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Având acces la o sursã inepuizabilã de energie, autoboþii din seria de filme „Transfomers” au capacitatea de a
se transforma din banale produse de consum (maºini) în entitãþi capabile de proteja soarta planetei.
Conform UN, în oraºele lumii trãieºte deja mai mult de 50% din populaþia mondialã, urmând ca pânã în 2050

acest procent sã ajungã la aproape 70%.1 În UE, în prezent, 74% din populaþie trãieºte în oraºe2.
Provocãri actuale ºi viitoare demografice, climatice, energetice, încearcã sã îºi gãseascã rãspunsul în dez-

voltarea durabilã a oraºelor. Noua paradigmã a dezvoltãrii urbane armonioase3 4se strãduieºte sã rãspundã
unor fenomene ca sãrãcia, ºomajul, îmbãtrânirea populaþiei ºi sã creeze un nou mediu urban ºi un alt înþeles
al calitãþii vieþii în oraº.

Pe mãsura ce lumea devine un „endless city”5, acest nou oraº global tinde sa îºi gãseascã echilibrul ºi viitorul
în transformarea urbanã.
În acest context globalizat-european oraºul românesc ocupã un loc aparte, rãmas conceptual ºi fizic într-o zona
nedefinitã, confuzã, undeva între douã epoci ºi douã societãþi, nefericit privind spre trecut , necunoscãtor al
prezentului fãrã intuiþia viitorului.
Dupã o politicã de „orãºenizare” pe parcursul a aproape 50 de ani – lipsit mai nou de combustibilul econom-
ic ºi impulsul politic al societãþii „multilateral dezvoltate”, oraºul nostru rãmâne împietrit într-o imagine de stan-
dard „estic” cu peisaje monoton - ponosite ºi pe alocuri cu imagini desprinse parcã dintr-o cinematografie post-
apocalipticã (atât de la modã acum). Integrarea europeana ne pune în situaþia de a depãºi rapid handicapul
celor aproape 20 de ani de ne-transformare, ani în care destinul naþional parcã a bãtut pasul pe loc, iar oraºul
românesc a preferat sã rãmânã un teritoriu confuz ºi nedefinit, un loc al acþiunii economice dezordonate, al
administrãrii day-by-day (sau cum am spune altfel de pe azi pe mâine) lipsit de orice politicã a acþiunii pro-
active.
Aceastã lucrare doreºte sã exploreze modul în care Bucureºtiul întâmpinã aceastã nouã epocã de transformare
urbanã ºi dacã este pregãtit pentru ea.
Diverse discuþii cu colegii arhitecþi mi-au confirmat o convergenþã a opiniilor conform cãreia suferim de un soi
de „trac al noului-venit”, astfel încât avem tendinþa de a împrumuta modele europene sau globale fãrã sã le
adaptãm la realitatea ºi specificul local sau, la extrema cealaltã, de a reinventa ceea ce deja existã ºi a fost stu-
diat. 
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Astfel se genereazã alte puncte de interes de cercetare a realitãþii locale ºi o încercare de comparaþie a
Bucureºtiului cu alte modele ºi capitale europene, care sã releve mãcar parþial specificul local al forþelor de
transformare urbanã în context european.

În Estetica Reconstrucþiei6, G.M Cantacuzino susþinea cã un program de reconstrucþie nu se poate concepe fãrã
o „prealabilã scriere a problemelor”.
Aceastã lucrare este o încercare de „scriere a problemelor” legate de transformarea urbanã a Bucureºtiului,
fãrã a avea pretenþia cã este exhaustivã.

OOrraaººuull  eeuurrooppeeaann  ººii  nnooiillee  ppaarraaddiiggmmee  

Oraºul ºi transformarea acestuia se aflã în centrul preocupãrilor europene. Parte din Agenda de la Lisabona7

raportul Comisiei Europene cu privire la Politica de Coeziune privind dezvoltare ºi locurile de muncã: Linii strate-

gice Comunitare8 considerã oraºele ca elemente active ale politicii de coeziune, ca centre care promoveazã
dezvoltarea (economicã - growth) ºi locurile de muncã (jobs).

Capitolul 5.1 din raport „Contribuþia oraºelor la creºtere economicã ºi locuri de muncã”9 identificã ca zone de
interes ºi acþiuni principale :
- îmbunãtãþirea competitivitãþii
- echilibrare economicã ºi dezvoltare echilibratã între oraºe
- îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în oraºe
- dezvoltarea de strategii de dezvoltare participative economice , de mediu ºi sociale
- promovarea antreprenoriatului, crearea de locuri de muncã locale ºi dezvoltarea comunitãþii
- atragerea de personal calificat ºi foarte calificat ºi îmbunãtãþirea mediului cultural ºi de învãþãmânt
- îmbunãtãþirea coeziunii sociale ºi integrare culturalã
- pregãtirea unui plan de regenerare urbanã pe termen mediu ºi lung
Membru recent intrat în UE(împreuna cu Bulgaria), România traverseazã schimbãri structurale grãbite de mai
vechi îngrijorãri europene cu privire la disparitãþile regionale: „Recenta extindere la un numãr de 25 de state
membre, cu Bulgaria ºi România programate sã adere în 2007, au accentuat dramatic disparitãþile regionale

pe teritoriul Uniunii Europene.” 10

Viziunea europeanã de dezvoltare urbanã se bazeazã ºi derivã din principiile dezvoltãrii durabile11, concept
ce intrã în câmpul cunoaºterii ºi cercetãrii odatã cu „Limits of Growth” (1972) urmat la 9 ani de Raportul
Bruntland .

Cu toate cã prezentul ne gãseºte intr-o “periculoasã stare de depãºire a limitelor” 12ºi pluteºte o oarecare stare
de urgenþã globalã, conceptul este relativ puþin asimilat, studiat ºi popularizat local, o dovadã în acest sens

fiind faptul cã termenul oficial „durabil” conform definiþiei din DEX13 pare a fi mai potrivit pentru a defini solid-
itatea, rezistenþa în timp decât pentru a surprinde conceptul de „sustainability”.

„Strategia Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã a României_2013-2020-2030”14, documentul principal ce
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defineºte politica naþionalã cu privire la sustenabilitate15, este publicatã în 2008 de Guvernul României cu
susþinerea Academiei Române ºi a Naþiunilor Unite. Documentul considerã ca element definitoriu „racordarea
deplinã a României la o nouã filosofie a dezvoltãrii, proprie Uniunii Europene ºi larg împãrtãºitã pe plan mon-

dial – cea a dezvoltãrii durabile”. Conform unui studiu ESDN (European Sustainable Development Network)16,
România se aflã pe un loc codaº în ceea ce priveºte alinierea obiectivelor strategiei naþionale la politicile ºi
provocãrile cheie în domeniul dezvoltãrii durabile. Acelaºi document recunoaºte rolul esenþial al planificãrii
spaþiale pe principii durabile ca esenþial pentru dezvoltarea regionalã precum ºi necesitatea de a moderniza

cadrul legal în vederea armonizãrii cu politicile europene de coeziune.17

Dar în practicã se dovedeºte cã aplicarea conceptelor din domeniul planificãrii urbane durabile în general
lipsesc, o explicaþie fiind ºi faptul cã politicile centrale încã nu ºi-au gãsit calea de integrare la nivel naþional în
domeniile de interes.
Putem concluziona cã ne aflãm la început de drum, dar mecanismele, practica europeanã ºi angajamentul local
constituie o premisã bunã pentru aplicarea principiilor dezvoltãrii durabile în planificarea urbanã localã.
Rãmâne în sarcina autoritãþilor ºi a profesioniºtilor de a se educa în acest sens ºi de a promova în practicã aces-
te principii.

BBuuccuurreeººttii::  nneevvooiiaa  iissttoorriiccãã  ddee  ttrraannssffoorrmmaarree  

Bucureºtiul a fost ºi rãmâne oraºul eternei tranziþii, blocat inexorabil între douã lumi, între istorii vechi ºi noi,
lipsit de voinþa schimbãrii? Încercãm sã rãspundem la aceasta întrebare aruncând o privire asupra istoriei ºi
tradiþiei locale pentru a descoperi posibile forþe istorice ale transformãrii oraºului.
În secolul al XIX-lea, dupã epoca fanariotã, urmeazã o perioadã de modernizare a þãrii ºi a oraºului românesc,
capitala suferind schimbãrile cele mai dramatice. Imaginea plastic descrisã de Djuvara în capitolul dedicat
oraºului din „Între Orient ºi Occident” zugrãveºte un oraº cu o demografie pestriþã, cu drumuri de pãmânt sau
podite cu lemn, un oraº rarefiat urbanistic de casele boiereºti cu grãdini întinse, cosmopolit ºi permeabil la

schimbul cultural ºi economic.18

Odatã cu debutul statului modern (Mica Unire,1859) ºi dupã instaurarea regalitãþii (Regele Carol I, 1866) forþe
reformatoarea ale statului mândru de „noile înnoiri ambiþioase” produc prefaceri importante de la modern-
izarea infrastructurii ºi pânã la noi edificii publice realizate de arhitecþi strãini. Cu toate acestea, capitala
rãmâne zugrãvitã în contrastele între „viaþa de sus” ºi „viaþa de jos”, incapabilã în viziunea lui Iorga de a împli-

ni idealul unei capitale ce trebuie sã fie „în toate opera unei perfecte solidaritãþi naþionale”.19

Secolul al XX-lea ºi, în special perioada interbelicã, surprind un Mic Paris, un oraº europenizat ce se dezvãluie
nu numai boierului ºi mahalalei ci ºi funcþionarului, cel ce ocupã de acum „cea mai râvnitã profesiune, slujba

la stat” 20. De remarcat cã Motru descrie ºi un alt contrast, cel dintre o aparentã aderenþã la valorile burgheze
occidentale ºi lipsa aplicãrii acestora în viaþa socialã ºi în cea economicã.
Sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial gãseºte Bucureºtiul, ca ºi toata þara, într-o acutã nevoie de recon-
strucþie.
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„Nicãieri în lume Statul nu este mai puþin prezent în oraº decât în cele româneºti”21. Verdictul lui Cantacuzino
(1947) cade nemilos ºi sugereazã în acelaºi timp o anumitã speranþã cã noul stat socialist se va apleca cu
atenþie asupra problemei reconstrucþiei.
În noul context geo-politic aceastã reconstrucþie are loc dar, cu siguranþã, nu în sensul dorit de Cantacuzino.
„Simplu spus, vreme de patru decenii ºi jumãtate, statul românesc a fost confiscat de un grup politic strãin de

interesele ºi aspiraþiile poporului român”. 22 Noul stat declanºeazã un proiect la scarã naþionalã prin care
doreºte sã-ºi facã simþitã prezenþa în toate localitãþile româneºti prin noi edificii publice ºi bulevarde mãrginite
de nesfârºite „maºini de locuit” pentru cei mulþi care construiesc zi de zi socialismul.

Perioada de dupã anii 90 ne gãseºte luptând cu urbanismul de tranziþie la scarã redusã din care statul este rel-
ativ absent. Odatã cu apropierea de Occident noul flux de finanþe ºi investitori declanºeazã o nouã ofensivã a
urbanizãrii.
Suferinþele locale nu se datoreazã unor fenomene economice datorate dezindustrializãrii urmate de depopu-

lare, proprii oraºului britanic23 24ºi nici relativului anonimat de clasament urban al oraºului german, ce face
parte dintr-un teritoriu dezvoltat policentric într-o reþea de oraºe puternice care susþin cea mai puternicã

economie europeanã25, ci mai curând unor suferinþe istoric-afective produse de urbanismul socialist ce

înlocuieºte eclectismul elegant ºi controlat urbanistic al centrului26 (ºi nu numai al centrului) cu construcþia de
masã, tipizatã, ce transformã oraºul românesc în ceva ce se încadreazã în categoria de non-spaþiu descrisã de

Ritzer27, un spaþiu lipsit de conþinut, trãire, semnificaþie.
Spaþiul oraºului românesc convieþuieºte cu non-spaþiul, definind o nouã dublã faþã, una care plânge gri ºi
monotonã ºi alta ce priveºte cu nostalgie în urmã ºi doreºte sã se transforme. O istorie fragmentatã ne
urmãreºte în mileniul trei, în timp ce datoria istoricã a transformãrii urbane rãmâne neacoperitã.

LLOONNDDRRAA,,  BBEERRLLIINN,,  BBUUCCUURREEªªTTII  ––  PPrroovvooccããrrii  aallee  ttrraannssffoorrmmããrriiii  uurrbbaannee  
SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz  ccoommppaarraattiivv

Cu siguranþã trãim un tip „pivotal” al regenerãrii urbane28, spune Sir Rogers în debutul raportului Urban Task
Force (UTF) ce continuã firesc ºi, sã spunem, actualizat seria de rapoarte ce definesc preocupãrile Marii Britanii

privind soarta mediului construit („built environment”), rapoartele Latham (1994)29 ºi Egan (1998,2002)30

31.Toate aceste rapoarte studiazã atent ºi confirmã nevoia de parteneriat pentru a avea proiecte de succes.
Faþã de predecesorii sãi, UTF lãrgeºte registrul de analizã cu industria construcþiilor ºi se concentreazã pe ideea
de dezvoltare urbanã privitã dintr-o perspectiva sustenabilã.
Exchange, un grup de studiu al regenerãrii urbane din Europa, confirmã parteneriatul ca modalitate de abor-

dare a regenerãrii urbane în Marea Britanie32 ºi, în acelaºi timp, defineºte regenerarea integratã ca principal
instrument de lucru în Germania federalizatã. Astfel, regenerarea urbanã este tratatã ca un întreg în care „se

fac convenþii ºi se coordoneazã o serie de mãsuri într-o anumitã zonã-regiune pe o perioada de 10-15 ani”. 33
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TTaabbeell  11  

SScchhiimmbbããrrii  gglloobbaallee  ccuu  iimmppaacctt  aassuupprraa  ppoolliittiicciiii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  uurrbbaannãã  ((pprreelluuaatt  dduuppãã  FFrriieesskkee)) 3366

Problemele stringente, provocãrile la care ar trebuie sã rãspundã regenerarea, transformarea oraºului euro-
pean sunt: schimbarea climaticã ºi energia curatã, transportul sustenabil, consumul ºi producþia sustenabile,
conservarea ºi managementul resurselor naturale, incluziunea socialã, demografia ºi migraþia, sãnãtatea pub-

licã ºi sãrãcia globalã34.
În „The Role of Partnerships în Urban Regeneration”, Friesecke considerã drept urgente pentru oraºele ger-

man ºi britanic problemele sociale ºi economice, cele de mediu fiind relativ de perspectivã mai largã35.
ªi Londra ºi Berlinul au înregistrat o serie de experienþe reuºite, dintre care menþionãm:
- Londra Canary Wharf_Docklands – proiect de regenerare / revitalizare urbanã a unui spaþiu de abandon

post-industrial.37

- Berlin - Potsdamer Platz – proiect de reconstrucþie a centrului – cu valoare simbolicã a unirii estului cu ves-

tul38

„The Endless City“39 este cu siguranþã unul dintre cele mai bune studii asupra oraºului global din ultimii ani.
Studiile de caz includ Londra ºi Berlinul, dar ºi Shanghai, New York, Johannesburg. Sudjic, coordonatorul
proiectului, identificã entitãþile care acþioneazã ºi fac posibilã reconstrucþia ºi le grupeazã pe trei mari cate-

gorii40 – politicienii, teoreticienii ºi practicienii – enunþând cã cel puþin pe moment aceste trei grupuri nu sunt
suficient de unite conceptual ºi practic astfel încât acþiunile lor sã devinã concertate în reconfigurarea oraºului.

Cu toatã critica de mai sus, totuºi, oraºe ca Londra, Berlin, Paris, Copenhaga, Hamburg încheie în ultimele
decade proiecte masive de regenerare urbanã în centre, pe malul apelor sau în diferite zone ale oraºelor,
proiecte ce devin reprezentative, repere locale ºi europene.

Analiza studiilor de caz se va baza pe modelul enunþat mai sus, pe baza premisei cã existã trei grupuri de forþe
esenþiale care fac regenerarea urbanã posibilã ºi efectivã : 
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DDEECCIIDDEE PPoolliittiiccuull  ––  DDeecciizziiaa..  
Cuvinte cheie: viziune, idee, promisiune, angajament, legislaþie, hotãrâre, contract, angajament fiscal.

PPLLAANNIIFFIICCÃÃ TTeeoorreettiiccuull  ––  PPllaanniiffiiccaarreeaa..  
Cuvinte cheie: strategie, planificare, proiect, design, cunoºtinþe profesionale, consultanþã.

EEXXEECCUUTTÃÃ PPrraaccttiiccuull  ––  EExxeeccuuþþiiaa..  
Cuvinte cheie: cadru economic, contract, management proiect, construire, parteneriat, finanþare.

TTrraannssffoorrmmaarree  îînnttrree  ssuucccceess  ººii  eeººeecc

Încercãm sã depãºim scuze ce þin de psihologia socialã, lipsa perseverenþei de a finaliza un lucru început 41 sau
imprecizia discursului politic ºi de presã, propunând un studiu de caz comparativ privind o serie de proiecte
încheiate cu succes (Berlin ºi Londra) sau nerealizate (Bucureºti), în speranþa cã, pe de o parte, aceastã anal-
izã va aduce discuþia într-un plan profesional lucid ºi, pe de altã parte, cã va revela mãcar o parte din forþele
pozitive ce transformã proiectele de regenerare în proiecte de succes ºi forþele care acþioneazã în sens invers.

De ce aceastã selecþie? Este o selecþie geograficã care acoperã arealul european de la Vest la Est ºi are ºansa
prin extrapolare sã dea o imagine de ansamblu.

LLoonnddrraa  – capitala europeanã (cea mai) vesticã, oraº eminamente capitalist, rezultat al unei societãþi industri-
ale ºi mai apoi financiare, capitalã cu valenþe de independenþã ºi scepticism european.

BBeerrlliinn  – un oraº din Est ºi din Vest – „sãrac dar sexy“42, cu un destin recent extraordinar, forþat artificial la o
existenþã dualã ºi, în prezent, pol integrator al societãþii europene.

BBuuccuurreeººttii  – oraºul eternei tranziþii, ce ºi-a uitat visele de modernitate ºi preferã sã ducã o viaþã de urbe feudal-
izatã, cu complexul inferioritãþii ºi cu lipsa de viziune generatã poate de povara lipsei de speranþã a ultimilor
70 de ani.

În Bucureºtiul ultimilor douãzeci de ani statul este absent ca promotor urban, cu douã excepþii notabile:
Bucureºti 2000 ºi Esplanada.
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BBUUCCUURREEªªTTII  220000004433

În urma unei hotãrâri de guvern44 se declanºeazã
primul mare concurs internaþional de arhitecturã
organizat în România dupã 1989, cu obiective
extrem de ambiþioase care aveau în vedere recon-
figurarea întregii zone adiacente casei Poporului,

intervenþie ce viza simbolic „vindecarea” 45 de
rãnile trecutului comunist ºi rescrierea arhitecturalã
a Centrului Civic într-o versiune mai apropiatã de
imaginea unui stat eliberat. La concurs participã
arhitecþi internaþionalizaþi (Von Gerkan, Richard
Rogers).
Zona studiatã acoperã un areal de 485 ha ce se
întinde în lungul axului central Victoria
Socialismului mãrginit la un capãt de Casa
Poporului ºi la celalalt de Piaþa Alba Iulia. Von
Gerkan câºtigã concursul, premiul de 100.000 USD
este decernat cu ocazia festivitãþii din 20 septem-
brie 1996 ºi…proiectul se opreºte aici fãrã alte
urmãri notabile în afarã de dezbateri ºi întrebãri
rãmase fãrã rãspuns precum ºi de un efect de

îngheþare urbanisticã a centrului oraºului 46. 

EESSPPLLAANNAADDAA4477

Peste aproximativ 10 ani, pe pagina de web a dez-
voltatorului ungar TRI GRANIT sub titlul sugestiv
„Reshaping the city” este prezentat un proiect
ambiþios ce viza construirea unei zone centrale
lãsate libere de urbanizarea socialistã, inclusã în
perimetrul studiat de Bucureºti 2000 dar cu o
suprafaþa mult mai micã de aproximativ 10 ha
(107.000 m²).

Pe acest teren se intenþioneazã realizarea unei
zone cu funcþiune mixtã de valenþã centralã cu
urmãtoarele date anunþate de dezvoltator:
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BBuuccuurreeººttii  22000000,,  
PPrreemmiiuull  II::  MMeeiinnhhaarrdd  vvoonn  GGeerrkkaann,,  JJooaacchhiinn  ZZaaiiss  ººii  eecchhiippaa
Fotografie dupã macheta din Catalogul Competiþiei, Bucureºti,
Ed Simetria,1997, p.38, preluat din
http://www.artmargins.com/index.php/2-articles/361-the-
rape-of-bucharest

EEssppllaannaaddaa
Sursa: http://www.trigranit.com/media/fotoszoba/
nagy/1183994794_esplanada_bucharest_3.jpg



Suprafaþã teren: 10,7 ha; începutul construcþiei: 
2009; deschidere: 2012; investiþie directã: 1 000 

000 000 euro; suprafaþa totalã construitã (m2): 880
000; funcþiune: mixtã rezidenþã, birouri, retail, 
culturã.
Arhitecþi: Murphy & Jahn.

Deºi suntem în 2011, proiectul nu a demarat încã. Din
experienþã directã pot confirma faptul cã pe parcursul
anilor 2008-2009 Primãria Capitalei a analizat succesiv
în Comisia Tehnicã un aºa-zis masterplan, plan director
(termen ce lipseºte de fapt în legislaþia localã) care sã
înglobeze Esplanada, având ca motivaþie impactul
deosebit pe care un astfel de proiect l-ar avea la nivelul
centrului, studiu ale cãrui limite sunt lãrgite chiar faþã
de perimetrul Bucureºti 2000. 

Surse de presã accesibile online sugereazã cã istoricul
de negociere a proiectului dateazã încã din 2003 când
Guvernul Nãstase decidea realizarea unui plan de
urbanism al zonei centrale. De la acel moment s-au
succedat mai multe guverne ºi primari. 

Proiectul s-a bazat pe un parteneriat public-privat, al

cãrui cadru legal nu apare decât în 2010.48

Una din problemele importante rãmâne lipsa de trans-
parentã decizionalã cu privire la soarta ambelor
proiecte precum ºi absenþa unei abordãri executive, în
ciuda unor declaraþii publice favorabile. Am putea
specula cã una din cauzele posibile de nerealizare ar fi
lipsa de continuitate politicã la nivelul administraþiei. 
Ar fi, de asemenea, de menþionat faptul cã Bucureºti
2000 este primit cu un anumit entuziasm în toate
mediile, în contrast cu Esplanada care traverseazã
spaþiul public cu mai mare discreþie.
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CCAANNAARRYY  WWHHAARRFF,,  LLOONNDDRRAA4499 5500

Sub coordonarea London Docklands Development
Corporation, între 1981-1998 are loc iniþierea, planifi-
carea ºi realizarea proiectului de regenerare a unei
zone aferente fostelor docuri, un rãspuns al guvernu-
lui la „deteriorarea fizicã, socialã ºi economicã severã

a zonei dupã închiderea docurilor.51Proiectul se
desfãºoarã pe un spaþiu de abandon industrial: 

Suprafaþã teren: 10 m2, aprox. 2600 ha; începutul
construcþiei: 1988; deschidere: 2012; investiþie 
directã aprox. 9,5 miliarde £ din care 1,86 investiþi
de sectorul public ºi 7,6 de cel privat; suprafaþa 

totalã construitã (m2): 2.322.576; funcþiune: mixtã
rezidenþã, birouri (inclusiv turnuri de birouri), 
retail, culturã.

Autori: Pelli, Foster, SOM52

Este de notat amploarea financiarã ºi fizicã a proiectu-
lui precum ºi imaginea ce contrazice oraºul tradiþional.
Proiectul îºi multiplicã efectele în zona planificãrii
urbane ºi genereazã o serie de schimbãri la nivelul

conºtiinþei ºi modului de acþiune public ºi privat53,
depãºindu-se astfel o anumitã dozã de conservatorism
structural. Astfel, oraºul capãtã un impuls suplimentar
pentru o transformare ulterioarã. Transformarea
oraºului conti-nuã, Londra pregãtindu-se pentru un
eveniment major, Jocurile Olimpice din 2012.
Este remarcabilã angajarea autoritãþii publice care a
asigurat infrastructura de transport înainte de
începerea construcþiei, ceea ce denotã o viziune mod-
ernã asupra acþiunilor ce fac un proiect viabil.

PPOOTTSSDDAAMMEERR  PPLLAATTZZ,,  BBEERRLLIINN5544  5555 5566

La scurt timp dupã unificare Senatul Berlinului vinde
aproximativ 100 ha de teren aferente zonei
Potsdamer în vederea realizãrii unui proiect major sim-
bol de unificare a Berlinului ºi a Germaniei. Competiþia
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este iniþial câºtigatã de arhitecþii munchenezi Hilmer and Sattle dar în final se opteazã la sugestia investitorilor
(un concern de mega-companii Daimler Benz AG, Sony AG, Hertie, ABB, Haus Vaterlan) la masterplanul mai
flexibil al lui Sir Rogers.
Terenul este împãrþit în 5 secþiuni, câte una pentru fiecare companie, dupã cum urmeazã: Sony Center, Areal
Debis/Daimler Benz, Areal ABB, Areal Leipziger Platz. În 1992 Daimler Chrysler lanseazã o competiþie de arhi-
tecturã pentru partea de teren ce îi revenise între timp în proprietate. Juriul în care Senatul Berlinului deþine

jumãtate din voturi selecteazã cu o majoritate zdrobitoare designul lui Renzo Piano ºi Christoph Kohlbecker57.
Datele principale pentru aceastã zonã sunt :
· Suprafaþã teren: 68 ha; începutul construcþiei: 1994; prima deschidere: 1997; suprafaþa totalã construitã 

(m2): 500.00058, ansamblu de 19 clãdiri; funcþiune: mixtã rezidenþã, birouri (inclusiv turnuri de birouri 90 
m), retail, culturã. 

· Autori: Renzo Piano, Arata Isozaki, José Rafael, Richard Rogers Moneo, Christoph Kohlbeckers, Hans 
Kollhoff Ulrike Lauber ºi Wolfram Wöhr.

În 2008 Daimler vinde complexul pentru aproximativ 450 milioane euro59. 
Modelul de lucru al autoritãþii publice este remarcabil, selecþia partenerilor de proiect de dovedeºte inspiratã,
la fel ºi decizia de a împãrþi proiectul pe pachete.
Libertatea pe care au avut-o investitorii în ocuparea terenului este compensatã de cerinþe precise de exprimare
plasticã, rezultatul fiind o arhitecturã cu accente de post-modernism, eclecticã, în care spaþiul public (piaþa,
spaþiul verde) joacã un rol important.
În acelaºi timp, proiectul este un exemplu de implementare pe scarã largã a principiilor ecologiei ºi dezvoltãrii
durabile. Numai în arealul aferent Potsdamer Platz trãiesc ºi muncesc 10 000 de persoane, iar zona primeºte
pânã la 100.000 vizitatori zilnic. Având în vedere prezentarea precum ºi tabelul 2 privind analiza celor patru
proiecte selectate, consider cã trebuie sã punctez câteva idei esenþiale.
În primul rând se confirmã ipoteza lui Sudjic conform cãreia transformarea urbanã este condiþionatã de colab-
orarea între cei care genereazã forþele de transformare: politicienii, teoreticienii ºi practicienii. Proiectele
încheiate cu succes dovedesc o colaborare constantã, scopuri ºi obiective comune care duc la finalizarea aces-
tora. În acelaºi timp proiectele din care lipseºte angajamentul sau competenþa oricãreia dintre cele 3 forþe, dau
greº.

În al doilea rând, aderãm la necesitatea unui „regeneration delivery body” 61 care sã asigure buna guvernare
a proiectului, o agenþie care sã fie capabilã sã gestioneze întregul proces ºi sã medieze între interesele celor
implicaþi, astfel încât proiectul sã fie livrat eficient. Aceastã entitate gestioneazã proiectul prin medierea celor
trei forþe în timp, fiind responsabilã cu soarta întregului proiect. În lipsa acesteia, orice analizã riscã sã se piardã
în discuþii divergente ºi opacitate birocraticã.
În condiþiile în care proiectele de transformare urbanã consumã resurse semnificative financiare ºi de timp ºi,
în acelaºi timp, ridicã orizontul de aºteptare al populaþiei locale – ar fi important de subliniat importanþa trans-
parenþei publice a întregului proces pentru public ºi pentru promovarea proiectului. Aceasta, cuplatã cu o rutã
de procurare clarã, adaptatã condiþiilor locale ºi cu un corp comun al cunoºtinþelor alcãtuiesc un fel de cod de
bunã practicã ce asigurã o garanþie a fezabilitãþii proiectului.

110022 Universitatea de arhitecturã ºi urbanism Ion Mincu  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT



TTaabbeell  22
AAnnaalliizzaa  ccoommppaarraattiivvãã  aa  pprrooiieecctteelloorr  ddee  rreeggeenneerraarree  uurrbbaannãã  ddiinn  BBuuccuurreeººttii,,  BBeerrlliinn,,  LLoonnddrraa

Totodatã, între forþele transformãrii trebuie sã existe un anumit nivel de echilibru, de care depinde rezultatul
final. Existã critici recente ale unor arhitecþi celebri: Gerkan – „capital led development”; Philip Johnson – frica
birocraticã ce stopeazã imaginaþia ºi altereazã calitatea arhitecturii; atenþionarea lui Foster privind monoteis-
mul cultural al arhitectului faþã de propria profesie, ce face neglijabile domenii conexe ne-arhitecturale, dar

esenþiale, cum ar fi infrastructura. 62

PPeerrssppeeccttiivvãã  ccoommppaarraattiivvãã  aassuupprraa  oorraaººeelloorr..  CCoonncclluuzziiii  ººii  ccoonnssiiddeerraaþþiiii  ssttrraatteeggiiccee

Consider important sã ofer o perspectivã asupra oraºelor studiate, date esenþiale care completeazã imaginea
contextului general ºi particularitãþile fiecãruia. Chestiunea disparitãþilor se poate verifica la studierea datelor
statistice.
Aceste date releva diferenþe demografice, de mãrime, bogãþie ºi chiar de densitate urbanã. Cu peste 8000

(8.146) de locuitori pe km2, Bucureºti este una din capitalele cel mai dens populate din Europa63. 

Pentru comparaþie, Berlin (doar Brandenburg) are doar 386064 locuitori/km2 ºi, în cazul în care am include

zona Brandenburg, cifrele ar scãdea dramatic la 8565 de locuitori/km2.

Inner London’s 319 km2 gãzduieºte 9097 locuitori/km2, iar pentru întreaga Londra cifra se înjumãtãþeºte la

4699 locuitori/km2 66.
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Sursã: vezi note 46-52

Bucureºti este de departe campionul economic românesc nu numai la nivel de oraº, dar ºi la nivel de regiune

economicã, generând aproximativ 20% din PIB aproximativ 27 mld. euro la nivelul lui 200767 68.
Populaþia(1.944.226) este de ºase ori mai numeroasã decât a oraºului Iaºi, urmãtorul cel mai popu-

lat (315.649)69. Strãzile Bucureºtiului „suportã” aproximativ 25% din toate autovehiculele înmatriculate

în România (în prezent, aproape 1.500.000 de vehicule numai în Bucureºti)70 71adicã aproape 0.75
vehicule / persoanã.

O primã concluzie: strategiile de transformare urbanã în Bucureºti trebuie sa fie adaptate ºi personal-
izate, armonizate cu particularitãþile ‘statistice’ ale prezentului precum ºi cu particularitãþile istoric-
regionale ºi cu provocãrile europene ºi globale cu privire la viitorul sustenabil al oraºului.

PPOORR__PPrrooggrraammuull  OOppeerraaþþiioonnaall  rreeggiioonnaall  22000077--220011337722 defineºte ca document fundamental strategic de dez-

voltare Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã (PIDU) 73 – plan care în principiu abordeazã dezvoltarea subscris
principiilor enunþate mai sus dar de care Bucureºtiul încã nu beneficiazã. 
În acest timp, Londra ºi Berlinul au viziuni ºi programe strategice ce creeazã un cadru clar, aplicabil de dez-
voltare a oraºului precum ºi zone de influenþã (Greater City Area) clar delimitate administrativ.
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A doua concluzie: o strategie urbanisticã aplicabilã cere o guvernanþã coerentã a procesului de dez-
voltare urbanisticã, modernã ºi adaptatã la realitãþile pe care le trãim.

Extrapolând menþiunile tabelului 2 constatãm cã particularitãþi locale determinã modul în care forþele de trans-
formare ale oraºului interacþioneazã ºi influenþeazã, astfel, decisiv succesul unei intervenþii urbane de
amploare.

O ultimã concluzie: un rezumat tabelar al forþelor pozitive (+) ºi negative (–) ce acþioneazã în Bucureºti.
Obiectivul: sublinierea realitãþilor prezentului astfel încât sã fim mai pregãtiþi pentru provocãrile viitoru-
lui.
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