




3



4



5

REGENERARE URBANĂ

“AGIA” – Un centru vechi, tihnit – Străzile Lipscani, Eforie, Mihai Vodă, 
Domnița Anastasia, Ion Brezoianu, Ilfov



6

Autori

Banca Mondială: 
Marcel Ionescu-Heroiu

Filofi și Trandafir Arhitectură
arh. Cătălin Trandafir
arh. Irina Filofi
arh. Pașca Igna Andreea
arh. Călin Craciun
arh. Bianca Fried



7

agie sf [At: M. COSTIN, ap. LET. I, 337/14 / V: ha~ / Pl: ~ii / E: agă + -ie] (Înv) 1 Organ
administrativ din sec. XVIII-XIX în Țara Românească și în Moldova, însărcinat cu
menținerea ordinii publice în capitală. 2 Sediu al unei agii (1). 3-4 Totalitatea
funcționarilor din această instituție. 5 Titlu de boierie. 6 Prefectură a
poliției. 7 Totalitatea funcționarilor din poliție. 8 (Îs) Ocolul ~i Parte centrală a capitalei
administrată de un vel-agă MDA2(2010)

tihnit, ~ă [At: (a. 1691) GCR î, 292/6 / V: (îvp) ticn~ / Pl: ~iți, ~e / E: tihni] 1-
2 a, av (Care este) liniștit Si: calm, pașnic. 3 a Mulțumit. 4 a Plăcut. 5 a (Înv; îlav) Pe
~e În liniște. 6 a (Înv; îal) Pe îndelete. MDA2(2010)



Cuprins

A. Introducere

B. Evoluție urbanistică

C. Repere arhitecturale și culturale

D. Intervenții urbanistice recente

E. Relaționarea cu vecinătățiile și propunerile urbanistice propuse/în derulare

F. Analize urbanistice – situație existentă

G. Analiză fond construit – situație existentă

H. Date și indicatori – Situația existentă VS situația propusă

I. Simboluri istorice și repere culturale în cadrul propunerii

J. Dotarea spațiului public – situația propusă

K. Propunere regenerare urbană

Detaliul 1 – Piața Curentul

Detaliul 2 – Piața Anticarilor

Detaliul A – Intersecție strada Eforie cu strada Alexandru Beldiman

Detaliu B – Strada Eforie

Detaliu C – Strada Brezoianu

Detaliu D – Starda Brezoianu

Detaliu E – Strada Domnița Anastasia

Detaliu F - Strada Domnița Anastasia

Detaliu G – Strada Lipscani

Detaliu H – Strada Lipscani

Detaliu I – Strada Mihai Vodă

Detaliu J – Strada Mihai Vodă

Detaliu K – Strada Ilfov

8

5

17

24

37

39

41

49

54

62

73

81

93

114

133

141

154

159

167

174

178

183

189

193

197



A. INTRODUCERE 

9



Timpurile, nevoile și oamenii care definesc
așezările din România se schimbă. Orașele, în
pofida inertiei, trebuie sa se adapteze.

Proiectul de față s-a născut în contextul acestei
nevoi, tot mai acută, de adaptare, iar subiectul se
concentrează pe un areal din centrul Bucureștiului,
determinat de Calea Victoriei, străzile Domnița
Anastasia, Eforie, Ilfov, Alexandru Beldiman, Mihai
Vodă, Lipscani și Ion Brezoianu. Zona studiată este
delimitată de bulevardul Regina Elisabeta (la nord),
Calea Victoriei (la est), Strada Anghel Saligny (la
vest) și Splaiul Independenței (la sud), se află în
centrul istoric al orașului și are toate valențele
pentru o extindere firească a zonei aflată la est,
reabilitată recent, cunoscută sub numele de
“Centrul Vechi”. La vest, peste râul Dâmbovița,
amplasamentul se învecinează cu Parcul Izvor, un
areal care se află, în acest moment, în studiu și care
va conține o pasarelă pietonală peste râu, gândită
să conecteze parcul de zona studiată în acest
proiect, consemnându-se astfel o primă nevoie a
proiectului de generatoare est-vest. La nord,
Grădinile Cișmigiu și insulele dintre Regina
Elisabeta și Sala Palatului (o altă zonă în proces de
dezvoltare), constituie și imprimă proiectului o
nevoie suplimentară, de conectare pe axa nord-
sud.

Sintetizând, regenerarea urbană propusă în acest
proiect primește un rol important, esențial în
coagularea intervențiilor actuale și viitoare din
zona istorică a orașului.
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IDENTIFICARE ZONĂ STUDIATĂ: “AGIA” – un centru vechi tihnit
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Încadrare în oraș N
Situație existentă
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Situație existentă
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NÎncadrare în context

Situație existentă



POVESTEA  ZONEI STUDIATE - “AGIA” – un centru vechi, tihnit
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Când spunem “Zona Agia”. ne referim la arealul din centrul Bucurestiului, delimitat
de Bulevardul Elisabeta, Calea Victoriei și cursul Dambovitei, în care, de-a lungul
istoriei (inclusiv astăzi), o mare parte din clădirile dominante au avut funcțiuni
asociate Justiției, Poliției și aparatelor complementare.

Arealul vorbește, prin bogăția de repere arhitecturale, despre timpuri diferite, vremuri
diferite și evenimentele istorice importante. Ilustrează, pe de-o parte, clădiri elegante,
cu scară umană, insule sedimentate și tronsoane de fronturi închegate, iar pe de altă
parte, intervenții disruptive sau contrastante, unele reversibile, altele nu. În final,
ansamblul nu se disociază, prin imagine urbană contrastantă, de caracterul general al
orașului București.
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1990 Vama Poștei



Aga (Vel) = prefectul poliției
Agia = poliția, prefectura poliției

Functia Agiei a fost diferită de-a lungul timpului, având și
menirea de armată pe vremea lui Mavrocordat. A inclus corpul
de pompieri pe la mijlocul secolului al XIX lea, de unde și turnul
de observatie și a avut funcția de judecătorie la un moment dat.
Locul de resedință a variat, de cele mai multe ori fiind resedința
șefului agiei.
Cea mai veche clădire documentată a Agiei există din anul
1812 când Marele Aga Alecu Ghica se mută împreună cu Agia
în casele lui Paun Islicarul aflate la intersecția Str. Bazaca cu Str.
Islicarilor, exact în locul în care începea Podul Târgului-de Afară
(Actuală Calea Mosilor). În aceste clădiri se afla înainte hanul
Bazaca. Resedința din strada Bazaca a fost distrusă aproape în
întregime în urma unui incendiu, iar mai târziu a fost
reconstruită într-un stil asemănător. Ulterior, la 1878 avea să
adăposteascp celebrul magazin "La Vulturul de mare cu Peștele
în Ghiare"
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Un raport polițienesc ne arată că teritoriul Bucurestiului a fost
împărțit în două regiuni concentrice până în anul 1774: “Ținutul
Agiei” care cuprindea centrul orașului și “Ținutul Periferic” care
cuprindea mahalalele orașului.

Sub domnia lui Alexandru Ghica, Vel Aga fiind Vornicul
Manolache Florescu, Agia și-a strămutat resedința în casele
proprii aproape de malul girlei pe la podul Mihai Voda în
spatele Ministerului de Comunicații și lucrări publice de mai
târziu, lângă Postul Central de Pompieri. Agia avea un foișor
pentru nevoile (pompierilor) tulumbagiilor care își aveau sediul
la poliție sub Vel Aga.

Începând cu 1859, șeful poliției primește titulatura franceză de
Prefect de poliție.
Pe la 1864 Prefectul Poliției la acea vreme, M. Marghiloman
raportează starea jalnică a clădirii și nevoia de a folosi un nou
local.
În vechiul local au rămas pompierii și închisoarea poliției până
în 1965.
Fiind într-o stare avansată de degradare, turnul de pompieri va
fi demolat iar casa propriu-zisă va rămâne în picioare pentru un
timp, ulterior fiind și aceasta demolată.
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Agia în 1854 . Bouquet – București (sus)
Agia în 1840 . Reconstituire de A. Poitevin-Scheletti (dreapta)
Agia în 1856 . Angerer (mijloc)
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Plan de situație

Situație existentă



B. EVOLUȚIE URBANISTICĂ - ILUSTRARE
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1927

Inundații București 1927 (sus)
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1927
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C. REPERE ARHITECTURALE ȘI CULTURALE
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Vama Poștei, clădire în stil neoromânesc este poziționată între străzile Lipscani și Mihai Vodă. Construită între anii1914-1926 după planurile arhitectului Statie Ciortan, clădirea este clasată ca 
monument istoric grupa B. În prezent, clădirea gazduiește birouri ale Poliției Române.

Palatul Vamei Poștei
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“Șantajul și etajul”
Nicolae Iorga însoțit de secretarul său, în liftul din sticlă ce urca în palatul inaugurat al ziarului „Curentul”, ar fi zis, arătând cu mâna: „Șantajul și etajul!” – mit urban

Clădirea Curentul, “construită la limita vestică a centrului vechi al municipiului București, la intersecția îngustată a străzilor Domnița Anastasia și Eforie, clădirea se prezintă ca un pion urbanistic al zonei.
Limbajul Art Deco-ului se remarcă încă de la nivel urbanistic, din poziționarea clădirii în raport cu spațiul public. Impresia de corp masiv, inserat până la limită în context, este sugerată chiar de
relaționarea fațadelor la stradă, prin parterul supraînălțat, soclul masiv și apropiat ca proporții de dimensiunea etajelor caselor învecinate. Astfel, prin contrastul volumelor și prin diferențele de scară,
insula devine o scenografie a proporțiilor, se creează un „loc”. E atât de corect exprimat „locul” prin construcție, încât nu poți să nu percepi tridimensionalitatea clădiri. “ Revista Igloo, arh. Claudia
Anamaria Chifor, 10 septembrie 2019

Palatul Curentul
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Palatul CEC, denumit la început Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie, este o clădire care abundă de istorie, ocupând o insulă marginită de Calea Victoriei, Strada Mihai Voda, Strada
Ilfov și Strada Ing. Gugliem Marconi. Cei care au pus piatra de temelie a noii clădiri, în iunie 1897, au fost Regele Carol I al României și Regina Elisabeta. Clădirea a fost realizată după planurile
arhitectului Paul Gottereau, cu elemente specifice din arhitectura franceză de la sfârșitul secolului XIX. Execuția a fost finalizată în anul 1900 iar construcția are cinci cupole de sticlă, una în mijloc și
patru așezate în colțuri, care pe langa rolul estetic ajută și la acustica spatiului interior.

Palatul CEC
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La începutul sec. XX, in annul 1919, la iniţiativa și cu străduința lui Nicolae Iorga, a luat ființă „Casa Anticarilor”, imobil construit după planurile arh. Edmond van Saanen-Algi. “Situată în Piața Belvedere
la nr. 2, undeva în spatele Palatului CEC, pe actuala poziție a turnului Bancorex, aceasta era o clădire cu o arhitectură interesantă, cu încăperi amenajate special, dotate cu rafturi pe care erau expuse
cărțile scoase la vânzare. Cu siguranță că, find și el un pasionat bibliofil, Iorga a trecut adeseori pragul acelui „templu” al cărţiilor. Acolo, în „Casa Anticarilor” și-au desfășurat activitatea Fogel Israel,
Pach Soil și Pach Mișu, ori Goldenberg Moritz. In 1940, cladirea își găsește sfârșitul după ce domnul general Ion Rascanu – primar, a găsit de cuviință să-i expulzeze în 8 colțuri diferite ale orasului, iar
pavilionul să fie demolat fără nici o explicație.”

Casa Anticarilor
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Pe lotul clădirii Bancorex, aflat între Palatul CEC si Magazinul Victoria, se afla Hotelul Francez Lafayette, clădire cu arhitectură belle-epoque și un stil parizian. Hotelul închidea armonios frontul spre
Calea Victoriei și o relaționare armonioasă cu Vama Poștei. Hotelul "a supravietuit" cutremurului din 1940, fiind totusi serios avariat. Autoritatiile nu au incercat refacerea lui, iar la cutremur din '77,
palatul a fost grav avariat, prabusindu-se chiar o latura a sa (dispre intersectia strazilor Lipscani si Domnita Anastasia). Ulterior, clădirea a fost demolată, în locul său ramânând un scuar verde până în
momentul construirii clădirii Bancorex.

Bancorex / Hotel de France
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Clădire în stil eclectic, clasată ca monument istoric, parte a ansamblului de arhitectură Domnița Anastasia, mostră de stradă centrală bucureșteană a epocii.

Casa Domnita Anastasia 5
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Casa de pe strada Domnita Anastasia nr.7 este clasată ca monument istoric și face parte din ansamblul de arhitectură Domnița Anastasia, mostră de stradă centrală bucureșteană a epocii.
Casa a aprținut pictorului Gehorghe Tattărescu, care cumpără două propietăți vecine în 1855 și realizează o extindere a unei construcții existente. După moartea sa, el lasă moștenire casa nepoatei
sale, iar mai târziu, aceasta transformă clădirea în casa-muzeu a pictorului.

Casa-muzeu a pictorului Gheorghe Tattarescu

Curte interioară



Casa de pe strada Domnita Anastasia nr.9 este clasată ca monument istoric și face parte din ansamblul de arhitectură Domnița Anastasia, mostră de stradă centrală bucureșteană a epocii.
Primul propietar al acestei case a fost bancherul Zerlendi Cristofi. După primul Război Mondial, negustorul Gavril Cosma devine propietar și deschide o lăptarie la parterul acesteia. După moartea
negustorului, cei 5 fii ai săi moștenesc propietatea, aceasta aflându-se și astăzi în posesia familiei.
Clădirea ocupă în proporție de 100% terenul pe care îl deține. Are o forma triunghiulară, cu pivniță, parter, etaj și pod.

Casa Gavril Cosma
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Casa Domnita Anastasia 11

Casa de pe strada Domnita Anastasia nr.11 este clasată ca monument istoric și face parte din ansamblul de arhitectură Domnița Anastasia, mostră de stradă centrală bucureșteană a epocii.
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Casa de colț Brezioanu 8

Casă în stil neogotic, parte a ansamblului de arhitectură Domnița Anastasia. 



Strada Brezoianu nr. 7 , la intersectie cu strada Domnita Anastasia. 
Bloc BELVEDERE, prăbușit  la cutremurul din 1977. În locul acestuia, a fost construită clădirea pe care o vedem astăzi, imobil P+10, având funcțiune de locuire și parter comercial. 

Bloc Belvedere
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1960 2020
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Casa de pe strada Ion Brezoianu nr.9, a fost construită în anul 1933, sub coordonarea arhitectului Iancu Feldstein.  

Casa Ion Brezoianu 9
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Cinemateca Eforie. Strada Eforie 2. Arh. Jean Monda 1945-1947

Cinemateca Eforie
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Imobilul în care se află astăzi Magazinul ''Victoria'' a fost construit în 1928, după planurile arhitectului Herman Clejan. Clădirea a găzduit în perioada interbelică luxosul magazin ''Galeries Lafayette'',
care fusese denumit astfel după celebrul magazin din Paris construit în 1912. A fost primul mare magazin universal din România, după modelul magazinelor cu spaţii mari de expunere din Paris. Era un
magazin modern, luxos, dotat cu lift, având în interior coloane şi pe jos marmură.

Socec / Victoria
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Mihai Vodă 15, monument de arhitectură categoria B, având ca datare sfârșitul secolului XIX – prima jumatăte a secolului XX

Mihai Vodă 15



56

Mihai Vodă 13, monument de arhitectură categoria B, având ca datare sfârșitul secolului XIX – prima jumatăte a secolului XX

Mihai Vodă 13
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Mihai Vodă 11, monument de arhitectură categoria B, având ca datare sfârșitul secolului XIX – prima jumatăte a secolului XX

Mihai Vodă 11
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Mihai Vodă 9, monument de arhitectură categoria B, având ca datare sfârșitul secolului XIX – prima jumatăte a secolului XX

Mihai Vodă 9
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Clădirile de pe Mihai Vodă 5 și 7 sunt monumente de arhitectură categoria B, având ca datare sfârșitul secolului XIX – prima jumatăte a secolului XX

Mihai Vodă 7 si 5
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Mihai Vodă 1, monument de arhitectură categoria B, având ca datare sfârșitul secolului XIX – prima jumatăte a secolului XX

Mihai Vodă 1



D. INTERVENȚII RECENTE ÎN ZONĂ

61



62

Intervenții recente
În arealul studiat, în ultimii ani, au fost realizate o serie de
intervenții la nivelul spațiului public, însă, cu o singură excepție,
acestea nu au avut puterea să producă efecte semnificative la
nivelul utilizării spașiului și imaginii urbane, în ansamblu ei.

Majoritatea intervențiilor au fost reprezentate de intervenții asupra
finisajelor, înlocuiri de pardoseli pe profil stradal existent (strada
Eforie, strada Brezoianu, strada Lipscani), instalare de bolarzi pe
anumite sectoare și intervenții asupra instalațiilor.

Dacă prin introducerea cablurilor în subteran, imaginea aeriană a
fost ameliorată, înlocuirea pardoselilor fără reprofilarea sau
intervenirea pe profilul stradal anterior nu a produs o ordonare la
nivelul percepției urbane. Lipsa delimitărilor pietonal carosabil,
lipsa clasificarii și a structurării spațiului public au determinat ca, în
pofida îmbunătățirii finisajelor, utilizarea acestuia sau, mai precis
spus, lipsa de utilizare a acestuia să se perpetueze.

Studiu de caz
În schimb, arealul beneficiază, aleatoriu, de ceea ce ar putea fi
încadrat ca studiu de caz. Din motive care nu țin de calitatea
spațiului urban, în jurul Palatului Vamei Poștei a fost fost realizate
limitări ale circulației rutiere și transformari ale străzilor adiacente
în parcaje pentru personalul instituției. Acest aspect, suprapus cu
nevoia acută de zone pietonale și apariția unor mici dotări
publice, au transformat arealul respectiv, în pofida unei mobilări
urbane corespunzătoare, într-un areal dezirabil, populat acum de
locuitorii orașului.



E. RELAȚIONAREA CU VECINATĂȚIILE ȘI CU PROPUNERILE URBANISTICE PROPUSE SAU ÎN DERULARE
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Legendă

Relaționări pietonale cu arealul “Centrul vechi”

Relaționări pietonale cu alte zone

Legături nou propuse conform PUZ Parc Izvor, Pod Mihai Vodă

Pod pietonal propus conform PUZ Parc Izvor, Pod Mihai Vodă

Elemente

Spații publice principale propuse

Spațiu verde propus

Plan relații zonale, repere, legături, zone verzi

Legături existente și relații viitoare

Diagrama prezintă relații și legături cu zonele
perimetrale funcționale, precum si cu cele propuse
pentru regenerare prin planurile urbanistice
zonale dezvoltate de municipalitate.
Identificăm, astfel, zonele cu potențial de
dezvoltare, respectiv arealuri care au capacitatea
de a prelua funcția de agregator urban.

Propunerea

În completare PUZ Parc izvor, propunerea de față
aduce în dezbatere limitarea accesului carosabil
public pe strada ing. Anghel Saligny și realizarea
unei dale pietonale neîntrerupte între podul nou
propus și arealul studiat.
Prin această propunere, scuarul Monumentului
Holocaustului, noul pod, Palatul Vamei Postei si
propunerea Pieței Anticarilor, respectiv curtea
primăriei și arealul ISU generează un ansamblu
continuu de spații publice. Specificitatea
specifice.



F. ANALIZE URBANISTICE – SITUAȚIA EXISTENTĂ
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Raport suprafață mineral / vegetală

Calitatea spațiului verde

Legendă

Spațiu mineral

Spațiu verde

Spațiul studiat are un caracter urban, este dominat
de suprafețe minerale, având, pe alocuri, foste
plantări de aliniament, acum discontinue.
În istoria recentă, au existat două spații verzi
amenajate în areal. Astăzi, acestea nu mai există

Primul spațiu verde, reprezentat de scuarul verde
din fața Palatului Vamei Poștei, amenajat odată cu
construirea Palatului, a fost modificat recent, prin
amplasarea Memorialului Holocaustului. În urma
lucrărilor, au fost păstrați o parte din arborii
originali.

Cel de-al doilea spațiu verde a avut o viață scurtă.
Acesta a fost amenajat pe amprenta fostului Hotel
Francez, după demolarea acestuia. După revoluție,
pe același amplasament dar și pe o parte din
arealul stradal delimitat de parc și Palatul Vamei
Poștei, a fost construită clădirea Bancorex.
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Coerența fronturilor stradale

Front urban

Legendă

Geometria aliniamentului stradal

Zona prezintă un mod de construire compact.
Clădirile formează fronturi continue în jurul unor
insule de diferite dimensiuni. În acest moment,
există anumite discontinuități în frontul străzilor
Lipscani și Eforie.
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Aliniere la cornișă

Analiză urbanistică existentă

Legendă

Fronturi/ Volumetrie

In acest format compact, la nivel de insulă,
volumele fronturilor sunt constituite relativ
uniform. Diferențele de scară, ignorând inserțiile
agabaritice, sunt generate de specificul distinct al
insulelor.
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Scara urbană

Aliniere la cornișă

Legendă

Cornișă insul

In silueta volumelor se citeste o aliniere la cornișă
care este pregnant specifică fiecarei insule. Linia
cornișelor determină scara urbană și profilul
spatiului public.
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Logica și volumetria spațiului public

Fronturi construite și aliniere la cornișă

Legendă

Cornișă insul

Fronturi/ Volumetrie

Suprapunerea dintre geometria fronturilor și linia
generată de cornisele clădirilor identifică reperele
care nu se înscriu coerent în volumetria spatiului
construit.
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Volumetrii ieșite din scara urbană

Disfuncționalități verticale

Legendă

Obiecte/ Părți de obiecte ieșite din scara urbană

Cornișă insule

Fronturi/ Volumetrie

Diagrama evidențiază părtile din obiecte care nu
se înscriu coerent în volumetria spațiului construit.
Se evidențiază, astfel, inserția interbelică de pe
Brezoianu în raport cu insula din care face parte și
turnul Bancorex, a cărui scară devine dominantă în
peisaj
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Non volum în fronturile construite

Discontinuitate în frontul stradal

Legendă

Regulă locală posibilă

Discontinuitate în front/ aliniere la cornișa

Obiecte/ Părți de obiecte ieșite din scara urbană

Cornișa insule

Fronturi/ Volumetrie

Diagrama identifică și evidențiază elementele non-
volum din continuitatea frontului stradal.



G. ANALIZA FOND CONSTRUIT - SITUAȚIA EXISTENTĂ
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Legendă

Clădiri cu bulină roșie

Clădiri reabilitate

Plan situație clădiri cu risc seismic

Situație existentă

Identificarea imobilelor încadrate în categoria 
clădirilor cu risc seismic (“bulină roșie”)
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Legendă

Clădiri clasate ca monument istoric

Plan identificare monumente istorice

Situație existentă

Diagrama identifică construcțiile clasificate, în
acest moment, ca monumente istorice și culturale.
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Legendă

FUNCȚIONAL – construcții utilizate / locuite

SEMI-FUNCȚIONAL – construcții utilizate parțial

NEFUNCȚIONAL – construcții neutilizate

Plan stare clădiri

Situație existentă

Analiza relevă situația funcțională a clădirilor,
generând o imagine de ansamblu asupra zonei.
Indiferent de motivație, observăm un procent
semnificativ de clădiri sau spații neutilizate în
acest moment. Dintre acestea, o parte este
constituită de clădiri abandonate, fapt care
generează o probabilitate mare de accentuare a
degradării acestora.
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Legendă

Instituții și servicii publice

H.O.R.E.C.A.

Rezidențial

Mixed-use residențial+comercial

Mixed-use birouri+comercial

Instituții culturale / muzee

Plan identificare funcțiuni

Situație existentă

Analiza prezintă distribuirea diferitelor tipuri de
funcțiuni pentru fiecare clădire, de-a lungul
arealului studiat. Dintre aceste funcțiuni, se
evidențiază două categorii. Observăm un procent
mare de clădiri (inclusiv cele cu funcțiune
rezidențială) care prezintă, la nivelul parterului,
spații care au fost concepute sau au fost
transformate în spații comerciale și un procent
semnificativ de clădiri destinate instituțiilor
publice, în mod special instituțiilor asociate
Ministerului Afecerilor Interne și al justiței.



H. DATE ȘI INDICATORI . SITUAȚIA EXISTENTĂ VS SITUAȚIA PROPUSĂ
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Plan organizare parcaje

Situația existentă

Legendă

Locuri de parcare administrate

Mașini parcate neregulamentar

În prezent, parcajele publice sunt organizate pe
toate străzile din arealul studiat, existând, în plus,
organizate și insule suplimentare de parcaje.
O parte dintre mașinile care utilizează zonă
aparține personalului instuțiilor prezente în areal.
În plus, străzile adiacente Palatului Vamei Poștei
sunt închise circulației publice pentru a prelua
funcțiunea de parcare pentru personal. Platforma
adiacentă Memorialului Holocaustului este, de
asemenea, amenajată ca parcare publică, pe sol.
Mai observăm că anumite curți interioare conțin
parcaje pentru rezidenți sau pentru personal.
Suplimentar zonelor amenajate de către
administrație, căile de circulație, respectiv spațiul
destinat circulației pietonilor devin, adesea, spații
incognito de parcare.

P P

P

P

P

P

P

Parcajele de pe domeniul public sunt, în acest moment, 
organizate astfel:

Număr locuri de parcare stradale: 268 locuri
Număr locuri de parcare Platformă amenată în fața 
Monumentului Holocaustului: 80 locuri
Număr locuri de parcare areal Palatul Vamei Postei MAI: 74 
locuri
Total: 422 locuri de parcare
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Legendă

Spațiu carosabil

Acces auto

Fond construit

Spațiu verde public

Râul Dambovița

Plan organizare circulații auto

Situația existentă

Analizând contextul, vecinătățile, nevoile zonale și
organizarea existentă a circulațiilor auto înțelegem
că arealul nu conține nicio rută majoră de
circulație, fiind delimitat pe toate laturile de căi
principale de circulație. Circulația auto din
interiorul arealului este generată de locuitori,
personalul instituțiilor și funcțiunile cu public,
reperele indicând faptul că aceasta apare ca
necesară, în principal, prin prisma locurilor de
parcare din areal, și nu datorită circulației de
tranzitare. Astfel, acest scenariu permite o
flexibilitate ridicată în privința reorganizării
circulațiilor și spațiului public, în ansamblul său.
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Legendă

Spațiu carosabil propus în incintă

Spațiu carosabil propus conform PUZ Parc Izvor, Pod Mihai Vodă

Pod pietonal conform PUZ Parc Izvor, Pod Mihai Vodă

Spațiu carosabil existent

Spațiu cu control acces auto pentru riverani, aprovizionare, intervenție

Acces auto

Parcări supraterane propuse = 30 locuri (16 stații de încarcare)

Parcări subterane propuse

Fond construit

Spațiu verde public

Dambovița

Plan organizare circulații auto și parcaje

Situația propusă

Propunerea de reorganizare a circulațiilor auto
este structurată astfel:
1. Organizează arealul în format de insulă și il
degrevează de circulația de tranzitare
2. Instituie sensuri unice, în buclă, pentru circulație
de tip drop-off
3. Permite accesul riveranilor pe proprietați,
respectiv în curțile interioare ale insulelor
4. Creează locuri de parcare cu caracter temporar
pentru aprovizionare și alte nevoi de scurtă durată.
5. Creează locuri de parcare pentru autobuze
turistice
6. Creează locuri de parcare pentru taxi
7. Creează un număr limitat de locuri de parcare
stradale pentru autovehicule electrice, dotate cu
stație de încărcare
8. Translatează parcajele publice stradale în parcaj
subteran propus PUZ Parc Izvor, lângă
Monumentul Holocaustului și propune înglobarea
unui necesar diminuat de locuri de parcare pentru
angajații MAI în parcaj PUZ Parc Izvor
9. Propune diminuarea numărului total de parcări
existente în scopul încurajării deplasării cu
mijloace de transport alternative.
9. Păstrează căile de circulație ale autospecialelor
și ale vehiculelor de intervenție MAI si ISU

Propunerea de organizare a circulațiilor cu
mijloace alternative este structurată astfel:
1. Maximizează spațiul destinat circulației
pietonale
2. Organizează trasee de tranzit pietonal, respectiv
trasee de slow-walk
3. Creează infrastructură VELO, inclusiv spații de
parcare a bicicletelor
4. Creează rețea și stații pentru infrastructură
gratuită velo municipalitate



82

Legendă

Suprafață auto = 13550 mp

Suprafață pietonală inclusiv suprafață parcaje abuzive = 9200 mp

Limita zonei studiate

Raport și suprafețe auto vs suprafețe pietonale

Situația existentă

Analiza indică raportul existent dintre spațiile 
pietonale și spațiile carosabile. Astăzi, arealul este 
inundat de autovehicule.

Cca 35 % suprafață circulații 
pietonale și 0% suprafață spații 
publice amenajate
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Raport și suprafețe auto vs suprafețe pietonale

Situația propusă

Legendă

Suprafață auto = 3450 mp

Suprafață pietonală = 19300 mp

Limita zonei studiate

Propunerea prioritizează mijloacele sănătoase de
deplasare și activitațile de relaxare în spațiul
public, alocând spațiului auto un necesar strict de
deservire a zonei.

Cca 85 % suprafață circulații 
pietonale și spații publice 
amenajate
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Legendă

Arbori existenți = 39

Limita zonei studiate

Plan plantări existente

Situația existentă

Analiza prezintă situația plantărilor din arealul
studiat. Se observă ușor lipsa zonelor verzi și a
plantărilor, tot mai acut necesare pentru
combaterea poluării și a îmbunătățirii calității vieții.

Arbori existenți = 39
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Plan plantări propuse

Situația propusă

Legendă

Arbori propuși = 162

Arbori existenți = 39

Limita zonei studiate

Propunerea introduce în areal un număr important
de arbori nou plantați.

Amplasarea acestora caută să îmbunătățească
calitatea aerului prin fixarea particulelor de praf fin,
producerea de aer oxigen și crearea unor
coridoare de aer care să realizează o răcorire prin
evaporare și umbrire. Plantările sprijină
managementul de apă, iar amplasarea acestora
urmărește atent calitatea arhitecturală a fronturilor
construite și a contextului istoric.

Propunerea păstrează o atmosferă urbană și
utilizează plantările în procesul de structurare al
spațiului public. Joncțiunile cu căile majore de
circulație sunt tratate prin supraplantări pentru
atenuarea zgomotului în areal, precum și pentru o
marcarea și invitație către trasee pietonale nou
create.

Plantarea, în grup sau solitar, în anumite puncte
cheie ale spațiului, alterează favorabil scară
urbană, diminuând impactul clădirilor înalte
asupra utilizatorului și a percepției spațiului public.

Arbori total = 201



I. SIMBOLURI ISTORICE ȘI REPERE CULTURALE ÎN CADRUL PROPUNERII
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Propunerea caută o revenire la finisajul
spațiului urban istoric – piatră naturală
cubica/ rectangulară.

Circulațiile pietonale vor fi compuse din
areale cu tratamente diferite pe suprafață
de călcare (rugos/neted), distribuind
natural rutele de circulație și pe cele de
loisir.

Pe căile de circulație auto, se vor utiliza
pardoselile rugoase, pentru reducerea
vitezei de deplasare

Simboluri și repere istorice
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Marcarea țesutului istoric și a evoluției
acestuia ca instrumente de conștientizare
a trecutului și a istoriei.
Noile pardoseli vor prelua și prezenta într-
o manieră fină istoria locului. Propunerea
va marca, prin detalii subtile, insulele
urbane dispărute și multiplele straturi ale
profilului stradal.

1927

1943

2000

Simboluri și repere istorice
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Jocul de dale din piatră fină ne va
aminti de profilul vechiilor trotuare,
păstrând, în continuare, aspectul
funcțional al acestora

Simboluri și repere istorice
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Apa va consitui, în continuare, un element 
al spațiului public. Instalațiile vor avea atât 
rol funcțional, cât și recreativ.

Simboluri și repere istorice
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Încă din 1871, Bucureștiul a beneficiat de
implementarea mijlocelor de transport
modern – la acel moment – precum
rețeaua de tramvaie trase de cai sau, mai
târziu, a celor electrice. Hărțile istorice ne
arată prezența, în areal, a unor rute de
tramvai (vezi harta sus), iar liniile sinuoase
ale noii propuneri caută să amintească de
aceste rețele și de importanța lor în
dezvoltarea orașului.

Simboluri și repere istorice
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Piațeta Anticarilor.
Casa Anticarilor, un reper cultural
interesant al zonei, generează, conceptual,
noua piațetă care îi va purta numele. Piața
Anticarilor va fi un spațiu cultural, de
relaxare, care va încuraja cititorul să se
imerseze, în umbra copacilor, într-o lectură
urbană.

Simboluri și repere istorice
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Piațeta Curentul.
Sistematizarea zonei și apariția străzii
Eforie aduc în geometria țesutului o
clădire de colț (sediul publicației
Curentul), capăt de perspectivă și
generatoare a spațiului alcătuit de
intersecția străzii Eforie cu fosta Belvedere,
actuala Domnița Anastasia.
Clădirea definește categoric compoziția
spațiului public, iar noua propunere se
subordonează acestei calități.

Simboluri și repere istorice



J. DOTAREA SPAȚIULUI PUBLIC – SITUAȚIA PROPUSĂ
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Pardoselile propuse vor fi realizate din piatră
naturală granit, în diferite formate.
Geometria și tipul de finisaj vor varia în
funcție de aplicație: de la piatră cubică de
talie mică și dale rectangulare cioplite, la
lastre de piatră finisate lis. Pentru deplasare
în ritm alert, vor exista trasee realizate din
dale de format mare periate.
Pentru deplasarea persoanelor cu deficientă
de vedere vor exista rețele realizate in dale
tactile, confecționate din piatră naturală.
Finisajul principal se va realiza din piatră
rectangulară, similară celei istorice. Rigolele
de colectare se vor realiza din rigole de tip
nișă și rigole de suprafața direcționale.

Dotarea spațiului public – situația propusă

PARDOSELI ȘI FINISAJE
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Detaliile de joncțiune cu fațadele clădirilor și
alte elemente neregulate, respectiv
bordurările diferitelor elemente cu forme
nerectangulare se vor realiza din piatră
cubică de talie mică. Diferențele de nivel și
anumite detalii de bordură se vor realiza din
blocuri masive de piatră. Rampele de
legătură se vor realiza, de asemenea, din
blocuri masive de piatră.
În cea mai mare parte, grosimile
pardoselilor vor avea cca 10 cm și se vor
monta în sistem permeabil, neetanș.

Dotarea spațiului public – situația propusă

PARDOSELI ȘI FINISAJE
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Organizare adaptivă

Propunerea va utiliza, preponderent,
mobilier urban mobil. Nevoia de
flexibilitate, în cadrul diferitelor scenarii de
utlizare temporară, precum și nevoie de
adaptare facilă la nevoile utilizatorilor se
vor concretiza prin utilizarea unor colecții
de bănci ergonomice și fotolii individuale.
Anumite puncte cheie din cadrul
amenajării vor fi deservite de volume
masive, realizate din piatră, iar un procent
din locurile de șezut va fi dotat cu prize de
încărcare pentru dispozitive electronice.

MOBILIER URBAN

Dotarea spațiului public – situația propusă
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Spațiul carosabil va fi delimitat de spațiul
pietonal cu ajutorul bolarzilor prefabricați.
Bolarzii vor fi realizați din oțel galvanizat
vopsit și vor conține, în anumite puncte
cheie, surse de iluminare indirectă.
Pentru accesul riveranilor, mașinilor de
intervenție, de colectare deșeuri și de
aprovizionare în zonele pietonale, se vor
instala bolarzi rectractabili.
Pentru facilitarea orientării, se va realiza o
rețete de indicatoare de orientare (străzi,
dotări publice, puncte turistice, etc);
Se vor desemna zone pentru instalarea
panourilor de afisaj stradal public.

GHIDARE ȘI ORIENTARE

Dotarea spațiului public – situația propusă
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În cadrul proiectului, se vor instala modele
arhitecturale de tip macheta, în diferite
etape de evoluție a zonei, atât pentru
persoanele cu dificultăți de vedere, cât și
pentru informarea publicului larg. La
nivelul pardoselilor, se vor realiza marcaje
informative despre o serie de clădiri și
detalii cu referință istorică, propuse în
amenajare. Complementar, se va dezvolta
o rețea de informare și educare, cu titlul
de telescop istoric, detaliată în capitolele
următoare.

Dotarea spațiului public – situația propusă

GHIDARE EDUCATIVĂ



ILUMINAT
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Conceptul de iluminat al propunerii se
dezvoltă pe o serie de paliere, urmărește
nevoile de siguranță și se subordonează
conceptului general de adaptabilitate al
proiectului.

Iluminat arhitectural de tip uplight, indirect
– accentuează detaliile de arhitectură ale
fronturilor construite și creează un fundal
calm pentru desfășurarea socială.

Iluminatul vegetație de tip uplight, indirect
– devine o piesă complementară primului
palier și păstrează desenul arborilor pe
timp de noapte.

Iluminat de detaliu indirect – închide
iluminatu indirect adaugând volumetriilor
amenajării surse de iluminat indirecte,
calde, menite să transmită utilizatorului o
senzație de calm.

Iluminatul tehnic de tip downlight – rezolvă
necesitățile tehnice și de siguranță pe căile
de circulații. Pentru o imagine curată, acest
palier va fi rezolvat cu ajutorul stălpilor
multidirecționali, cu capacitate de a
proiecta necesarul de lumină dintr-o
singură sursă.
În funcție de rolul pe care îl deservesc,
stâlpii de iluminat multidirecționali se vor
clasifica în 3 categorii de înălțime și număr
de surse (Maxi – utilizați în cadrul piațetelor;
Midi – utilizați pentru iluminatul stradal și
Mini – utilizați ca surse complementare în
anumite zone de sezut;

Dotarea spațiului public – situația propusă



VEGETAȚIE
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Plantarea de arbori se va realiza cu arbori de
talie mare și medie, realizându-se o
distribuție particularizată contextului.
Plantările de spații verzi se vor realiza cu
vegetație joasă și insule de gazon.

Toate plantările de arbori vor avea grilaje
pietonale de protecție realizate din oțel
galvanizat.

Dotarea spațiului public – situația propusă



105

Amenajarea determină și pregătește anumite
poziții care vor fi destinate amplasării, cu
caracter temporar, a chioșcurilor cu dotări
publice. În aceeași rațiune, se vor delimita și
pregăti poziții pentru chioșcuri sau foodtruck-
uri, cu caracter de ședere limitat. Dotările de
bază vor fi completate de realizarea unei toalete
publice în subteran, în corelare cu parkingul
subteran propus prin puz sau solitară. Pentru
colectarea selectivă a deșeurilor, se vor instala
coșuri de gunoi stradal.

Dotarea spațiului public – situația propusă

FACILITĂȚI DE BAZĂ
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Apa va constitui un element prezent în spațiul
public, atât prin instalațiile cu rol recreativ cât și
prin dotarea acestuia cu cișmele cu apă
potabilă;

Dotarea spațiului public – situația propusă

FACILITĂȚI DE BAZĂ
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Propunerea încurajează deplasarea
pietonală, velo, cu mijloacele de
transport în comun și cu mijloce de
transport bazate pe energie alternativă.
Astfel, vor fi realizate trasee și standuri
pentru biciclete / Standuri de încărcare
pentru bicilete electrice, parcaje
stradale exclusive pentru autovehicule
electrice, dotate cu stații de încărcare.
Stand-uri de taxi vor fi dotate, de
asemenea, cu stații de încărcare
vehicule electrice

Intreg spațiul urban dotat cu WiFi,
pentru a permite turiștilor sa exporeze
zona, prin intermediul codurilor QR
(date despre obiective truistice, orarul
și locația mijloacelor de trabnsport în
comun, meniuri la restaurant, etc.);

Dotarea spațiului public – situația propusă

CIRCULAȚIE ȘI TEHNOLOGIE



K. PROPUNERE REGENERERE URBANĂ
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Propunereaa reorganizeaă spațiul public, 
identificând și generând noi structuri în 
cadrul acestuia.  Favorizează circulațiile 
velo și pietonale, păstrând, acolo unde 
necesar, circulația carosabilă la nivel de 
acces riverani, intervenții, aprovizionare și 
drop-off. Diminuează suprafața carosabilă, 
eliminând, parțial, mașina de pe anumite 
străzi și instituind sensuri unice, în buclă.

Generează buzunare urbane , trasee de 
plimbare și piațete cu rol coagulant. 
Constituie zone precise pentru dotări 
publice și permite, prin amenajarea 
flexibilă, organizarea facilă de evenimente 
publice. Utilizează conceptul de 
adaptibilitate în raport cu viața socială și 
introduce trasee ecologice în centrul 
istoric, fără să denatureze caracterul 
urban. Realizează conexiuni pietonale cu 
centrul vechi și cu axele nord-sud si est-
vest și propune două noi piațete:
-piațeta “Curentul”, la intersecția Domnița 
Anastasia cu Eforie, după numele clădirii 
care a definit geometria spațiului public și
-piațeta “Anticarilor”, la nodul dintre 
Lipscani și Mihai Vodă, după numele fostei 
clădirii construite la inițiativ lui Nicolae 
Iorga

Plan propunere regenerare urbană

109



Propunereaa reorganizeaă spațiul public, 
identificând și generând noi structuri în 
cadrul acestuia.  Favorizează circulațiile 
velo și pietonale, păstrând, acolo unde 
necesar, circulația carosabilă la nivel de 
acces riverani, intervenții, aprovizionare și 
drop-off. Diminuează suprafața carosabilă, 
eliminând, parțial, mașina de pe anumite 
străzi și instituind sensuri unice, în buclă.

Generează buzunare urbane , trasee de 
plimbare și piațete cu rol coagulant. 
Constituie zone precise pentru dotări 
publice și permite, prin amenajarea 
flexibilă, organizarea facilă de evenimente 
publice. Utilizează conceptul de 
adaptibilitate în raport cu viața socială și 
introduce trasee ecologice în centrul 
istoric, fără să denatureze caracterul 
urban. Realizează conexiuni pietonale cu 
centrul vechi și cu axele nord-sud si est-
vest și propune două noi piațete:
-piațeta “Curentul”, la intersecția Domnița 
Anastasia cu Eforie, după numele clădirii 
care a definit geometria spațiului public și
-piațeta “Anticarilor”, la nodul dintre 
Lipscani și Mihai Vodă, după numele fostei 
clădirii construite la inițiativ lui Nicolae 
Iorga

Plan propunere regenerare urbană
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Plan propunere circulații auto
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TRĂSĂTURI CHEIE

112



Adaptibilitate și plurivalență
Noua piațetă Curentul, un spațiu-caleidoscop al 
istoriei, cu fronturi contrastante și reprezentative 
pentru anumite etape din istoricul orașului și al 
zonei, evidențiază, în noua sa organizare, întocmai 
această diversitate stilistică și evolutivă. 

În față, clădirea art-deco Curentul, în dreapta: 
Ansamblul protejat de arhitectură Domnița 
Anastasia, în fundal: turnul Bancorex.
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Perspectivă Intersecție
Str.Eforie cu Str. Domnița Anastasia –
Piațeta Curentul
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Perspectivă Piața Curentul

Mai mult verde
Vegatația, în triplu alinament, reduce, pe anumite 
tronsoane cheie, scara urbană la nivelul frontului 
sudic, ansamblu protejat de arhitectură, 
permitând, astfel, utilizatorului să nu perceapă 
frontul masiv (p+10) de pe nord. 

Plantarea relaționează cu clădirea Curentul printr-
o subordonare în raport cu simetria fațadei 
acesteia: utilizatorul întrezărește, printre frunzele 
copacilor, silueta clădirii, însă percepe scara 
piațetei în raport cu frontul istoric de pe sud.

La nivel de pardoseală, nu se realizează 
diferențieri între platformele pietonale și cele 
auto, urmărindu-se, în acest mod, maximizarea 
percepției spațiului pietonal. Jocul subtil de 
finisaje prezintă vizitatorului țesutul istoric și trama 
stradală, acum dispărute. Stereotomia 
pardoselilor relevă etape din viața zonei, 
urmărind, alături de alte elemente, atingerea unei 
anumite componente de conștientizare a istoriei.



Conștientizarea trecutului făcută simplu
Continuând efortul de relaționare cu trecutul, 
propunerea introduce instalația telescopul istoric, 
un obiect de reprezentare analog, in situ, inspirat 
din formele unui aparat de fotografiat cu burduf. 
Telescopul istoric apare în diferite zone din cadrul 
proiectului și are rolul de a submersa copiii, și nu 
numai, în fotografii istorice realizate din exact 
același punct de vedere.

Perspectivă Intersecție
Str.Brezoianu cu Str. Domnița
Anastasia
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Diversitate . O casă cu camere frumoase
Întreaga zonă devine una fluidă, un spațiu de 
găzduire a interacțiunii sociale. Diferitele străzi, 
buzunare și piațetele, fiecare cu personalitate 
proprie, compun diversitatea zonei și contribuie la 
atractivitatea acesteia.
Propunerea încurajează această diversitate și o 
accentuează prin mijloace subtile, care nu 
distorsionează imaginea unitară a regenerării.
Seara, iluminatul public, preponderent indirect, 
induce zonei o atmosferă așezată, lentă, aducând 
în prim-plan detaliile arhitecturale ale fronturilor 
istorice.

Perspectivă Intersecție
Str.Brezoianu cu Str. Domnița
Anastasia
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Perspectivă - Piațeta Anticarilor
Vedere de pe strada Lipscani spre
Vama Poștei

Lectură la umbra deasă a copacilor
Piațeta Anticarilor, cea de-a doua piațetă propusă 
de proiect, generează un spațiu public plurivalent, 
organizat în jurul Palatului Vamei Poștei și conturat 
de către un ansamblu cu trepte moi și spații de 
șezut, alcătuit într-o geometrie ușoară, de 
amfiteatru. Asemenea piațetei Curentul, plantarea 
primește un rol important, de diminuare a 
prezenței clădirii Bancorex și de creare a unor 
insule de umbră deasă, care aduc utilizatorul, pe 
timp de vară, în acest spațiu. 



Toate vârstele
În scenariul de utilizare zilnic, inima piațetei 
introduce apa în amenajare, devenind un loc de 
interacțiune și de joacă. Luciul de apă, prin 
reflexiile clădirilor istorice, îmbogățeste percepția 
utilizatorului și participă la reglarea climatului.
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Perspectivă Piațeta Anticarilor
Vedere spre Palatul CEC
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În drum către muncă sau la plimbare
Întreaga zonă devine o pânză țesută din trasee de 
tranzit pietonal și velo, respectiv din trasee de 
plimbare de relaxare. Pardoselile arealului se 
subordonează acestor deziderate și introduc 
finisaje adaptate celor două necesități. Vegetația 
este prezentă constant de-a lungul acestor trasee, 
atrăgând utilizatorul către aceste căi.

Perspectivă Strada Brezoianu



120

Carte, bragă și salep
Amenajarea favorizează dezvoltarea dotărilor 
publice și instituie și delimitează suprafețe de 
deservire pentru aceste funcțiuni – atât pentru 
funcțiunile fixe, cât și pentru cele cu caracter 
sezonier. Propunerea caută să păstreze o imagine 
curată, în care arhitectura clădirilor este 
dominantă, reglementând, la nivel de signalistică, 
atât volumetria, cât și coloritul. 

Prioritizarea spațiului destinat circulației pietonale 
rămâne principiu esențial și în relație cu 
organizarea dotărilor urbane.

Perspectivă Strada Domnița 
Anastasia



DETALIERE PROPUNERE
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Identificarea zonelor detaliate în proiect

Plan identificare zone detaliate



DETALIU 1 – PIAȚETA “CURENTUL” (INTERSECȚIE EFORIE ȘI DOMNIȚA ANASTASIA)
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Plan propunere – Piațeta Curentul

124



125

Plan iluminat propus – Piațeta Curentul
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Secțiune – Piațeta Curentul
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Secțiune – Piațeta Curentul
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Imagine aeriană – Piațeta Curentul
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Scenariu de utilizare - expoziție– Piațeta Curentul
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Scenariu de utilizare - proiecție și reprezentății pubice– Piațeta Curentul
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Scenariu de utilizare - proiecție și reprezentății pubice– Piațeta Curentul
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Scenariu de utilizare – târg de Crăciun– Piațeta Curentul
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Scenariu de utilizare - Ziua Poliției – Piațeta Curentul
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Imagine aeriană – Piațeta Curentul
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ÎNAINTE 

Perspectivă Intersecție
Str.Eforie cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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DUPĂ

Perspectivă Intersecție
Str.Eforie cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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ÎNAINTE 

Perspectivă Intersecție
Str.Eforie cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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DUPĂ

Perspectivă Intersecție
Str.Eforie cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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ÎNAINTE 

Perspectivă Casa pictorului Gheorghe Tattarescu
– Strada Domnița Anastasia
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DUPĂ

Perspectivă Casa pictorului Gheorghe Tattarescu
– Strada Domnița Anastasia
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ÎNAINTE 

Perspectivă Intersecție
Str.Eforie cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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DUPĂ

Perspectivă Intersecție
Str.Eforie cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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ÎNAINTE

Perspectivă Intersecție
Str.Brezoianu cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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DUPĂ

Perspectivă Intersecție
Str.Brezoianu cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul
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ÎNAINTE

Perspectivă Intersecție
Str.Brezoianu cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul



146

DUPĂ

Perspectivă Intersecție
Str.Brezoianu cu Str. Domnița Anastasia – Piațeta 
Curentul



DETALIU 2 – PIAȚETA ANTICARILOR (ÎNTRE LIPSCANI, MIHAI VODĂ, BANCOREX ȘI VAMA POȘTEI)
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Plan propunere – Piațeta Anticarilor
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Plan iluminat propus – Piațeta Anticarilor
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Sectiune longitudinală – Piațeta Anticarilor
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Sectiune transversală – Piațeta Anticarilor
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Scenariu de utilizare - eveniment / concert – Piațeta Anticarilor
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Scenariu de utilizare – festival în întregul areal studiat – Piațeta Anticarilor
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Scenariu de utilizare - amenajare târg de Crăciun– Piațeta Anticarilor
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Scenariu de utilizare - Ziua Poliției– Piațeta Anticarilor
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ÎNAINTE

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere de pe 
strada Lipscani spre Vama Poștei
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DUPĂ

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere de pe 
strada Lipscani spre Vama Poștei
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ÎNAINTE

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere de pe 
strada Mihai Voda spre intersecția strazilor
Lispscani si Domnița Anastasia
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DUPĂ

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere de pe 
strada Mihai Voda spre intersecția strazilor
Lispscani si Domnița Anastasia
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ÎNAINTE

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere din fața
Vamei Poștei spre Bancorex
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DUPĂ

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere din fața
Vamei Poștei spre Bancorex
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ÎNAINTE

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere de pe 
strada Lipscani spre Palatul CEC
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DUPĂ

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere de pe 
strada Lipscani spre Palatul CEC
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ÎNAINTE

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere din fața
turnului Bancorex spre Vama Poștei
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DUPĂ

Perspectivă - Piațeta Anticarilor Vedere din fața
turnului Bancorex spre Vama Poștei



DETALIU A – INTERSECȚIE STRADA EFORIEI CU STRADA ALEXANDRU BELDIMAN
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Plan situație propusă – Intersecție Eforie cu Beldiman
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Plan iluminat propus – Intersecție Eforie cu Beldiman
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Secțiune – Strada Alexandru Beldiman
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Secțiune – Strada Eforie
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Schiță – Intersecție Eforie cu Beldiman
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Imagine aeriană – Intersecție Eforie cu Beldiman
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Schiță – Intersecție Eforie cu Beldiman



174

Imagine aeriană – Strada Beldiman
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Schiță – Intrare pe strada Eforiei din Calea Victoriei



176

Imagine aeriană – Intrare pe strada Eforiei din Calea Victoriei



DETALIU B – STRADA EFORIE 
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Plan situație propusă – Strada Eforie
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Plan iluminat propus – Strada Eforie
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Secțiune– Strada Eforie
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Secțiune– Strada Eforie retragerea din fața Policlinicii
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Imagine aeriană – Strada Eforie zona Regina Maria
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Imagine aeriană – Cinema Eforie
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Schiță– Strada Eforie în fața cinematografului
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ÎNAINTE

Perspectivă – Strada Eforiei în fața
cinematografului
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DUPĂ

Perspectivă – Strada Eforiei în fața
cinematografului
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ÎNAINTE

Perspectivă – în lungul stradăzii Eforiei
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DUPĂ

Perspectivă – în lungul stradăzii Eforiei
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ÎNAINTE

Perspectivă – în lungul stradăzii Eforiei
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DUPĂ

Perspectivă – în lungul stradăzii Eforiei



DETALIU C – STRADA BREZOIANU
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Plan situație propusă – Strada Brezoianu
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Plan iluminat propus – Strada Brezoianu
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Secțiune – Strada Brezoianu
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Schiță – Vedere de la intrare pe strada Brezoianu din Blv. Elisabeta



DETALIU D – STRADA BREZOIANU (TRONSON ÎNTRE DOMNIȚA ANASTASIA ȘI LIPSCANI)
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Plan situație propusă – Strada Brezoianu
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Plan iluminat propus – Strada Brezoianu
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Secțiune – Strada Brezoianu
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Schiță – Vedere de pe strada Brezoianu spre Energia



201

Schiță – Vedere în lungul străzii Brezoianu
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ÎNAINTE

Perspectivă – În lungul strazii Brezoianu
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DUPĂ

Perspectivă – În lungul străzii Brezoianu
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DUPĂ

Perspectivă – În lungul străzii Brezoianu



DETALIU E – STRADA DOMNIȚA ANASTASIA
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Plan situație propusă – Strada Domnița Anastasia
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Plan iluminat propus – Strada Domnița Anastasia
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Secțiune – Strada Domnița Anastasia
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Schiță – Vedere de pe strada Domnița Anastasia spre primărie
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ÎNAINTE

Perspectivă – În lungul străzii Domnița Anastasia 
spre Palatul Curentul
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DUPĂ

Perspectivă – În lungul străzii Domnița Anastasia 
spre Palatul Curentul



DETALIU F – STRADA DOMNIȚA ANASTASIA 
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Plan situație propusă – Strada Domnița Anastasia
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Plan iluminat propus – Strada Domnița Anastasia
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Secțiune– Strada Domnița Anastasia



DETALIU G – STRADA LIPSCANI 
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Plan situație propusă – Strada Lipscani
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Plan iluminat propus – Strada Lipscani
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Secțiune – Strada Lipscani
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Schița propunere – Strada Lipscani, Magazinul Victoria



DETALIU H – STRADA LIPSCANI
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Plan situație propusă – Strada Lipscani
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Plan iluminat propus – Strada Lipscani
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Secțiune – Strada Lipscani
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ÎNAINTE

Perspectivă în lungul străzii Lipscani
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ÎNAINTE

Perspectivă în lungul străzii Lipscani.

Intrare in piațeta Anticarilor



DETALIUL  I – STRADA MIHAI VODĂ
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Plan situație propusă – Strada Mihai Vodă
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Plan iluminat propus – Strada Mihai Vodă
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Secțiune – Strada Mihai Vodă



231

Schița – Strada Mihai Vodă



DETALIUL J - STRADA MIHAI VODĂ . TRONSON PIETONAL
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Plan situație propusă – Strada Mihai Vodă
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Plan iluminat propus – Strada Mihai Vodă
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Secțiune – Strada Mihai Vodă



DETALIUL K – STRADA ILFOV
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Plan situație propusă – Strada Ilfov
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Plan iluminat propus – Strada Ilfov
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Secțiune – Strada Ilfov
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Schița – Vedere în lungul străzii Ilfov
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