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JURNAL DE MONITORIZARE 

 

1. Drumul Binelui 2B-2D  

 

Este vorba de zona cuprinsa intre Str. Turnu Magurele, Sos. Berceni si Bulevardul Metalurgiei, o mare 

parte din teren fiind fostele sere Berceni. In zona respectiva existau numai case cu regim mic de 

inaltime (P sau P+1, iar in ultima vreme dezvoltandu-se P+2+Mansarda). In urma schimbarii functiunii 

de sere in zona construibila, a aparut un regim de inaltime de P+4 etaje, eventual 5 retras. Aceasta 

regula stabilita de PUZ-ul aprobat pe zona de sere a dus la dorinta unor investitori din zonele de case 

de a creste regimul de inaltime tot la P+4. Aceasta marire a regimului de inaltime a dus la o densitate 

foarte mare de locuire, cresterea foarte mare a numarului de masini aflate in trafic sau ce se doresc a 

fi parcate, iar tramele stradale au ramas cele anterioare celei revolutiei, avand un profil de 4-5 m si 

neputand face fata unei intensificari a traficului. Strada Drumul Binelui este de fapt o limita intre 

PUZ-ul aprobat pe serele Berceni si zona de case.  Din aceasta strada, care are o singura banda pe 

sens, se desprind alei si fundaturi cu profil foarte mic (4-5m), iar dezvoltatorii imobiliari doresc, asa 

cum am precizat, constructii de P+4, cu toate dezavantajele amintite. 

 

Un alt dezavantaj major al acestor constructii P+4 este asezarea in acele parcele mici si care duc la 

umbrirea locuintelor vecinilor. Am contactat cetatenii din Drumul Binelui 2F unde se doreste o 

contstructie de acest tip, identificata de Fundatie in Comisia de Urbanism a Mun Bucuresti 

(31.05.2017) 

 

In a doua jumatate a lunii iunie am organizat o intalnire de informare si formare cu un grup de 

cetateni pentru a stabili caile de actiune. Cetatenii s-au alarmat cand au vazut panoul afisat in faza de 

initiere si le-am explicat despre ce este vorba si i-am consultat si instruit in ceea ce priveste 

consultarea publicului pe procedura de urbanism. Drept urmare, au initiat demersurile, pentru 

modificare proiecului respectiv si aducerea constructiei in parametri zonei. A fost depusa o notificare 
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catre Primaria Generala, iar in baza legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, s-a solicitat PMB dezbatere publica, la indicatiile Fundatiei Eco-Civica. 

 

2. Aleea Tandala nr 21  

 

Situatia aproape identica cu cea din Drumul Binelui. Ne-am intalnit cu un grup restrans din 

comunitate si am luat la cunostinta de actiunile demarate de comunitate.  S-a notificat de asemenea 

PMB si se asteapta dezbatere publica in care se vor prezenta observatiile cetatenilor si in care va 

participa alaturi de cetateni si Fundatia Eco-Civica. Se va intocmi un proces verbal, iar autoritatea 

este obligata sa ne comunice daca a tinut cont de observatiile noastre. In cazul in care autoritatea nu 

tine cont de observatiile publicului interesat si emite aviz de oportunitate, acesta poate fi atacat in 

contencios administrativ, inclusiv Hotararea Consiliului Genereal al Municipiului Bucuresti privind 

aprobarea PUZ-ului. 

 

3. Parcare Parcul Tineretului 

 

In urma monitorizarii proiectelor urbanistice pe raza Municipiului Bucuresti si prin colaborare cu 

consilieri din Consiliul Local Sector 4, am luat la cunstinta in luna aprilie de Hotararea Consiliului Local 

Sector 4 nr.59, luata pe data de 31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenti obiectivului de investitie “Amenajare parcare aproximativ 700 de locuri”.  

 

Prin hotararea respectiva se aproba indicatorii tehnico-economici pentru parcarea de mai sus. 

Verificand documentele anexa ale hotararii, am constatat ca parcarea ar urma sa fie 

 construita in parcul Tineretului (Lumea Copiilor), pe un teren recastigat in instanta in anul 2013 de 

Asociatia Salvati Bucurestiul, sprijinit de Fundatia Eco-Civica, printr-o hotarare definitiva a Curtii de 

Apel Bucuresti. Pe terenul respectiv se dorea construirea unui Aqua Park (in fapt un club) si a unei 

parcari aferente de cateva sute de locuri, ocupand 5 ha din Parcul Tineretului. Investitia se 

suprapunea peste cateva terenuri proprietate particulara, retrocedate in instanta.  

 

Avand in vedere ca procentul de ocupare al terenului in Parcul Tineretului era deposit inca de la 

avizarea PUZ Parcul Tineretului in anul 2005, instantele au constatat avand in vedere prevederile 

legislatiei de mediu, ca terenul nu mai poate fi edificat. Incepand cu 2014, Fundatia Eco-Civica a facut 

demersuri pentru realizarea unei minigradini botanice si a unei minibaze sportive pe terenul 

respective. La inceputul anului 2017, s-a obtinut o finantare pentru plantarea a 400 de arbori cu 
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ballot de diverse specii in portiunea de parc. De asemenea, a fost trimis si proiectul minibazei 

sportive catre un finantator al unor proiecte de mediu. La inceputul lunii martie, reprezentantii 

Fundatiei Eco-Civica si unii consilieri ai Consiliului Local Sector 4 au prezentat intentia de proiect 

primarului sectorului 4, Daniel Baluta. Anterior discutiei cu primarul general, Fundatia Eco-Civica a 

discutat si cu conducerea Palatului National al Copiilor, pentru consultare in privinta amenajarii zonei 

de 5 ha. Conducerea PNC a agreat proiectul si ne-am prezentat la PS4, terenul fiind in administrarea 

PS4, pentru a sustine proiectul. 

 

Primarul a fost incantat de proiect si ne-a oferit tot sprijinul, dar, dupa doua saptamani, am aflat ca 

pregatise deja proiectul unei parcari pe 2,3 ha din acel teren.  

 

In consecinta, ne-am mobilizat pentru informarea grupurilor de cetateni din zona prin contactare 

directa, flyere si participand la o dezbatere organizat la FIRUL IERBII. 

 

Ulterior am contactat si Salvati Bucurestiul pentru initierea procedurilor prealabile privind anularea 

acestui proiect al primariei. La presiunea Fundatiei Eco-Civica si a cetatenilor, primaria Sectorului 4 a 

organizat si o dezbatere publica chiar pe terenul respectiv, in realitate o sedinta extraordinara a 

Consiliului Sector 4, la care vicepresedintele Eco-Civica a fost invitat sa isi exprime punctual de 

vedere. Subiectul a fost foarte mediatizat. 

 

In prezent s-a indeplinit procedura prealabila, urmand ca in a doua saptamana a lunii iulie sa se 

depuna plangerea in instanta.  

 

Periodic, vom organiza intalniri cu cetatenii pentru a-I informa, a le explica procedurile si a-i ruga sa 

se implice. 

 

In urma actiunilor Fundatiei Eco-Civica si declaratiilor facute in media, primarul S4, Daniel Baluta, l-a  

actionat in judecata pe vicepresedintele Fundatiei Eco-Civica, Dan Trifu. 

 

4. Bulevardul Libertatii 

 

In urma monitorizarii efectuate in luna martie, am luat la cunostinta de discutarea mai multor PUZ-

uri ce alcatuiesc Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Bucurestiului. Intr-unul din aceste PUZ-uri, se 

prevedea construirea noului Pod Mihai Voda, in zona intersectiei Splaiului Independentei cu 
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Bulevardul Libertatii si afectarea a doua hectare din Parcul Izvor, pentru construirea unei parcari si a 

unor asa-zise edificii culturale subterane. In urma actiunilor Fundatiei Eco-Civica, Primaria 

Municipiului Bucuresti a schimbat radical proiectul, fara a mai afecta Parcul Izvor, dar distrugand in 

totalitate spatiul verde al blocului de la intersectia Libertatii cu Splaiul Independentei. 

 

Se mai doreste construirea unui amfiteatru din prelungirea viitorului pod Mihai Voda, limitrof acestui 

bloc, prin spatiul verde, inaltimea amfiteatrului atingand primul etaj al locuirii. Restul spatiului verde 

urma sa fie distrus pentru construirea unei parcari subterane. Amfiteatrul ar urma sa fie o constructie 

din beton care include un trafic pietonal, cafenele si baruri. Am constatat ca si aceasta modificare 

afecteaza major calitatea vietii cetatenilor din blocurile din imprejurimi. 

 

Drept urmare, am tiparit fluturasi si i-am lipit pe usile de intrare in bloc.  

Cetatenii au inceput sa ne contacteze, rugandu-ne sa ii ajutam. La momentul actual, am organizat o  

intalnire pentru informarea si initierea acestora in implicarea pe procedura de urbanism si am 

selectat o persoana coalaboratoare cu care am inceput sa lucram, si vom continua si in lunile 

urmatoare. 

 

5. PUZ zona Sud Sector 4 

 

In luna iunie a fost prezentat PUZ Zona Sud a sectorului 4 in Comisia Tehnica de Urbanism a 

Municipiului Bucuresti. Prin PUZ-ul respectiv, se dorea stabilirea de noi functiuni si trame stradale. 

Atat Eco-Civica cat si alti membri ai Comisiei Tehnice de Urbanism, am constatat ca PUZ-ul respectiv 

era o forma mascata de introducere in legalitate a mai multor investitii declarate ilegale de diverse 

autoritati. Este vorba chiar de ansamblul Metalurgiei Parc, marginit de strada Drumul Binelui, care 

incalca Planul Urbanistic Zonal initial, prin trei PUD-uri emise de CL al Sector 4. Fundatia Eco-Civica 

facuse deja demersuri in ceea ce priveste nelegalitatea acelor PUD-uri si a notificat si ISC al carui 

raspuns a fost clar -  toata documentatia urbanistica emisa de PS4 incalca legea. O alta constatare a 

fost cea referitoare la o viitoare trama stradala stabilita de Primaria Capitalei si spatii verzi, prevazute 

in PUG, dar care nu se mai regasesc in PUZ-ul respectiv. 

 

Am atras atentia Comisiei asupra tuturor acestor nereguli. O parte din membri au confirmat aceste 

nereguli si s-a dispus refacerea documentatiei PUZ, avand in vedere caracterisitile din PUG, de la care 

PS 4 nu se poate abate. PUZ Zona Sud afecteaza si cetateni de pe Drumul Binelui, pe care i-am 
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informat in consecinta, precum si un alt numar mare de cetateni din celelalte zone din PUZ Sud 

Sector 4.   

 

In prezent se asteapta revenirea cu o noua documentatie, conform recomandarilor facute de Comisia 

Tehnica de Urbanism. 

 

PUZ Partea de Sud Sector 4, in realitate, modifica indicatorii urbanistici precum cei aplicabili Dumului 

Binelui. 

 

6. Academia Romana – 14.06. 2017 

 

Academia Romana doreste construirea unui nou corp de cladire in curtea sediului din Calea Victoriei, 

prin demolarea unor anexe si defrisarea unui spatiu verde. Noua constructie nu se incadreaza in 

tesutul urban al zonei si nu are nicio legatura cu arhitectura monumentului istoric (Academia 

Romana.)  Am precizat in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Urbanism ca nu suntem de acord 

pentru motivele expuse mai sus si intrucat la intersectia Blvd Dacia cu Calea Grivitei, limitrof 

Academiei Romane, exista o cladire turn din sticla (DIICOT), care strica aspectul arhitectural al intregii 

zone. Consideram inadmisibil ca o Academia Romana sa promoveze astfel ce proiect. O parte din 

membri Comisiei sunt favorabili proiectului, dar au solicitat sa se desfasoare un concurs privind 

modul in care va arata cladirea (urbanistica si arhitectura cladirii). Motivul pentru care se doreste o 

noua constructie este Aula e prea veche si se doreste una mai moderna. Am atras atentia ca, lateral 

de Parlament, pe 13 Septembrie, Academia Romana detine o cladire noua cu suprafete enorme, in 

care poate fi amenajata o aula mare si moderna. Proiectul va reveni, dar Comisia Tehnica de 

Urbanism pare favorabila. Urmarim acest proiect si am diseminat informatia cu privire la acesta pe 

retelele de socializarea, iar daca PUZ-ul respectiv va fi aprobat, il vom ataca in instanta. Multi 

cetateni au reactionat negativ la proiectul respectiv, asa cum reiese din mesajele primite si din 

postarile de pe pagina.   

 

7. PUZ Str. Pogoanelor nr 1-3, Sector 4 

 

Se doreste construirea unui ansamblu de locuinte cu regim de inaltime de la P+2 pana la P+9, asa 

cum reiese din sedinta Comisiei Tehnice de Urbanism din data de 26.06.2017. Terenul respectiv se 

afla la 320m de CET Progresul, intr-o zona in care au existat locuinte de serviciu, cu regim de inaltime 

P+4, toate incadrate in zone de locuinte individuale, in general parter. Ansamblul se afla la limita 
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razei SEVESO, avand in vedere ca CET Progresul este obiectiv de acest gen. Am precizat Comisiei 

Tehnice de Urbanism ca insasi regimul ceausist nu a permis decat locuinte individuale, adica o 

densitate mica a populatiei, tocmai avand in vedere gradul de poluare si pericolul de explozie pe care 

le prezinta o centrala electrotermica de asemenea capacitate. 

 

Atat emisiile cat si cantitatile de combustibil depozitate constituie un real pericol pentru poulatia din 

zona, raza de protectie avand in jur de 280 m. AM mai precizat ca in aceste situatii, una este sa 

afectezi o locuinta in care sunt caeva persoane, si alta este sa ai un ansamblu de blocuri de locuinte 

care se comporta ca un perete in fata exploziei si preiau intreg suflul exploziei. 

 

Numarul de persoane afectate ar fi foarte mare, la care se adauga si un acciden de mediu privind 

cantitatea de emisii a centralei respective. Am recomandat sa se mentina locuintele individuale in 

zona respectiac sau nivelul de inaltime al acestora sa nu fie mai mare de P+2 si mansarda, respectand 

tendinta zonei. In functie de decizia Comisiei Tehnice de Urbanism si a Hotararea Consiliului General 

al Muncipiului Bucuresti Eco-Civica va actiona in consecinta si va lua legatura cu cetatenii din zona 

pentru a le comunica riscurile la care sunt expusi, avand in vedere si regimul de inaltime dorit care in 

mod cert le ca afecta calitatea vietii. Am amintit de asemenea de tramele stradale in zona respectiva, 

al caror profil este foarte redus (unele 4m, altele 6m), canalizarea care nu este proiectata pentru 

asemenea capacitati de evacuare si, evident, traficul atras de un asemenea ansamblu. 

 

 

 

 

8. Strada Jandarmeriei nr. 14A si 14B 

 

 

Investiția a fost identificată în Comisia Tehnică de Urbanism din data de 4 octombrie 2017. În 

realitate adresa se află în pădurea Băneasa, corp Jandarmerie. Terenul vizat este o enclavă, 

înconjurată pe toate laturile de pădure, având o singură cale de acces. Pe terenul respectiv, s-au aflat 

sere care au ajuns în proprietatea domnului Ion Țiriac. Pe o parte din teren, domnul Țiriac a dezvoltat 

binecunoscutul club Stejarii și acum dorește ca pe cele câteva hectare rămase să construiască un 

ansamblu de locuințe. Având în vedere că funcțiunea terenului în Planul Urbanistic General al 

Municipiului București este de sere, iar conform legii 24/2007 a spațiilor verzi, pepinierele și serele 

fiind spații verzi, ne-am opus acestei dezvoltari. Domnul Țiriac a mai încercat să promoveze un Plan 
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Urbanistic Zonal, dar nu s-a mulțumit cu regimul de înălțime de P+4 etaje, incercand să construiască 

un regim mai mare. La presiunile ONG-urilor, s-a constatat că proiectul domnului Țiriac de la acea 

vreme nu corespundea avizelor obținute și s-a sistat investiția. Cu toate că și terenul pe care s-a 

construit clubul de fițe figura tot ca zonă de locuire, Agenția pentru Protecția Mediului a aprobat în 

mod ilegal schimbarea de destinație din locuire în agrement (club de fițe cu restaurant, cafenele și 

terenuri de sport).  

 

Investiția respectivă, fiind enclavă în pădure, aduce mari prejudicii îndeosebi faunei din pădurea 

Băneasa. Conform Codului Silvic, legea 46/2008, aceste enclave ar trebui expropriate de către 

Romsilva și aduse în patrimoniul silvic al țării.  

 

Am informat Comisia Tehnică de Urbanism a Municipiului București asupra acestor prevederi ale legii 

și am cerut să nu avizeze PUZ-ul. Dacă se continuă procedura de avizare, vom cere Consiliului General 

să respingă PUZ-ul respectiv, în caz contrar fiind nevoiți a ne adresa instanțelor de judecată. 

 

 

9. Bulevardul Metalurgiei, Drumul Jilavei, Sector 4 

 

CTATU 27 septembrie 2017 

Este vorba de amplasamentul serelor Berceni, un teren de peste 50 de hectare pe care se dorește 

amenajarea unui cartier de blocuri cu până la opt etaje. Numărul minim de locuitori ar fi de 11.500. 

Invocăm faptul că terenul respectiv figurează ca sere în Planul Urbanistic General al Municipiului 

București, și conform legii 24/2007 a spațiilor verzi, este spațiu verde protejat ce nu-și poate schimba 

destinația. Am adus la cunoștința Comisiei Tehnice de Urbanism prevederile legale și le-am solicitat 

să nu avizeze PUZ-ul respectiv. Cu toate că le-am arătat articolul din lege, Comisia a continuat 

procedura de avizare și chiar membrii marcanți ai Comisiei, care militau pentru spațiile verzi, au spus 

ca e mai bine să fie construite blocuri decât să fie păstrate serele. Reprezentantul fundației a 

intervenit în cadrul Comisiei și le-a reamintit faptul că Primăria Capitalei a inițiat proiectul de Centură 

verde și este mult mai bine pentru cetățeni să creăm centura verde decât blocuri. 

Dacă se continuă procedura de avizare, vom cere Consiliului General să respingă PUZ-ul respectiv, în 

caz contrar fiind nevoiți a ne adresa instanțelor de judecată. 

 

10. Plan Urbanistic Zonal – Calea Dudești nr. 124 Sector 3 
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CTATU – PMB 4 octombrie 2017 

Este vorba de teren lipit de parcarea mall-ului Vitan și pe care se doreste să se creeze un spațiu 

comun cu al acesteia. Se doresc construcții cu 10 etaje cu înălțimi de 45m,  în zonă fiind permise în 

momentul actual numai clădiri de P+4, conform PUG București. Terenul este cuprins între parcarea 

mall-ului Vitan și Policlinica Vitan. Investitorul dorește să reglementeze și spațiile verzi destul de 

generoase ale Policlinicii Vitan. Am întrebat în ce sens să le “reglementeze” și a motivat că sunt 

foarte multe gunoaie în zona aceea, că se parchează haotic, ilegal chiar, pe spațiile verzi, după cum 

am precizat. Am atras atenția că nu poate fi vorba de o diminuare a spațiilor verzi, ci doar eventual o 

igienizare a acestora. În orice caz, investitorul nu poate face reglementări pe un teren care nu îi 

aparține. Blocurile cu 10 etaje umbresc și construcțiile actuale, dar unul din “marii arhitecți” ai 

capitalei a afirmat că ar fi bine să nu mai ținem cont de prevederile legii și să permitem umbrirea 

vecinilor, motivând că ”nu moare nimeni dacă nu vede soarele”.  Dacă se continuă procedura de 

avizare, vom cere Consiliului General să respingă PUZ-ul respectiv, în caz contrar fiind nevoiți a ne 

adresa instanțelor de judecată. 

 

11. PUZ – Calea Șerban Vodă 206-208, 210-218 – Sector 4 

 

CTATU – 18 octombrie 2017,  

Este vorba de terenul fostului Spital de dermatologie situat în imediata vecinătate a liceului 

Gheorghe Șincai, monument istoric. Se dorește construirea unui ansamblu de blocuri cu 14 etaje. A 

precizat Comisiei de Urbanism că este un regim foarte mare de înălțime, având în vedere că ne aflăm 

în vecinătatea monumentului istoric Liceul Gheorghe Șincai, iar diferența de nivel a terenului este de 

minim 15 metri. Așadar blocurile de pe deal vor fi percepute ca având 20 de etaje. Aceste înălțimi vor 

afecta monumental istoric și vor crea un perete care nu va mai permite aerului mai rece din Parcul 

Tineretului să migreze spre centrul orașului, producând o răcorire necesară. Aceste înălțimi ar trece 

în derizoriu monumentul istoric Liceul Gherghe Șincai. În vecinătatea acestei zone se află și zona 

Lânăriei, care necesită protecție. Am mai precizat Comisiei că am putea fi de accord cu înălțimi de 

maxim P+4 etaje. De asemenea, în amplasament se află un foarte mare număr de arbori maturi, iar la 

faza de investiție, majoritatea ar trebui tăiați. Trebuie corelat procentul de ocupare a terenului și 

regimul de înălțime astfel încât să fie afectați cât mai puțini arbori, pentru că acea perdea verde din 

curtea fostului spital făcea o tranziție a aerului din parcul Tineretului către zona Lânăriei, 

Blvd.Mărășești și Cantemir. S-a cerut revenirea proiectului dar membrii comisiei nu au fost interesați 

de argumentele reprezentantului Fundației. 
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12. Plan Urbanistic Zonal – Aleea Castanilor 

 

18 octombrie 2017 

O altă investitie problematică este PUZ-ul de pe Aleea Castanilor, binecunoscutul târg de la Piața 

Sudului și care se dorește a fi modernizat prin remodelarea spațiilor, construirea unei parcări peste 

spațiile comerciale și construirea unei clădiri administrative sau cu alt scop. Comisia de Urbanism a 

propus extinderea planului care să cuprindă întreaga zonă de la Piața Sudului și reconfigurarea 

intersecției de la Piața Sudului. Am întrebat membrii comisiei de ce să includem intersecția de la Piața 

Sudului a cărei modernizare este recentă și nici măcar finalizată, fiind nevoiți să impunem iar restricții 

de circulație. De asemenea, Aleea Castanilor era o alee istorică, dar castanii nu se mai regăsesc în 

număr mare în zonă. Proiectantul a precizat că si mall-ul Sun Plaza dorește o igienizare a zonei 

respective, asta după ce mall-ul respectiv a fost construit pe zona monument istoric Mănăstirea 

Văcărești. Cum putem să mai acceptăm o altă clădire cu 7 etaje în intersecția respectivă și traficul 

atras de noua amenajare comercială, în condițiile în care este sufocat chiar și acum când pasajul Piața 

Sudului este în exploatare? În funcție de deciziile Comisiei, ne vom preciza poziția.  

 

13.  Aleea Taifunului 

 

Am fost anunțați de către cetățeni că în această zonă de case din zona Macaralei Trapezului, ultimul 

plan față de bulevardul Th. Pallady, unde sunt case individuale cu maxim P+2 și Mansardă, pe străzi 

de 4 metri, se dorește dezvoltarea unor locuințe colective de până la șapte etaje. Cetățenii din zonă 

sunt revoltați pentru că infrastructura nu permite o asemenea densitate de populație și se opun 

oricăror tipuri de construcții de locuințe colective.   

 

Fundația Eco-Civica, prin discuții față în față cu Arhitectul șef al Sectorului 3, a constatat că terenul 

respectiv este încadrat în planurile urbanistice ca sere și, conform legii 24/2007 a spațiilor verzi, el 

este spațiu verde aflat sub incidența OUG 195/2005, privind protecția mediului. Din deplasările la 

fața locului, am constatat că suprafețe mari de sare au fost edificate prin falsuri în acte publice, 

declarând că sunt locuințe de serviciu, unele având peste patru etaje. Am întrebat personalul de la 

Direcția de Urbanism a PS3 cum s-a putut dezvolta o zonă atât de mare prin falsuri în înscrisuri. Din 

acel moment, investitorul care dorea dezvoltarea ansamblului cu mai multe etaje, a încetat orice 

amenajări pe terenul respectiv și a solicitat cerere pentru emiterea unui certificat de urbanism. Din 

informațiile noastre, rezultă că a solicitat locuințe de serviciu. Un adevărat cartier s-a dezvoltat prin 

aceste falsuri în înscrisuri.  
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La momentul actual, cetățenii, consiliați de Eco-Civica, așteaptă emiterea unui act urbanistic din care 

să rezulte ceea ce dorește să dezvolte investitorul pe teren. Suntem convinși că în actele urbanistice 

va apărea iar denumirea de locuință de serviciu, contrar prevederilor legale. În funcție de aceste 

înscrisuri, vom proceda în consecință și, cu certitudine, că actele urbanistice vor trebui atacate în 

instanță. Precizăm faptul că multe locuințe au fost dezvoltate fără canalizare și drumuri de acces, 

drumurile fiind de pământ. 

 

14 Parcul Pecineaga 

 

În Parcul Pecineaga din sectorul 5 al Capitalei, în zona Rahova-Salaj, ar putea aparea un bloc! Circa 

800 mp din cei 2.000 ai parcului au fost retrocedati, iar acum investitorul vrea sa construiasca.  

Fundația Eco-Civica s-a implicat încă de la primele intenții, însă, recent situația a avansat îngrijorător, 

iar acum ne aliem cu cetățenii pentru a stopa distrugerea unui nou spațiu verde. 

 

Pe data de 29 august, ne-am întâlnit cu peste 30 de cetățeni și i-am instruit pentru a se implica, chiar 

și în instanță, pentru salvarea parcului. Vom reveni cu informații privind măsurile luate! 

 

Din punctul nostru de vedere acest proiect incalca Legea Mediului – Ordonanta 114/2007 care spune 

ca nu mai poti schimba destinatia terenului indiferent de regimul juridic. Investititorul invoca faptul 

ca terenul a fost in proprietate si ca a avut o alta functiune, dar Legea Mediului este clara, nu se 

aplica retroactiv si ca atare starea la care l-a prins, aceea trebuie mentinuta, respectiv spatiu verde. 

Daca este amenajat ca spatiu verde, normal ca trebuie sa ramana spatiu verde. Pe teren este o 

amenajare de spatiu verde a Primariei sector 5,  fiindca primariile nu stiu ca acele terenuri se vor 

retroceda si conform legislatiei in vigoare trebuie sa le amenajeze, in primul rand sa puna iarba si sa 

le intretina. Ca atare, ele au fost amenajate ca spatii verzi, apoi au fost retrocedate. Avem foarte 

multe situatii de acest fel si respectivele parcuri trebuie protejate. Solutia pe care o dam a fost ca 

aceste terenuri sa fie rascumparate de Primaria Capitalei si redate circuitului civil ca spatii verzi. 

 

STADIU ACTUAL 

- Campanie de presa TVR. 

- Notificare catre Primaria Generala in vederea organizarii unei dezbateri publice a planului 

urbanistic. 
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- Se asteapta perioada de contestatii dupa care Primaria Generala trebuie sa organizeze 

dezbatere publică in baza legii 52, privind transparenta decizională. 

 

 

15. Parcul Dreptății 

 

Poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocând mai mult de 

25.000 de decese premature pe an în România. Capitala se află în continuare sub infringement 

pentru slaba calitate a aerului, copiii Bucureștiului se joacă în spații amenajate în mall-uri de cele mai 

multe ori din motive de proximitate și lipsa unor alternative. 

 

Cunoscând toate acestea, precum și rolul parcurilor și al spațiilor verzi de a “vindeca” aerul și de a 

oferi copiilor și comunității spații de relaxare și recreere, autoritățile din oraș continuă să sacrifice 

spații verzi în interesul dezvoltatorilor privați. 

Un astfel de exemplu este parcul de pe strada Roșia Montană, Parcul Dreptății, un parc înconjurat de 

blocuri, un spațiu verde esențial pentru familiile rezidente în vecinătatea lui, dar de câteva luni 

înconjurat de un gard inestetic și dezolant, care afișează un panou care anunța intenția de a se 

construi o cladire cu doua etaje și mansardă. Parcul Dreptății este ultimul parc din zonă, fiind situat 

între Piața Veteranilor și Policlinca Dreptății (fostul Dispensar).- Solicitare din partea grupului de lucru 

pentru recuperarea spatiilor verzi retrocedate constituit in cadrul Primariei Generale sa aiba in 

vedere si acest spatiu verde pentru exprorpriere si readucerea in circuitul public. 

 

STADIU ACTUAL 

- Ie-am explicat prevederile legale privind implicarea asociațiilor și le-am furnizat materiale 

informatie și exemple de urmat.  Este obligatorie întrunirea Adunării Generale care să 

confirme această implicare, după care urmează notificarea autorităților cu plângeri 

prealabile și eventuale acțiuni în instanță. 

- au fost stranse semnaturi din partea Asociatiilor de proprietari pentru contestarea in 

instanta a proiectului, conform indicatiilor Fundației Eco-Civica. 

 

 

16. Greenfield 
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Ansamblul Greenfield a fost avizat cu doua căi de acces, una din SOSEAUA de CENTURĂ și alta din 

breteaua DN1, prin Aleea Teișani. Ansamblul a fost avizat cu încălcarea mai multor legi, inclusiv de 

mediu si urbanism. Motivele au fost atât de flagrante încât Planul Urbanistic Zonal, prin care ar fi 

trebuit sa se dezvolte ansamblul, a fost anulat, definitiv, de instanțele din Romania, in prezent 

continuarea lucrărilor la ansamblu fiind ilegală, defapt infracțiune. 

 

Noi si instanța am constatat că dezvoltatorul si-a însușit terenuri particulare care nu-i aparțineau, 

PUZ-ul fiind avizat de Primaria Generală fără aviz OCPI (cadastru), obligatoriu conform Legii 

350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, tocmai pt a stabili limitele terenului 

dezvoltatorului. 

 

Deasemnea ansamblul nu avea utilități iar terenurile particulare căpătaseră funcțiunea V7-păduri, 

adică neconstruibile. Proprietarul acelor terenuri ne-a solicitat ajutorul și-a acționat in instanță 

dezvoltatorul. In acest mod am descoperit toate ilegalitățile săvârșite de dezvoltator. Tuturor 

autorităților li s-a prezentat o documentație nerealistă, avizele fiind acordate pe planșe si date false. 

Noi facem parte si din comisia de avizare de pe langa Agentia pt Protectia Mediului Bucuresti. Pt a 

putea dezvolta un asemenea ansamblu era obligatoriu să existe un procent de minim 30% spatiu 

verde, din suprafața terenului. Dezvoltatorul a prezentat proiectul cu o parte din spațiul verde 

realizat pe acel V7, care nu-i aparținea si care schimba total bilanțul teritorial, inducând in eroare 

autoritatea de mediu. Mai mult, ansamblul nu avea canalizare cu evacuare in rețeaua centralizată, 

legea nepermițănd avizarea in astfel de condiții. Un mic trup de pădure, ce nu aparținea 

dezvoltatorului, a fost ,,scăpat” din vedere in documentații. 

 

Ansamblul a fost avizat, cu cele doua căi de acces amintite, fără utilități centralizate, fără aviz OCPI. 

Mai mult, a pozat cablul de alimentare cu energie prin padure, lucru interzis de lege. 

 

Primăria Generală a știut de toate aceste încălcări ale legii, a indus in eroare celelalte autorități și a 

mai si avizat planurile. Toate aceste lucruri, cu prezentarea de date false, au constituit și obiectul unei 

prime anchete penale in care Parchetul spune că persoanele anchetate, din Primaria Generala, au 

fost găsite vinovate, ȘI-AU RECUNOSCUT VINA, dar fiind fără cazier, familiști si angajați, s-a luat 

decizia aplicării unor amenzi. Destul de hilară soluția. 

 

PMB a dispus si anularea unei părți a PUZ-ului, încălcând iarăși legea, care prevede reluarea 

procedurii atât pe mediu cât și pe urbanism, prezentarea de date false sau eronate ducând la 

anularea documentației. 
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Având toate aceste informații, instantelor nu le-a fost greu să anuleze definitiv PUZ-ul, adică 

documentația urbanistică aprobată cu încălcarea legii și cu date false. 

IN ABSOLUT TOATE AVIZELE, INCLUSIV CEL DE MEDIU SI INCLUSIV IN HOTĂRÂREA FINALA A 

CONSILIULULUI GENERAL NU ESTE MENȚIONAT ACCESUL PRIN PADURE. In cel de mediu se specifică 

foarte clar acest lucru prin actele de reglementare de mediu emise si pe care vi le putem transmite. 

Oricum autoritatea silvică nu ar fi avizat un asemenea acces pt că nu permite Legea 46/2008, Codul 

Sillvic. 

 

In 2007-2008 dezvoltatorul cheamă in judecată mai multe autorități ale statului, printre care si 

Directia Silvică Ilfov, pt a i se permite accesul pe drumul forestier in vederea costruirii ansamblului. 

Anterior, solicitase accesul Direcției Silvice dar i s-a refuzat in baza prevederilor Codului Silvic. 

Se ajunge in instantă, la Judecătoria Sectorului 1, cu o acțiune pe fond. Se solicită instanței si 

emiterea unei Ordonanțe Presedințiale prin care sa se permită accesul pe drumul forestier până la 

judecarea fondului acțiunii. 

 

Încălcând prevederile Codului Silvic, instanța dispune ACCESUL, TEMPORAR, AUTO SI/SAU PIETONAL, 

până la judecarea dosarului pe fond. Veți vedea de ce instanța a dispus ,,accesul auto si/sau pietonal. 

Drumul forestier era consființit ca atare prin Amenajamentul Silvic, aprobat prin Ordin de Ministru, 

pentru Padurea Baneasa. In Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, din anul 2000, se 

menționa o cale de acces, cu 6 benzi prin acea zonă a Pădurii Băneasa. 

 

Era o intenție a Primăriei dar care nu fusese avizată si de autoritatea silvică, care, oricum, nu putea 

aviza un asemena plan cu bulevard prin mijlocul pădurii. Se vedea ca presiunile pe instanțe si 

autorități erau foarte mari. 

 

Dezvoltatorul a atacat si Ordinul de Ministru, cel cu amenajamentul silvic, ajungându-se până la 

Înalta Curte. Intre timp dosarul de la Judecătoria Sectorului 1 s-a suspendat pană la soluționarea 

excepției de nelegalitate a Ordinului de Ministru. Ordonanța Președințială era in vigoare si exista 

acces temporar pe drumul forestier. 

 

Soluția Curții de Apel, păstrată si de Înalta Curte, a fost că drumul a fost si rămâne forestier, Ordinul 

de Ministru fiind legal, având putere juridică mai mare decât o Hotarăre a autorităților locale, in 

speță, Planul Urbanistic General, mai ales că PUG-ul nu avea nici un aviz de la autoritatea silvică. 

Dezvoltatorul a mai inventat un dosar, pe speță asemănătoare, pierdut si acela. 
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Având in vedere soluția data de Înalta Curte, Directia Silvica si Eco-Civica au solicitat Judecătoriei 

Sectorului 1 sa repună pe rol dosarele cu accesul pe drumul forestier(fond) si cel cu Ordonanța. Ceea 

ce s-a si întâmplat. 

 

Cele doua Instanțe au luat act de soluția Înaltei Curti, au reconfirmat ca drumul este forestier, închis 

traficului auto, public. 

Dupa 9 ani de procese DEZVOLTATORUL A PIERDUT LA TOATE INSTANȚELE. 

Revenim, pentru că-i foarte important, la Ordonanța Președințială, privind accesul temporar auto 

și/sau pietonal. De ce instanța a dispus, la acea dată, in acest mod???!!! Drumul forestier se oprește 

la limita asfaltului, virând la stânga. De la terminarea asfaltului si până la ansamblul Greenfield, cam 

350 de metri, ne afăm in categoria de folosință PĂDURE, in care accesul auto nu poate fi permis pt că 

e pădure, efectiv. 

 

De aceea instanța a dispus acces auto și/sau pietonal, in sensul: 

-vii auto până la limita drumului forestier, apoi mergi, pietonal, prin pădure, până in ansamblu. 

Cu de la sine putere, si cu complicitatea autorităților, inclusiv a celor silvice, dezvoltatorul trece la 

tăieri ilegale si amenajarea unui drum, tot ilegal, prin categoria pădure, faptă ce constituie 

infracțiune la Codul Silvic. 

 

Ani de zile autoritatile au permis accesul auto prin categoria de folosința pădure si numai după ce 

Eco-Civica a amenințat cu plângere penală Ministerul Mediului si Directia Silvică, Ministrul a dispus 

închiderea accesului prin categoria de folosință pădure, permițând accesul numai pe drumul 

forestier, până la judecarea celor doua dosare de la Judecătorie. 

Din această cauză s-a făcut prima închidere a accesului prin pădure, altfel aceste persoane de decizie 

riscau inchisoarea. 

 

Imediat dezvoltatorul a astupat șanțul și a reluat accesul prin pădure, depunând plângere penală că 

nu se respectă prevederile Ordonanței, la acel moment. De remarcat că a depus plângere numai 

împotriva Direcției Silvice, renunțând la cea împotriva noastră. 

 

Am explicat anchetatorului ce spune Ordonanța, a rămas uimit și era foarte supărat că nu i-am spus si 

dezvoltatorului lucrurile astea. I-am răspuns că dezvoltatorul stie si ne păstrăm acest atu in instanță. 

Am depus si noi si Directia Silvică plângere penală împotriva dezvoltatorului pentru tăieri ilegale, 

reducere de fond forestier si amenajarea unui drum fără avizele prevăzute de lege. 
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Intre timp, așa cum am mai precizat, s-au judecat si cele doua dosare de la Judecătoria Sectorului 1, 

fiind pierdute de dezvoltator, urmarea fiind, ÎNCHIDEREA CIRCULAȚIEI, INCLUSIV PE DRUMUL 

FORESTIER. 

 

 

Ca și concluzii: 

-niciodată nu s-a pus problema, in avize si planuri, de acces prin pădure; 

-accesul din Soseaua de Centură nu a fost efectuat pt că E PREA SCUMP, afirmația dezvoltatorului; 

-PUZ-ul ansamblului este anulat definitiv, inclusiv documentația si actele urbanistice subsecvente, 

lucrările continuând ilegal; 

-cu toate că legea obligă, iar dezvoltatorul se obligase prin acordurile incheiate cu autoritatile, 

ansamblul nu are utilități in regim centralizat legate la rețeaua publică; 

-este pus in mare pericol ecosistemul din Padurea Baneasa. 

Este clar că totul s-a obținut prin coruperea autorităților iar victime sunt cetățenii de buna credința 

care si-au cumpărat locuințe in acel ansamblu, fiind mințiți că accesul prin pădure este legal. Prin 

actele de reglementare de mediu era obligatoriu ca padurea sa beneficieze de masuri de protectie 

sporite, sa existe perdele de protectie, atat perimetrale cat si-n ansamblu, pentru ca presiunea pe 

padure sa fie cat mai redusa, ansamblul sa fie ingradit, etc, dezvoltatorul avand si obligatia educarii 

locuitorilor ansamblului in vederea protejarii padurii. 

 

STADIU ACTUAL 

Au fost înaintate numeroase sesizari la PS1, la Primaria Generala si autoritatile silvice prin care am 

cetatenii si fundatia si-au manifestat dezaprobarea cetatenilor fata de desfirsarile din padure si 

construirea drumului prin padure. 

 

Sunt trei planuri urbanistice în curs de avizare la Primăria Generală, aflate în faza de aviz de 

oportunitate sau de aviz preliminar și se așteaptă inițierea procedurii de informare a publicului în 

care ne vom implicat împreună cu cetățenii cu care am colaborat până în prezent, urmând notificările 

catre PMB și Consiliul General al Municipiului București, prin care ne vom preciza și susține obiecțiile 

față de prevederile din PUZ-uri. 

 

În cazul în care PUZ-urile, sau unul dintre ele vor fi aprobate de CGMB, vom ataca aceste hotărâri în 

instanță 
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17. Barajul Argeșului 

 

Am fost contactați prin mailul oficial că pe str. Barajul Argeș nr.8, Sector 1, se dorește construirea 

unui ansamblu format din 5 blocuri, cu regim de înălțime de 5 etaje. Cetățenii de pe strada Nisipari și 

Intrarea Vârful Plaiului, vecini cu această dezvoltare, s-au arătat foarte îngrijorați pentru că profilul 

străzilor este deja foarte mic, între 3,5m și 5m și că un asemenea ansamblu le-ar aduce mari 

prejudicii. Am luat legatura telefonic cu doamna Moradi, cea care ne-a și contactat inițial și am cerut 

mai multe detalii, după care ne-am deplasat la adresa indicată. Am constatat că trama stradală nu 

permite dezvoltarea unui asemenea ansamblu și, de asemenea, am observat modificări ale Planului 

Urbanistic Zonal aprobat inițial. Am organizat mai multe întâlniri cu cetățenii din zonă, explicându-le 

exact pașii de urmat. Astfel, s-a solicitat Primăriei Sectorului 1 să permită consultarea dosarului prin 

care s-au emis autorizațiile de construire pentru ansamblul respectiv  și, împreună cu doamna Moradi 

am facut acest lucru în biroul de urbanism al Sectorului 1. Am constatat că prin PUZ se asigurau 30% 

spații verzi pe sol și o tramă stradală care ar trebui să deservească zona. În realitate, această tramă 

stradală nu a fost executată, circulație efectuându-se pe acele intrări sau alei cu profil foarte mic. Am 

constatat și faptul că ultima autorizație de construire încălca prevederile din PUZ, se mărea numărul 

de apartamente și se constituia un subsol general (pe toată suprafața terenului). Acest lucru nu mai 

permite dezvoltarea spațiilor verzi pe sol, încălcându-se atât PUZ-ul cât și actele de reglementare de 

mediu. Întrucât lucrările au demarat și se execută pe terenuri domeniu public, afectând proprietățile 

și accesul cetățenilir din zonă, am consiliat cetățenii pentru a se adresa poliției locale Sector 1 și 

Inspectoratului de Stat în Construcții, împărțindu-ne sarcinile.  

 

Am fost prezenți și la audiența solicitată la Poliția Locală Sector 1, iar autoritatea a încercat să inducă 

în eroare cetățenii, am intervenit și am explicat că Intrarea Vârful Plaiului este domeniu public în 

administrarea Primăriei Sectorului 1 și a fost ocupată abuziv de dezvoltator, care a construit și un 

gard ilegal. În acest fel a îngrădit accesul autoturismelor, cetățenii nemaiputând folosi garajurile 

personale. Am explicat inspectorului că ultima autorizație de construire este emisă cu încălcarea legii 

și că trebuie să ia măsuri pentru sistarea lucrărilor și eliberarea accesului. Cu toate că Poliția Locală a 

încercat să tergiverseze lucrurile, inspectorul respectiv luându-și concediu medical, prin presiunile 

exercitate asupra Poliției Locale și Primăriei Sectorului 1, ni s-a precizat că Poliția Locală a amendat 

dezvoltatorul și l-a obligat să elibereze domeniul public (Intrarea Vârful PLaiului) și să demoleze 

gardul. Referitor la autorizația de construire, au precizat că ISC-ul are competențe pe această 

problemă, instituție ce a fost sesizată pentru a verifica modul în care a fost emisă ultima autorizație 

de construire. 
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Având în vedere modul ilegal în care a fost emisă ultima autorizație de construire, reprezentantul 

cetățenilor din zonă și Fundația Eco-Civica au depus plângere prelabilă, solicitând Primariei Sectorului 

1 să anuleze respectiva autorizație. În prezent se așteaptă răspunsul la plângerea prealabilă și, în 

funcție de acesta, ne vom adresa sau nu instanțelor de judecată. 

 

18. Floreasca 

 

Proiectul prevedea inițial construirea mai multor turnuri cu 25 de etaje, conform unei documentații 

PUZ. Asociațiile din zonă, consiliate de noi, au cerut ca proiectul să fie adus în limita indicatorilor din 

Planul Urbanistic General, corelat cu legislația privind protejarea monumentelor istorice, care 

prevede că înălțimea maximă pentru acel perimetru ar fi de 12m. În momentul implicării cetățenilor 

și a întâlnirilor cu proiectantul, și în urma discuțiilor reprezentanților Eco-Civica cu aceștia, 

beneficiarul a declarat că renunță la 10 etaje (P+16), pentru că altfel nu mai este eficientă investiția. 

S-a continuat procedura și pe legislația de mediu, APM București cerând evaluarea impactului asupra 

mediului, procedură în care am implicat asociațiile de locatari. Cu toată opoziția acestora și a 

Fundației Eco-Civica, APM a admis concluziile Raportului Impactului asupra Mediului și a dispus 

emiterea Acordului de mediu pentru investiția reprezentând mai multe clădiri de P+16. Vom continua 

pe procedura urbanistică, pentru anularea eventualei autorizații de construire și a Acordului de 

Mediu.  

 

 

Note strategice 

 

Cele 18 proiecte incluse în jurnalul de monitorizare au fost selectate deoarece încalcă flagrant 

legislația de urbanism și de mediu și aduc atingeri mari cetățenilor sau orașului în ansamblu, numărul 

celor pentru care am intervenit în cadrul ședințelor comisiilor de urbanism depășind însă 30. 

Pentru a constata ce legi sunt încălcate a fost necesară colaborarea cu un consilier juridic cu 

experiență în acest domeniu, multe dintre solicitări, notificări, sesizări, plângeri, fiind întocmite de 

juristul proiectului.  De asemenea, multe dintre nelămurile cetățenilor au fost îndreptate către 

persoana sa, care o abilitate remarcabilă, aceea de a explica aspecte de legislație și procedură pe 

înțelesul cetățenilor. 
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Din experiența consilierului juridic și a Fundației Eco-Civica, majoritatea acestor notificări sau plângeri 

se vor transforma în acțiuni în instanță.  

Pe perioada implementării proiectului, aceste proiecte au fost majoritatea în faza de inițiere, urmând 

ca acestea să se lungească pe o perioadă mult mai mare, datorată și acțiunilor în instanță. 

 

Astfel, acțiunile noastre cu privire proiectele/investițiile selectate perioada de implementare a 

proiectului Comunități vigilente sunt doar un vârf de inceberg în, implicarea noastră continuân, 

precum și colaborarea cu cetățenii. În realizate ne aflăm la faza în care sunt trimise o avalanșă de 

sesizări și notificări către autorități. Este foarte important că au apărut noi grupuri de inițiativă și, ca 

în orice comunitate, găsești și un lider care își asumă învățarea principalelor proceduri de urbanism și 

de mediu și care uneori, pur și simplu ne asaltează în sensul bun cu întrebări și idei. 

 

Știm cu certitudine că multe din aceste grupuri vor rămâne adevărați watch-dogs pe terenurile 

respective.  

 

 

  


