate, există totuși rezolvări la aceste
probleme. Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spațiilor
verzi (de mici și f mici dimensiuni), din cartier (scuaruri, petice verzi
de pământ etc.) poate crea un mediu ambient mai plăcut în care
locuitorii se pot plimba, relaxa, odihni (exemplu pocket parks).
Eliminarea barierelor de tip gard și utilizarea acelor spații în
beneficiul real al locuitorului, necesită resurse minime în poate
avea impact maxim în comunitate (în special pe traseele intens
circulate - marile artere, accesul către piață și alte zone
funcționale).
Un alt mod de a distribui în cartier funcția de loisir (concentrată
momentan în Parcul Bazilescu) ar fi deschiderea către public a
malului lacului Străulești - crearea unui traseu de promenadă și
utilizarea resurselor teritoriale adiacente pentru crearea unui “Parc
Natural Străulești” - terenul situat la nord de lacul Străulești se
prezintă ca o zonă umedă ce poate fi valorificată. Acest gen de
intervenție urbană ar fi benefică nu numai dpdv al funcției de loisir,
ci și dintr-o perspectivă ecologică și educațională - exemplu Parcul
Natural Văcărești.

Resurse teritoriale
Disponibile pt crearea
unui pol verde în jurul
lacului
Spații verzi existente

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.
CUM POATE FI ACEASTĂ VIZIUNE
TRANSPUSĂ ÎN REALITATE?

MEDIU - Spații verzi
PARCă verde e mai bine!

Exemple de bună practică - Parc Natural Văcărești și pădurile urbane
Parcurile
Naturale
și
pădurile urbane sunt vitale
locuitorilor din mediul urban.
Pe de o parte, reprezintă o
oază verde în care locuitorii
se pot plimba, relaxa, învăța
despre fauna urbană și
despre
importanțele
ecologice. Astfel se poate
crea o relație de afecțiune
între locuitori și cartierul /
orașul lor.

În Parcul Natural Văcărești se
organizează tururi ghidate și tururi
de observație a păsărilor; credit foto:
Helmut Ignat & Patricia Savu

Pădure urbană cu trasee și puncte
de belvedere în Stockholm; sursă
foto: landezine.com

Parc- pădure în Seoul; sursă foto:
visitseoul.net

B. MEDIU (probleme și oportunități)

O viață mai echilibrată în cartier.

MEDIU - Spații verzi
PARCă verde e mai bine!
Exemple de bună practică - Pocket Parks
Pocket Parks - sunt acele
spații urbane de mici
dimensiuni care se află în
general în proximitatea unor
artere circulate, cu zonă de
servicii
în
jur
care
funcționează ca locuri de
socializare și relaxare.
Pocket Park din Ottawa;
sursă foto: Aleksandr Zykov via Flickr

Pocket Park din Denton;
sursă foto: dentonrc.com

Spații publice cu locuri de stat,
îngrijite, curate, luminate, cu vederi
deschise

Exemple de activități din parc

Pocket Park din Mexico City
Sursă foto: wikipedia

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

Coordonator din partea ATU:
antr. ec. Ruxandra MOCANU
Invitat de inspirație:
Mihaela NEGULESCU, coordonator master Mobilitate - UAUIM
Reprezentant GIC: Mihail CRISTEA, Serghei DUMITRESCU
Participanți cu formare în arhitectură, urbanism, geografie,
inginerie, peisagistică:
Urb. Denisa LUNGU, urb. Bianca IVAȘCU,
stud. urb. Ana Maria PULBERE,
ing. Liliana ANDREI

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier.
Zonă de tranzit
dar și de locuit

Răzvan și Maria au o casă mică în afara
orașului dar lucrează în București. Uneori
lasă mașina în parcarea Străulești și iau
transportul în comun dar de cele mai multe
ori merg cu mașina spre oraș. Traficul este
aglomerat dar sigur.

“Deși suntem un cartier de tranzit, prin care circulă multe
mașini, avem o viață sigură și liniștită”

SCHIMBARE
Operarea eficientă a parcării Străulești, crearea unor soluții
mai rapide de transport public. Fluidizarea traficului prin
rezolvarea problemelor de (sub) traversare a podului
Constanţa, mai multe treceri de pietoni pe Bd. Chitila,
finalizarea străzilor la Bd Laminorului.
BENEFICII
●
●

Mai puține accidente rutiere
Un trafic fluent, fără congestii și un grad
mai mic de poluare

Mobilitate
integrată

Ioana merge acum la job doar cu transportul public.
Ajunge mai repede decât cu mașina ei. În plus, nici nu
mai trebuie să caute loc de parcare. Chiar și în
weekend, când iese în centru, merge cu metroul. Are
o conexiune bună până la stația de metrou.Când
vremea este frumoasă, folosește bicicleta pe pista
special amenajată. Mașina a fost de ajutor doar când
a mers la mare, în weekend.

“Transportul public mă duce oriunde în afara zonei.”

SCHIMBARE
Îmbunătățirea accesului la staţii, optimizarea traseelor și
deschiderea unor noi trasee face ca tot mai mulți locuitori să
prefere transportul public, evitând deplasarea cu mașina.

BENEFICII
●
●
●

“Locuiesc într-un cartier bine conectat.”
“Acum parcă și aerul este mai respirabil”
“Copii se joacă din nou în fața blocului de când strada
noastră nu mai e autostradă”

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier.

Independență
de mașină

Sâmbătă, Ana a mers cu cei doi copii la centrul
cultural din cartier pe jos, deși puteau să meargă cu
autobuzul. A fost o plimbare plăcută, trotuarele sunt
largi și sigure. Au plănuit ca după amiază să meargă
în parc cu bicicletele. Peste 1 an, copiii vor merge
deja singuri la școală și la antrenamente, cu
tramvaiul sau chiar cu bicicleta, vara.

“Ajung ușor pe jos oriunde vreau în cartier.”
SCHIMBARE
Reorganizarea străzilor pentru favorizarea pietonilor şi
bicicliştilor, pe traseele către piaţă, staţii de metrou, şcoli etc.
Introducerea sensurilor unice pentru reorganizarea circulației.
Îmbunătățirea accesului la transportul public va face din
Bucureștii Noi un cartier mai ușor de navigat.

BENEFICII
●
●
●

“Bunica poate merge acum singură la piață.”
“Ajung oriunde în cartier, în maxim 20 min ”
“Căutarea unui loc de parcare nu mai este un stres și nici
nu ne mai certăm între noi, toți vecinii de la bloc.”

Bucureștii Noi este cartier de TRANZIT, poartă de intrare în oraș
prin cele două DN, traversat zilnic de un număr mare de mașini. Se
ajunge greu dintr-o parte în alta, locuitorii cartierelor din Bucureștii
Noi au o ACCESIBILITATE redusă la diferite zone. Locuitorii din
Bucureștii Noi au nevoie de soluții de transport care să le ofere o de
o mai bună CONECTIVITATE cu celelalte zone ale orașului.

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier. Zonă de tranzit dar și de locuit
În fiecare zi Bucureștii Noi este străbătut de un număr mare de mașini care se află în
tranzit, dinspre zonele din afara orașului spre centru dimineața și în sens invers
după-amiaza. O parte din ele se opresc lângă terminalul multimodal Străulești și
sunt parcate pe străzile adiacente, în zona rezidențială.
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Majoritatea însă merg în viteză mai departe, iar una dintre consecințele numărului
mare de mașini ce tranzitează cartierul în mare viteză pe Bd. Chitila, similar cu o
autostradă, sunt zgomotul puternic și numărul mare de accidente din zonă..

Consecința lipsei unor soluții eficiente de transport public este că
traficul devine tot mai congestionat pe sensurile de intrare și ieșire din
oraș din numărului tot mai mare de autoturisme.

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier. Zonă de tranzit dar și de locuit
ȚII
SOLU
O mai bună strategie de exploatare a parcării Străulești, integrarea
abonamentului de parcare în abonamentele de transport public. “Nu ai cum
să compari o parcare în centru, la câțiva metri de locul în care ai serviciul
cu una la care iți ia o oră sau mai mult sa ajungi, după ce mergi și cu 3
metrouri.” Crearea unor linii directe de transport public către zone
importante din oraş (Centru, Pipera, zone universitare)
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Amenajarea bulevardelor astfel
încât să permită împărțirea
spațiului între mașini, bicicliști,
pietoni, parcare, spații verzi
(exemplu)
Reconfigurarea/reorganizarea Bd. Chitila, spre exemplu îndesirea
traversărilor pietonale, ceea ce va reduce viteza cu care se
deplasează mașinile.

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier. Mobilitate integrată
Lipsa sau slaba prezență a dotărilor publice și a unei activități
economice intense în zona Bucureștii Noi implică faptul că locuitorii
trebuie să se deplaseze în afara cartierelor spre alte zone ale
orașului pentru o multitudine de servicii și activități: profesionale, de
timp liber, culturale, acces la servicii medicale, cumpărături etc.

Soluțiile de rezolvare a conectivității cu restul orașului pot fi: îmbunătățirea
accesului la staţiile de transport public, optimizarea traseelor și înființarea
unor noi trasee care vor face ca tot mai mulți locuitori să prefere transportul
public, evitând deplasarea cu autoturismul personal.
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transport în comun - slabe
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DIRECTE
cu
oraşul, în special cu zona
centrală.

Tot aici a fost menționată și
lipsa pistelor pentru
biciclete.
Rezultate ale consultării locuitorilor despre opinii și percepții localizate în spațiu

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier. Independență de mașină

Probleme legate de accesul la stațiile de transport public.
Razele de deservire pentru transportul public - localizarea
stațiilor și distanțele acceptabile până la prima stație.
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Staţii de transport public inconfortabile (spații prea înguste, fără elemente de
protecţie, fără mobilier, fără sisteme de informare)
rt și
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C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier. Independență de mașină
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Soluțiile sunt optimizarea traseelor, ameliorarea
accesului la staţiile de transport, introducerea
benzilor rezervate, spre exemplu pe linia 331.
Ameliorarea calității unor staţii de transport public
(Jiului, Bazilescu etc.)
Înființarea unor guri de acces la staţii de metrou
(Bazilescu, Jiului) pe partea estică a Bd. Bucureştii
Noi

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier. Independență de mașină

Disconfortul deplasărilor pietonilor şi bicicliştilor (mașini parcate, obstacole, spaţiu
public neaccesibilizat, absenţa mobilierului de odihnă). Dificultăți de subtraversare
nemotorizată (pietoni / biciclişti) a podului Constanţa.

Congestii de trafic pe Bd. Godeanu (f. îngust) către
Laminorului.Infrastructură stradală nefinalizată (Bd.
Laminorului)
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Lipsa unor conexiuni directe între punctele de interes din
interiorul cartierului (spre exemplu lipsa posibilităţii de
traversare cu mijloace de transport public a zonei industriale
dinspre Pajura spre Bd. Jiului.
Absenţa accesului pietonal la malul lacului şi a unei
promenade în lungul acestuia

C. MOBILITATE (utilizatori transport public, șoferi, pietoni, bicicliști )

O viață mai conectată în cartier. Independență de mașină
Reorganizarea străzilor pentru creşterea confortului deplasărilor pietonilor şi
bicicliştior, în special în zonele / pe traseele cu număr mare de pietoni – către
piaţă, staţii de metrou, şcoli etc.
"Pedestrain core" - inima
pietonală a cartierului
O zonă pietonală, corelată cu
parcare/ parcări multietajate –
în spatele teatrului şi la fostul
complex comercial

Parcări multietajate (eliberare spaţiu public) – în
zone rezidenţiale, în legătură cu dotări / zone de
interes general - în spatele Teatrului (fost Masca)
etc.
Zonă tip space sharing (pietoni-biciclete) Piața 16
Februarie - Parc Bazilescu și construcția unei
parcări subterane în zona pieței
Realizarea unei strategii de parcare.

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

Coordonator din partea ATU: arh. Vera MARIN
Invitat de inspirație: Bogdan IANCU
Parte din echipa SNSPA - în cadrul parteneriatului cu
Primăria Sector 1 pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare
Sustenabilă - octombrie 2019 - martie 2020
Reprezentant GIC: arh. Tiberiu NICA
Participanți cu formare în arhitectură,
geografie, inginerie, peisagistică:

urbanism,

Geogr. Adelin LAZĂR
Student urb. DUMITRESCU ANDREEA
Participanți cu formare în antropologie, științe politice,
sociologie:
Antr. Andra MACHEDON

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.
Păstrarea
specificului
Cartierului
Bazilescu

În această primăvară, Mihai și-a luat 3
duminici ca să ghideze tururi ale
cartierului pentru vecini din cartier. Este
arhitect la pensie și este foarte mulțumit
că lista de înscrieri e mereu plină.

“Pot să fiu sigur că nu se va schimba atmosfera din
Bazilescu. Nu degeaba este pe lista de monumente
istorice.”
SCHIMBARE
Parcelarea Bazilescu are un regulament de
urbanism detaliat și adaptat pentru nevoile
specifice ale acestei zone construite protejate.

BENEFICII
●
●

Instrument de lucru detaliat și corect pentru
instituțiile publice de avizare și autorizare.
Ghid detaliat pentru arhitecți în configurarea
soluțiilor care să se încadreze corect în context.

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.
Propuneri bazate pe consultarea locuitorilor despre opinii și percepții legate de spațiu - perimetre care merită protejate

Păstrarea specificului
Cartierului Bazilescu
Doar o parte din locuitorii nemulțumiți de noile
construcții în parcelarea Bazilescu, dar și în
restul zonei urbane Bucureștii Noi au răspuns cu
acest instrument. Numărul situațiilor de
incompatibilitate este mult mai mare.

www.b365.ro/constructii-ilegale-in-zona-protejata-bucurestii-noi-bazilescu_192986.html

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.
Argumente, scheme explicative

Deși clasată pe lista Monumentelor Istorice ca monument de clasă B, Parcelarea
Bazilescu nu a avut reglementări specifice
prin PUZ de Zonă Construită Protejată.
http://2014-2020.adrbi.ro/media/2885/lista-monumentelor-istorice-din-bucuresti.pdf

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier
Argumente, scheme explicative

Unitățile Teritoriale de Referință - UTR-uri
= perimetre unde se aplică aceleași reguli de construire și aceleași constrângeri de utilizare

UTR în PUG 2001

Situația în teren - 2010

Situația în teren - 2019

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier
Argumente, scheme explicative
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Arhitectul șef al sectorului 1 împreună cu cel
J
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al Primăriei Generale, pot iniția elaborarea
acestui regulament de urbanism care să
asigure protecție reală perimetrului aflat pe
lista M.I..
Ordinul Arhitecților din România se poate
implica prin susținerea adoptării acestui
regulament, având ca scop menținerea unui
echilibru între valoarea istorică a zonei și
intervențiile noi.
Grupurile de inițiativă civică au un rol
important, fiind intermediari între decidenți și
locuitorii cartierului. Acestea au o preocupare
mărită pentru identitatea zonei și pot ajuta în
promovarea istoriei vorbite a zonei, de
exemplu prin tururi ghidate (Turist în cartierul
meu)

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.
Stoparea construcției
de blocuri prea mari
între case

De când a fost aprobat noul regulament, George știe că pe
parcela încă nefolosită de lângă casa lui, nu va putea fi
construit un bloc cu mai mult de 4 apartamente, și noii vecini
nu își vor lăsa mașinile pe stradă. A văzut, în trecut, vecini
care au avut mult de suferit din pricina asta.

“Nu mi-e teamă că îmi va scădea valoarea casei
pentru care am facut credit pe 20 de ani!”
SCHIMBARE
Zonele de case din Bucureștii Noi nu mai sunt agresate de
construcții prea mari pentru acele parcele. A fost definită o
categorie intermediară de blocuri mici în regulamentul de urbanism.

BENEFICII
●
●

Certitudine privind posibilitățile de construire pentru toți
proprietarii.
Condiții clare pentru dezvoltatorii imobiliari, care
încurajează planuri de afaceri care respectă interesul
public.

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.

Stoparea construcției de blocuri prea mari între case

Construirea blocurilor alipite de locuințe individuale,
produce o discontinuitate care afectează locuitorii.

Rezultate chestionar spațializat - Platforma Maptionnaire - 136 respondenți - 01.11.2019

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.
Stoparea construcției
de blocuri prea mari între case
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Reglementarile trebuie sa apere si interesele locuitorilor.
Investitorii nu tin cont de aceste interese, generand blocuri
(locuinte colective) cu inaltimi prea mari care sufoca existentul.

Pentru viitoare dezvoltări este nevoie de o categorie intermediară:
blocuri mici - locuinte colective integrate în mod coerent in zona.

Arhitectul șef al sectorului 1, are responsabilitatea de a preven
disfuncții care dezechilibrează estetica și funcționalitatea cartierulu
așadar implementarea unei categorii noi de locuințe, ar ajuta viitor
arhitecții în următoarele proiecte.
Investitorii isi continua aceasta dezvoltare nefavorabila a
zonei, construind in continuare cladiri prea inalte.

Si mai apare un bloc...pana si locuitorii din blocurile
anterior construite sunt nemultumiti deoarece acum si ei,
la randul lor, sunt incomodati de noile constructii.

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.
Definirea unor zone și spații
ordonate și frumoase în
Străulești Sud

Adi a mers în weekend la mall în Străulești. La întoarcere, s-a
bucurat de o plimbare la umbră pe spațiul public care te
conduce până la lac. A stat un pic pe o bancă în piațeta de
lângă noua bibliotecă. Este foarte mulțumit că aici e mult spațiu
în care poți să petreci timp. Este frumos acest nou cartier.

Sursa: urbanism.pmb.ro

“Avem un cartier nou și frumos, în care se
vede că ne pasă de cum trăim împreună.”
SCHIMBARE
În perimetrul PUZ Străulești Sud au fost clare utilizările
admise ale parcelelor. Au fost introduse și spații și
funcțiuni publice cu o soluție de design urban aleasă
prin concurs.

BENEFICII
●

Proiectare urbană centrată pe locuitor: spații
publice și dotări integrate într-o compoziție
echilibrată

Perimetru anunțat în 2018 ca fiind desemnat
pentru PUZ pe care PMB trebuie să îl inițieze

PUZ-uri “de parcelă”
inițiate în 2019

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.
Propuneri bazate pe consultarea locuitorilor despre opinii și percepții legate de TENSIUNI ÎNTRE VECHI ȘI NOU

Definirea unor zone și spații
ordonate și frumoase în
Străulești Sud

Întrebați de nevoia de design urban,
răspunsurile locuitorilor au menționat și nevoia
de amenajare a spațiilor publice existente, dar și
intervenții pe niște perimetre mai largi - în care
să fie create noi spații publice, și inserarea unor
dotări, etc.

D. TENSIUNI NOU-VECHI (regim de protecție, design urban, avizare și autorizare)

O viață mai așezată în cartier.

Definirea unor zone și spații ordonate și frumoase în Străulești Sud
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Cele mai bune idei se nasc din colaborarea
între specialiști, decidenți, oameni de afaceri,
locuitori.
Procesele de planificare și proiectare urbană
sunt ideale pentru a discuta structurat despre
viitor pentru a identifica nevoi specifice, dar și
resurse, aspirații.
Pe exemplul concursului de soluții de la Cluj,
în zona Sopor, se poate organiza și pentru
Străulești Sud - perimetru pentru care PMB Primăria Municipiului București a promis un
PUZ - Plan Urbanistic Zonal.
https://www.oar.archi/en/concursuri/sopor-masterplan

De unde a pornit planul comunitar, ce este acum și ce ne dorim să devină.
Planul Comunitar este construit pe idei
care s-au dovedit importante pentru mai
mulți locuitori. Prin chestionare, interviuri
și prin platforma Maptionnaire, am reușit,
în ultimii 2 ani, să constatăm
suprapuneri de preocupări individuale în
idei care sunt comune pentru mai mulți
oameni - apropiindu-ne astfel de

interes comun

Ideile
prezentate
sunt
aspirații și obiective de
dezvoltare care trebuie însă
transpuse în documentații
tehnice în care specialiști din
diverse domenii vor trebui să
se
implice
cu
profesionalism.

INTERESUL COMUN
Aceste idei sunt o bază de
pornire pentru caiete de
sarcini și/sau concursuri de
soluții pe care sperăm să le
vedem lansate cât mai
curând.

Planul Comunitar este un instrument
prin care mai multe categorii de
actori urbani pot reuși colaborări
mai eficiente tocmai pentru că
obiectivele de dezvoltare pentru zona
urbană Bucureștii Noi sunt acum mai
clare.
Un rol foarte important în modurile de
utilizare ale acestui instrument revine
specialiștilor din diverse domenii care
sunt și locuitori ai acestei zone
urbane.

Specialiști în diverse domenii
care sunt și locuitori ai Zonei
Urbane Bucureștii Noi

Echipa URBOTECA mulțumește Grupului
de Inițiativă Civică Bucureștii Noi pentru
răbdarea și încrederea acordată în acești
doi ani și contribuie la promovarea acestui
instrument în perioada următoare.

Tipologia locuințelor din cartier:

ANEXA
Rezultatele
chestionarului 2019
Design Chestionar: antropolog/ sociolog Andra MITIA DUMITRU
Grup consultativ pentru realizarea chestionarului:
Vera Marin, Gruia BĂDESCU, Daniela CALCIU, Ruxandra MOCANU
și din partea GIC: Serghei DUMITRESCU, Mihail CRISTEA, Mihai PAVEL, Elena EMACU

31% - Casa nouă +1990
29% - Apartament nou +1990
23% - Casă veche - 1990
17% - Apartament vechi -1990

Chestionarul Urboteca pentru zona urbană Bucureștii Noi
a fost conceput pentru a sonda gradul de coeziune
comunitară, precum și disponibilitatea spre dialog între
vecini.
Au fost reluate și prioritățile semnalate în chestionarul
realizat de GIC-BN în 2017 pentru a verifica dacă acestea
s-au modificat în timp sau nu - și s-a putut constata că au
rămas, în mare, aceleași după cum urmează: problema
re-amenajării clădirilor celor două teatre din zonă primează
în ambele sondaje (59,8%), urmată de problema
amenajărilor urbanistice (57,7%), probleme de mobilitate
(24%), probleme de salubritate (34%) și probleme legate de
servicii publice și utilități (24,7%), și, nu în cele din urmă,
probleme sociale (16,5%).

Chestionar GIC BN 2017

Sondaj Urboteca 2019

Subiecte analizate

●
●
●

Locuire și identitate
Sprijin pentru cartier
Comunicare și relații de
vecinatate

Număr respondenți sondaj
URBOTECA - 107

Perioada: 9 săptămâni

Mediul de aplicare: online

Condiții de locuire în zona urbană Bucureștii Noi
În cadrul sondajului Urboteca, locuitorii au relatat faptul că
problemele legate de dotările din zona urbană Bucureștii Noi s-au mai
ameliorat față de 2017 pentru:
-stații STB
-magazine
-piață
Dar un acces redus a fost semnalat de
locuitori pentru:
-locuri pt evenimente culturale
-piste de biciclete
-ștranduri
-săli/terenuri de sport
A fost menționată nevoia pentru:
-școli,
-grădinițe,
-stații de metrou,
-spălătorie auto,
-săli de sport

Chestionar Urboteca 2019

ANEXA
Rezultatele
chestionarului 2019

1.

Locuire și identitate. Amenajare urbanistică

ANEXA
Rezultatele
chestionarului 2019

Ca și în 2017, problemele urbanistice și de
amenajări teritoriale ocupă locul 2 în topul
preocupărilor locuitorilor în Sondaj Urboteca 2019
(57,7%)

Răspunsuri specifice despre aceste probleme
locale:
●
●
●
●
●
●

Nerespectarea autorizațiilor de construcție
Fenomenul blocurilor între case
Construcții ilegale
Supra-aglomerare de blocuri
Inadaptarea utilităților și a infrastructurii locale
la ritmul construcțiilor
Dezastru urbanistic local fără precedent

Chestionar GIC BN 2017

1.

Locuire și identitate. Probleme de mediu, salubritate și mobilitate
urbană locală

ANEXA
Rezultatele
chestionarului 2019

Problema salubrității și a poluării - locul 3 în topul preocupărilor
locuitorilor Sondaj Urboteca 2019 - 34%
Chestionar GIC BN 2017

Răspunsuri deschise pe teme de mediu:
Probleme de calitatea aerului: miros de la cele două gropi de gunoi din
apropiere: Rudeni și Chiajna
Poluare fonică: trafic rutier si feroviar
Probleme de curățenie la nivel de străzi/ piață/ parcuri
Colectare selectivă și depozitare necorespunzătoare a gunoiului

1.

Locuire și identitate. Probleme de mediu, salubritate și mobilitate
urbană locală

ANEXA
Rezultatele
chestionarului 2019

Probleme de mobilitate - locul 4 în topul preocuparilor
locuitorilor din Sondaj Urboteca 2019 – 24%
Chestionar GIC BN 2017

Răspunsuri deschise pe teme de mobilitate:
●
●
●
●
●
●
●

Nevoia de transport public eficient și bine conectat
cu restul orașului
Lipsa parcărilor
Reducerea traseelor școlilor de soferi din zonă
Lipsa pistelor de biciclete
Renovarea podului Constanta
Trafic supraaglomerat
Amenajare de străzi și trotuare

ANEXA
Rezultatele
chestionarului 2019

2. Sprijin pentru cartier
Specialiști pentru dezvoltarea zonei Bucureștii Noi
Locuitorii zonei urbane Bucureștii Noi au răspuns în a doua parte a
sondajului Urboteca, provocării de a specifica ce tip de ajutor ar fi
potrivit în rezolvarea problemelor locale, considerând urbaniștii ca
fiind primordiali (65%), juriștii (61%) pe loc secund, arhitecți (58%),
ecologiștii (56%) și specialiștii în administrația locală (50%),
facilitatori comunitari (38%) si istorici (29%).

Alte profesii necesare în cartier, în opinia respondenților:
●

“Politiști de proximitate”

●

“Oameni cu simț civic”

●

“Specialiști în administrație publică”

●
●

“Consultant în transporturi”
“O persoană sau mai multe care să intermedieze
relația cu administrația locală”

●

“Sociolog - cercetarea și analiza percepției calitatii
viețiii locuitorilor”

●

“Web designer - pentru crearea unui site interactiv
unde se pot propune, dezbate și discuta diverse
proiecte și probleme. Un site care să fie bagat în
seama în principal de Primăria Sector 1 și PMB”

3. Implicare civică în zona urbana Bucureștii Noi
Formele de asociere online și
offline, preferate de respondenți
Disponibilitatea pentru implicare
civică este una ridicată la nivelul
zonei urbane Bucureștii Noi.
Locuitorii sunt informații despre
grupurile existente și doresc în
același timp să se asocieze în alte
forme de acțiune și comunicare.
42,3% dintre respondenți cunosc
formele existente de asociere în zona
urbană Bucureștii Noi:

ANEXA
Rezultatele
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Implicare într-un grup de acțiune civică în forma:
1.Grup de Facebook 60%
2. Grup de Inițiativă Civică ce își corelează
activitățile proprii cu cele ale GIC Bucureștii Noi (7
cartiere) 59%

Grupurile locale active civic, cunoscute
de respondenți și menționate în sondaj
sunt:

3. Grup de Inițiativă Civică cu întâlniri 57 %
regulate

1. GIC BN

4. Asociație de vecini - cu statut și înregistrare
oficială în Registrul Asociațiilor

2. Salvați cartierele Dămăroaia și
Bazilescu (ASCDBN)
3. Asociația Salvați Bucureștii Noi
4. Focas Bucureștii Noi
5. Grup FB Bucureștii Noi/ Vocea
cartierului Bucureștii Noi
6. Comunitatea cartierului Costeasca

ANEXA
Rezultatele
chestionarului
2019
Schimbarea locală poate fi
sprijinită pe
coeziunea comunitară existentă în această zonă
urbană..
O secțiune importantă din Sondajul Urboteca în
zona urbană Bucureștii Noi a chestionat
percepția locuitorilor din Bucureștii Noi despre:
-calitatea relațiilor de vecinătate,
-disponibilitatea la dialog și asociere în vederea
îmbunătățirii calității vieții în zona urbană
Bucureștii Noi.
De asemenea, au fost interogate formele
actuale de comunicare existente (online și
offline), deschiderea către problemele “celuilalt”
și co-interesare prin disponibilitatea pentru
implicare civică în grupurile și formele deja
existente din cartier.

A reieșit că 49% dintre respondenți
consideră că au relații bune de
vecinătate. Majoritatea (57%) și-ar
dori
ca
acestea
să
se
îmbunătățească.

ANEXA
Rezultatele
chestionarului
2019

Referitor la categoriile de rezidenți
(mai
vechi
sau
mai
noi),
răspunsurile au relevat ca nu
contează vechimea locuirii în
Bucureștii Noi în legătură cu
interesul pentru implicarea directă
în rezolvarea problemelor.

Chestionarul online Urboteca pentru
zona urbană Bucureștii Noi a fost
construit ca instrument online de
sondare a gradului de coeziune
comunitară, dedicat unui eșantion
care deja are informații și este
conectat la canalele de comunicare
online și offline deja constituite la
nivelul zonei urbane.

Deși eșantionul nu este reprezentativ din punct de vedere cantitativ (107 respondenți),
acesta a avut o rată bună de răspuns pentru timpul de aplicare (4 săptămâni) în mediile
online și însumează răspunsurile unei categorii de locuitori ai zonei urbane Bucureștii Noi
care sunt deja interesați de ceea ce se întâmplă în jur și folosesc canalele de comunicare
pe care a fost semnalată inițiativa acestui sondaj. Pentru acest profil de respondenți și nu
numai, există premise foarte bune pentru ca Planul Comunitar să fie un instrument prin
care mai multe categorii de actori urbani pot reuși colaborări eficiente pentru îmbunătățirea
calității locuirii și a satisfacției față de zona Bucureștii Noi.

