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1. Introducere

Propunerea de față este realizată pe baza Ghidului de regenerare urbană 
al Băncii Mondiale pentru cartierele construite în perioada socialismului 
de stat. 

Scopul propunerilor este îmbunătăţirea calităţii vieţii în aceste zone 
ce reprezintă suprafeţe semnificative din marile oraşe de pe teritoriul 
României. 

Zona studiată are o suprafață de aproximativ 171 de hectare cuprinsă între 
Bulevardul Octavian Goga la Nord, Calea Vitan la Est, Șoseaua Mihai Bravu 
la Sud și Splaiul Unirii la Vest (Râul Dâmbovița).

"Intervenţiile asupra mediului construit al oraşului din aceste zone nu 
se mai pot face superficial, fără o viziune de ansamblu şi o ţintă defintă 
precisă de viitor în care valorile sociale şi ecologice să însoţească integrat 
asigurarea eficienţei economice.

Pentru realizarea acestui lucru este necesară o regândire de ansamblu, 
integrată, care să fie abordată şi conceptualizată la diferite scări ierarhice 
ale mediului construit, stabilind mai exact relevanţa şi impactul intervenţiei 
în relaţie cu aceste diferite paliere ierarhice. Viziunea de viitor pleacă de 
la scara cartierului şi merge cumulativ până la scara locuinţei, stabilind 
relaţia diferitelor elemente constitutive urbane cu diverse elemente 
ecologice conceptualizate ca părţi ale unui sistem complet integrat.

Regenerarea urbană a acestor zone trebuie să urmărească impacturile 
produse asupra tuturor acestor niveluri ierarhice, cu un scop final afirmat  
în permanenţă: îmbunătăţirea calităţii vieţii."1

În vederea realizării unei regenerării urbane sustenabile se impune 
realizarea unui proces etapizat, conform propunerilor Ghidului de 
regenerare Urbană, cu următoarele etape ce pot fi realizate concomitent 
sau succesiv după cum urmează:
 
  Etapa 1. Organizarea sistemului verde integrat
 Etapa 2. Reorganizarea structurală a cartierului
 Etapa 3. Configurarea unor noi insule urbane
 Etapa 4. Structurarea şi organizarea spaţiului determinat de    
                 noile insule urbane

1 Octav Silviu Olănescu, Vlad Sebastian Rusu, Anamaria Olănescu, Miruna Moldovan, Marcel Iones-
cu-Heroiu (Banca Mondială), Ghid de regenerare urbană, 2020
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Elemente naturale majore ale sistemului verde din partea 
de Sud-Est a Municipiului București

  Limita de intervenție

  Elemente naturale majore existente

  Elemente naturale majore propuse

  Elemente naturale minore propuse
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În vederea realizării Etapei 1 (Organizarea sistemului verde integrat) se 
impune analiza cartierului în contextul oraşului şi în relaţie cu elementele 
majore ale cadrului natural învecinate (planşa precedentă - Elementele 
naturale majore ale sistemului verde din partea de Sud-Est a Municipiului 
București).

În această analiză se pot identifica elementele naturale majore şi sistemul 
verde general al oraşului, cu care viitorul sistem integrat verde al cartierului 
se va relaţiona.

După realizarea acestui pas se analizează sistemul verde existent la nivelul 
cartierului cu toate elementele lui (planşa următoare - Sistemul verde 
existent. Cartierul Timpuri Noi, București). Aici se pot identifica toate 
componentele tipologice existente ale spaţiului verde public, elementele 
componente ale sistemelor naturale existente în zonă şi diferitele 
dezvoltări spontane de vegetaţie semnificativă care ulterior ar putea 
constitui premize pentru organizarea şi dispunerea de noi spaţii verzi 
publice, cu vegetaţie matură deja existentă.

Folosind caracteristicile de accesibilitate faţă de diversele tipologii de  
spaţiu verde public, se poate stabili şi gradul de acoperire pentru nevoile  
imediate ale rezidenţilor zonei de spaţiu verde public de diferite dimensiuni 
existent în zona respectivă.

Sistemul verde existent este unul discontinuu care nu satisface în totalitate 
nevoile locuitorilor şi nu creează o acoperire uniformă a spaţiului 
cartierului, în vederea obţinerii unui mediu urban de calitate.

Potenţialul viitor de amplificare a sistemului verde constă în vegetaţia 
matură dezvoltată în ultimii câţiva zeci de ani ce se dezvoltă între imobile 
şi elementele majore ale cadrului natural ce sunt prezente în zonă: Parcul 
Tineretului, Parcul Văcărești, Râul Dâmbovița și Bulevardul Unirii.

În planşa Sistemul verde propus. Cartierul Timpuri Noi, București este 
prezentată propunerea de organizare a sistemului verde integrat realizat 
prin configurarea diverselor coridoare ecologice ce străbat tot mediul 
construit al cartierului şi leagă pe parcursul lor diverse zone verzi publice 
propuse sub diverse tipologii.

Aceste coridoare ecologice folosesc spaţiul generos existent între clădiri şi 
starea structurală a fondului de vegetaţie matură existentă în zonă.

De asemenea, în funcţie de dimensiunea fiecărei tipologii de spaţiu verde 
în parte, se poate stabili şi gradul de accesibilitate a fiecărei locuinţe către 
acestea. Sistemul verde integrat propus, pe lângă rolul ecologic pe care îl 
are în zonă, poate fi investit cu diverse utilizări funcţionale suplimentare, 
astfel asigurând nevoile de petrecere a timpului liber pentru rezidenţii 
cartierului. 

Locurile de joacă pentru copii sunt propuse a fi organizate în incintele noilor 
insule private, în vederea asigurării siguranţei şi distribuţiei uniforme ale 
acestora în cadrul mediului construit al cartierului.

Sistemul verde al cartierului astfel conceput poate fi ulterior detaliat prin 
proiecte punctuale, care să se articuleze ulterior la acest sistem conectat 
ce operează la nivelul suprastructurii cartierului, conectat la rândul lui la 
sistemul verde ecologic prefigurat la nivelul întregului municipiu.
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Sistemul verde existent
Cartierul Timpuri Noi, București
  
  Coridoare ecologice existente

  Zone verzi publice amenajate

  Vegetație joasă în proximitatea clădirilor

  Loc de joacă pentru copii

1. Coridorul ecologic al Râului Dâmbovița
2. Coridorul ecologic al Bulevardului Unirii
3. Parcul Tineretului
4. Parcul Lumea Copiilor
5. Parcul Natural Văcărești
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Sistemul verde propus
Cartierul Timpuri Noi, București

  Noi coridoare ecologice 

  Noi zone verzi publice amenajate
 
  Noi zone verzi locale amenajate

  Vegetație joasă în proximitatea clădirilor

  Loc de joacă pentru copii propus

1. Coridorul ecologic al Râului Dâmbovița
2. Coridorul ecologic al Bulevardului Unirii
3. Parcul Tineretului
4. Parcul Lumea Copiilor
5. Parcul Natural Văcărești
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Pentru realizarea Etapei 2 (Reorganizarea structurală a cartierului) se 
impune analiza fondului construit existent şi a modului lui de funcţionare.

Proiectele iniţiale pentru cartierele marilor ansambluri de locuit au fost 
structurate sub formă de microraioane, structură ce se poate identifica şi 
în prezent, având în vedere că diversele ansambluri sunt dispuse în jurul 
unităţilor de învăţământ de diverse tipuri. Astfel, în structura cartierelor 
construite în perioada socialistă se pot prefigura unităţi de vecinătate, 
având fiecare în partea centrală una sau mai multe unităţi de învăţământ 
care ar putea stabili o particularitate pentru zona centrală a viitoarelor 
comunităţi locale (planşa Structurarea noilor unităţi de vecinătate. 
Cartierul Timpuri Noi, București).

La o scurtă analiză formală a mediului construit și a lizibilității urbane, zona 
studiată se prezintă într-o structură mai precisă față de alte ansambluri 
constituite în perioada socialismului de stat. Aici se poate distinge și o 
ierarhizare mai clară a spațiului public. Cu toate acestea, spațiul public este 
utilizat în proporții foarte mari pentru satisfacerea necesarului de parcări 
sub diverse forme și este prea puțin organizat astfel încât să permită o 
mișcare pietonală sau velo cu prioritate.

Cheia reorganizării spaţiului urban al cartierului socialist constă în 
realizarea Etapei 3 (Configurarea unor noi insule urbane), elemente ale 
structurii urbane ce pot crea distincţia precisă între domeniul public şi cel 
privat, şi implicit seria de atitudini ierarhizate cu privire la amenajarea 
spaţiului dintre construcţii (planşa Organizarea mediului construit sub 
formă de noi structuri tip insulă urbană. Cartierul Timpuri Noi. București).

În cadrul vechilor configuraţii socialiste se pot configura astfel de insule 
urbane folosind diverse particularităţi şi caracteristici ale fondului construit 
existent.

Corespunzător etapei 2 (Reorganizarea structurală a cartierului) este şi 
procesul prin care se organizează centrul cartierului şi noi centre secundare. 
Aici se folosesc relaţiile ce se pot stabili între dispunerea diverselor dotări 
şi necesitatea lor, în raport cu poziţionarea lor în cadrul cartierului faţă de 
modul în care sunt distribuite imobilele de locuit (planşa Sistemul de spații 
publice reprezentative. Situaţie propusă. Cartierul Timpuri Noi, București).

Elementele ce determină identitar fiecare unitate de vecinătate sunt 
dotările pentru învăţământ şi alte dotări suplimentare ce sunt identificate 
prin analiză sau se pot dispune ulterior în baza necesarului de dotări 
pentru acest tip de organizare.

O rezervă de viitoare dotări sociale ale cartierului pot fi organizate în cadrul 
centralelor termice de cartier, după ce acestea îşi vor pierde funcţiunea 
de bază. Aceste structuri construite, golite de echipamentele perimate, se 
pot converti în spaţii comunitare cu diverse utilizări, ele fiind distribuite 
destul de egal în mediul construit al cartierului.

Fiecare structură de tip unitate de vecinătate se poate rafina şi ierarhiza 
în mai multe comunităţi locale compuse din două sau mai multe insule 
urbane, dispuse strategic în jurul unor spaţii publice reprezentative ce pot 
deveni identitare pentru comunitatea locală respectivă (planşa Sistemul 
de spaţii publice reprezentative. Situaţie propusă. Cartierul Tmpuri Noi. 
București).

La acest nivel se poate implica şi populaţia rezidentă, contribuind la 
determinarea acestor comunităţi locale.

Rezultatul propunerii de regenerare urbană integrată va fi o nouă structură 
a cartierului însufleţită de un sistem verde integrat care funcţionează la 
diverse niveluri ierarhice urbane, pornind de la scara oraşului spre scara 
imobilului de locuit, având implicaţii la fiecare nivel ierarhic intermediar, 
dublată de un sistem de spaţii publice organizate de asemenea ierarhic 
folosind ca fond acest sistem verde, unde locuitorii zonei beneficiază de 
un larg spectru de opţiuni cu privire la modul în care folosesc spaţiile 
(planşa Sistemul verde propus împreună cu sistemul de  spaţii publice 
reprezentative. Cartierul Timpuri Noi, București).
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Percepția mediului construit 
existent
Lizibilitate urbană
Cartierul Timpuri Noi, București

  Mari insule urbane
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Structurarea noilor unități de vecinătate
Cartierul Timpuri Noi, București

  Unitate de vecinătate Timpuri Noi Nord-Est

  Unitate de vecinătate Timpuri Noi Nord

  Unitate de vecinătate Timpuri Noi Nord-Est

  Unitate de vecinătate Timpuri Noi Sud-Est

  Unitate de vecinătate Timpuri Noi Sud-Vest
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Organizarea mediului construit sub formă de noi structuri tip 
insulă urbană
Cartierul Tipuri Noi, București

  Foste mari insule urbane

  Noi insule urbane
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Sistemul de spații publice reprezentative propuse
Cartierul Timpuri Noi, București

  Centre principale 

  Spații publice reprezentative la nivelul 
  unităților de vecinătate

  Unități de învățământ

  Lăcașuri de cult

  Puncte termice

1. Piața Timpuri Noi
2. Piața Octavian Goga
3. Piața Nerva Traian
4. Piața Vitan-Dudești
5. Piața Mihai Bravu
6. Piața Mihai Bravu - Splaiul Unirii
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Sistemul verde împreună cu sistemul de spații publice 
reprezentative propuse
Cartierul Timpuri Noi, București

  Centre principale 

  Spații publice reprezentative la nivelul 
  unităților de vecinătate

  Unități de învățământ

  Lăcașuri de cult

  Puncte termice

  Noi coridoare ecologice

  Noi zone verzi publice amenajate

  Noi zone verzi locale amenajate

  Vegetație joasă în proximitatea clădirilor de  
  locuit

  Loc de joacă pentru copii propus
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În Etapa 3 (Configurarea noilor insule urbane) se redefinesc sau reafirmă 
circulaţiile din interiorul cartierului sub formă de străzi ca elemente 
constitutive ale spaţiului public, străzi cu diferite caractere în funcţie de 
rolul lor în cadrul sistemului de circulaţii şi implicit în cadrul sistemelor de 
organizare ale cartierului la toate nivelurile ierarhice.

Pentru a îmbunătăţi sistemul de străzi din cadrul cartierului, se impune 
o reafirmare sau restructurare a rolului fiecărei străzi în parte în cadrul 
sistemului general de organizare a cartierului, folosind atitudini şi atribute 
contemporane cu privire la spaţiul străzii în cadrul sistemului de spaţii 
publice din interiorul oraşului (planşa Sistemul de străzi propus. Cartierul 
Timpuri Noi, București). 

Ca orice alt spaţiu public, spațiul public al străzii poate susţine şi afirma 
diverse aspecte printre care şi cele ecologice şi cele sociale.

Astfel, corespunzător Etapei 4 (Structurarea şi organizarea spaţiului 
determinat de noile insule urbane), am folosit ca exemple restructurarea 
posibilă a unor străzi de diferite categorii din cadrul cartierului.

Străzile de Categoria I şi II (magistrale şi de legătură), fiind cu un profil 
generos în cadrul sistemului de străzi ale cartierului, pot fi completate 
cu statutul de coridoare ecologice şi organizate ca atare - vegetaţie de 
aliniament dispusă în mai multe şiruri în lungul traseului străzii, pavaje 
permeabile, rigole deschise naturale, integrarea vegetaţiei spontane 
semnificative etc.

Străzile de Categoria III şi IV (colectoare şi locale) sunt străzile comunităţilor 
locale, ale unităţilor de vecinătate. Ele sunt propuse a fi tratate sub formă 
de 'shared space' cu o ierarhie a importanţei deplasării în care pe primul 
loc este cea pietonală.

Aici, pe lângă o reafirmare a ierarhizării diferitelor tipuri de deplasare, 
se impune şi o structurare a imaginii urbane a fiecărei străzi în parte: 
conturarea unor posibile fronturi, deschideri, perspective. Strada trebuie 
conceptualizată ca un parcurs configurat din suma elementelor ce se 
regăsesc în cadrul ei, fie ele naturale sau care aparţin mediului construit. 

O posibilă rezolvare constă în completarea, acolo unde este posibil, cu noi 
volume construite cu funcţiuni active pentru public la nivelul parterului 
şi care să cuprindă în rest locuri de parcare care să rezolve nevoile 
rezidenţilor şi să producă recuperarea suprafeţelor ocupate cu parcări din 
domeniul public, completată cu o amenajare atentă a spaţiului străzii cu 
diverse elemente naturale sau de mobilier urban care să confere spaţiului 
public o imagine identitară, mai precisă din punct de vedere al rolului său 
în cadrul mediului construit al cartierului.

O rezervă de spaţiu public ce poate fi redată pietonului sau să faciliteze 
deplasarea velo se regăseşte în organizarea existentă a marilor intersecţii 

din cadrul marilor ansambluri de locuit. Aici, proiectarea în favoarea 
deplasării în viteză cu automobilul este evidentă: raze mari de racord între 
străzile mediate în intersecţie, suprafeţe foarte mari atribuite sensurilor 
giratorii.

O restructurare a acestor mari intersecţii schimbând viziunea cu privire la 
cine are prioritate pentru utilizarea spaţiului, poate produce medii urbane 
mai apropiate de pieton, medii urbane ce pot fi transformate în spaţii verzi 
sau elemente de racord pentru coridoarele ecologice din cadrul sistemului 
verde al oraşului, medii urbane mai sigure, având în vedere faptul că traficul 
este calmat prin tratarea intersecţiei doar funcţional pentu deplasarea 
auto, şi nu pentru confortul auto.

Ca exemple s-au folosit marile intersecţii din zonă: intersecția Bulevardul 
ui Mircea Vodă  cu Bulevardul Octavian Goga și intersecția Bulevardului 
Octavian Goga cu Bulevardul Nerva Traian. Aici, prin reorganizarea 
intersecţiilor, spaţiul recuperat se propune a fi transformat în spaţiu 
verde public cu diverse utilizări. Aceste zone devin petice de habitat 
în cadrul diverselor coridoare ecologice ce se propun a fi dezvoltate în 
lungul străzilor importante ale cartierului, cu beneficii ecologice şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii rezidenţilor.

În plus Bulevardul Mircea Vodă ce traversează cartierul este propus a se 
transforma într-un bulevard pietonal de tip shared space având în vedere 
rolul funcțional pe care îl are în cadrul sistemului de circulații.
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Sistemul de străzi existent
Cartierul Timpuri Noi, București

  Străzi de categoria I - magistrale

  Străzi de categoria a II-a - de legătură

  Străzi de categoria a III-a - colectoare

  Străzi de categoria a IV-a - de folosință  
  locală
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Sistemul de străzi propus
Cartierul Timpuri Noi, București

  Străzi de categoria I - magistrale

  Străzi de categoria a II-a - de legătură

  Străzi de categoria a III-a - colectoare

  Străzi de categoria a IV-a - de folosință  
  locală

  Străzi noi propuse
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Sistemul circulații velo și shared space propus
Cartierul Timpuri Noi, București

  Trasee velo (benzi, piste biciclete)

  Stradă de tip 'shared space'
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Profil și plan de situație - existent Profil și plan de situație - propus

Stradă Categoria I - magistrală
Bulevardul Octavian Goga
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Perspectivă de atmosferă Bulevardul Octavian Goga
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Profil și plan de situație - existent Profil și plan de situație - propus

Stradă Categoria I - magistrală
Splaiul Unirii
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Profil și plan de situație - existent Profil și plan de situație - propus

Stradă categoria II - de legătură
Strada Foișorului
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Perspectivă de atmosferă Strada Foișorului
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Profil și plan de situație - existent Profil și plan de situație - propus

Stradă categoria III - colectoare
Strada Panait Cerna
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Perspectivă de atmosferă Strada Panait Cerna
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Profil și plan de situație - existent Profil și plan de situație - propus

Stradă categoria IV - de folosință locală
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Perspectivă de atmosferă Stradă categoria IV - de folosință locală
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Încadrare zone detalite
Cartierul Timpuri Noi, București

A. Intersecția Bulevardul Octavian Goga cu Bulevardul Mircea 
Vodă

B. Intersecția Bulevardul Octavian Goga cu Bulevardul Nerva 
Traian

Detalii tipologii de spații publice în cadrul cartierului

1. Detaliu curtea insulei (comunitatea vecinilor insulei urbane)

2. Detaliu centru local (comunitatea vecinilor unei grupări de 
insule urbane)

3. Detaliu centru de cartier (comunitatea unității de 
vecinătate)

4. Detaliu centru zonal
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Reorganizarea intersecţiei Bulevardul Mircea Vodă cu Bulevardul Octavian Goga
în vederea recuperării suprafeţei carosabile excendentare 
în beneficiul domeniului public pietonal şi al sistemului velo

Plan situaţie existentă Plan situaţie propusă
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Reorganizarea intersecţiei Bulevardul Mircea Vodă cu Bulevardul Octavian Goga
în vederea recuperării suprafeţei carosabile excendentare 
în beneficiul domeniului public pietonal şi al sistemului velo

Axonometrie situație propusă
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Reorganizarea intersecţiei Bulevardul Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga
în vederea recuperării suprafeţei carosabile excendentare 
în beneficiul domeniului public pietonal şi al sistemului velo

Plan situaţie existentă Plan situaţie propusă
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Reorganizarea intersecţiei Bulevardul Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga
în vederea recuperării suprafeţei carosabile excendentare 
în beneficiul domeniului public pietonal şi al sistemului velo

Axonometrie situație propusă
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Reorganizarea intersecţiei Strada Emil Gârleanu cu Strada Anastasie Panu
în vederea recuperării suprafeţei carosabile excendentare 
în beneficiul domeniului public pietonal

Plan situaţie existentă Plan situaţie propusă
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Detalii tipologii de spații publice în 
cadrul cartierului

1. Detaliu curtea insulei urbane 
(comunitatea vecinilor imediați)

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS
1. Clădiri de locuit existente
2. Grădina de fațadă - spațiu privat utilizat de cei ce locuiesc la parterul blocului
3. Incinta amenajata a insulei urbane - spațiu comun al comunității insulei  urbane
4. Clădire multifuncțională
 - Demisol/Parter - locuri de parcare auto și biciclete;
 - Învelitoare - locuri de joacă, spații socializare;
A. Loc de joacă pentru copii
B. Spații amenajate cu locuri pentru odihnă/socializare
C. Poartă acces zona de interior a insulei urbane (delimitare psihologică a spațiului) 

A. Zona construită a insulei urbane
B. Interiorul insulei urbane - spațiu comun al comunității insulei 
urbane

A.A.

A.
A.

B.

C.

C.

1. 1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

4.

A.

B.
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AXONOMETRIE ZONĂ DETALIATĂ - CURTEA INSULEI URBANE
1. Clădiri de locuit existente
2. Grădina de fațadă - spațiu privat utilizat de cei ce locuiesc la parterul blocului
3. Incinta amenajată a insulei urbane - spațiu comun al comunității insulei urbane
4. Clădire multifuncțională
 - Demisol/Parter - locuri de parcare auto și biciclete;
 - Învelitoare - locuri de joacă, spații socializare;

A. Loc de joacă pentru copii
B. Spații amenajate cu locuri pentru odihnă/socializare
C. Poartă acces zona de interior a insulei urbane (delimitare psihologică a spațiului) 

1.

1.

3.

4.

A.

A. B.

B.1.

2.

2.
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Detalii tipologii de spații publice în 
cadrul cartierului

2. Detaliu centru local (comunitatea 
vecinilor unei grupări de insule urbane)

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS
1. Clădiri de locuit existente
2. Grădina de fațadă - spațiu privat utilizat de cei ce locuiesc la parterul blocului
3. Spațiu public reprezentativ - centru local
4. Clădirea centralei termice de cartier refuncționalizată în spații comunitare multifuncționale
 
A. Loc de joacă pentru copii
B. Spații amenajate cu locuri pentru odihnă/socializare
C. Poartă acces zona de interior a insulei urbane (delimitare psihologică a spațiului)
D. Spațiu exterior multifuncțional pentru diverse evenimente comunitare 
E. Stradă de tip 'shared space'

A. Spațiu public reprezentativ centru local
B. Clădire centrală termică de cartier refuncționalizată
C. Noi insule urbane

A.

B.

C.

1.

1.

2.
B.

E.

C.

C.

C.

C.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

4.

A. B.

B.

C.

C.

D.

E.

2.
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AXONOMETRIE ZONĂ DETALIATĂ - CENTRU LOCAL
1. Clădiri de locuit existente
2. Grădina de fațadă - spațiu privat utilizat de cei ce locuiesc la parterul blocului
3. Spațiu public reprezentativ - centru local
4. Clădirea centralei termice de cartier refuncționalizată în spații comunitare multifuncționale
 
A. Loc de joacă pentru copii
B. Spații amenajate cu locuri pentru odihnă/socializare
C. Poartă acces zona de interior a insulei urbane (delimitare psihologică a spațiului)
D. Spațiu exterior multifuncțional pentru diverse evenimente comunitare 
E. Stradă de tip 'shared space'

1.

1.

1.

2.

2.

B.

B.
C.

D.

E.

1.

1.

3.

4.

A.

E.

E.
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Detalii tipologii de spații publice în 
cadrul cartierului

3. Detaliu centru de cartier 
(comunitatea unității de vecinătate)

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS
1. Clădiri de locuit existente
2. Grădina de fațadă - spațiu privat utilizat de cei ce locuiesc la parterul blocului
3. Spațiu public reprezentativ - centru de cartier
4. Grădiniță
5. Sală de sport - propunere
 
A. Loc de joacă pentru copii
B. Spații amenajate cu locuri pentru odihnă/socializare
C. Spațiu exterior multifuncțional pentru diverse evenimente comunitare 
D. Stradă de tip 'shared space'

A. Spațiu public reprezentativ centru de cartier
B. Grădiniță
C. Noi insule urbane

A.

B.

C.
C.

C.

C. C.
C.

C.

C.

1.
2.

B.

D.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

A.

A.

B.
C.

D.
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AXONOMETRIE ZONĂ DETALIATĂ - CENTRU DE CARTIER
1. Clădiri de locuit existente
2. Grădina de fațadă - spațiu privat utilizat de cei ce locuiesc la parterul blocului
3. Spațiu public reprezentativ - centru de cartier
4. Grădiniță
5. Sală de sport - propunere
 
A. Loc de joacă pentru copii
B. Spații amenajate cu locuri pentru odihnă/socializare
C. Spațiu exterior multifuncțional pentru diverse evenimente comunitare 
D. Stradă de tip 'shared space'

1.

1.

2.

2.

3.

A.

B.

B.C.

D. 1.

2.

4.

5.

A.

D.



84 85



86 87



88 89

Detalii tipologii de spații publice în 
cadrul cartierului

4. Detaliu centru zonal

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS
1. Clădiri de locuit existente
2. Spațiu public reprezentativ - centru de cartier
3. Clădire multifuncțională - propunere
4. Acces parcare subterană - propunere
 
A. Scuar verde amenajat
B. Malul Râului Dâmbovița "naturalizat" în dreptul scuarului verde amenajat
C. Stradă de tip 'shared space'

1.

C.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.
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AXONOMETRIE ZONĂ DETALIATĂ - CENTRU ZONAL
1. Clădiri de locuit existente
2. Spațiu public reprezentativ - centru de cartier
3. Clădire multifuncțională - propunere
4. Acces parcare subterană - propunere
 
A. Scuar verde amenajat
B. Malul Râului Dâmbovița "naturalizat" în dreptul scuarului verde amenajat
C. Stradă de tip 'shared space'

1.

1.

2.

3.

4.

C.

C.

A.

B.
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