MEMORIU CONCEPT PEISAGISTIC - PARCUL CENTENARULUI
COD PARTICIPARE: M15L86

PRINCIPII PRIMORDIALE DE INTERVENTIE
VIABILITATE, FESTIVITATE, ECOLOGIE, SUSTENABILITATE
OPTIMALIZAREA CIRCULAȚIEI, INTERCONECTAREA SUPRAFEȚELOR PIETONALE, SCARĂ UMANĂ
FOLOSIREA EFICIENTA A STRUCTURII SPAȚIALE EXISTENTE, ORIGINALE
AMENAJARE, UTILIZARE SI MENTENANTA DECENTA

“Scara urbană trebuie respectată oriunde în oraș, acolo unde scopul este ca oamenii să se plimbe
nestingheriți pe jos sau cu bicicleta.(...) Corpul uman, simțurile și modalitățile de deplasare constituie
criteriile majore de amenajare pietonală ale spațiilor urbane.(...) Spații comerciale, magazine,
restaurante, monumente, memoriale sau alte funcțiuni cu caracter public trebuie amplasate, cu
siguranță, în astfel de zone unde se plimbă oamenii. Astfel distanțele dintre aceste puncte de interes
par mai mici, parcursul devine mai rapid și mai interesant, mai bogat în impulsuri, în experiențe. Utilul
poate deveni și plăcut, iar treburile/problemele cotidiene pot fi rezolvate doar circulând pietonal.(...)
Dacă construim orașe în care din ce în ce mai multă lume se va deplasa pietonal sau cu bicicleta, atunci
facem ca spațiile urbane să se umple cu viață, cu noi experiențe.”
Jan Gehl: Viața în oraș

ELEMENTELE DETERMINATOARE ASUPRA ORGANIZARII PARCULUI

CONTEXT URBAN SI SOCIAL
Se observă încă de la prima vedere că zona de intervenție in context mai larg conține suprafețe
fragmentate de traficul auto, ceea ce se confirmă și prin percepția spațială. Totuși limitele clare, istoric
constituite ale spațiului public urban au potențialul unui LOC FESTIV, de parc-monument ideal, destinat
comemorarii, contemplarii dar si uzului zilnic general.
Circulația pietonală continuă, fără obstacole și în condiții de siguranță din punct de vedere psihologic
îmbunătățește calitatea spațiului public. Aceasta, combinată cu o varietate de funcțiuni posibile, face
ca zona urbana sa fie festiva si să trăiască cu adevărat.
Interconectarea si promovarea valorilor arhitectural-urbanistice, socio-culturale ale zonei coroborată
cu sporirea varietății funcționale și îmbunătățirea infrastructurii circulatiei alternative (pietonala,
ciclista), va atrage după sine, cu siguranță, și creșterea atractivității turistice, ca posibil viitor factor de
regenerare urbană. Aceste măsuri nu ar viza participanții la turismul în masă, ci mai degrabă posibilul
public țintă local/zonal/regional. Întărirea rețelei informaționale pe plan local/regional ar spori și
coeziunea comunității și atașamentul față de propriile valori culturale.
Integrarea valorilor cultural-istorice constituie cel mai important component al acestui proiect. Parcul
Centenarului fiind nu numai un posibil element de atracție al spațiului public, ci și o parte componenta
definitorie ale unei identități nationale. Monumentele istorice, clădirile valoroase în contextul spațiilor
publice aferente reprezinta miezul unei zone urbane funcționale și spirituale deopotrivă. Axele vizuale,
perspectivele majore, unitatea spațial-spirituală a principalelor clădiri monument, puse în valoare, vor
spori calitatea urbanistica.
Durabilitatea și sustenabilitatea intervenției reprezintă criterii importante în reabilitarea, reamenajarea
spațiului public. Propunerile ecologice de specii locale, soluțiile de plantare și de mentenanță noi,
moderne, utilizarea apei pluviale sunt parte integrantă din concept.

MORFOLOGIA TERENULUI
Parcul, datorita caracteristicilor morfologice de teren se imparte in doua parti: platoul superior, care
ocupa cea mai mare parte a suprafetei de proiectare si se situeaza de-a lungul strazii dr. Bagdasar,
respectiv platoul inferior, situat in partea Nordica al amplasamentului, in vecinatatea imediata a caselor
de locuit.
Diferenta maxima de nivel dintre cele doua platouri separate printr-o rupture atinge chiar 5-6 m in
unele locuri. Aceste doua planuri de nivele detasate ale parcului vor fi pastrate in cursul amenajarii,
oferind posibilitatea de tratare diferita a celor doua platouri, care prezinta caracteristici diferite atat din
punct de vedere a conexiunilor cat si a vegetatiei sau al aspectului general.
Platoul superior, scena primara de desfasurare compozitionala a parcului are o panta generala de
aproximativ 7-8%.
Modificari majore ale terenului nu vor fi prevazute, deoarece - fiind dat un material vegetal arboricol
pe teren – asta ar deranja radacinile arborilor dezvoltati si valorosi dispusi in palcuri sau grupuri mai
mari – chiar daca numeroase exemplare trebuie indepartate din diferite motive. In lipsa modificarilor
insemnate de teren conditiile actuale de scurgere a apelor pluviale nu vor fi afectate semnificativ (cu
exceptia zonelor pavate, si al aleilor interioare).

CONCEPTIA DE BAZA
Conceptul - in context zonal - unifică în aceeași compoziție spațială fragmentele de spațiu public urban
existente prin măsuri de reorganizare a circulației și de reamenajare peisageră. Astfel se crează
premisele unui centru urban, nod simbolic și funcțional al zonei si al comunității locale, care se
materializează prin modul de amenajare, prin varietatea de funcțiuni urbane, prin calitatea artistica,
ecologica si pietonală al acestora.
Parcul Centenarului doreste a fi o opera artistica si peisagistica in acelasi timp. Prin conceptia sa artistica
va deveni un centru de greutate marcata prin monumentul artistic reprezentat de zidurile de sprijin si
peretii de beton aparent decorativi proiectati, care reprezinta de fapt monumentul in sine.
Zidurile de beton asezate intr-o linie intrerupta dar dinamica – ca element artistic central si simbolic al
amenajarii - îi conferă compozitiei parcului un ritm spațial pulsatoriu. Simbolizeaza drumul greu si
fragmentat parcurs de popor de-a lungul secolelor pana ce s-a terminat cel mai sangeros razboi de
pana atunci, si s-a atins scopul visat.
Functional, zidurile de beton reprezinta o ingradire vizuala si fizica a zonei cu caracter de “curte de
spate” terenului (platoul inferior) nedorita a fi conectata direct in ansamblu si de zona festiva a
suprafetei nou create (platoul superior). Cu ajutorul sistemului de ziduri – completat si cu planatii noi
apade arbori – se realizeaza eliminarea poluarii vizuale spre nord, onerit de catre aspectul neorganizat
al parcelelor localizate in vecinatetea parcului. Posibilitatea conectarii gradinilor particulare in parc
totusi se mentine in planul peisagistic, ele conectandu-se intr-o alee pietonala condusa de-a lungul
marginii nordice a suprafetei de proiectare.

PORTI/INTRARI/CIRCULATIA INTERNA
Propunerea de sistematizare a circulației si prezența metroului semnalează posibilitatea coagulării unui
nod pietonal major in zona. Marginea estica - aflata in intersectia B-dul Eroilor, B-dul prof. Gheorghe
Marinescu si str. Dr Dumitru Bagdasar - ca zona de primire a vizitatorilor reprezintă poarta principala a
parcului, deschizând unul dintre directiile pietonale principale propuse. Astfel aceasta zona de acces
din aval al parcului devine parțe integranta al unui spațiu pietonal unitar, continuu, organic. Din acest
punct porneșc mai multe axe vizuale imporatante care accentueaza de asemenea unitatea parcului cu
zonele adiacente.

Prin amplasarea unui loc de joaca ingradit pentru copii in aceasta zona se mareste si oferta functionala
si prin aceasta atractivitatea parcului. In acelasi timp generatia tanara se poate familiariza din timp cu
ideia monumentului si cu mesajul simbolizat de aceasta.
Intrarea nord-vestica este una mai putin accentuate, tratata insa similar: se creaza un spatiu de primire
si de distribuire a fluxului pietonal mai rar care soseste in parc de pe str. Nicolae Paulescu.
In zona centrala a parcului, tinand cont de axele transversale existente in fata cladirii Academiei
Militare, oferim posibilitatea unei conectari mult mai directe si mai ample a parcului catre zonele de
circulatie si Academia Militara. Axa transversala in cauza, determinata de cele doua drumuri existente,
perpendiculare pe str. Dr Dumitru Bagdasar - si implicit pe parc – se termina de fapt in parc intr-un
spatiu festiv. In vederea functionalitatii (zona dedicate comemorarilor, celebrarilor si pentrualte
activitati care implica o masa mai mare de participant) aceasta zona festiva este pavata in mare masura,
si se termina cu MONUMENTUL CENTENARIULUI.
Sistemul de circulatie interna este reprezentat de urmatoarele elemente:
- zone de primire si distribuire, cu pave prefabricate de beton in zona din aval si cu suprafata
macadam in zona de amonte
- aleea principala, care parcurge longitudinal parcul, conducerea acesteia urmand linia
definita de elementele monumentului si zidurile de sprijin, cu suprafata macadam
(exceptand zona festiva din centrul parcului)
- alea secundara cu rol de conectare a parcelelor localizate de-alungul laturii nordice al
amplasamentului;
- zona festiva, pavata cu placi regulate, taiate din piatra naturala (granit)

Desi trotuarul de-a lungul str Bagdasar se situeaza in afara limitei de proiectare, propunem o reinnoire
al acestuia cu pave de beton, asemanatoare celor propuse in zona de primire a parcului (dinspre B-dul
Magheru). De asemenea propunem conectarea zonei in sistemul velo print proiectia unei bande de
ciclisti de-a lungul acestui trotuar.

MONUMENTUL
Este format din trei ziduri verticale de beton aparent – pereti de lama, decorate cu reprezentari grafice
– asezate intr-o linie fragmentata, fiecare perete avand suprafata de 2,2x7-10 m2; doreste sa faca aluzie
subtila la evenimentele istorice comemorate de monument.
Decoratiile artistice ale monumentului sunt foarte simple. Sunt niste forme si abstractii, care nu
incearca sa evoce trecutul prin referiri foarte directe la evenimentele istorice, mai degraba
comemoreaza atat razboiul cat si unirea intr-un stil modest, lipsit de ingamfarea biruitorilor.
Datorita monumentului creat in stil minimalist, parcul capătă personalitate prin simplitate și ținută
elegantă. Aceasta tinuta este accentuata si prin conceptul de plantare, prin utilizarea unei mase
vegetale simplista, in care predomina un numar minim de specii decorative (Fraxinus excelsior, Pinus
nigra, Quercus robur, Tilia cordata), care pe baza experientelor s-au dovedit sa preteze bine la conditiile
locale. De asemenea organizarea spatiala al ansamblului permite legaturi visual directe cu vecinatati.
Decoratiile grafice de pe peretii de beton permit prin scara lor mare de a fi observate si private si de la
distante mai mari – de exemplu de pe trotuarul d-a lungul strazii Bagdasar, din fata Academiei Militare
ba chiar si din vehiculelele care circula pe drum.

VEGETATIA
Majoritatea arborilor de pe teren - in afara de cateva exemplare - nu reprezinta valoare dendrologica,
fiind reprezentantii unor specii adventive, aparute in mod spontan pe teren. Datorita starii de sanatate

precare si lipsei aspectului decorative, aproximativ 40-45% ai arborilor trebuie indepartati, iar
majoritatea restului trebuie toaletati in mod professional pentru a asigura supravietuire si/sau aspectul
estetiv si ecologic dorit.
In lipsa unui studiu pedologic este greu de prognostizat sansele de supravietuire a noilor plantatii, dar
pornind de la idea ca - dupa povestirea localnicilor - movila pe care se afla parcul (platoul superior) a
aparut in anii 1960 ca un depozit rezultat partial din pietrisului scos in urma lucrarilor de fundamentare
al Academiei Militare, partial din deseurile de constructive al academiei. Acest fapt explica oarecum
starea precara a vegetatiei existente, numarul mare de exemplare nedezvoltate, cu un diametru al
trunchiului sub 20 cm, si numarul redus de specii valoroase, mai exigente fata de conditiile de sol.
Se observa o dezvoltare mai buna (peste medie fata de celelalte specii) al exemplarelor de frasin
(Fraxinus excelsior) si de pin negru (Pinus nigra), cee ace am considerat un indicator important la
intocmirea conceptiei de plantare.
Conceptia de plantare prevede pastrare exemplarelor valoroase din punct de vedere esthetic,
dendrologic sau ecologic, indepartand exemplarele uscate, bolnave, adventive, nedezvoltate sau care
diturba foarte mult conceptia de ansamblu.
Pe aceasta baza conformarea volumetrică a masei vegetale si implicit a parcului ramane cea actuala,
cu urmatoarele interventii:
- se deschid axe de perspectiva in directiile principale de atractii vizuale (cladirea Academiei,
Piata Eroilor, axe principale de acces etc.);
- se mentine o masa compacta vegetala in partea de mijloc a parcului, unde se regasesc
majoritatea exemplarelor valoroase de arbori;
- se planteaza exemplare noi in grupuri si palcuri, folosind preponderant urmatoarele specii: pin
(Pinus nigra si Pinus sylvestris - in zona primire de amonte a prcului sin in spatele
monumentului; aceasta din urma locatie contribuie la mascarea poluarii vizuale produse de
gradinile vecine), frasin (Fraxinus excelsior), stejar (Quercus robur) si tei (Tilia cordata).
Suprafete florale intensive sunt prevazute doar in incinta monumentului, in rest vegetatia este
reprezentata prin grupuri de arbori si gazon. Plantarea de arbusti se recomanda doar in zona locului de
joaca pentru copii, iar mascarea constructiei nedorite a metroului se fac tot prin intermediul vegetatiei
arbustive.
Prin acest concept de plantare se asigura pe o parte manifestarea artistica a compozitiei peisagistice si
a monumentului in sine, pe de alta parte se asigura o valoare ecologica precum si viabilitatea,
sustenabilitatea materialului vegetal, cee ace contribuie la o eficienta mentenanta a parcului.
BILANT AL ARBORILOR PE CATEGORII
Bilantul arborilor in oglinda celor descrise mai sus se prezinta in felul urmator:

BILANT DE SUPRAFETE
Suprafete gazonate
Suprafete acoperite cu arbusti talie mica
Suprafete acoperite cu arbusti talie mare
TOTAL SUPRAFETE VERZI

7480
400
700
8580

m2
m2
m2
M2

Pave de piatra naturala
Pave beton prefabricate
Macadam
Suprafata recortan (loc de joaca)

1260
384
1397
300

m2
m2
m2
m2

70,87%

Suprafata trepte
Suprafata ocupata de monument si ziduri de sprijin
Constructie metro
TOTAL SUPRAFETE PAVATE SI CONSTRUITE

62
26
6
3435

SUPRAFATA TOTALA PARC

m2
m2
m2
M2

29,13%

12015 M2

100%

BILANT AL MOBILIERULUI URBAN
Gard loc de joaca
Banci cu spatar
Gunoiere
Corp iluminat talie mica (sub 0,7 m)
Corp iluminat talie inalta (peste 3,5 m)
Trepte beton
Zid/perete beton aparent - MONUMENT
Zid de sprijin (beton armat)

ml
buc
buc
buc
buc
m2
m2
m2

75
6
7
10
10
62
66
36

Amenajarea si interventiile popuse vor conferi parcului un rol central în zona si inlesnesc perceperea
spațială optimă a monumentului creat in zona de intervenție. Păstrarea structurii spațiale istorice a
zonei, combinată cu o utilizare contemporană de material si ideologie europeana, fac ca soluția propusă
să fie sensibilă la patrimoniul construit valoros și în același timp sustenabilă și durabilă.

I.

ELEMENTELE DETERMINATOARE ALE ORGANIZĂRII PARCULUI
Pistă biciclete

Localizare

Amenajare peisagistică Parcul Centenarului

Analiza zonă studiată
1:1000

Legenda

Parcul Centenarului

piste

Suprafață totală = 12015 m²

București

Rețea velo
Studiul sitului, chiar încă de la prima vedere arată că zona de intervenție în context
mai larg conține suprafețe fragmentate de traficul auto, ceea ce se confirmă și
prin percepția spațială. Totuși limitele clare, istorice ale spațiului public urban au
potențialul unui LOC FESTIV, de parc-monument ideal, destinat comemorării,
contemplării dar și uzului zilnic general.

500m

Zone și axe urbane

Trafic rutier

Legenda

Legenda

instituții, biserici, facultăți
unități de servicii
axe urbane principale
axe urbane secundare

locuințe
funcții mixte

Paralel cu sistemul de transport în comun trebuie asigurată și infrastructura pentru
formule alternative de transport. Astfel conectare parcului in sistemul de circulație
velo și cu vehicule cu alimentare electrică, cu infrastructura aferenta, ar diminua
volumul traficului auto. In propunerea noastra recomandam limitarea vitezei in
strada Dr Dumitru Bagdasar, pentru a inlesni accesul pietonal intre Academia
Militara si zona centrala a Parcului, unde am vizionat amenajarea unei spatii festive.

sens giratoriu propus
străzi

Specii invazive

Specii conservate

Trafic

500m

500m

Infrastructura verde și sport

Transport public

Legenda

Legenda

Structura morfologică al zonei condiționează optimalizarea dorită a volumului de
trafic, ceea ce face ca o reorganizare accentuata nu este posibilă. Se recomanda
dezvoltarea acceselor alternative (pedestrian, ciclist), care atrage dupa sine si
tratarea accesibilitatii prin solutii arhitecturale si peisagistice corespunzatoare
cerintelor de design universal. In vederea optimalizarii traficului auto ca interventie
serioasa recomandăm reconformarea nodului important existent in axa principala
a cladirii Academiei Militare, in Piata Eroilor, format la intersectia principalelor
artere de criculatie (B-dul Eroilor, B-dul prof Gheorghe Marinescu, str. Dr Dumitru
Bagdasar) într-o intersecție de tip sens giratoriu. Consideram ca aceasta solutie
ar fluidiza simțitor circulația intraurbană in intersecție în condiții de siguranță mărită
și viteză de deplasare controlată, fără reducerea volumului de trafic auto. Din
punct de vedere al circulatiei pietonale se recomanda o inlesnire a fluxului de
pietoni prin asigurarea si marcarea uniforma a traseelor pietonale.

linii de tramvai

trasee de autobuze

terenuri sportive, terenuri de joacă

linii troleibuz

autobuze, linii de noapte

Transport în comun

M15L86

invazive
uscate

Traseu pietonal

parcuri

500m

Legenda

500m

Pinus nigra - specie valoroasă

Studiu de însorire

Conflict vizual

Simultan cu dezvoltarea sistemului de trafic auto ar trebui stimulată utilizarea
transportului în comun. Crearea unor locuri de parcare disponibile și sigure,
poziționarea acestora în punctele cheie, cu o conexiune bună cu rețeaua de
transport public ar trebui să constituie o prioritate. Reteau de metro in curs de
executie probabil va usura de asemenea transportul comun, creind prin iesirea
de metrou plasata vis-à-vis de coltul sud-vestic al Parcului Centenarului o poarta
de intrare principala in parc si in zona urban in cauza. În scopul sporirii atractivității
transportului public, o creștere a numărului de stații corespunzătoare și utilizarea
unor mijloace de transport cu capacitate adaptată traficului orar (capacitate medie/
redusă în intervalele de timp cu trafic diminuat, capacitate mare în intervalele de
timp cu trafic maxim), ar fi necesare și binevenite.
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II.

PLAN ORGANIZARE ȘI MOBILARE

Amenajare peisagistică Parcul Centenarului

Detaliu scară

Pavaj

Pavaj macadam

Pavaj protector din cauciuc

Pavaj piatra naturală tăiată
(pentru trafic ușor, max. 3,5 t)

Mobilier stradal, tipuri de pavaje

B2

P1

P2

P3

Pavaj protector din cauciuc
Pavaj piatră naturală tăiată

Pavaj macadam

Intrări în grădină

M= 1:20

M= 1:20

M= 1:20

Inspirație

plan înclinat 4%
<-

mortar trass de
rosturi

plan înclinat min
2%
->

Suprafețe verzi
P1
- bordură beton 1000x20x5 cm
beton C16/20
- 5 cm agregat calcaros sau dolomitic fin,
granulație 0-4 mm
- 25 cm strat portant nestabilizat,
piatră spartă granulație 0-63 mm

P1
- bordură beton 1000x20x5 cm
beton C16/20
- 5 cm agregat calcaros sau dolomitic fin,
granulație 0-4 mm
- 25 cm strat portant nestabilizat,
piatră spartă granulație 0-63 m
S1
- trepte din beton aparent
100x35x15 cm
- adeziv flexibil
- rampă din beton armat C16/20

Specii conservate și planificate

L1
- VPI lampă

B1
- VPI WOODY

P2
- bordura beton 1000x20x5 cm
beton C16/20
- 5 cm tartan turnat
- 20 cm strat portant nestabilizat,
piatră spartă granulație 0-63 mm
G1
- ASTRO

P3
- 4-5 cm piatra naturala tăiată
- 3 cm mortar pentru pavaje
- 15 cm beton C12/15
- 15 cm balast
B2
- VPI WOODY

Zid de sprijin, beton aparent modelat
1:20
Ziduri verticale de beton aparent decorate
cu reprezentări grafice
Suprafețele de beton aparent pot fi: cu amprente (rezultate
prin aplicarea unor matrițe cu profilul dorit), cu suprafața
spălată (astfel ca agregatul să fie pus în evidență), sau cu
suprafața sablată cu ajutorul nisipului.

Mobilier stradal
Beton aparent cu suprafață texturată și modelată

Specii evidențiate

Grup stejar
Grup veșnic verde

Grup pin negru

Locația poriectată a mobilierului stradal

M15L86
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III.

PLAN GENERAL DE AMENAJARE PEISAGERĂ

Amenajare peisagistică Parcul Centenarului

1:200

Legenda
ZONA DE PRIMIRE
DIN AVAL

Arbore foios existent

Arbore foios proiectat
LOC DE JOACA
GRUP STEJARI

Arbore rasinos existent

Arbore rasinos proiectat

Gazon proiectat

r

a
as

d

CONSTRUCTIE METROU

Arbusti/perene proiectati

itru

g
Ba

m

.
str

Pavaj piatra naturala
Pavaj din pietris

u
D
r

D

GRUPURI DE CONIFERE/PIN

Bordura de otel
Bordura de piatra 20 cm lata

MONUMENT/ZIDURI
VERTICALE DE BETON APARENT

Banca proiectat
Coș de gunoi proiectat

Candelabru proiectat

Curba de nivel proiectat
Poarta
Limita cadastrala

ZIDURI DE SPRIJIN
DIN BETON

ACCES PIETONAL NOU

Limita suprafetei de proiectare

CONCEPȚIA DE BAZĂ

PALC CONIFERE/PIN

st
r.
D

rD

um

itru

Ba
gd
a

sa

r

ZONA DE PRIMIRE
DIN AMONTE

Conceptul - în context zonal - unifică în aceeași compoziție spațială fragmentele de spațiu public urban existente prin măsuri
de reorganizare a circulației și de reamenajare peisageră. Astfel se crează premisele unui centru urban, nod simbolic și
funcțional al zonei și al comunității locale, care se materializează prin modul de amenajare, prin varietatea de funcțiuni urbane,
prin calitatea artistică, ecologică și pietonală al acestora.
Parcul Centenarului dorește a fi o operă artistică și peisagistică în același timp. Prin concepția sa artistică va deveni un centru
de greutate marcată prin monumentul artistic reprezentat de zidurile de sprijin și pereții de beton aparent decorativi proiectați
care reprezinta de fapt monumentul în sine.
Zidurile de beton așezate într-o linie întreruptă dar dinamică – ca element artistic central și simbolic al amenajării - îi conferă
compoziției parcului un ritm spațial pulsatoriu. Simbolizează drumul greu și fragmentat parcurs de popor de-a lungul secolelor
până ce s-a terminat cel mai sângeros război de până atunci și s-a atins scopul visat.
Funcțional, zidurile de beton reprezintă o îngrădire vizuală și fizică a zonei cu caracter de “curte de spate” terenului (platoul
inferior) nedorită a fi conectată direct în ansamblu ăi de zona festiva a suprafeței nou create (platoul superior). Cu ajutorul
sistemului de ziduri – completat și cu plantații noi de arbori – se realizează eliminarea poluării vizuale spre nord, oferit de către
aspectul neorganizat al parcelelor localizate în vecinătatea parcului. Posibilitatea conectării grădinilor particulare în parc totuși
se menține în planul peisagistic, ele conectându-se într-o alee pietonală condusă de-a lungul marginii nordice a suprafeței de
proiectare.
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IV:
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Plan de iluminare

A
B
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Memoriu de prezentare
PARCUL CENTENARULUI

1

Memoriu de prezentare
CONTEXT URBAN

„Parcul Centenarului” în suprafață totală de 11 974 mp se bucură de o poziție favorabilă la
nivelul orașului, fiind situat pe axa monumentală B-dul Eroilor și str. Prof.Dr.Dumitru Bagdazar.
Încadrat în zona protejată 77 – Academia Miltară, amplasamentul se află într-o zonă
privilegiată, cu valoare culturală care structurează zona și orașul. Prezența fondului construit valoros
marcată de monumente Grupa A - monumente istorice de valoare națională sau universală precum
Academia de înalte studii Militare, Ansamblul fostului Azil „Elena Doamna ” și Monumentul Eroilor
Patriei și monumente Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local
precum Întreprinderea „Uzinele Chimice Române” , sporesc gradul de reprezentativitate al zonei.
Din punct de vedere al cadrului natural, amplasamentul propus este oportun în vederea
conturarii unui parc reprezentativ la nivel zonal, cât și la nivelul orașului, completând astfel imaginea de
ax monumental B-dul Eroilor și str. Prof.Dr.Dumitru Bagdazar (Parcul Centenarului - Parcul
Romniceanu).
Situl beneficează de un cadru dendrologic bogat, cu exemplare valoroase de arbori și arbuști și
de o configurație cu declivități semnificative de teren, o altimetrie dinamică, ce favorizează pespective
și direcții de percepție în cadrul contextului urban.
Completarea țesutului urban existent cu Amenajarea Peisagistică Parcul Centenarului vizează
intenția de coagulare a spațiului urban, sporirea identității valoroase a zonei, ce va deveni o verigă din
sistemul de spații pietonale al orașului .
Parcul Centenarului va deveni un element de articulare ce va polariza fluxurile pietonale,
pespectivele, direcțiile de percepție, dar și un element de coerență spațială, relațiile ce se vor dezvolta
între fondul construit existent și amenajarea peisagistică propusă contribuind la completarea sistemului
de spații publice urbane printr-un nou pol de atractivitate și reprezentativitate.
CONTEXT ISTORIC

Un parc al Centenarului trebuie sa fie o promisune către generațiile viItoare și un omagiu către
generațiile trecute.
Soluția amenjării Parcului Centenarului este conturată ca o oportunitate de a descoperi
complexitatea poveștii Marii Uniri. Propunerea amenajării urmărește să dezvăluie utilizatorului de
spațiu public cei 100 de ani de la Marele eveniment. În interiorul parcului sunt dispuse o serie de
mesaje cu refereire la Marea Unire. Fie că sunt dispuse ca citate reprezentative gravate în diverse locuri,
plăci comemorative, monumente de for public sau obiecte de mobilier urban, întreg parcul este gândit
ca o scenă cu încărcătură istorică și simbolică reprezentativă pentru identitatea poporul român.
Mesajele joacă același rol pe care îl are orice limbă vorbită, aceasta fiind una din caracteristicile
definitorii ale identității unei țări, dar, mai important, cum susținea și istoricul Neagu Djuvara în lucrarea
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sa intitulata „ O scurtă istorie a romanilor povestită celor tineri”.Limba este combustibilul flăcării
dorinței de unire. Dupa cum susține marele istoric „suntem, poate, singura țară din Europa al cărei
sentiment național este întemeiat exclusiv pe temeiul vorbirii aceleiași limbi de la Nistru pana la Tisa”,
unde patriotismul s-a clădit timp de veacuri, încetul cu încetul, în jurul unei istorii comune. „La noi,
cimentul e limba”. Așadar, prezența mesajelor întărește ideea dialogului in aceeași limbă, dialog care a
menținut timp de secole, chiar milenii, sentimentul de infrățire între neamurile românești, în ciuda
separării geo-politice încercate de atâtea politici imperialiste.
Cuvântul an, în limba română, vine de la latinescul „annus”, care înseamnă inel, cerc, ciclu;

CONCEPT DE AMENAJARE SPAȚIAL - CONFIGURATIV

Configurația aleilor și accesibilitatea în parc au fost realizate ținând cont de constrângerile din
zonă (amaplasarea în cadrul zonei protejate 77, condiționările impuse de Magistrala 5 de Metrou și
materialul dendrologic valoros).
Parcul este străbătut de o alee principală - Aleea celor 100 de ani caracterizată prin 100 de plăci
comemorative cu inscripții reprezentative pentru fiecare an din intervalul 1918-2018. Aleea principală
are scopul de a asigura legătura între toate subzonele parcului și de a prelua fluxurile majore de
circulații pietonale generate de accesele principale. Aleea surpinde și legătura „cronologică” între cele
două zone active din cadrul parcului (spații – metafore pentru împlinirea a 100 de ani). Mesajul
centenarului este interpretat la nivel spațial-configurativ prin prezența a două alei sub formă de cerc
(simbol al unirii, continuității, al horei ) care conturează cele două subzone reprezentative ale parcului.
Cercul închis, ca hora, este și o aducere aminte a faptului că un an al țării unite nu poate fi complet fără
ca fiecare român să joace un rol în menținerea uniunii, aici căpătând sens fraza „Hai să dăm mână cu
mână, cei cu inima română”. Aceste două spații reprezintă, în plan simbolistic, trecutul și prezentul, o
chemare, precum în trecut, așa și in prezent și viitor, la uniune, infrățire, scop comun.
Trecerea de la trecut la prezent este marcată simbolic de-a lungul aleii principale, printr-o
pasarelă suspendată, generată de declivitatea terenului. Acest punct de belvedere, favorizează o
pespectivă descendentă către o subzonă a parcului ce are caracter de grădină ”mistică” prin diversitatea
la nivel cromatic și de textură a multitudinii speciilor de graminee ornamentale. Această pasarelă este
sub incidența motivului de „pod ”- punte temporală, o legătură între vechi și si nou, între un ciclu
parcurs și ciclul următor si, mai important, amintește de trecerea batalioanelor române peste Carpați
către frații lor ardeleni si moți, o trecere peste obstacole, un salt curajos catre implinirea unui unic si
comun ideal.

CONCEPT DE AMENAJARE FUNCȚIONAL

Primul spațiu, reprezentat sub forma unui inel, cerc complet, definit prin alee continua,
reprezintă Unirea de la 1918 – România Mare. Cel de al doilea spațiu ce definește România anului 2018
este conturat de un cerc complet definit de alei continue și discontinue (dale la pas – discontinuitatea
pavajului ca simbol al teritoriilor pierdute în cursul celor 100 de ani, al incercărilor și schimbărilor la care
a fost supus neamul romanesc, o amintire a piedicilor întâmpinate în acest veac și, totodată, o chemare
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către reunire în cuget și simțire, pentru nevoia de a umple aceste discontinuități împreuna, frate lângă
frate).
Subzona reprezentativă pentru scena de la 1918 este definită printr-o alee circulară ce
„îmbrățișează” o piațetă minerală element atractor – zonă spațiu suport pentru microevenimente și
zonă de adunare și regrupare.
Elementele de mobilier urban – bănci, sunt dispuse circular urmărind ideea de unitate, unire. La nivelul
pavimentului se regăsește gravată harta României Mari de la 1918. Pentru reprezentarea orașelor
principale s-a optat pentru un joc de apă și lumini, formate din jeturi de apă și spoturi de lumini
încastrate în pavaj. Trei jeturi/spoturi sunt mai puternic evidențiate, acestea fiind dispuse în orașele în
care au avut loc cele 3 uniri:
-

Chișinău – la 27 martie/ 9 aprilie 1918 – Unirea Basarabiei cu România
Cernăuți – la 15/28 noiembrie 1918 – Unirea Bucovinei cu Romania
Alba Iulia – 1 decembrie 1918 – Unirea Transilvaniei cu România

Colectarea apelor în zona de piațetă minerală este rezolvată printr-un sistem de rigole. Acesta este
dispus sub forma conturului hărții României, simbolizând prin colectarea tuturor apelor generate de
jeturile încastrate, unirea provincilor istorice locuite de români.
Adiacent aleii circulare ce înconjoară piațeta minerală, în spectrul vizual pe direcția celor trei orașe
marcate diferențiat în pavaj (Chișinău, Cernăuți și Alba-iulia), sunt dispuse trei monumente de for public
cu gabarit redus (2m înălțime) cu scene reprezentative pentru momentele cheie ce au condus la Marea
Unire. Pentru încadrareea și direcționarea pespectivei către cele trei monumente, de-a lungul aleii au
fost dispuse structuri ușoare de tip „poartă” sub formă de cerc, poarta fiind și ea un element
caracteristic gospodăriei românești, sentiment de proprietate, filtru intre sacru si profan.
Subzona reprezentativă pentru anul 2018 este conturată de o alee circulară ce înglobeză în centru
o zonă de amfiteatru verde – atractor, spațiu suport pentru microevenimente. Gradenele amfiteatrului
sunt realizate în formă de arc de cerc, un cerc incomplet – ca amintire a treptelor si greutăților
întampinate in procesul de unire, o amintire a nevoii de reaprindere a acelui sentiment ce nu trebuie
pierdut, unirea clădindu-se an de an, zi de zi, treapta cu treapta. Zona de șezut (gradenele) este
orientată către o platformă minerală de formă circulară – scena amifteatrului. Centrat scenei, este
amplasat un obiect semnal de formă cilindrică realizat din oțel corten, perforat cu simbolul de horă și
mesaje tematice pentru centenar. Acesta servește ca accent de înălțime și ca obiect decorativ de
iluminat ambiental; simbol al coloanei, accentuează sentimentului de victorie și triumf în memoria
colectivă, în vederea instalării unei atmofere solemne.

CONCEPT DE AMENAJARE ARHITECTURAL PEISAGER

Amenajarea peisagistică propusă pentru Parcul Centenarului, răspunde atât comunității la nivel
local, cât și la nivel zonal. Parcul Centenarului invită la cunoașterea sa, utilizatorul de spațiu public al
orașului și comunitatea locală. Relația cu parcelarul adiacent, este întărită, parcul reprezentând o
extindere a spațiului verde rezidențial, o articulație între spațiul privat și spațiul public.
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Conceptul de plantare urmărește valorificarea materialului dendrologic existent, prin păstrarea
exemplarelor valoroase și completarea acestora cu specii decorative de arbori, arbuști și ierburi
ornamentale.
În vederea conturării unei imagini de ansamblu, la nivel compozițional, materialul dendrologic
propus este dispus conform particularității fondului natural existent pentru obținerea unor elemente
arhitecturale peisagistice specifice unei amenajări unitare: masiv vegetal, aliniament, grupuri
decorative, arbori monumentali, covoare verzi etc.
Grupurile impunătoare de arbori existenți sunt marcate printr-o suită de „brâuri” realizate din
panglici din oțel corten gravate cu inscripții comemorative celebrării Marelui eveniment – Centenarul.
Motivul brâului este preluat din peisajul cultural specific folclorului românesc, simbolizând totodată
calitățile distinctive ale strămoșilor poporului român: putere, unitate, armonie, integritate. Marcarea
acestor exemplare ca „arbori în horă” prin „port” autohton (brâu) simbolizează dansul specific
românesc, dans al bucuriei și celebrării unor momente importante din viață.
Scenariul de noapte este caracterizat ca o atmosferă de „basm” (motiv prezent în simbolistica
populară). Atmosfera feerică este activată prin intermediul unui sistem de iluminat complex ce
înglobează iluminat de siguranță, iluminat ambiental și iluminat arhitectural. Astfel, povestea fiecărei
subzone a parcului este dinamizată prin elemente de iluminat ambiental: spoturi încastrate în plan
vertical (zonă piațetă, arbori monumentali sau grupuri vegetale decorative), obiect de iluminat gravat
(zonă amfiteatru), spoturi încastrate în plan vertical (gradene amfiteatru) sau elemente de iluminat
arhitectural: proiectoare (monumente, arbori monumentali) sau bandă led cu lumină difuză (pasarelă
sticlă, sistem rigole – contur harta Romîniei).

BILANȚ DE SUPRAFEȚE
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BILANȚ AL ARBORILOR ȘI ARBUȘTILOR PE SPECII ȘI CATEGORII (păstrați/defișați/ nou plantați)
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BILANȚ AL MOBILIERULUI URBAN ȘI MONUMENTE DE FOR PUBLIC
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NEAMULUI ROMANESC / Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !”

CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
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CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
BUCUREȘTI, Sector 5, intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu

I. SITUATIA EXISTENTĂ
Zona studiată în cadrul Concursului, are o suprafață totală de 11.974 mp, respectiv 1,19 ha,
din care în administrarea A.L.P.A.B. 11.496 mp și se află în imediata vecinătate nordică a
Universității Naționale de Apărare „Carol I”, fiind amplasată în intravilanul Municipiului
București, Sector 5, delimitată de următoarele artere de circulație: str. Dr Dumitru Bagdasar
(Sud-Est), str. Nicolae Paulescu (Sud-Vest) str. G-ral medic Atanase N. Demosthen (Nord si
Nord-Vest) și str. Dr. Gheorghe Marinescu (Est), iar în partea de Nord si Nord Vest, se
învecinează cu limitele din spate ale loturilor frontului sudic de locuințe, de pe str. G-ral medic
Atanase N. Demostene.
Din punct de vedere al amplasamentului, ,,Parcul Centenarului” este situat pe axa
monumentală B-dul Eroilor și str. Prof. Dr. Dumitru Bagdasar care valorifică relieful prin poziția
și importanța clădirii Academiei de Înalte Studii Militare, monument istoric clasat (cod LMI : BII-m-A-19320), dar și a zonei protejate nr. 77 din care face parte,

In prezent, zona se află în administrarea Autoritatii Contractante, respectiv ALPAB –
Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement

București, având ca beneficiar Consiliul

General al Municipiului București .
Destinatia actuala este de spatiu verde public, avand tipologia de scuar, cf. legislatiei in
vigoare, după suprafața de 11.974 mp, respectiv 1,19 ha, dar avand destinația actuală de
parc, dată prin regulamentul si tema concursului.
Specificul și particularitatea parcului este denivelarea terenului acestuia, plantația existentă,
dar mai ales amplasamentul si contextul urban-arhitectural și de peisaj antropic, parcul
fiind situat pe axa monumentală B-dul Eroilor și str. Prof. Dr. Dumitru Bagdasar care valorifică
relieful

prin poziția și importanța clădirii Academiei de Înalte Studii Militare „Carol I”,

monument istoric clasat (cod LMI : B-II-m-A-19320), dar și a zonei protejate nr. 77 din care
face parte.
Vegetația existentă este importantă, cf datelor puse la dispozitie de organizatorul
Concursului, precum si ca urmare a vizitelor pe sit, efectuate de membrii echipei de concurs in
mai multe rânduri, de către membrii echipei de proiectare a concursului, vegetația fiind formată
din copaci inalti si arbusti ce urmeaza a fi pastrati, dar si din exemplare bolnave, distruse sau
cu probleme de dezvoltare, ce urmeaza a fi tratate si/sau inlaturate.
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Imagini de pe situl studiat – Situatia Existernta
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II. FUNDAMENTARE CONCEPT GENERAL
2. PROPUNERE CONCEPT GENERAL DE AMENAJARE PEISAGISTICA
In cadrul CONCURSULUI DE SOLUȚII pentru AMENAJAREA PEISAGISTICĂ a PARCULUI
CENTENARULUI, se propune ca din punct de vedere peisagistic, arhitectural si urbanistic,
sa se realizeze un concept de amenajare specifică locului, integrată contextului, unitară,
transdisciplinară, cu caracter principal comemorativ.
In acord cu importanta spatiilor verzi si prevederile Convenției Europene a Peisajului si Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților,
republicata 2009, zona necesită o reamenajare peisagistic-arhitecturală integrată, la nivel
compozitional, funcțional, arhitectural-peisagistic, estetic, horticol, al accesibilitatii si al
circulatiilor pietonale, al mobilierului urban, precum si din punct de vedere al retelelor
tehnico-edilitare, care să ofere o imagine particulară si specifică zonei.

Conceptul, propune realizarea ca tipologie integrată în sistemul verde al orașului, a unui
PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC si pleaca de la Motto-ul
“Pe Aici Nu Se Trece !”, o deviză memorabilă ce a răsunat în zona luptelor purtate, fiind
născută pe câmpul de luptă de la Mărăşeşti și intrând în conştiinţa neamului românesc prin
jertfa a 469.2971 de români de diferite naționalități, cuvintele fiind lansate de Generalul Eremia
Grigorescu, comandantul Armatei 1 Române, în momentul în care a trecut de pe frontul de la
Oituz, pe cel de la Mărăşeşti, în august 1917.

1

Conform datelor oficiale obținute de autorul conceptului concursului de la consultantii proiectului, de la
Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I", pierderile oficiale inregistrate au fost: 2.331 ofiteri,
216.966 trupa și 250.000 civili morti in urma luptelor, de inanities sau boli.
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La nivel de implementare al conceptului in sit, acest Motto se va realiza printr-o zonă plantata
cromatică de tip “PE AICI NU SE TRECE !”, inserată la nivel compozițional în concept ca o
“BANDĂ ROȘIE”, realizată din vegetație cu cromatică preponderent roșie în diferite
anotimpuri, care are o semnificație simbolică și conceptuală multivalentă, respectiv:
• semnifică Jertfa și Sângele Vărsat pentru Reîntregirea Neamului Românesc (prin
compoziția generală, formă și cromatică);
• preia si interpretează la nivel simbolic hărțile militare de război și redă ideea bătăliilor
purtate în cadrul operațiilor militare de apărare a trecătorilor din Munții (prin „trecerile”
controlate ale aleilor pietonale care străbat „Banda Roșie”, realizate prin „ziduri” amenajate
cu rol comemorativ al luptelor purtate);
• reinterpreteaza semantic jertfa armatei oamenilor simpli din popor, de toate
naționalitățile, sub semnul reconcilierii țărilor beligerante în noul context European,
jertfă care a avut rol major de protecție și „pavăză”, ca „nod” de apărare al viitorului
țării (prin „barieră de tip poartă de trecere” permeabilă, din trecut către viitor, simbolizată
printr-un „nod” compozițional al semnului infinitului, preluat în propunere, între zone
funcționale ce semnifică trecutul versus cele care semnifică viitorul);
• separă simbolic spațiul public comemorativ (amplasat în zona urbană și istorică protejată
ZP 77), de spațiul funcțiunilor specifice și necesare unui parc urban;
• constituie axa structurantă morfo-tipologică a parcului, care formează un contrast
compozițional și volumetric (între zona geometrizată a Academiei de Înalte Studii Militare
„Carol I” și zona organică, liberă a peisajului Parcului Centenarului);
• semnifică ambivalența între „separarea” istorică a neamului românesc - de dinainte de
evenimentele istorice și reintregirea țării - de dupa actul Unirii (prin imaginea discontinua
preluata în concept la sud și coagularea compozițională propusă la nord de „Banda Roșie”,
prin: funcțiuni, activități, compoziție, cromatică, ambianță, textură);
• pune în valoare situl, căderea de pantă și vechea „mărturie” istorică de relief, a
Cornișei Râului Dâmbovița ca ax urban istoric structurant major al Bucureștiului,
(prin silueta și altimetria propusă de tip ascendent, a taliei materialului dendrologic);
• interpreteaza imagini de peisaj și „tablouri simbolice” din geografia tuturor
provinciilor care s-au unit, prin realizarea unor Gradini Tematice dedicate tuturor
Țărilor Românești (la nivelul reliefului, al sistematizarii verticale si al caracterului diferit al
imaginilor ambientale propuse prin concept);
CONCEPT: PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
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• interpretarea simbolică și conceptualizarea la nivel de Peisaj Cultural, a istoriei și
memoriei locului („genius loci”) prin interpretarea toponimiei „Cotroceni” a zonei
istorice a sitului (având ca fundament expresia “a cotroci”, ca vechi regionalism care
semnifică “a cotrobăi”, “a scotoci”, “a scormoni”, care s-a integrat în firul narativ al parcului
și în scenariile de utilizare al parcursului tematic comemorativ).
Din punct de vedere compozitional, conceptul parcului propune o abordare de tip deschis /
extrovertita catre strazi si spatiile publice exterioare parcului si o abordare de tip introvertit
catre interiorul acestuia, pentru realizarea unor mici „oaze de liniste”, scufundate in spatiu
verde plantat al parcului.
Compozitia este subordonata axului organic central realizat din „Banda Rosie” – „Pe aici
nu se trece !”, realizata din vegetatie ca accent cromatic, cu focalizare pe spatiului
compozitional central, de comemorare, adunare si intalnire a comunitatii, aflat la intersectia
unui ax structurat preluat din studiul istoric si din morfo-tipologia urbanistica a zonei, pe
vechile „urme” ale parcelarului existent, ca element de peisaj cultural cu valoare, ce trebuie
pastrat si conservat si in istoria locului actual.
Din punct de vedere al tipologiilor de perspective pe care compozitia parcului le pune in
valoare, conceptul propune in zona sudica un front verde semi-transparent, secvențial, cu
rol de filtrare, ce pune in valoare perspectiva secvențială laterală dinamică în mișcare,
precum si tiplogii de perspectiva descendenta si ascendenta, de-a lungul strazii Bagdasar.
Pentru zona din nord, aflata la limita de proprietate cu zona rezidentiala Cotroceni, se propune
un front ritmat de vegetatie compacta, cu rol de protecție față de vecinătate.
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La elaborarea conceptului si al volumetriei de vegetatie, s-a tinut cont de elementele
altimetrice din zona, respectiv cornișa Râului Dâmbovița, precum si de punctele de
perspectivă focalizate care se realizeaza prin propunere, prin dispunerea unor elemente cu
rol de semnal sau capete de perspectiva (arbori singulari, mase plantate, grupuri de
vegetatie, zone functionale, fantani, statui, etc)

Principiile compozitionale propuse prin concept se pot vizualiza pe Plansa 1.
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Schitele initiale din procesul de realizare a Conceptului, se pot vizualiza pe Plansa 1.
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3. FUNDAMENTAREA CONCEPTULUI BAZAT PE EVOLUȚIA ISTORICĂ
A ZONEI PARCULUI CENTENARULUI
Actuala Zonă Protejată nr. 77 – Academia
Militară (care include și zona propusă spre
amenajare) nu a fost construită până în anul
1937.

Anterior

constituirii

acestei

zone,

conform

Planului Bucureștiului realizat de Maior Baron
Rudolf Artur Borroczyn în anul 1852 (prima
ridicare cadastrală a Bucureștiului) și Planului
Orașului București realizat de Institutul Geografic
al Armatei în perioada 1895-1899, singurele
elemente structurante ale acestui spațiu au fost
cornișa Dâmboviței2 și Drumul care însoțește
cornișa înaltă a Dâmboviței3, acest drum fiind

Axele generatoare ale orașului
Bucuresti

în fapt una dintre axele generatoare ale Bucureștiului4.

2

Cornișa Dâmboviței pe care este amplasată Academia Militară este Dealul Cotroceni (toponimia
numelui, are ca fundament expresia “a cotroci”, un vechi regionalism care semnifică “a cotrobăi”, “a
scotoci”, “a scormoni”).
3
Drumul de legătură cu cetățile de scaun din zona subcolinară a Valahiei Mari.
4
Dana Harhoiu – „București, un oraș între Orient și Occident”, Editura Simetria U.A.R. și ARCUB,
București, 1997, pag.30.
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Planul Maiorului Baron Rudolf Artur

Planul Institutului Geografic al Armatei

Borroczyn 1852

1895-1899

Drumul care urmărește cornișa Dâmboviței a avut un rol aparte și în controlul schimburilor
care s-au realizat între zona urbană și rurală, care presupunea circulația unui aflux de
călători și negustori. Intrarea în oraș trebuia în mod necesar să parcurgă o serie de puncte
controlate.
“Această realitate poate fi evidențiată urmărind un plan al orașului pe care sunt reprezentate
principalele drumuri împreună cu cercurile virtuale care marchează fazele evolutive ale
orașului. Se poate observa că la întretăierea drumurilor importante cu cercurile respective se
află, în general, câte o încrucișare de drumuri, am putea spune un fel de strungă. Ilustrative
[...] sunt “strungile” drumului care urmărește cornișa Dâmboviței [...]. Aceste “strângeri”
de drumuri venind din direcții diferite, pot reprezenta, de fapt, locurile pe unde se putea intra
sau ieși din oraș, acele “streji” sau “bariere”, amintite în Regulamentul Organic, și care la 1831
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erau în număr de zece. Această sugestivă relație dintre cercuri și drumurile de acces în
oraș subliniază procesul controlat al evoluției urbane a Bucureștiului.” 5
Amplasarea Academiei pe colină îi conferă un caracter aparte, atât construcției, cât și
vecinătăților imediate, întrucât “Colinele au avut întotdeauna un sens sacru”. „Cercul
simbolizează timpul și cerul, fiind în același timp un simbol absolut al unității și
perfecțiunii” 6. Totodată, colinele au avut și un rol strategic în apărarea orașului.
Acesta este un element de fundamentare a conceptului propus, respectiv a punctelor “de
control” de la intersecția aleii principale cu cele secundare și utilizarea formelor
compozitionale circulare si a „geometriei cercului” in propunere.
Planul Municipal București întocmit în anul 1941 de colonel Ulisse Simboteanu și M.D.
Moldoveanu, reflectă concretizarea propunerilor Planului Director de Sistematizare din 1935.
Acest plan prevedea refacerea țesutului stradal (având încă influențe medievale) și trasarea
de artere liniare, cu piețe vaste 7 în care să se desfășoare parade.
Prin acest plan de sistematizare, “teritoriul este privit pe două “paliere”. Cel dintâi nivel este
acela al unei raze de 12 km, în care intervenția va fi pentru “amenajarea sumară” a
comunelor suburbane, în atenția de a opri extinderea orașului. Limitarea extinderii
Bucureștiului este prevăzută a se face prin expropierea unor terenuri întinse pentru a fi
plantate “abundent”, pe o lățime de 500-1.000 m, ca obstacol fizic, al “unor eventuale
extensiuni în contravenție”. Al doilea nivel este acela al suprafeței înconjurătoare pe o rază de
40 km “zona regională a orașului”, a cărei amenajare se va rezuma la rețeaua de circulație și
la plantații.”8, plantatia fiind preluata si ca fundamentare concept “Pe aici nu se trece”.
Constituirea actalei Academii de Înalte Studii Militare din Dealul Cotroceni, este opera
arhitectului Duiliu Marcu și a fost demarată în anul 1937, concomitent cu participarea României
la Expoziția Universală.

5

Dana Harhoiu – „București, un oraș între Orient și Occident”, Editura Simetria U.A.R. și ARCUB,
București, 1997, pag. 47.
6
Idem, pag. 34-35.
7
Piețe de circulație dispuse în afara circulației principale, situate la intersecția marilor artere și piețe și
“piețe ornamentale” dispuse în afara circulațiilor principale, pentru a folosi “atât la înfrumusețarea
generală a orașului, cât și la constituirea centrelor secundare de viață publică orășănească”, cf.
Nicolae Lascu - Primul program pentru sistematizare a Bucureștiului, Revista Urbanismul, nr. 7/2010 –
8/2011, Editată de Registrul Urbaniștilor din România, 2010-2011
8
Nicolae Lascu - Primul program pentru sistematizarea Bucureștiului, Revista Urbanismul, nr. 7/2010 –
8/2011, Editată de Registrul Urbaniștilor din România, 2010-2011, pag. 33-34
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Ulterior construirii, această clădire a avut denumirea Școala Superioară de Război, până după
război, când dobândește denumirea Academia Militară. În anul 1991 denumirea i se schimbă
în Academia de Înalte Studii Militare, iar în 2005 Universitatea Națională de Apărare “Carol I”.
Resistematizarea Bulevardului Eroilor și construirea Academiei Militare au constituit intervenții
care valorificau perspectiva oferită de dealul Cotroceni. Ansamblul Academiei Militare este
organizat astfel încât toată zona converge spre monumentalitatea Academiei.
Simetria volumelor, valorificată de relieful terasat, încadrează armonios ansamblul în cartierul
de locuințe, devenind un punct de referință nu doar pentru zonă, ci și pentru întreg
orașul.

Planul Municipal București întocmit în anul
1941 de colonel Ulisse Simboteanu și M.D.
Moldoveanu

Planul Municipiului
București în 1969

În anii ‘60 are loc o reconfigurare masivă a zonei din vecinătatea Academiei prin construcția
ansamblului de locuințe colective de tip sovietic, care au agresat percepția către
Academia Militară și i-au diminuat monumentalitatea rezultată din configurația inițială a
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țesutului. Din anii ’60 și până în prezent nu au mai fost intervenții structurante ale zonei, ci doar
densificări ale fondului construit sau înlocuiri succesive ale construcțiilor din imediata
proximitate.

Imagini Școala Superioară de Război - 1941 (Colecția Willy Pragher), 1937-1939 (arh. Duiliu
Marcu, anii ’60, Academia Militară, „Monumentul Eroilor Patriei” -1957 (basoreliefuri sculptori:
Marius Butunoiu, Zoe Băicoianu, T. N. Ionescu și I. Dămăceanu)
(Surse imagini: http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2011/11/academia-militara-1941-2011/)
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4. INTEGRAREA PROPUNERII IN CONTEXTUL LARG AL
MACRO-PEISAJULUI SI AL SISTEMULUI VERDE URBAN
Analiza sitului la nivel urban macro-teritorial, parcul se afla amplasat intr-o zona importanta si
reprezentativa la nivel municipal, cu o mare accesibilitate, avand in vecinatate zona Eroilor,
precum si zona intermodala Razoare, aflata in dezvoltare in prezent.

Situl are ca vecinatate, circulații importante la nivel municipal - de grad 1 (B-dul Eroilor si
Sos. Panduri la sud), la nivel zonal - de grad 2 (B-dul. prof. dr. Gheorghe Marinescu la Est,
Str prof. dr. Dumitru Bagdasar in sud-est), precum si circulații importante la nivelul local de grad 3, din imediata vecinatate a cartierului Cotroceni si a loturilor frontului sudic de locuințe
(Str. Nicolae Paulescu la sud-vest, G-ral Athanase Demosthen la nord si nord-vest).

Din punct de vedere al zonelor functionale, prezente la nivel macro-teritorial, se remarca
urmatoarele: zonă reprezentativă (Palatul Cotroceni), zona culturala (Opera Română,
Muzeul National, prin dezvoltarea liniei viitoare de Metrou - Magistrala M5 (catre Drumul
Taberei) si conectarea cu traseul de Metrou „Eroilor” – Magistrala M1 si M3, zonă de
invățământ (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Universitatea București,
Academia de Inalte Studii Militare „Carol I”), zonă sănătate (Spitalul Universitar de Urgență
București), zona de sport-agrement (Zona Arenele BNR).

Din punct de vedere al sistemului de spatii verzi la nivelul macro-peisajului, amplasamentul
studiat are in vecinatatea indepartata numeroase zone verzi publice - parcuri, grădini și
scuaruri, precum: Grădina Botanică „Dimitrie Brânză”, Parcurile: Operei, Eroilor Sanitari,
Grozăvești si Romniceanu, aliniamente verzi existente, precum si vegetatie importanta,
dispusa in zonele cartierelor rezidentiale.

Un element peisagistic important si particular care da caracter special zonei studiate, este
amplasamentul parcului dispus pe cornișa Râului Dâmbovița, singurul elemenet altimetric
al Municipiului Bucuresti, elemente morfo-tipologic major, care trebuie pastrat si conservat,
oferind o imagine particulara si ambientală specifica peisajului local.
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„Studiu de silueta si altimetrie pentru Municipiul Bucuresti”,
PUG Bucuresti, UAUIM – CCPEC, 2000

5. INTEGRAREA PROPUNERII CONCEPTULUI, ÎN CONTEXTUL
VECINĂTĂȚII, AL MEZZO-PEISAJULUI LA NIVEL LOCAL ȘI ÎN ZP77
Analiza sitului la nivel urban mezzo-teritorial al vecinatatii amplasamentul, parcul se afla
amplasat in imediata proximitate a unei zone majore de invățământ (Academia de Inalte
Studii Militare „Carol I”, Universitatea București - Facultatea de Chimie, Facultatea de
sociologie si Facultatea de Administratie si Afaceri), in conexiune directa cu cartierul
rezidential Cotroceni: locuinte colective catre nord-est si locuinte individuale pe lot tip vila catre
nord si nord-vest.
Din punct de vedere al sistemului de spatii verzi la nivelul macro-peisajului, amplasamentul
studiat are in vecinatate numeroase zone verzi publice - parcuri, grădini și scuaruri, precum:
Grădina Botanică „Dimitrie Brânză”, Parcurile: Operei, Eroilor Sanitari, Grozăvești si
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Romniceanu, aliniamente verzi existente precum si vegetatie importanta, dispusa in zonele
cartierelor rezidentiale.

Incadrarea in sistemul verde la nivel macro- si mezzo-teritorial, precum si accesibilitatea si
relatia cu zonele functionale existente in vecinatatea sitului, pot fi vizualizate pe Plansa 1.
Situl parcului, este amplasat pe axa monumentală B-dul Eroilor - Str. Prof. Dr. Dumitru
Bagdasar, in Zona Protejata nr. 77 si la nord de Academia de Înalte Studii Militare „Carol
I”, care este monument istoric clasat (cod LMI: B-II-m-A-19320).
Extrasul din Regulamentul Zonelor Protejate 77 (a+b) – Zona COTROCENI / ACADEMIA
MILITARĂ, Cf. P.U.Z. Zone Protejate Construite – Municipiul București, Planșa 78, Pr. Nr.
27/1999, CCPEC-UAUIM, specifica urmatoarele:
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DESCRIERE:
Caracteristicile zonei:
- ax monumental care valorifică configurația terenului prin poziția clădirii Academiei Militare ansamblu monumental exemplar prin modul de inserare într-un țesut ordonat existent a unei
construcții publice reprezentative și prin unitatea sa arhitectural - urbanistic (specific arhitecturii
deceniului patru)
- axă majoră care continuă seria de axe structurante de secol 19 (bulevardele centrale cu
fronturi continue într-o altă manieră: ax predominant vizual înscris în compoziția parcelării
Cotroceni și care termină perspectiva ascendentă printr-o amplă construcție simetrică
Evoluție:
- ansamblu realizat de arh. Duiliu Marcu în 1937/38 într-un țesut existent (parcelarea
Cotroceni)
- operații majore: ansamblul de locuințe colective care au distrus țesutul existent în vecinătatea
Academiei în anii 1960
Agresiuni: - rupturi de țesut la contactul dintre parcelare și frontul de locuințe colective
Valoare: - componenta a elementelor monumentale care structurează orașul
Grad de protecție:
- maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în
ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; nu sunt
permise decât intervenții care conservă și potențează gruparea ca atare gà i
Intervenții:
- păstrarea spațiilor constituite existente și a perspectivei monumentale
- interzicerea rupturii de scară / gabarit prin excluderea de elemente noi perturbatoare (clădiri
înalte dispuse în spatele clădirii Academiei)
- rezolvarea rupturilor de țesut la contactul dintre parcelare și frontul de locuințe colective

ECHIPAREA CLĂDIRILOR
Spații libere și plantate:
- spațiile libere vizibile din circulațiile publice precum și din grădina public vor fi tratate ca
grãdini de fațadă;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardã vor fi înierbate și plantate cu
un arbore la fiecare 100 mp;
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- se recomandã ca pentru îmbunãtãțirea microclimatului și pentru protecția construcției sã se
evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

SPAȚII PUBLICE:
Traseu: - se păstrează traseele actuale ale străzilor, conform planșei anexă
Profil transversal: - se păstrează profilele actuale
Echipare și amenajare: - nu există condiționări stilistice, dar se va avea în vedere
subordonarea oricãror elemente de mobilier urban caracterului clãdirilor și condiționarea
realizãrii lor de aceleași avize de specialitate ca și construcțiile
Plantație: - intervențiile asupra spațiilor publice vor fi subordonate caracterului reprezentativ
al ansamblului și vor fi supuse acelorași avize de specialitate ca și construcțiile

„P.U.Z. Zone Protejate Construite – Municipiul București”,
Planșa 78, UAUIM – CCPEC, 1999
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II. PROPUNERE CONCEPT
6. DESCRIERE CONCEPT GENERAL

CONCEPTUL GENERAL de amenajare peisagistică al suprafeței studiate, se bazează pe o
propunere de parc cu functiunea dominantă comemorativă, combinat cu functiuni publice
specifice unui parc urban, de comunitare si socializare, de odihna-relaxare, contemplare
si promenada, precum si de joc activ/pasiv, de loisir si agrement.

Acestea sunt propuneri de zonificare functionala specifice in diferite anotimpuri, necesare atat
din punct de vedere al reprezentativității zonei verzi la nivel municipal al contextul
specific si particular al amplasamentului, precum si pentru comunitate, locuitorii si vizitatorii
zonei de studiu, de diferite varste.
Conceptul se bazează pe o compozitie libera / organica, in contrast cu zona construita
antropica / minerala a Academiei de Înalte Studii Militare „Carol I”, monument istoric clasat
(cod LMI : B-II-m-A-19320), dar și a zonei protejate nr. 77 din care face parte.
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Compozitia generala, transpune in sit, o suita de zone functionale si activitati propuse, in
zone active / semi-active / pasive, precum si spatii, volumetrii de vegetatie si unitati de
peisaj, cu o ambianta specifica, utilizand efecte de perspectiva si de integrare
scenografica in zona istorica protejata ZP77, fara a schimba caracterul acestei zone.

Toate functiunile propuse sunt integrate in vegetatie, fara a fi vizibile ca accente distincte,
lasand ca dominanta arhitectural-volumetrica si urbanistica, Universitatea Naționala de
Apărare “Carol I” si pastrand caracterul urban-arhitectural si aspectul predominant
plantat al zonei rezidentiale Cotroceni.
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Conceptul se bazeaza pe activitatea si istoria infaptuirii Marii Uniri, prin preluarea unor idei
si simboluri, prin conceptualizarea, abstractizarea si interpretarea acestora in cadrul
propunerilor solutiei propuse, transpuse in zone de activitati, functiuni, compozitie, forma si
tip de spatialitate, cromatica, ambianta, vegetatie, etc., propuse in cadrul conceptului de
amenajare peisagistica a parcului.

Aceste elemente simbolice, interpretarea, conceptualizarea si sintetizarea lor, in cadrul
propunerii solutiei abordate, sunt prezentate mai jos:
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PROPUNERE CONCEPT PARCUL CENTENARULUI –
PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
MOTTO: „PE AICI NU SE TRECE !”
Astfel, in urma integrarii acestor elemente simbolice reinterpretate, s-a realizat Propunerea
Finala a Conceptului de Amenajare Peisagistica – PARCUL CENTENARULUI.
EXTRASE SIMBOLICE din
ISTORIA UNIRII PRINCIPATELOR:
NOTA: Informatiile prezentate si Imaginile
integrate in Conceptul Propus, sunt preluate de
catre autori, in urma documentarii, realizata direct
în muzeu și prin consultanta cu dr. ist. Ion
Rîșnoveanu, de la Muzeul Militar Național
"Regele Ferdinand I"– cf. Acord) 9

• Concept / Motto:
“PE AICI NU SE TRECE !” - motto lansat de
generalul Eremia Grigorescu, comandantul
Armatei 1 române, la trecerea de pe frontul
de la Oituz la Mărăşeşti în august 1917,
considerata a fi cea mai importantă
operaţiune militară desfăşurată de Armata
Română în timpul Primului Război Mondial.

CONCEPTUALIZARE /
ABSTRACTIZARE /
INTERPRETARE IDEI si SIMBOLURI
preluate in
CONCEPTUL SOLUTIEI PROPUSE PARCUL CENTENARULUI
• Se va prelua simbolic in conceptul
parcului ca o “BANDĂ ROȘIE” ce va
marca prin vegetatie, cu cromatica
predominant rosie/visinie in toate
anotimpurile pentru:
- Comemorarea “JERTFEI CA UNIRE” si
sangele varsat pentru Reintregirea
Neamului
- Integrarea functional-ambientala sub
forma unui “FIR ROSU NARATIV” care
leaga evenimente si etape in luptele
purtate, personalitati si simboluri,
transpuse in zone functionale si de
activitati in parc
- Ideea de ambivalenta – “trecerea care
uneste” / limita permeabila care
aparent separa dar de fapt relationeaza
spatial si volumetric parcul de
contextul exterioar – urbanistic /
relatia care stabileste intre spatiul public
al strazii / al parcului - separarea intre
zone preponderent minerale / vegetale
- Ideea sinusoida si a semnului
infinitului – abstractizare la nivel
compositional a evolutiei razboiului si a
lumii in care traim
• Fiecare exemplar de vegetatie rosie (in
diferite anotimpuri) va purta numele
unui erou care s-a jertfit pentru Unire
si Reintregire

9

Vezi texte cu prezentarea evenimentelor istorice, din Anexa prezentului Memoriu.
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• Roata solara / Floarea vietii / Hora Unirii

• Preluate simbolic la nivel
compozitional prin integrarea in concept
a mai multor zone circulare /
semicirculare, inclusiv unite sub semnul
infinitului

• Integrate in
• zone functionale diverse:
- zone de adunare/adăpostire corelate
cu funcțiunile adiacente și adaptate
pentru diferite tipuri de utilizatori –
copii, adolescenți, adulți, vârstnici,
persoane cu dizabilități;
- zona de recreere și relaxare;
- zona de plimbare si promenada,
- zona de socializare etc.
• Insertii punctuale cu elemente de
structura si poveste a conceptului de
a fi uniti, de a ne aminti si de a ne
reconcilia in actualul context
European
• Elemente vegetale si Gradini Tematice
- GRĂDINA DE GRAMINEE / IERBURI
DECORATIVE
- GRĂDINA SENZORIALĂ
- GRĂDINA OLFACTIVĂ AROMATĂ
- GRĂDINA TERAPEUTICĂ TIP
LABIRINT
- GRĂDINA DE TRANDAFIRI TIP
ROZARIU
- GRĂDINA CROMATICĂ
- GRĂDINA ACVATICĂ
- GRĂDINA ALPINĂ
- GRĂDINA EDUCAȚIONALĂ
- GRĂDINA ECOLOGICĂ
• Planul de razboi - PLANUL DE
CAMPANIE “IPOTEZA Z”- definea
obiectivul politic major al războiului ca fiind
realizarea idealului național, adică
întregirea neamului

• Fiecare trecere si traversare a aleilor
pietonale prin BANDA ROSIE / FIRUL
ROSU NARATIV AL PARCULUI ce
simbolizeaza “JERTFA CA UNIRE”, se
va realiza printr-o “trecatoare”
amenajata ca trecere prin vegetatie,
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- Operația de apărare a trecătorilor din
Munții Carpați - Bătăliile de la; Brașov,
Valea Prahovei, Valea Oltului, BranCâmpulung, Valea Jiului, Primele bătălii de la
Oituz

prin ziduri apropiate, cu decoratie
specifica, care va avea rol de aducere
aminte a luptelor purtate in trecatorile
muntilor pentru aparare

Planul de atac – Apararea Trecatorilor de
pe Valea Prahovei

•
• Scheme strategice si Planuri de Lupta
• Se vor prelua la nivel compozitional, in
• Marile bătălii: Bătălia de la Mărăști, Oituz, cadrul amenajarilor locurilor de joaca
pentru copii si cercetasi, in care
Mărășești
direcțiile de parcurgere si atac ale
trupelor române se preiau in trasee
• Bătălia de la Oituz
principale/secundare de parcurgere,
punctele strategice de luptă în movile
unde se găsesc obiecte de joc / parkour
și frontul de luptă în treceri ingropate /
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movile / tranșee, suport de desfășurare a
diferitelor activități de recreere / agrement
/ joc activ / loisir).
• Se vor integra in urmatioarele zone:
- Z5 - ZONĂ AGREMENT ȘI
RECREERE - Loc de Joacă 1
(pentru copii mai mici de 5 ani) - cu
Aparate de Joaca pe teme
istorice
(Planul de Război de la Oituz)
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Bătălia de la Mărăști

- Z6 - ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE
- Loc de Joacă 2 (pentru copii între 5-12
ani) - cu Aparate de Joaca pe teme
istorice
(Planul de Război de la Mărăști)

Bătălia de la Mărășești
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- Z9 - ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE
- Loc de Joacă 3 (pentru copii mai mari
de 12 ani si adolescenți)- ZONĂ DE
EXPLORARE ACTIVA TIP CERCETAȘI
ȘI ACTIVITATI PARKOUR – Refacere
Plan Istoric al Bataliei si Interpretare
Simbolică a Frontului de Lupta
Planul de Război de la Mărăști

• Moment decisiv al luptei:
“ATACUL CAMASILOR ALBE”
(in cadrul bătăliei de la Marasesti,
Regimentul 32 Infanterie "Mircea")

• Se vor realiza prin interpretare simbolica
prin vegetatie cu foliaj argintiu
(masivele de mesteceni din zona
aferenta aleii principale transversale de
acces, situate in vecinatatea Z5 si Z6 ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE Loc de Joacă 1 si 2

CONCEPT: PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !” / Cod simbol alfanumeric de identitate concurs: CC8899
26 Noiembrie 2018

31

CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
BUCUREȘTI, Sector 5, intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu

• UNITĂŢILE MOBILIZATE, care au
participat si s-au jertfit in cadrul Primului
Razboi Mondial au fost: infanterie,
artileria, cavalerie, vanatori de munte,
aviatie, marina

•
La nivel compozitional si comemorativ se
vor integra Monumente specific acestora,
respectiv zone monumentale amenajate
si/sau de acces dedicate unitatilor care
au luptat in Primului Razboi Mondial:
- infanterie, in cadrul Z1 - ZONĂ
COMEMORATIVĂ - “CULTUL
EROILOR” INFANTERIȘTI – “APARAT
DE ACCES” PRINCIPAL
- artilerie, in cadrul Z8 - ZONĂ
COMEMORATIVĂ - “CULTUL
EROILOR” ARTILERIȘTI – “APARAT
DE ACCES” SECUNDAR 1
- cavalerie, in cadrul Z11 - ZONĂ
ODIHNĂ-RELAXARE ȘI
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COMEMORATIVĂ - “CULTUL
EROILOR” DE CAVALERIE – “APARAT
DE ACCES” SECUNDAR 2
- marina, in cadrul Z13 - ZONĂ
COMEMORATIVĂ - “CULTUL
EROILOR” DIN MARINĂ
- vanatori de munte, in cadrul Z16 GRĂDINĂ ARHETIPALĂ
TERAPEUTICĂ ȘI COMEMORATIVĂ –
REGINA MARIA și “CULTUL EROILOR”
VANATORI DE MUNTE
- aviatie, in cadrul Z18 - ZONĂ ODIHNĂRELAXARE ȘI COMEMORATIVĂ “CULTUL EROILOR” AVIATORI
“APARAT DE ACCES” SECUNDAR 3
PERSONALITATI MARCANTE, cu aport
• Integrarea in Zonele Functionale
major in MAREA UNIRE:
Comemorative dedicate Personalitatilor
care au avut contribuții la formarea
României Mari – in Ideea Memoriei,
completata prin inserții de sculpturi cu
caracter static
• Personalitati ale Unirii din conducerea
• Amplasate in Z10 - ZONĂ
tarii (regele Ferdinand, Ionel Brătianu, Iuliu COMEMORATIVA – PERSONALITATI
POLITICE MARCANTE ALE UNIRII
Maniu, Petre Carp, Alexandru Vaida
Voievod, etc)
• Preluarea stemei regale la nivelul
- Stema Regala
stereotomiei si al broderiilor florale
aferente zonei, care se vor realiza la nivel
de detaliu
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• Personalitati ale Unirii din Armata
(Generalii: Constantin Prezan, Constantin
Christescu, Eremia Grigorescu, Alexandru
Averescu, Arthur Văitoianu sau Lt. vasile
Niculescu – Pilotul Marii Uniri, etc.

Integrat in cadrul Z7 - ZONĂ
COMEMORATIVA – PERSONALITATI
ALE UNIRII - Generalii eroi din armată,
amplasate in parcului,

• Pastrarea memoriei Soldatilor
Necunoscuti care s-au jertfit pentru
reintregire

Integrata in cadrul zona comemorativa si
de socializare centrala a parcului,
respectiv Z1 - ZONĂ DE ADUNARE ȘI
ADĂPOSTIRE – Zonă de Reconectare a
Tuturor Românilor - “CULTUL
EROILOR” NECUNOSCUTI

• Personalitati ale Unirii - oameni simpli
(precum Moș Ion Roata care a fost “vocea
poporului” și a promovat ideea de unire a
Principatelor)

Realizat simbolic prin HORA UNIRII –
Cercul de Pini, format din speciile de Pin
existenti pe sit, completat si re-intregit in
forma circulara, in zona de sud-vest

• Personalitati feminine ale Unirii - femei
care au participat, sprijinit sau luptat pe
front
- Ecaterina Teodoroiu,
- Elena Caragiani - infirmiera in Crucea
Rosie Romana
- Marina Hociota - maicuta infirmiera
- Fetita erou martir – Maria Ion Zaharia

Integrata in cadrul Z15 - ZONĂ
COMEMORATIVĂ A FEMEILOR
EROINE si
In zona comemorativa se va planta un
nuc care aduce aminte de nucul Mariucai
Ion Zaharia.

Cunoscuta sub numele de Măriuca, precum
si ca autoare a replicii „Vreau să fac şi eu
ceva pentru ţară”, fetita erou de 12 ani se afla
pe 6 august 1917 pe aliniamentul frontului, la
cinci kilometri de oraşul Mărăşeşti, unde era
crescută de un bunic. Ea a luat locul unui
soldat ucis si a raportat dintr-un nuc, poziţiile
duşmanului, care erau transmise prin telefon
la bateria de tunuri din vecinatat care lovea
conform indicatiilor fetei.
• Femeile sanitar si Regina Maria
- Preluarea unor Decoratii si Medalii la
nivel ambiental decorativ

• Preluata la nivel simbolic, in cadrul Z16
- GRĂDINĂ ARHETIPALĂ
TERAPEUTICĂ ȘI COMEMORATIVĂ –
REGINA MARIA - in amintirea efortului
politic si din domeniul sanitar al Reginei
Maria
- GRADINA TIP LABIRINT Tema
“Labirintului Verde” ca exercitiu se aplica
ca antrenament soldatilor in antichitatea
romana si este folosit in prezent pentru
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tratament si recuperare pentru copiii
autisti si varstnicii care sufera de
Alzheimer si Parkinson
• Integrarea la nivelul stereotomiei si la
nivel plastic-ornamental si estetic
(pavaje, pergola traforate, broderii
florale), care preiau:
- Decoratia oferita de Regele Carol I, in
1896, prin numirea principesei Maria în
calitate de comandant onorific al
Regimentului 4 Roșiori

- Preluarea unor elemente simbolioce ale
Coroanei Regale
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- Conceptualizare - Coroana regala si
monograma Reginei Maria

- Monograma Regala a Reginei Maria

- Integrarea Monogramei Regale a
Reginei Maria, in forma abstractizata, in
cadrul unei SUITE DE “MINI-GRADINI
SENZORIALE” unde copiii si adultii,
pot experimenta parfumul, textura,
sunetul, cromatica, etc (vezi parc
Regina Maria model)

Integrata la nivelul Z19 - ZONA
FITNESS SI RECUPERARE IN AER
LIBER (INCLUSIV PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITATI)
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- Ordinul Crucea Reginei Maria - înfiinţat în
1917 de regele Ferdinand - avea forma unei
cruci bizantine cu brațele egale
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- Mantia de încoronare a Reginei Maria Alba Iulia, 15 octombrie 1922 (pastrata la
Castelul Peleş) – creata de sculptorul Curţii
Regale, Costin Petrescu – are ţesute
emblemele tuturor provinciilor care
formau România Mare.
- brodată cu spice şi cu snopi de grâu, r
- pe marginea ovală se află o bordură de
mătase, cu şapte însemne heraldice:
stema familiei de Hohenzollern, a
Munteniei, a Moldovei, a Transilvaniei, a
Olteniei şi Banatului, a Dobrogei, stema
familiei de Edinburgh, separate prin
grupaje de spice de grâu, reprezentând
bogăţia principală a pământului românesc

- Integrata in cadrul Z9 - ZONĂ
AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de
Joacă 3 (pentru copii mai mari de 12 ani
si adolescenți)- ZONĂ DE EXPLORARE
ACTIVA TIP CERCETAȘI ȘI ACTIVITATI
PARKOUR
- ZONA “MANTIE VEGETALA” Realizata din tiroliana si un sistem de
cabluri ancorate intre copacii existenti al
inaltimi mai mici sau mai mari, cu plante
pedente/cataratoare care dinamizeaza
spatiul si se pot utiliza pentru trecere / joc
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- Inclusiv Personalitati din Tarile Antantei,
(Generalul rus Andrei Medardovici
Zaioncikovski, Generalul german August
Von Mackensen, Generalul german Erich
von Falkenhayn, Generalul francez Henri
Berthelot)
Decoratii din Primul Razboi Mondial –
Ordinul Militar Mihai Viteazul

Preluate simbolic in Z12- ZONĂ
COMEMORATIVĂ ANTANTA - sub
semnul reconcilierii tarilor beligerante
in noul context European

Integrat simbolic ca
- model de detaliu - stereotomie Z1 ZONĂ CENTRALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ
– Organizare Evenimente Comemorative /
Zonă de Adunare și Socializare / Spațiu
de Artă de Tip NeconvenționalExperimental pe Teme de Reconstituire
Istorică (Holograme, Instalatii, Land-Art,
Happening, Rolle-Playing) / Patinoar în
Aer Liber (in anotimpul rece)
- detalii ambientale si de mobilier
urban –
pergole metalice tip “coroana simbolica”
interpretata contemporan cu trafor
- detalii peisagistice – broderii
florale tip accent

-
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Finalitate: FORMAREA ROMÂNIEI MARI
prin Unirea Banatului, Bucovinei și
Transilvaniei cu România.

IDEEA DE UNIRE, integrata la nivelul
Zonelor Gradinilor Tematice cu
amenajari peisagistice, care sa
aminteasca de Tara Romneasca,
Moldova si Translilvania, la nivelul
reliefului curbelor de nivel, al esentelor de
vegetatie, al ambiantei propuse si al
gradinilor tematice (montane, lacustre,
acvatice, terapeutice, etc).

Propunerea Conceptului se poate vizualiza pe Plansa 2.
De asemenea, parcul va avea un sistem de iluminat decorativ, un sistem de irigații
necesar dezvoltarii si intretinerii vegetației, precum și mobilier urban integrat (bănci, pergole,
coșuri de gunoi, obiecte si aparate de joc, echipamente de fitness in aer liber, fantani
decorative si fantani tip cismea de baut apa, etc.).
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7. ACCESIBILITATE ȘI ZONE DE INTRARE ÎN PARC
Pentru a asigura accesibilitatea parcului din toate directiile, avand in vedere amplasamentul,
se propun mai multe intrari in parc cu rol comemorativ, dedicata uneia dintre unitatile de
armata, care a luptat pentru reintregirea tarii in Primul Razboi Mondial, accese ierarhizate
astfel:

Zonă „Aparat de Acces” Principal – amplasat la sudul parcului, catre Str. Dr. Dumitru
Bagdasar, este un acces care preia linia de forta a circulatiei din fata Academiei de Înalte
Studii Militare „Carol I”, ax structurant care exista si in Planul Orașului București realizat de
Institutul Geografic al Armatei în perioada 1895-1899.

Este un acces care face conexiunea cu aleea pietonala principala longitudinala de promenada
a parcului („drumul de soare”) si cu zona piatetei publice Z 1 - ZONĂ COMEMORATIVĂ “CULTUL EROILOR” INFANTERIȘTI – “APARAT DE ACCES” PRINCIPAL, precum si in
planul indepartat din nord, cu zona Z2 - ZONĂ CENTRALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ –
Organizare Evenimente Comemorative / Zonă de Adunare și Socializare / Spațiu de Artă
de Tip Neconvențional-Experimental pe Teme de Reconstituire Istorică (Holograme,
Instalatii, Land-Art, Happening, Rolle-Playing) / Patinoar în Aer Liber (in anotimpul rece)

2. Zonă „Aparat de Acces” Secundar 1 – este amplasat la est de accesul principal, preluand
linia compozitionala a exedrei spatiului public amenajat din fata Academiei de Înalte Studii
Militare „Carol I” si este un acces de tip secundar.

Acest acces, face conexiunea cu aleea pietonala principala longitudinala de promenada a
parcului („drumul de soare”) si cu zona piatetei publice Z8 - ZONĂ COMEMORATIVĂ “CULTUL EROILOR” ARTILERIȘTI si mai departe catre nord cu zona Z9 - ZONA de
AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 3 (pentru copii mai mari de 12 ani si adolescenți)
- ZONĂ DE EXPLORARE ACTIVA TIP CERCETAȘI ȘI ACTIVITATI DE TIP PARKOUR.
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3. Zonă „Aparat de Acces” Secundar 2 - este amplasat la estul parcului, facand legatura cu
Str. prof. dr. Gheorghe Marinescu, conectand fluxul dinspre B-dul Eroilor si din zona
rezidentiala a cartierului Cotroceni, aleea pietonala principala longitudinala de promenada a
parcului („drumul de soare”) si secundara longitudinala („drumul de umbra”) de zona spatiului
piatetei Z11 - ZONĂ ODIHNĂ-RELAXARE ȘI COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” DE
CAVALERIE.

4. Zonă „Aparat de Acces” Secundar 3 - este amplasat la vestul parcului, facand legatura
cu Str. Nicolae Paulescu, conectand fluxul dinspre Universitatea Bucuresti (Facultatea de
Chimie, Facultatea de sociologie si Facultatea de Administratie si Afaceri), precum si zona
rezidentiala din vecinatate a cartierului Cotroceni, aleea pietonala principala longitudinala de
promenada a parcului („drumul de soare”) si secundara longitudinala („drumul de umbra”) de
zona spatiului piatetei Z18 - ZONĂ ODIHNĂ-RELAXARE ȘI COMEMORATIVĂ - “CULTUL
EROILOR” AVIATORI.

Din zona accesului secundar 3, pornind din aleea pietonala principala de promenada – „Drum
de umbra”, imediat dupa zona gradinii tematice de trandafiri tip „rozariu”, propunerea prevede
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o alee de acces catre locuinta aflata la adresa Str. Atanasie Demostene, nr. 51, cf Anexei 17 Sentinta Civila nr. 5476/15.09.2017, pusa la dispozitie de catre organizator si beneficiar, in
cadrul Temei si a Regulamentului de Concurs (care insa nu ataseaza si planul anexa, la care
se face referire in Sentinta Civila, respectiv dreptul de servitute de trecere, in varianta 1 din
raportul de expertiza, dar care poate fi ulterior redesenata pe planul proiectului final propus,
dupa finalizarea concursului).

Scenariul fluxurilor de utilizare ale parcului, aleile principale si secundare, precum si intrarile /
„aparatele de acces” propuse, se pot vizualiza pe Plansa 1.
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8. ALEI SI CIRCULATII INTERIOARE PARCULUI
Cu exceptia zonelor „aparatelor de acces” si a zonei centrale publice comemorative care
este mai minerala, parcul va dispune de platforme si alei minimale ca suprafata, pentru a avea
cat mai multe zone gazonate si plantate cu vegetatie de diferite tipologii (arbori, arbusti,
grupuri decorative, alinaimente, garminee/ierburi cromatice, plante olfactive, etc), cu efect
ecologic, de ambianta si estetica peisagistica.

Pe directie transversala, parcul este strabatut de 3 alei, care fac legatura intre cele mai
importante zone functionale din parc.
Parcul este strabatut de doua circulatii longitudinale importante Zonă Promenadă 1 – “Drum
de Soare”, amplasat la sudul parcului si Zonă Promenadă 2 – “Drum de Umbră” , amplasat
in zona de nord a parcului.
Intre acestea, pentru realizarea unor legaturi pietonale intre diferite sub-zone, s-au propus si
alei secundare cu dale inierbate dispuse la pas.

Aleile transversale, precum si platformele principalelor zone functionale sunt realizate prin
placare cu piatra cubica de granit (in culorile gri sare si piper natur - 10 x 10 x 5 cm -1 tona = 8
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- 10 mp), aleile longitudinale sunt din asfalt turnat colorat in masa (de culoare natur, gri
deschis) iar aleile la pas din dale (de culoare alba - 40x40x5 cm).

De asemenea, zona va fi accesibilizata pentru toti, atata pentru parintii cu carucioare, cat si
epntru persoanele cu dizabilitati, prin pante admisibile, realizate prin prelucrarea terenului prin
lucrari de sistematizare verticala si/sau cu rampe.
Aleile sunt integrate in compozitia parcului, bazate observatiile de la vizita in sit (alei spontane
existente), precum si prin discutiiel purtate cu comunitatea din zona, integrandu-le un scenariu
al fluxurilor de utilizare parc, care cuprinde:
- flux principal - de utilizatori pietonali permanenti (locuitori din zona rezidentiala cotroceni,
adiacenta parcului
- flux principal - de utilizatori pietonali periodici (studenti si cadre didactice de la Universitatea
București - Facultatea de Chimie, Facultatea de Sociologie si Facultatea de Administratie si
Afaceri, precum si de la Academia de Inalte Studii Militare „Carol I””)
- flux secundar - de utilizatori pietonali ocazionali (inclusiv pe parcursul desfasurarii targurilor
de week-end, desfasurate pe platforma din fata Academiei de Inalte Studii Militare „Carol I”)

9. ZONE FUNCTIONALE
Astfel, in urma analizei si a vizitelor efectuate pe sit, precum si a observarii diferitelor
categorii de utilizatori permanenti / ocazionali (locuitori, vizitatori aflati in tranzit), precum si in
urma discutiei purtate cu acestia de catre echipa de proiect, s-a stabilit Varianta Finala de
Amenajare Peisagistica, fiind propuse, următoarele ZONE FUNCȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚI:
Z1. ZONĂ COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” INFANTERIȘTI – “APARAT DE
ACCES” PRINCIPAL
Z2. ZONĂ CENTRALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ – Organizare Evenimente Comemorative /
Zonă de Adunare și Socializare / Spațiu de Artă de Tip Neconvențional-Experimental pe
Teme de Reconstituire Istorică (Holograme, Instalatii, Land-Art, Happening, Rolle-Playing) /
Patinoar în Aer Liber (in anotimpul rece)
Z3. ZONĂ AMFITEATRU / PROMENADA TERASATA ÎN AER LIBER
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Z4. ZONĂ DE ADUNARE ȘI ADĂPOSTIRE – Zonă de Reconectare a Tuturor Românilor “CULTUL EROILOR” NECUNOSCUTI
Z5. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 1 (pentru copii mai mici de 5 ani) cu Aparate de Joaca pe teme istorice
Z6. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 2 (pentru copii între 5-12 ani) - cu
Aparate de Joaca pe teme istorice
Z7. ZONĂ COMEMORATIVA – PERSONALITATI ALE UNIRII - Generalii eroi din armată
(Constantin Prezan, Constantin Christescu, Eremia Grigorescu, Alexandru Averescu, Arthur
Văitoianu, etc)
Z8. ZONĂ COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” ARTILERIȘTI – “APARAT DE
ACCES” SECUNDAR 1
Z9. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 3 (pentru copii mai mari de 12 ani si
adolescenți)- ZONĂ DE EXPLORARE ACTIVA TIP CERCETAȘI ȘI ACTIVITATI PARKOUR
– Refacere Plan Istoric al Bataliei si Interpretare Simbolică a Frontului de Lupta (Planul
de Război de la Mărăști)
Z10. ZONĂ COMEMORATIVA – PERSONALITATI POLITICE MARCANTE ALE UNIRII
(Regele Ferdinand, Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, etc)
Z11. ZONĂ ODIHNĂ-RELAXARE ȘI COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” DE
CAVALERIE – “APARAT DE ACCES” SECUNDAR 2
Z12. ZONĂ COMEMORATIVĂ ANTANTA - sub semnul reconcilierii tarilor beligerante in noul
context European
Z13. ZONĂ COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” DIN MARINĂ - GRADINA
TEMATICA ACVATIC-LACUSTRA
Z14. ZONA JOCURI STATICE (MACRO-SAH)
Z15. ZONĂ GRADINĂ TEMATICĂ ALPINĂ
Z16. GRĂDINĂ ARHETIPALĂ TERAPEUTICĂ ȘI COMEMORATIVĂ – REGINA MARIA și
“CULTUL EROILOR” VANATORI DE MUNTE
Z17. ZONA RELAXARE SI CONTEMPLARE - GRADINA TEMATICA DE TRANDAFIRI TIP
ROZARIU
Z18. ZONĂ ODIHNĂ-RELAXARE ȘI COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” AVIATORI
“APARAT DE ACCES” SECUNDAR 3
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Z19. ZONA COMEMORATIVĂ A FEMEILOR EROINE (Ecaterina Teodoroiu, Elena Caragiani
- infirmiera in Crucea Rosie romana, infirmiera maicuta Marina Hociota, fetita de 12 ani
erou martir – Maria Ion Zaharia)

Schema organizarii de ansamblu, a relatiilor integrate intre zonele publice interioare /
exterioare parcului, precum si zonificariea functionala propusa, sunt prezentate in Plansa 1.
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10. SUBZONE FUNCTIONALE, ACTIVITĂȚI ȘI OBIECTIVE ARHITECTURALE
Z1. ZONĂ COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” INFANTERIȘTI –
“APARAT DE ACCES” PRINCIPAL
Este zona principala de acces in parc, care se face prin intermediul unui spatiu de tip piateta
urbana, care are forma telescopica circulara, cu scopul de a centriufuga accesul pietonal
principal si de a-l dirija catre zona Z2.

Zona este dedicata „Cultului Eroilor” Infanteristi, pentru comemorarea celor care s-au jertfit
pentru reintregirea tarii, zona ambientata prin banci si o fantana decorativa, precum si prin
intermediul unor specii si esente de vegetatie care formeaza o „poarta” de intrare in parc cu
cromatica speciala, cu scopul de a marca ca un semnal „aparatul de acces” principal in parc.

Frontul parcului catre Str. dr. Dumitru Bagdasar, se propune a fi un front discontinuu, ritmat de
grupuri de vegetatie, astfel incat sa lase privirea utilizatorilor sa treaca prin spatiul verde al
parcului si sa imbie la acces catre zonele functionale interioare acestuia.
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Zona va avea vegetatie care se va schimba in fiecare anotimp, aducand cromatica noua si
dinamica in timp.

Z2. ZONĂ CENTRALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ
Este o zona amenajata pentru organizare de evenimente comemorative si omagiale,
spectacole in aer liber, dar in acelasi timp functionand si ca zonă de adunare și socializare
pentru utilizatori (locuitori si vizitatori de diferite varste), ce este amplasata in zona laterala
nordica a amfiteatrului in aer liber, de unde se poate intra intr-un spatiu ascuns sub acesta,
unde, poate fi amplasata o sala expozitionala / muzeu al Unirii sau al Centenarului, unde
se pot desfasura diferite activitati culturale, precum si alte anexe si spatii tehnice necesare
in parc (spatiu administratie parc / custode muzeu, depozitare, grupuri sanitare fixe –
inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, spatii tehnice).
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Platforma piatetei publice centrale, care este propusa a avea o forma circulara, usor conica
catre interior sub forma adancita de „farfurie”, se poate ingheta iarna si poate sa devina un
patinoar in aer liber, pentru a aduce functiuni de tip activ in parc si in timpul anotimpului
rece.
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In aceasta zona centrala sunt prevazute jeturi de apa cu rol ecologic de umidificare a
atmosferei in timpul anotimpului cald, precum si cu jocuri de lumini, pentru a aduce un
spectacol special seara si in timpul noptii.

In acest spatiu, se vor pastra integrati, copacii valorosi existenti si se pot desfasura activitati
artistice de tip neconvențional-experimental, precum arta in spatiu public si / sau activitati
pe teme de reconstituire istorică (holograme, instalatii, land-art, happening, rolle-playing).

Z3. ZONĂ AMFITEATRU VERDE / PROMENADA TERASATA ÎN AER LIBER
Catre spatiul piatetei centrale, se deschide un amfiteatru verde in aer liber, amplasat pe
panta naturala existenta a terenului, ce poate fi utilizat inclusiv ca promenada terasata in aer
liber.
Amfiteatrul are o structura de rezistenta tip „osatura” realizata din b.a. placat cu piatra naturala
alba, care se poate folosi ca zona tribune de stat pentru utilizatorii parcului, in contrast cu
zona verde amenajata a promenadei, ce poate fi utilizata si pentru odihna, relaxare,
contemplare sau biblioteca in aer liber.
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Z4. ZONĂ DE ADUNARE ȘI ADĂPOSTIRE – Zonă de Reconectare a Tuturor Românilor –
“CULTUL EROILOR” NECUNOSCUȚI
Zona din spatele amfiteatrului, este usor prelungita in consola, adapostind o zona de
reconectare, cu o pergola cu trafor dedicata comemorarii “Cultului Eroilor” Necunoscuti,
prin care utilizatorii pot trece si experimenta un joc ambiental de lumina / umbra si pot fi
informati despre evenimentele petrecute in Primul Razboi Mondial.
Z5. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 1
Este o zona amplasata la est de amfitearu, in centrul parcului, fiind protejata si dedicata
copiilor cu varste mai mici de 5 ani, care a fost agrementata cu amenajari care refac luptele
purtate la Oituz pentru reintregirea tarii, precum valuri, valonamente, transee si treceri, dar si
prin aparate de joc, inclusiv pe teme istorice.
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Z6. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 2
Este o zona dedicata copiilor cu varste cuprinse între 5-12 ani, separata de copiii de varste
mici de pana in 5 ani, printr-un gard viu verde realizat din arbusti coniferi, cu frunza persistenta
tot timpul anului, pentrua crea intimitate si a proteja jocul copiilor.
Locul de joaca a fost agrementat cu amenajari care refac luptele purtate la Marasti pentru
reintregirea tarii, precum valuri, valonamente, transee si treceri, dar si prin aparate de joc,
inclusiv pe teme istorice.

Z7. ZONĂ COMEMORATIVA – PERSONALITATI ALE UNIRII - Generalii eroi din armată
Este o zona comemorativa amplasata si dedicata marilor Generali care au luptat si si-au adus
un aport major in luptele purtate in Primul Razboi Mondial pentru reintregirea tarii, precum
Constantin Prezan, Constantin Christescu, Eremia Grigorescu, Alexandru Averescu, Arthur
Văitoianu.
In aceasta zona sunt amplasate statui dedicate acestor personalitati, care sunt vizibile din Str.
Dr. Dumitru Bagdasar, grupul statuar fiind „proiectat” scenografic pe o perdea de vegetatie de
conifere, realizata din gard viu permanent verde, in care sunt „taiate” cateva ferestre, prin care
aceste statui pot fi vizibile la nivel pietonal si de pe aleea longitudinala a parcului.
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Z8. ZONĂ COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” ARTILERIȘTI –
“APARAT DE ACCES” SECUNDAR 1

Este una din zonele secundare de acces in parc, care se face prin intermediul unui spatiu de
tip piateta urbana, care are forma telescopica circulara, cu scopul de a centriufuga accesul
pietonal secundar si de a-l dirija catre zonele Z9 si Z11.

Zona este dedicata „Cultului Eroilor” Artileristi, pentru comemorarea celor care s-au jertfit
pentru reintregirea tarii, zona ambientata prin banci cu cosuri de gunoi integrate si o fantana
decorativa, precum si prin intermediul unor specii si esente de vegetatie care formeaza grupuri
verzi, tip „poarta” de intrare in parc cu cromatica speciala, cu scopul de a marca ca un semnal
„aparatul de acces” secundar in parc si de a directiona pietonul sa strapunga banda rosie „Pe
Aici Nu se Trece !”.
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Frontul parcului catre Str. dr. Dumitru Bagdasar, se propune a fi un front discontinuu, ritmat de
grupuri de vegetatie, astfel incat sa lase privirea utilizatorilor sa treaca prin spatiul verde al
parcului si sa imbie la acces catre zonele functionale interioare acestuia.
Z9. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 3

Este o zona de agrement si recreere dedicata adolescentilor si copiilor cu varste mai mari de
12 ani, fiind amplasata la est de amfiteatru si locul de joaca pentru copiii mici de pana in varsta
de 5 ani si intre 5-12 ani, precum si la vest de accesul secundar lateral.
Este o zona zonă de explorare activa tip cercetași, pentru desfasurarea de activitati
parkour, realizata prin refacerea planului istoric al bataliei si interpretare simbolică a
frontului de lupta a Planului de Război de la Mărășești, prin amenajari de movile,
valonamente, o zona de „mantie vegetala” tip camuflaj, realizata din cabluri pretensionate
prinse inter copacii existenti, cu plante pedente/cataratoare – liane, care aminteste de matian
Reginei Maria purtata la incoronare, cu simbolurile tuturor provinciilor romanesti reintregite prin
Unire.
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Z10. ZONĂ COMEMORATIVA – PERSONALITATI POLITICE MARCANTE ALE UNIRII
Amplasata la est de Z8 si Z9, precum si la vest de zona de acces secundar Z11, se afla o
zona comemorativa cu statui dedicate marilor personalitatilor politice ale unirii, precum
Regele Ferdinand, Ionel Brătianu si Iuliu Maniu.
Grupul statuar este „proiectat” scenografic pe o perdea de vegetatie de conifere, realizata
din gard viu permanent verde, prin care aceste statui sunt vizibile la nivel pietonal si de pe
aleea longitudinala a parcului.
Z11. ZONĂ ODIHNĂ-RELAXARE ȘI COMEMORATIVĂ –
“CULTUL EROILOR” DE CAVALERIE – “APARAT DE ACCES” SECUNDAR 2
Din B-dul prof dr. Gheorghe Marinescu se realizeaza accesul secundar 2, catre o zona de
odihna-relaxare amplasata la vestul parcului si la est de Z10.
Zona este dedicata „Cultului Eroilor” de Cavalerie, pentru comemorarea celor care s-au
jertfit pentru reintregirea tarii, zona ambientata prin banci cu cosuri de gunoi integrate si o
fantana decorativa, precum si prin intermediul unor specii si esente de vegetatie care
formeaza o intrare directionata tip „poarta” de intrare in parc cu cromatica speciala, cu scopul
de a marca ca un semnal „aparatul de acces” secundar 2 in parc si de a directiona pietonul sa
strapunga banda rosie „Pe Aici Nu se Trece !” catre zonele Z10 si Z9.
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Z12. ZONĂ COMEMORATIVĂ ANTANTA
Zona este dedicata comemorarii Antantei, sub semnul reconcilierii tarilor beligerante in noul
context European si este amplasata in zona centrala nordica, intre Z5 si Z9, fiind conectata de
aleea pietonala longitudinala a zonei ed promenada „drum de soare”, printr-o alee cu dale
dispuse la pas.

Z13. ZONĂ COMEMORATIVĂ - “CULTUL EROILOR” DIN MARINĂ –
GRADINA TEMATICA ACVATICA-LACUSTRA
Zona este dedicata „Cultului Eroilor” de Marina, este amplasat pe apa, in zona Gradinii
Tematice Acvatice si este dedicata comemorarii celor din marina care s-au jertfit pentru
reintregirea tarii.
Zona este amplasata la nord de Z2 si Z5, in nordul parcului, fiind amenajata cu specii si esente
de vegetatie lacustra si palustra, precum si cu arbusti si grupuri de vegetatie.

Z14. ZONA JOCURI STATICE (MACRO-SAH)
Amplasat pe zona de promenada a aleii pietonale „drum de umbra”, se afla amplasat intre Z13
si Z15, precum si la nord de Z2, fiind o platforma cu patrate de macro-sah, realizate din
vegetatie si dale de piatra naturale inierbate, unde se pot desfasura jocuri statice, in vecintatea
acestora fiind amplasate si banci cu cosuri de gunoi integrate.

Z15. ZONĂ GRADINA TEMATICA ALPINA
Zona este amplasata la est de zona Z16, la vest de zona Z13 si la nord-vest fata de zonele Z2
si Z3, in nordul parcului, fiind amenajata cu specii si esente de vegetatie specifica gradinii
tematice alpina, precum si cu arbusti si grupuri de vegetatie decorativi.
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Z16. GRĂDINĂ ARHETIPALĂ TERAPEUTICĂ ȘI COMEMORATIVĂ –
REGINA MARIA și “CULTUL EROILOR” VÂNĂTORI DE MUNTE –
GRADINA TIP „LABIRINT” SI GRADINA OLFACTIV-AROMATA

Zona este dedicata eforturilor dedicate ale Reginei Maria in razboi si „Cultului Eroilor”
Vânători de Munte, pentru comemorarea celor care s-au jertfit pentru reintregirea tarii, zona
fiind aplasata in nord-vestul parcului, la sud-vest de zona Z16, la vest de zonele Z4 si Z4.

Zona comemorativa este integrata in cadrul unei gradini terapeutice tip labirint, realizata din
arbusti cu frunza persistenta prelucrati tapiar, tema „labirintului verde” fiind utilizat ca
exercitiu care se aplica ca antrenament soldatilor in antichitatea romana si este folosit in
prezent pentru tratament si recuperare pentru copiii autisti si pentru varstnicii care sufera de
Alzheimer si Parkinson.

CONCEPT: PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !” / Cod simbol alfanumeric de identitate concurs: CC8899
26 Noiembrie 2018

59

CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
BUCUREȘTI, Sector 5, intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu

Aceasta gradina terapeutica este dotata cu banci cu cosuri de gunoi integrate si este
inconjurata de gradina olfactiva cu plante aromate si parfumate, care prea simbolic si
utilizeaza motivul decoratiei oferite de Regele Carol I Reginei Maria, in 1896, prin numirea
principesei Maria în calitate de comandant onorific al Regimentului 4 Roșiori.

Z17. ZONA RELAXARE SI CONTEMPLARE –
GRADINA TEMATICA DE TRANDAFIRI TIP ROZARIU

Este o zona amplasata in nord-vestul parcului, la vest de zona Z16 si Z4, cu functiunea de
zona de odihna-relaxare si contemplare, integrata intr-o Gradina tematica de trandafiri tip
rozariu, unde se vor expune mai multe specii de trandafiri prezentati ca intr-o mini-colectie.
Z18. ZONĂ ODIHNĂ-RELAXARE ȘI COMEMORATIVĂ –
“CULTUL EROILOR” AVIATORI “APARAT DE ACCES” SECUNDAR 3

Zona de odihna-relaxare este amplasat in nord-vestul parcului si este aflata in zona „aparatului
de acces” secundar 3, amplasat din Str. Nicolae Paulescu, fiind integrata in cadrul unei piatete
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publice dedicata „Cultului Eroilor” Aviatori, pentru comemorarea celor care s-au jertfit
pentru reintregirea tarii.

Zona este marcat printr-un semnal realizat dintr-un avion militar si este ambientata prin banci
cu cosuri de gunoi integrate, precum si prin intermediul unor specii si esente de vegetatie care
formeaza o intrare directionata tip „poarta” de intrare in parc cu cromatica speciala, cu scopul
de a marca ca un semnal „aparatul de acces” secundar 3 in parc si de a directiona pietonul sa
strapunga banda rosie „Pe Aici Nu se Trece !” catre zonele Z17 si Z19.

Z19. ZONA COMEMORATIVĂ A FEMEILOR EROINE
Este o zona amplasata in zona de vest a parcului, in imediata vecinatate a zonei de
invățământ (Universitatea București - Facultatea de Chimie, Facultatea de sociologie si
Facultatea de Administratie si Afaceri, Academia de Inalte Studii Militare „Carol I”), pe zona de
promenada „drum de soare”.

Zona este dedicata comemorarii femeilor eroine, care au luptat si s-au jertfit pentru reintregirea
tarii, precum Ecaterina Teodoroiu si Fetita erou martir – Maria Ion Zaharia.
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Cunoscuta sub numele de Măriuca, precum si ca autoare a replicii „Vreau să fac şi eu ceva
pentru ţară”, fetita erou de 12 ani se afla pe 6 august 1917 pe aliniamentul frontului, la cinci
kilometri de oraşul Mărăşeşti, unde era crescută de un bunic. Ea a luat locul unui soldat ucis si
a raportat dintr-un nuc, poziţiile duşmanului, care erau transmise prin telefon la bateria de
tunuri din vecinatat care lovea conform indicatiilor fetei. In zona comemorativa se va planta un
nuc care aduce aminte de nucul Mariucai.

III. PROPUNERE STRATEGIE DE INTERVENȚIE PEISAGISTICĂ
11. VEGETATIE PARC si TIPOLOGII DE SPATII VERZI
Parcul va beneficia de mai multe de un sistem verde realizat din arbori și arbuști decorativi in
toate anotimpurile, completări de plantatii de aliniament, zone verzi de protecție (intre
strada / zone functionale, intre zone/subzone active/semi-active/pasive, intre parc/zoan
rezidentiala din vecinatate),
Sunt propuse in cadrul parcului mai multe SUBZONE PEISAGISTICE DECORATIVE și
GRĂDINI SPECIALIZATE TEMATICE, precum:

G1.

GRĂDINA DE GRAMINEE / IERBURI DECORATIVE

G2.

GRĂDINA SENZORIALĂ

G3.

GRĂDINA OLFACTIVĂ AROMATĂ

G4.

GRĂDINA TERAPEUTICĂ TIP LABIRINT

G5.

GRĂDINA DE TRANDAFIRI TIP ROZARIU

G6.

GRĂDINA CROMATICĂ FLORAL-DECORATIVA

G7.

GRĂDINA ACVATIC-LACUSTRĂ

G8.

GRĂDINA ALPINĂ

G9.

GRĂDINA EDUCAȚIONALĂ

G10. GRĂDINA ECOLOGICĂ SALBATICĂ DE TIP „HEEM-PARK”
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Conceptul peisagistic propus prin concept, utilizeaza efecte de tip ambiental
scenografic, realizand mai multe planuri succesive de perdele de vegetatie, pe care se
„proiecteaza” ca pe o „panza verde”, accente cromatice, arbori singulari monumentali,
statui comemorative, fantani, semnale si capete de perspectiva, etc.
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Vegetatia este propusa a se utiliza volumetric, prin masive plantate de diferite inaltimi,
plantatii de aliniament, grupuri decorative, arbori singulari monumentali, ca accente de
forma / silueta, textura sau prin cromatica.
„Banda rosie”, respectiv firul narativ al intregului parc insoteste scenografic aleile si
functiunile interioare parcului.
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Organizarea de ansamplu si conceptul peisagistic se poate vizualiza in Plansa 1.
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12. SUBZONE PEISAGISTICE și GRĂDINI SPECIALIZATE TEMATICE
Din punct de vedere urbanistic, propunerea de amenajare peisagistica a parcului, se va integra
si va realiza conexiunea cu sistemul verde existent, atat la nivel macro- si mezzo-teritorial, cat
si la nivel local de detaliu.

Conexiunile cu sistemul verde se vor face sub forma unor „unde verzi” care patrund/intra in
parc sub forma unor prelungiri verzi tip „fingers”, sau care ies catre spatiul public exterior
parcului, prin aliniamente, benzi verzi, zone verzi de protectie.

Din punct de vedere conceptual si ambiental, frontul plantat amplasat la Str. dr. Dumitru
Bagdasar, se propune prin concept sa fie realizat ca front discontinuu, permeabil,
transparent, prin grupuri de arbusti prelucrati tapiari si grupuri cu caracter estetic
decorativ sau aliniamente ritmate, astfel incat sa lase privirea trecatorilor sa patrunda in
interiorul parcului si sa ii invite la explorarea acestuia.

Parcul va avea un aspect de gradina romantica, cu treceri de la zona de umbra, prin semiumbra, la zone solare, cu zone deschise / expuse / extrovertite, in contrast cu zone
introvertite/ de tip „gradina ingradita” (pairi-daesa), in ideea simbolica de gradina cosmica
arhetipala.

Zonele aparatelor de acces (principal si secundare), se vor realiza prin vegetatie tip
semnal, realizate din perechi de arbori singulari cu cromatica speciala in diferite
anotimpuri, dispusi simetric fata de intrare, ca o „poarta verde de acces”, formand
perspective directionate prin „Banda Rosie” „Pe Aici Nu Se Trece !”care prin spatialitate de
tip telescopic, sa lase ochiul utilizatorului sa patrunda catre zonele functionale interioare
parcului.

In zonele limitei nordice a parcului, catre cartierul rezidential Cotroceni, vegetatia existenta,
completata cu noi exemplare din specii si esente dendrologice cu aport estetic-decorativ,
va forma in acelais timp si o zona verde de protectie catre vecinatate.
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De asemenea, propunerea a tinut cont de realizarea unei perdele verzi de protectie,
amplasate pe directia de nord-est si nord, pe directia vantului dominant, pentru pastrarea
unui micro-climat local favorabil si necesar sanatatii umane si calitatii vietii.
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Toata vegetatia valoroasa existenta pe sit se va conserva si se va pastra.
Se vor aplica taieri pentru dezvoltare, corectare si intretinere, iar pentru vegetatia
valoroasa dar bolnava, se vor aplica tratamente contra bolilor si daunatorilor.
Se vor elimina numai exemplarele uscate, distruse, invazive, lastarii care ingreuneaza
dezvoltarea altor specii, exemplarele aflate in stare de degradare accentuata, cele bolnave
care nu mai pot fi tratate si cele care prezinta pericol major de prabusire si de posibile
accidente.

Din punct de vedere tipologic, vegetația propusă va fi perena si din toate categoriile,
respectiv foioase, in combinatie cu conifere sau esente si specii de vegetatie cu frunza
persistenta, pentru a avea un „spectacol scenografic peisagsitic” dinamic, in schimbare la
trecerea prin toate anotimpurile.

De asemenea, se propune in concept, utilizarea tuturor tipologiilor peisagistice: masiv plantat,
grupuri decorative, aliniamente de arbori si/sau arbusti, arbori și arbuști singulari, iar
speciile vor fi locale.
Se vor utiliza arbori, arbusti, plante parfumate și aromate, graminee / ierburi decorative,
amenajari florale perene decorative, colecții de trandafiri tip rozariu, plante pedente / urcătoare
/ cățărătoare – liane, precum si zone de peluză gazonată sau de tip „Heem-Park”, cu aspect
salbatic ecologic, pentru pastrarea eco-sistemului.

Toate zonele si subzonele peisagistice propuse in concept, vor fi amenajate cu specii si
esente de vegetație cu aport ecologic, dar si cu aport estetic-decorativ special prin:
cromatica, formă / siluetă sau textură foliajului sau a trunchiului, precum si prin parfum
sau calitati de relaxare, ozonare, protectie, filtrare si procesare fito-sanitara antipraf/microbi/bacterii, pastrare umiditate si conservarea microclimatului, etc.

G1. GRĂDINA DE GRAMINEE / IERBURI DECORATIVE
Este amplasta in centrul compozitional al parcului, in zona aferneta amfiteatrului verde si al
zonei centrale multifunctionale / organizare evenimente comemorative / patinoar (in anotimpul
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rece, respectiv la sud de zonele Z2 si Z3, fiind realizata sub forma unor benzi de graminee /
ierburi cromatice de tip fascicol semicircular, care urmaresc curbele de nivel aferente
valonamentului creat pentru integrarea pantei amfiteatrului in zona caderii naturale a terenului,
marcand astfel sistematizarea verticala si realizand o imagine fluenta decorativ-estetica si
ambientala catre zona promenadei amfiteatrului verde.

G2. GRĂDINA SENZORIALĂ
Este amplasata in zona estica parcului, in vecintatea aleii pietonale si a zonei de promenada 1
- „Drum de Soare”, precum si la vest de accesul secundar 2 din est, fiind realizat din vegetatie
cu cromatica speciala, cu parfum, cu scoarta si foliaj texturate, pentru un aport senzorial cu
care poate sa interactioneze utilizatorul, precum si persoanele nevazatoare, avand integrate in
dalele pietonale inserturi de dirijare cu semnale auditive

G3. GRĂDINA OLFACTIV-AROMATĂ
Este amplasata la nord de „Banda Rosie” –„Pe aici nu se trece !”, la nord-vest de zona Z4 si
imediata vecinatate a zonei Z16, pe care o si inconjoara, respectiv a gradinii arhetipale
terapeutice de tip labirint, dedicata Reginei Maria.
Gradina este realizata din plante aromate, care aduc culoare si parfum in zona de odihnarelaxare, unde e amplasat si mobilier urban.

G4. GRĂDINA TERAPEUTICĂ TIP „LABIRINT”
Este amplasta in interiorul grădinii olfactiv-aromate, fiind dedicata eforturilor din razboi ale
Reginei Maria care a contribuit cu dedicatie la razboi, in dimeniul sanitar ca infirmiera, ajutand
ranitii.
Gradina terapeutica foloseste tema “Labirintului Verde” ca exercitiu care se aplica ca
antrenament soldatilor inca din antichitatea romana si este folosit in prezent pentru tratament
si recuperare pentru copiii autisti si varstnicii care sufera de Alzheimer si Parkinson, zona
putand fi folosita din punct de vedere terapeutic de locuitorii din zona.

La nivelul vegetatiei se vor folosi arbusti tapiari, realizati din coniferi prelucrati prin taiere, iar la
nivelul solului o stereotomie care interpreteaza la nivel plastic-ornamental si estetic elemente
din coroana Reginei Maria.
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G5. GRĂDINA DE TRANDAFIRI TIP „ROZARIU”
Se afla amplasata in vestul parcului, integrand Z17, zona de odihna, relaxare si contemplare,
care este amenajata cu banci, gradina tematica fiind plantata in mijlocul si in exteriorul
acesteia, urmand sa se realizeze dintr-o mini-colectie de trandafiri de tip rozariu, de diferite
tipologii, specii, cromatica.

G6. GRĂDINA CROMATICĂ FLORAL-DECORATIVA
Este amplasata intr-o suita floral-decorativa plantata cu esente perene, in partea de sud, in
zonele laterale ale „aparatului de acces” principal al parcului, fiind realizata din specii de
vegetatie realizate sub forma de pata cromatica decorativa. Acestea au inclusiv rol de semnal
si de a invita utilizatorii prin spatiul filtrat de tip „palnie”, catre centrul compozitional al parcului,
respectiv platforma centrala multifunctionala si zoan promenadei terasate tip amfiteatru verde
(zonele Z2 si Z3).
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G7. GRĂDINA ACVATICĂ
Este amplasata in zona Z13 care comemoreaza „Cultul Eroilor” din marina, fiind realizata dintro mini-gradina acvatica, care integreaza un semnal cu o fantana decorativa, care interpreteaza
simbolic un vas cu catarg. Gradina tematica acvatica, va fi amenajata cu plante acvatice,
natante, lacustre si palustre specifice zonelor umede, care vor aduce o ambianta specifica,
cromatica si textura, sunet si vor atrage in zona pasari si insecte, pentru pastrarea eco- si bioclimatului, precum si al ecosistemului existent.
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G8. GRĂDINA ALPINĂ
Amplasat la vest de zona Z13 a gradinii acvatice, fiind realizata dintr-o zona de stanci si
bolovani cu texturi si cromatica diversa, care amintesc de un relief si o ambianta de tip semimontana, fiind plantata vegetatie alpina specifica. Aceasta zona face legatura cu zona gradinii
acvatic-lacustre G7, printr-un parau amenajat cu cadere de panta tip mini-cascada.

G9. GRĂDINA EDUCAȚIONALĂ
In ideea ca parcul sa aiba si caracter educativ pentru copii si locuitori, pe zona intens plantata
ca zona verde de protectie necesara atat catre vecinatatea nordica a cartierului rezidential
Cotroceni, cat si pentru realizarea unei protectii verzi, fata de vantul dominant de nord si nordest, s-a propus realizarea unei gradini educationale tip mini-colectie de copaci/arbusti speciali.

Speciile si esentele de vegetatie plantate, respectiv materialul dendrologic propus va fi divers
si va fi inscriptionat cu numele popular si in latina, legenda copacului/arbustului, calitatile sale
(medicinale, comestibile, tehnice, de alungare a daunatorilor, etc. – dupa caz) si alte
caracteristici particulare.
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G10. GRĂDINA ECOLOGICĂ SALBATICĂ DE TIP „HEEM-PARK”
Este amplasata in zona de nord-est a parcului, pe limiat de propriettae unde in prezent exista
mai multe exemplare de vegetatie, unde se propun completari de vegetatie, in ideea de a
pastra aspectul mai salbatic al zonei, sub forma unei gradini ecologice salbatice de tip HeemPark, unde se pastreaza vegetatia ierboasa cu gazon si plante salbatice locale, in care sunt
inserate plante salbatice, din dorinta de a oferi administrației publice cea mai eficientă soluție
de concept, bazat dezvoltare urbană sustenabilă a zonei.

In aceasta zona tematica, pasarile si insectele isi gasesc adapost in volierele realizate in
copacii uscati din zona / relocati, in casutele si cuiburile care se vor amplasa in copaci, precum
si in mini-hotelurile specifice pentru insecte, care vor contribui si la eliminarea daunatorilor care
exista in zona, multe specii fiind atacate si necesitand tratamente speciale.

13. DIRECTII STRATEGICE DE INTERVENȚIE ÎN PEISAJ SI ETAPIZARE
Principalele directii care se vor urmari din punct de vedere al strategiei de interventie in peisaj
la nivelul parcului, sunt de integrare a zonei verzi propuse in conceptul general peisagistic
si la nivelul sistemului verde urban macro-, mezzo-teritorial si la nivel local, de detaliu,
care se poate face prin: re-organizare, protecție, conservare, re-întinerire, curatare,
tratare, completare și implementare de noi propuneri din cadrul conceptului peisagistic
propus.

Relatia la nivel macro- si mezzo-peisagistic se va realiza prin legături verzi propuse pentru
integrarea în sistemul verde urban al zonei prin „unde verzi” care patrund/intra in parc sub
forma unor prelungiri verzi tip „fingers”, sau care ies catre spatiul public exterior parcului,
prin aliniamente, benzi verzi, zone verzi de protectie.

Interventiile strategice in peisaj vor fi realizate pe mai multe categorii de lucrari si paliere:
- zonă protecție și conservare vegetație valoroasă existentă pe sit - ce urmeaza a fi
pastrata si conservata;
- zonă vegetatie bolnava dar valoroasa - care necesita tratamente fito-sanitare;
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- zonă verde de protectie fata de vecinatati – necesara pentru eliminarea factorilor poluatori:
sonori / acustici, vizuali, de efect climatic, precum si pe directia vantului dominant, precum:
- zonă de aliniament transparent front principal – in zona sudica a parcului
- zonă ritmare aliniament verde vegetatie
- zonă vegetație propusa cu efect special decorativ, cu aport estetic prin:
- cromatică
- formă / siluetă
- textură (foliaj, scoarță)
- zonă verde decorativă, amenajată cu rol de semnal de acces / intrare în parc
- zonă verde de menținere a echilibrului ecosistemului urban - zona ecologica, de
protectie a cuiburilor de păsări existente pe sit (observate in timpul vizitelor pe teren)
Din ounct de vedere al dezvoltarii si al lucrarilor de intretinerea pentru mentinerea viabilitatii
vegetatieie, exista mai multe zone:
- zonă vegetație care necesită tăieri de: corecție, formare, dezvoltare, toaletare si
intretinere
- zonă vegetație care necesită plombari
- zonă vegetație care necesită rarire pentru dezvoltare
- zona vegetatie distrusă si uscată (ce urmeaza a fi eliminată și/sau defrișată)
- zona vegetatie aflată în declin biologic / îmbătrânită
- zona vegetatie în pericol de prăbușire - cu ramuri fisurate, frânte și vârfuri uscate, etc
- zona vegetatie bolnavă cu patologie (afectati de fungi) - care necesita tratamente fitosanitare (se recomanda utilizarea substantelor naturale, ecologice, care sa nu dauneze
ecositemului existent – insecte, pasari, uitlizatori)
- zona vegetatie care necesita tratamente
- de fertilizare radiculara si/sau foliara
- pentru stimularea inradacinarii
- zone vegetatie care necesita introducere de insecte de tip pradatori naturali pentru
inlaturarea sustenabila a daunatorilor existenti – pe intregul teren al parcului
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ETAPIZARE DIRECTII STRATEGICE DE INTERVENTIE:
Pentru implementarea amenajării peisagistice, se propun executarea următoarelor lucrari si
etapizarea acestora pe faze, respectiv:
Faza I:
-

dezafectare lucrari in teren (pietre, fundatii si stalpi, eliminare copaci uscati, scorburi,
vegetatie bolnava, etc)

-

realizarea lucrărilor de teren (taluzare aferentă promenadei în aer liber / amg=fiteatru
verde, realizarea pantelor movilelor/valonamentelor locurilor de joaca, nivelarea
terenului in vederea integrarii viitoarelor platforme propuse, etc.).

Faza II:
-

realizarea bransamentelelor și lucrărilor de amenajare a rețelelor edilitare care
traversează zona (apa, canalizare, irigatii, iluminat, etc.)

-

curațare și toaletare arbori si arbusti existenti, cu pastrarea tuturor copacilor de pe sit
(se va realiza o evaluare suplimentara la inceputul proiectului desemnat in urma
concursului), precum si tratarea copacilor bolnavi

Faza III:
-

realizarea elementelor construite (alei, zona promenada in aer liber, amfiteatru, etc.)
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-

realizare structura pentru montarea mobilierului urban, a aparatelor și instalatiilor de joc,
a stalpilor de iluminat, etc.

-

realizarea rețelelor de mici dimensiuni (iluminat de siguranță, iluminat arhitectural,
jocuri de apa, etc.)

- amenajarea traseelor pietonale principale si secundare (alei si mici platforme).
- pregatirea terenului de plantare (curățarea suprafeței terenului de resturi vegetale, bulgări
și pietre, resturi de materiale de construcții, fundatii, săparea pe o adâncime de 20-30 cm,
mărunțirea pamântului, nivelarea și fasonarea terenului în vederea înierbării sau instalării
plantelor acoperitoare de sol)
Faza IV:
-

finalizarea obiectivelor arhitecturale si a amenajarii acestora

-

montarea mobilierului urban, a aparatelor și instalatiilor de joc, a stalpilor de iluminat,
etc.

-

plantarea gazonului (înierbarea propriu-zisă), instalarea plantelor acoperitoare de sol și
plantarea materialului dendrologic săditor (arbori și arbuști)

Plantarea se va face în perioada de repaus vegetativ și în condiții optime de umiditate a
solului. Se recomandă începerea lucrărilor de plantare primăvara (în perioada martie-aprilie)
sau toamna (în perioada octombrie-noiembrie).
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Se vor folosi în cadrul amenajării numai plante cu pământ în balot sau în container, avandu-se
în vedere ca nivelul coletului de pământ al fiecărui exemplar de vegetație, să coincidă cu
nivelul pământului vegetal.
După plantare, vegetatia va fi udată zilnic (cu cote adecvate în funcție de specie și
dimensiunea exemplarelor plantate) pe o perioadă de minim două săptămâni, excepție făcând
zilele în care cad precipitații naturale. Arborii vor fi asigurați prin tutorare sau ancorare în
momentul plantării, sistem care se va menține pe parcursul următorilor doi ani.

Astfel, dupa realizarea corelare studiului din tema de concurs, cu vizite pe sit, efectuate in mai
multe etape succesive, bilantul speciilor si esentelor dendrologice, este urmatorul:

14. BILANT / LISTA CANTITATI / ANTEMASURATOARE –
MATERIAL DENDROLOGIC
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

COD
ARBORE
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

DIAMETRU
40
10
50
35
50
36
23
15
50
55
60
12
6
40
30
9
21
4
20
6
55
24
5
7
30

TIP ARBORE
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Cornus mas
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Morus alba
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

34
20
6
28
43
20
21
12
32
25
20
31
28
9

Morus alba
Acer negundo
Prunus cerasifera
Robinia pseudoacacia
Ulmus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Ulmus
Ulmus
Acer campestre
Ulmus
Ulmus
Ulmus

40
41
42
43
44
45
46
47
48

140
141
142
143
144
145
146
147
148

14
7
32
10
37
12
28
50
7

Ulmus
Ulmus
Acer negundo
Prunus cerasifera
Aesculus hippocastanum
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Fraxinus excelsior
Cornus mas

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

24
8
5
22
11
6
30
37
13
33
8
3
46
4
21
4
4
5
28
28
30
7

Fraxinus excelsior
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Cornus mas
Cornus mas
Ulmus
Fraxinus excelsior
Ulmus
Ailanthus altissima
Acer negundo
Aesculus hippocastanum
Fraxinus excelsior
Syringa vulgaris
Fraxinus excelsior
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Ulmus
Acer Negundo
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

21
12
50
45
10
50
6
35
44
10
50
6
11
48
11
20
11
5
16
17
17
37
25
12
35
5
6
5
7
7
10
15
43
17
46
18
22
17
20
18
27
16
7
30
45
6

Tilia Tomentosa
Acer negundo
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Sambucus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Uscat
Prunus cerasifera
Populus
Fraxinus excelsior
Uscat
Prunus cerasifera
Populus
Ulmus
Tilia Tomentosa
Prunus cerasifera
Acer campestre
Juglans Regia
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Ulmus
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Prunus cerasifera
Uscat
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Ulmus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Ulmus
Ulmus
Ulmus
Ulmus
Ulmus
Fraxinus excelsior
Ulmus
Tuja
Prunus cerasifera
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

10
17
25
15
8
14
11
7
30
22
20
21
12
41
6
15
12
4
25
25
10
35
15
15
26
14
24
10
21
12
14
18
21
32
7
30
20
5
10
5
11
16
14
18
28
32

Celtis Australis
Ulmus
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Uscat
Ulmus
Uscat
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Ulmus
Uscat
Uscat
Fraxinus excelsior
Cornus mas
Acer negundo
Prunus cerasifera
Cornus mas
Ulmus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Carpinus Betulus
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Uscat
Ulmus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Pseudotsuga menziesii
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Uscat
Juniperus communis
Ailanthus altissima
Fraxinus excelsior
Ailanthus altissima
Acer negundo
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii
Ailanthus altissima
Pseudotsuga menziesii
Acer negundo
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

35
25
25
11
24
12
10
50
38
20
60
23
7
10
12
13
26
22
12
16
13
7
12
8
12
32
46
47
6
10
16
87
17
24
46
22
18
6
7
23
40
26
46
18
7
6

Fraxinus excelsior
Acer negundo
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Acer negundo
Cornus mas
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Prunus cerasifera
Platanus x hibrida
Uscat
Uscat
Uscat
Uscat
Acer negundo
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Ailanthus altissima
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Tuja occidentalis
Ulmus
Acer negundo
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Ailanthus altissima
Fraxinus excelsior
Pinus nigra
Celtis australis
Prunus cerasifera
Acer negundo
Fraxinus excelsior
Aesculus hippocastanum
Fraxinus excelsior
Ulmus
Celtis australis
Celtis australis
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209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

6
5
17
6
50
5
13
6
3
13
8
70
44
50
10
25
50
6
8
40
27
46
18
11
4
5
6
6
8
6
11
6
56
13
30
7
20
8
33
6
18
7
30
6
6
9

Celtis Australis
Uscat
Prunus cerasifera
Celtis australis
Acer negundo
Cornus mas
Cornus mas
Celtis australis
Acer negundo
Carpinus Betulus
Celtis australis
Fraxinus excelsior
Aesculus hippocastanum
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Tilia Tomentosa
Celtis australis
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Ulmus
Prunus cerasifera
Ulmus
Ulmus
Platanus uscat
Uscat
Acer negundo
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Sambucus
Prunus cerasifera
Celtis australis
Prunus cerasifera
Celtis australis
Ulmus
Cornus mas
Celtis australis
Acer negundo
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255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

6
7
7
50
12
40
50
6
78
6
10
23
51
45
15
8
18
15
5
6
8
17
62
9
20
40
8
4
35
22
37
18
13
4
5
13
22
3
20
13
43
40
50
16
12
30

Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Sambucus
Uscat
Sambucus
Uscat
Uscat
Sambucus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Celtis Australis
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Aesculus hippocastanum
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Sambucus
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Uscat
Fraxinus excelsior
Carpinus Betulus
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Celtis australis
Uscat
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Cornus mas
Uscat
Ulmus
Ulmus
Prunus cerasifera
Ulmus
Carpinus Betulus
Aesculus hippocastanum
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Celtis Australis
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
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301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

19
27
19
40
6
27
31
13
6
31
40
60
25
23
26
19
30
10
30
6
25
29
16
12
12
17
30
11
15
27
40
14
20
20
8
7
32
20
16
19
24
4
15
33
25
17

Acer negundo
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera
Celtis Australis
Pinus silvestris
Juniperus communis
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Uscat
Pinus silvestris
Acer negundo
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Ulmus
Prunus cerasifera
Syringa vulgaris
Prunus cerasifera
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Acer negundo
Robinia pseudoacacia
Prunus cerasifera
Syringa vulgaris
Acer negundo
Fraxinus excelsior
Celtis australis
Pinus nigra
Celtis austrais
Robinia pseudoacacia
Prunus cerasifera
Fraxinus excelsior
Pinus silvestris
Celtis australis
Acer negundo
Pinus sylvestris
Fraxinus excelsior
Ulmus
Fraxinus excelsior
Pinus silvestris
Pinus silvestris
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347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

24
28
24
18
10
13
20
14
25
24
27
43
45
40
21
23
10
19
14
5
7
17
19
17
40
20
44
16
17
5
22
20
30
6
13
15
14
6
15
30
28
20
23
29
7
17

Pinus silvestris
Fraxinus excelsior
Pinus silvestris
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Pinus nigra
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Pinus nigra
Aesculus hippocastanum
Morus alba
Prunus cerasifera
Acer negundo
Celtis australis
Acer negundo
Ailanthus altissima
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Morus alba
Celtis australis
Celtis australis
Morus alba
Uscat
Celtis australis
Morus alba
Pinus nigra
Pinus nigra
Morus alba
Morus alba
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Celtis australis
Pinus-uscat
Ulmus
Acer negundo
Ailanthus altissima
Pinus silvestris
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
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393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

30
6
13
14
12
9
30
14
14
10
30
18
10
16
13
7
9
22
22
10
4
14
25
27
6
14
26
25
30
20
13
20
30
6
6
32
8
15
16
28
16
34
7
7
7
13

Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Pinus nigra
Celtis australis
Uscat
Prunus cerasifera
Pinus silvestris
Pinus silvestris
Pinus silvestris
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Ailanthus altissima
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Ailanthus altissima
Thuja occidentalis
Fraxinus excelsior
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
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439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

15
18
23
16
16
12
25
9
6
14
18
7
10
14
13
13
10
11
13
27
11
15
20
13
12
10
43
10
12
7
17
10
15
12
16
18
9
37
39
25
26
10
5
33
9
8

Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii
Uscat
Pseudotsuga menziesii
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Ailanthus altissima
Acer negundo
Uscat
Morus alba
Celtis australis
Uscat
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Uscat
Uscat
Pinus silvestris
Morus alba
Pinus silvestris
Prunus cerasus
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Fraxinus excelsior
Uscat
Cornus mas
Cornus mas
Cornus mas
Uscat
Celtis australis
Uscat
Prunus cerasifera
Robinia pseudoacacia
Cornus mas
Fraxinus excelsior
Cornus mas
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Prunus cerasifera
Acer negundo
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485
585
4
Fraxinus excelsior
486
586
23
Acer negundo
487
587
43
Fraxinus excelsior
488
588
26
Morus alba
489
589
8
Ulmus
490
590
7
Uscat
491
591
13
Uscat
492
592
17
Fraxinus excelsior
493
593
19
Fraxinus excelsior
NOTA: Cu culoare gri s-au marcat in tabel, arborii si/sau arbustii
care au fost propusi la eliminare, respectiv: slab dezvoltați, lăstari,
patologie sigură (peste 50% din arbore afectat), bolnavi, inestetici
sau eliminați pentru buna dezvoltare a arboretului valoros
învecinat.

BILANT / LISTA CANTITATI / ANTEMASURATOARE –
MATERIAL DENDROLOGIC INDEPARTAT / CATEGORII
MATERIAL DENDROLOGIC INDEPARTAT / CAUZE / Nr. exemplare
A - Slab dezvoltați, lăstari / TOTAL = 85 exemplare
112, 113, 116, 118, 120, 124, 128, 133, 139, 141, 143, 148, 150, 151, 154, 162, 164,
165, 166, 177, 180, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 216, 234, 251 – 30 buc
254, 255, 256, 278, 284, 286, 287, 291, 300, 301, 312, 314, 315, 316, 317, 326, 327,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 344, 348, 350, 352, 353, 354 – 30 buc
355, 356, 357, 364, 392, 405, 408, 409, 451, 476, 480, 481, 482, 483, 484, 512, 513,
517, 554, 555, 564, 568, 580, 584, 589 – 25 buc
B - Patologie sigură, peste 50% din arbore afectat / TOTAL = 78 exemplare
106, 115, 117, 127, 131, 134, 136, 137, 146, 147, 152, 161, 176, 202, 206, 207, 217,
218, 219, 226, 232, 233, 235, 236, 258, 259, 262, 263, 264, 265 - 30 buc
271, 281, 285, 295, 296, 298, 299, 307, 308, 309, 310, 313, 319, 339, 343, 351, 363,
366, 367, 368, 379, 395, 410, 411, 419, 431, 433, 435, 453, 456 – 30 buc
457, 459, 471, 472, 473, 477, 478, 479, 486, 487, 515, 516, 540, 562, 563, 569, 571, 576
– 18 buc
C - Uscați / TOTAL = 42 exemplare
144, 182, 201, 222, 223, 224, 228, 229, 244, 246, 252, 274, 275, 276, 277, 302, 321,
341, 342, 358, 361, 362, 376, 381, 382, 389, 412, 474, 485, 518 – 30 buc
541, 547, 550, 551, 552, 556, 566, 567, 570, 572, 590, 591 – 12 buc
D - Bolnavi, inestetici sau eliminați pentru buna dezvoltare a arboretului valoros
învecinat / TOTAL = 65 exemplare
119, 132, 140, 142, 163, 175, 183, 185, 220, 221, 225, 239, 242, 243, 247, 266, 267,
268, 269, 272, 279, 282, 293, 311, 318, 323, 331, 332, 345, 346 – 30 buc
347, 359, 369, 370, 374, 378, 380, 384, 386, 388, 403, 422, 423, 424, 425, 427, 428,
439, 450, 462, 464, 465, 466, 469, 511, 543, 544, 545, 546, 549 – 30 buc
561, 573, 575, 592, 593 – 5 buc
TOTAL ARBORI INDEPARTATI: 270 exemplare

CONCEPT: PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !” / Cod simbol alfanumeric de identitate concurs: CC8899
26 Noiembrie 2018

88

CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
BUCUREȘTI, Sector 5, intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu

BILANT / LISTA CANTITATI / ANTEMASURATOARE –
MATERIAL DENDROLOGIC INDEPARTAT / SPECII
ARBORI ÎNDEPĂRTAȚI
Specie Arbore
Nr. Buc.
Acer campestre
1
Acer negundo
29
Acer platanoides
1
Ailanthus altissima
9
Aesculus hipocastanum
6
Carpinus betulus
3
Celtis australis
29
Cornus mas
13
Fraxinus excelsior
47
Morus alba
11
Platanus x hybrida
1
Pinus nigra
8
Prunus cerasus
1
Prunus cerasifera
41
Populus nigra
1
Pseudotsuga menziesii
3
Robinia pseudoacacia
6
Sambucus
4
Syringa vulgaris
5
Tilia tomentosa
1
Uscati
33
Scorburi
7
TOTAL:
270
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BILANT / LISTA CANTITATI / ANTEMASURATOARE –
MATERIAL DENDROLOGIC INDEPARTAT / PROPUS –
CATEGORII SPECII / BUCATI
CATEGORIA DE MATERIAL DENDROLOGIC:
Nr. buc.
Arbori si arbusti propusi

1.482

Arbori si arbusti existenti - pastrati

213

TOTAL - Arbori si arbusti existenti si propusi:
Arbori si arbusti existenti - indepartati

1.695
270

BILANȚ TERITORIAL – VEGETAȚIE / MATERIAL DENDROLOGIC:
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

VEGETAȚIE / MATERIAL DENDROLOGIC:
Număr de exemplare existent pe sit
(cf. studiu dendrologic din tema de concurs - fără zona
inaccesibilă / închisă / ingradita, din nord)
Număr de exemplare existent pe sit
(rezultati cf. cartarii vegetatiei in urma vizitelor pe sit realizate
de echipă, fără zona inaccesibilă / închisă / ingradita, din nord)
Număr de exemplare ce urmează a fi păstrate
(la care se propun lucrari de intretinere, taieri, tratamente fitosanitare, de fertilizare radiculara si foliara, etc)
Număr de exemplare ce urmează a fi eliminate
(exemplare distruse, scorburi, exemplare bolnave care nu mai
pot fi tratate, in pericol de prabusire si producere accident)
Număr de exemplare propuse, ce urmează a fi plantate
(cu efect estetic decorativ: cromatic, de siluetă, textură foliaj /
trunchi, etc)
TOTAL - VEGETAȚIE (Existenta + Propusa):
MATERIAL DENDROLOGIC:

Nr. buc.
Exemplare
463

483

213
270

1.482

1.695
buc

15. SPECII SI ESENTE VEGETATIE PROPUSA – MATERIAL DENDROLOGIC
Exemplarele valoroase si sanatoase de material dendrologic, respectiv copacii existenti pe sit,
au fost evaluati si propusi a fi curatati, pastrati și conservati, precum și integrati în funcțiunile
propuse, sau eliminati (in cazul in care acestia sunt uscati, imbatraniti, in pericol de prabusire,
sau foarte bolnavi, nemaiputand fi tratati)

Zonele verzi deja plantate, se vor curata de elementele uscate si distruse, apoi se vor amenaja
cu completari de vegetatie de inaltime medie si/sau joasa, la nivelul ochiului, cu arbusti, zone
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planatate, diferite gradini tematice, elemente peisagistice ce vor conduce la o imagine
dinamica a parcului.

Speciile ce au fost propuse a fi plantate au efect ecologic, dar in acelasi timp si rol decorativ,
pentru a oferi o imagine estetica-decorativa utilizatorilor, care sa se schimbe cromatic in
functie de anotimpuri, prin accente de culoare specifice peisajului propus.

Zona se va amenaja nu numai la nivel estetic si compozitional, cat si la nivel ambiental,
signalectic si al mobilierului urban, dar si din punct de vedere al infrastructurii tehnice propuse,
respectiv a sistemului de iluminat de siguranta si decorativ, sistemului de irigatii, etc.

De asemenea, pentru a avea o vegetatie sanatoasa dezvoltata intr-un sistem ecologic, va fi
nevoie de biostimularea inradacinarii, tratamente de fertilizare radiculara si foliara,
antifungic sistemic, introducere de insecte de tip pradatori naturali pentru inlaturarea
sustenabila a daunatorilor, etc. Toate acestea se vor realiza cu substante ecologice, care
sa nu dauneze ecosistemului - insectelor, pasarilor si utilizatorilor.
Propunerea de Amenajare Peisagistica, a tinut cont de cromatica esentelor dendro-floricole in
timp, astfel incat ambianta peisagistica sa fie dinamica in toate cele patru anotimpuri ale
anului si sa se schimbe, oferind in permanenta tablouri cromatice noi, pentru fiecare zona
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si subzona peisagistica amenajata a parcului, prin completarea vegetatie existente pe sit cu
esente cromatice speciale, prin cromatica, forma si silueta, foliaj si textura.

Integrarea se va realiza si în conceptul și propunerea de amenajare peisagistică a zonei,
alaturi de noi propuneri de arbusti decorativi si zone functionale specifice unui parc, in acord
cu dorintele locuitorilor din zona.

Integrarea esentelor si speciilor materialului dendrologic, se poate vizualiza in plansa
de amenajare peisagistica, respectiv Plansa 3.
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Varianta Agreata Finala de Amenajare Peisagistica, propune urmatoarele specii si esente
dendro-floricole:
TABEL – BILANT LISTA CANTITATI / ANTEMASURATOARE VEGETATIE / MATERIAL DENDRO-FLORICOL
ESENTE SI SPECII
DENDROLOGICE /
IMAGINI
TIPOLOGIE
EXEMPLIFICATIVE
GRADINI TEMATICE
ARBORI FOIOSI:

Acer palmantum
atropurpureum

Acer platanoides

Acer ginnala

Betula pendula

Betula pendula rubra

CONCEPT: PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !” / Cod simbol alfanumeric de identitate concurs: CC8899
26 Noiembrie 2018

93

CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
BUCUREȘTI, Sector 5, intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu

Cercis siliquastrum

Liquidambar
styraciflua

Paulownia fortunei

Prunus cerasifera
nigra

Quercus robur
fastigiata

Rhus tiphyna
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Tilia tomentosa
ARBORI RASINOSI

Pinus strobus

Pinus sylvestris
ARBUSTI FOIOSI:

Cornus alba

Cotinus coggygria
royal purple
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Forsythia x
intermedia

Magnolia liliflora nigra
ARBUSTI RASINOSI:

Juniperus horizontalis

Taxus baccata
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Cupressocyparis leyl
andii

Hedera helix

Wisteria sinesis
GRADINI TEMATICE:
GRADINA ACVATICLACUSTRA
Nymphaea aurora,
andreana candida,
ellisiana, virginalis

PLANTE NATANTE:
Eichhornia crassipes

Eichornia Crassipes
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PLANTE PALUSTRE
Acorus calamus

Umbellatus caltha
palustris

Butomus

OXIGENATORI:
Cabomba Caroliniana,
Callitriche
Hermaphroditica,
Ceratophyllum
Demersum, Eleocharis
acicularis

PLANTE IN JURUL
LACULUI:
Aruncus dioicus
„kneiffii”, Astilbe,
cardamine pratensis,
Cyperus involucratus,
Dierama pendulum,
Fillipendula ulmaria

GRADINA ALPINA

Echeveria
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Sedum spp.:
spectabile ‘brilliant’,
sphanlifolium, hybrid
cultivar ‘rubiglow’

Cineraria maritima

Stachys byzantina

Sempervivum spp.

Allium spp.
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Gentiana

GRADINA DE
TRANDAFIRI TIP
ROZARIU –
Rosa spp.:
Rosa Moschata,
Modern Rose, Modern
Shrub Hybrid Musk
«Cornelia», Large
Flowered Climbing
“Fragrant Cloud ”,
Miniature “Freegold”

GRADINA
TERAPEUTICA TIP
LABIRINT –
- Taxus baccata sau
Buxus
GRADINA DE GRAMINEE / IERBURI DECORATIVE

CORTADERIA
SELLOANA

IMPERATA
CYLINDRICA ‘RUBRA’
SAU „RED BARON„
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PHORMIUM SPP.

OPHIOGOGON
PLANISCAPUS
'NIGRESCENS'

PENNISETUMSETACEUM-RUBRUM

UNCINIA RUBRA RED
HOOK SEDGE

GRADINA
CROMATICA
FLORALA
DECORATIVA
GRADINA
OLFACTIVAROMATA
GRADINA
SENZORIALA
GRĂDINA
EDUCAȚIONALĂ

Diferite specii de flori perene si arbusti cu flori, cu
efect decorativ special, prin cromatica, forma/silueta,
textura foliaj/scoarta
(speciile se vor detalia la etapa SF)
Diferite specii de plante aromate
(speciile se vor detalia la etapa SF)
Specii dendrologice diverse, existente si propuse,
amplasate in zona de est a parcului (speciile se vor
detalia la etapa SF)
Specii dendrologice diverse, existente si propuse,
amplasate pe zona de nord a parcului, catre zona
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GRĂDINA
ECOLOGICĂ

rezidentiala
(speciile se vor detalia la etapa SF)
Specii dendrologice diverse, existente si propuse,
amplasate pe zona de nord-est a parcului, catre zona
rezidentiala
(speciile se vor detalia la etapa SF)

PROPUNERE - BILANȚ TERITORIAL / LISTĂ CANTITĂȚI /
ANTEMĂSURATOARE –ESENȚE VEGETAȚIE si MATERIAL DENDROLOGIC
ESENTE SI SPECII DENDROLOGICE /
TIPOLOGIE GRADINI TEMATICE
ARBORI FOIOSI:
Acer palmantum atropurpureum
Acer platanoides
Acer ginnala
Betula pendula
Betula pendula rubra
Cercis siliquastrum
Liquidambar styraciflua
Paulownia fortunei
Prunus cerasifera nigra
Quercus robur fastigiata
Rhus tiphyna
Tilia tomentosa
ARBORI RASINOSI
Pinus strobus
Pinus sylvestris

Nr.
buc
210
29
21
12
34
6
17
7
10
27
25
12
10
22
17
5

TOTAL ARBORI
ARBUSTI FOIOSI:
Cornus alba
Cotinus coggygria royal purple
Forsythia x intermedia
Magnolia liliflora nigra
ARBUSTI RASINOSI:
Juniperus horizontalis
Taxus baccata
Cupressocyparis leylandii

282
215
21
15
31
877
766
95
16

TOTAL ARBUSTI
PLANTE CATARATOARE / URCATOARE – LIANE:
Hedera helix
Wisteria sinesis

91
61
30
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447 mp /
cca 1016 buc

GRADINI TEMATICE:

37 mp /
cca 165 buc

GRADINA ACVATIC-LACUSTRA
NUFERI-NYMPHAEA (aurora, andreana candida, ellisiana,
virginalis)

PLANTE NATANTE:
Eichhornia crassipes
Eichornia crassipes

PLANTE PALUSTRE:
Acorus calamus
Umbellatus caltha palustris
Butomus
OXIGENATORI:
Cabomba Caroliniana, Callitriche Hermaphroditica,
Ceratophyllum Demersum, Eleocharis acicularis

PLANTE IN JURUL LACULUI:
Aruncus dioicus „kneiffii”, Astilbe, cardamine pratensis, Cyperus
involucratus, Dierama pendulum, Fillipendula ulmaria

GRADINA ALPINA
Echeveria
Sedum spp. spectabile ‘brilliant’, sphanlifolium, hybrid cultivar
‘rubiglow’
Cineraria maritima
Stachys byzantina
Sempervivum spp.
Campanula spp.
Allium spp.
Gentiana
GRADINA DE TRANDAFIRI TIP ROZARIU – Rosa spp.:
Rosa Moschata, Modern Rose, Modern Shrub Hybrid Musk
«Cornelia», Large Flowered Climbing “Fragrant Cloud ”,
Miniature “Freegold”

GRADINA TERAPEUTICA TIP LABIRINT - Taxus baccata
GRADINA DE GRAMINEE / IERBURI DECORATIVE
Cortaderia selloana
Imperata cylindrica ‘rubra’ sau „red baron„
Phormium spp.
Ophiogogon planiscapus 'nigrescens'
Pennisetum setaceum rubrum
Uncinia rubra red hook sedge

GRADINA CROMATICA FLORALA DECORATIVA

15
20
10
10
30
10
10
10
40
4x10
60
6x10
96.2 mp / 40 buc
5
5
5
5
5
5
5
5
24 mp /
cca 30 buc
50 mp / 58 ml /
cca 116 buc
35 mp /
cca 100 buc
15
20
15
20
15
15
69.8 mp /
400 buc
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135 mp /
cca 500 buc
26 mp /
copaci/arbusti
existenti si propusi
500 mp /
copaci/arbusti
existenti si propusi
290 mp /
copaci/arbusti
existenti si propusi

GRADINA OLFACTIV-AROMATA

GRADINA SENZORIALA

GRĂDINA EDUCAȚIONALĂ

GRĂDINA ECOLOGICĂ

IV. PROPUNERE MOBILIER URBAN si ELEMENTE AMBIENTALE
16. MOBILIER URBAN
Amenajarea peisagsitica tine cont de amplasarea mobilierului urban, a sistemelor de iluminat
si a echipamentelor si aparatelor specifice de joaca, inclusiv pentru recuperare sau dedicate
copiilor si persoanelor cu dizabilitati.
Mobilierul urban se afla dispus pe zonele aleilor pietonale principale de promenada „drum de
Soare” si „Drum de Umbra”, precum si in interiorul zonelor de odihna relaxare, a zonelor
„aparatelor de aces”, respectiv platformele tip piateta publica de intrare in parc (una principala
si trei secundare), precum si in zonele gradinilor tematice.
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Mobilierul urban, va avea un design minimalist, va fi realizat din structura de b.a. si metal, cu
finisaje realizate din materiale ecologice (lemn), cu detalii si finisaje de calitate care sa nu
produca accidentari sau sa puna in pericol utilizatorii.
Mobilierul urban propus, este constituit din banci, cosuri de gunoi, rastele de biciclete,
pergole amenajate cu plante pedente / cataratoare – liane, precum si corpuri de iluminat.

17. BILANȚ TERITORIAL / LISTĂ CANTITĂȚI /
ANTEMĂSURATOARE – MOBILIER URBAN
TIP DE MOBILIER URBAN:

DIMENSIUNI

Nr. Buc

Pergole
Banci

1,5x2,3x2,3m
Total
2x0.45x0.45
2.5x0.45x0.45
1.5x0.45x0.45
1.80x0.45x0.45
0.5x0.5x0.45
1x1x0.50
2.50x0.90
0.50x0.50x0.90

8
66
8
36
7
6
9
45
5
3

Cosuri Gunoi
Rastel Biciclete
Cismele de baut apa
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18. ECHIPAMENTE SI APARATE DE JOC
Aparatele de joc sunt disupuse in zonele special amenajate pentru copii de diferite varste si
adolescenti, respectiv in:
- Z5. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 1 (pentru copii mai mici de 5 ani) cu Aparate de Joaca pe teme istorice – Refacere Plan Istoric al Bataliei si Interpretare
Simbolică a Frontului de Lupta (Planul de Război de la Oituz)
- Z6. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 2 (pentru copii între 5-12 ani) - cu
Aparate de Joaca pe teme istorice – Refacere Plan Istoric al Bataliei si Interpretare
Simbolică a Frontului de Lupta (Planul de Război de la Mărasti)
- Z9. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 3 (pentru copii mai mari de 12 ani si
adolescenți)- ZONĂ DE EXPLORARE ACTIVA TIP CERCETAȘI ȘI ACTIVITATI PARKOUR
– Refacere Plan Istoric al Bataliei si Interpretare Simbolică a Frontului de Lupta (Planul
de Război de la Mărasesti)

Aparatele de joc vor fgi integrate intre colinele / valonamentele / movilele care refac simbolic
compozitional planurile de lupta de la Oituz, Marasti si Marasesti si vorb avea un design
simplu, minimalist si modern, fiind realizate cu finisaje din materiale naturale ecologice (lemn),
avand ca tematica generala jocurile militare de antrenament din infanterie, artilerie, aviatie,
marina, etc.

Toate echipamentele propuse pentru joc, sport-agrement sau loisir, vor tine cont de zonele de
siguranta prevazute in fisa tehnica transmisa de producator, pentru fiecare echipament la
momentul amplasarii acestora in plan, in concordanta cu varsta pentru care au fost prevazute.

De asemenea, se propune ca tot perimetrul destinat copiilor, dar numai in zona de exploatare
a aparatelor si isntalatiilor de joc, sa fie acoperit cu suprafață antitrauma compactă, uniforma,
plana, fara intreruperi si/sau denivelari, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati. Nu se vor
folosi suprafetele antitrauma realizate din dale, care pot produce posibile accidentari in
exploatare.
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19. BILANȚ TERITORIAL / LISTĂ CANTITĂȚI / ANTEMĂSURATOARE –
ECHIPAMENTE ȘI APARATE DE JOACA

-

-

ECHIPAMENTE ȘI APARATE DE JOACA
Nr. Buc. si Descriere
CONCEPT:
Schemele strategice si Planurile de Lupta ale Marilor bătălii purtate (Mărăști, Oituz si
Mărășești), se vor prelua la nivel compozitional, in cadrul AMENAJARILOR LOCURILOR
DE JOACA PENTRU COPII DE DIFERITE VARSTE SI CERCETASI, in care:
- direcțiile de parcurgere si atac ale trupelor române se preiau in trasee
principale / secundare de parcurgere,
- punctele strategice de luptă, se preiau în valonamente / movile unde se
găsesc obiecte de joc / parkour pe tematica militara de antrenament din
infanterie, artilerie, aviatie, marina, etc.
- frontul de luptă, se preiau în treceri ingropate / movile / tranșee,
toate acestea constituind suport de desfășurare a diferitelor activități de recreere /
agrement / joc activ / loisir.
ECHIPAMENTE SI APARATE DE JOACA –
Z5. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă
1 (pentru copii mai mici de 5 ani) - cu Aparate de
Joaca pe teme istorice – Refacere Plan Istoric al
Bataliei si Interpretare Simbolică a Frontului de
Lupta (Planul de Război de la Oituz)

1 masa de joc
2 balansoare
(din care, 1 pentru copii cu dizabilitati)
2 aparate tematice de joc interactive
(din care, 1 pentru copii nevazatori)

2 valonamente / movile
2 leagane
ECHIPAMENTE SI APARATE DE JOACA –
(din care, 1 pentru copii cu dizabilitati)
Z6. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă
1 tobogan verde - ingropat in
2 (pentru copii între 5-12 ani) - cu Aparate de Joaca pe
valonament / movila
teme istorice – Refacere Plan Istoric al Bataliei si
2 aparate tematice de joc interactiv
Interpretare Simbolică a Frontului de Lupta (Planul
(din care, 1 pentru copii cu nevazatori)
de Război de la Mărasti)
3 valonamente / movile
1 mini-tiroliana cu 2 platforme
ECHIPAMENTE SI APARATE DE JOACA –
1 plasa de catarare parkour
Z9. ZONĂ AGREMENT ȘI RECREERE - Loc de Joacă 2 poduri de lemn parkour
3 (pentru copii mai mari de 12 ani si adolescenți)1 structura tip cazemata-camuflaj tip
ZONĂ DE EXPLORARE ACTIVA TIP CERCETAȘI ȘI
parkour -cu cabluri ancorate in copaci,
ACTIVITATI PARKOUR – Refacere Plan Istoric al
amenajate cu plante pedente /
Bataliei si Interpretare Simbolică a Frontului de
cataratoare – liane / “mantie vegetala”
Lupta (Planul de Război de la Mărasesti)
3 valonamente / movile
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V. TEMA PROPUSA PENTRU INFRASTRUCTURA TEHNICA
18. TEMA PROPUSA PENTRU STRUCTURA DE REZISTENTA, INSTALATII ȘI
RETELE TEHNICO-EDILITARE
Din punct de vedere al temei peisagistice necesare pentru proiectul tehnic al rețelelor tehnicoedilitare, se propune realizarea unui studiu al retelelor existente in zona si propunerea unui
sitem integrat pe intreg parcul, care sa functioneze coerent in sistemul urban existent,
respectiv funcționare corectă a rețelelor de apă, canalizare, retele electrice si termice, WiFi
(care va exista pe tot parcul).

Se va avea in vedere in cadrul viitorului proiect al retelelor si instalatiilor tehnico-edilitare,
integrarea in sistemul tehnic a fantanilor decorative, fantanilor tip cismea de baut apa, precum
si zona platformei publice centrale, ce urmeaza a fi inghetata si trasnformata in patinoar iarna,
pentru a aduce atractivitate si functiuni specifice de loisir si in anotimpul rece.
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Se va realiza un sistem de irigații integrat combinat, atat de tip „picatura”, cat si de tip Hunter
acolo unde este posibil, fara a afecta radacinile exemplarelor de vegetatie deja existenta pe
sit. Sistemul de irigatii va asigura întreținerea gazonului și a vegetației existente, precum si a
celei ce urmează a se planta, pentru obținerea si pastrarea unei imagini de calitate a zonei
parcului.

De asemenea, se vor avea in vedere lucrarile de sistematizare verticala si realizarea de de
ziduri de sprijin, acolo unde acestea vor fi necesare, precum si sistemul de drenaje si
rigole, pentru asigurarea unei buna functionalitati a zonei.

Propunerea propune mascarea peisagistica cu vegetatie, dar fara a afecta structura
supraterana a centralei de

ventilatie necesare traseului de metrou, care strabate in

subteran zona parcului, precum si celelalte spatii tehnice, necesare bunei functionalitati a
parcului.

Propunerea vizează mai multe subzone ce vor fi detaliate tehnic în documentația specifică
rețelelor și instalațiilor tehnico-edilitare (planse si memoriu tehnic), dupa finalizarea concursului
si desemnarea castigatorului, in urma unui proiect complet de tip SF, PT si DDE.

Din punct de vedere al temei generale peisagistice, necesare pentru proiectul tehnic specific
rețelelor de iluminat de siguranta si decorativ, atat funcțional, cat si și estetic se
urmărește realizarea unei ambianțe deschise, luminoase și în timpul nopții, utilizându-se
corpuri de iluminat cu un design și aspect modern.

Propunerea vizează mai multe subzone ce vor fi detaliate tehnic în documentația specifică
rețelelor electrice, cuprinzând următoarele:
- Sistem de iluminat de siguranta - care va asigura necesarul de lumina, în zona trotuarului
aferent parcului si pe aleile pietonale de promenada importante, care fac legătura cu
accesele principale si secundare, precum si zonele functionale;
- Sistem de iluminat ambiental - ce vor asigura necesarul de iluminat decorativ, în zona
aleilor secundare, a zonelor de odihnă-relaxare, a zonelor locurilor de joacă si parkour tip
„cercetaşi”, precum si in zona gradinilor tematice;
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- Sistem de iluminat tip „nocturnă” - în zona platformei publice centrale Z1 de adunare si
socializare (pentru utilizarea acestuia pe timp de seara si noapte, in timpul evenimentelor
comemorative, al utilizarii patinoarului in anotimpul rece, pe durata derularii posibilelor
evenimente de arta de tip neconvențional-experimental pe teme de reconstituire istorică
precum: holograme, instalatii artistice, land-art, happening, rolle-playing, arta conceptuala,
video-art, arta interactiva de sunet si lumina, etc.)
- Sistem de iluminat submers - in zonele fantanilor decorative propuse si in zona gradinii
alpine si acvatic-lacustre

Din punct de vedere al conceptului de iluminat public propus, acesta va fi integrat
amenajarii peisagsistice, la nivelul designului ambiental.
Astfel, ca tipologie de concept al sistemului general de iluminat, se propun zone de
iluminat:
- principal - cu lumina focalizata de tip „cald” - in zona „aparatelor de acces” principale si
secundare, precum si pe axul focalizator, care face legatura cu platforma centrala a
compozitiei, respectiv piateta publica comeorativa / patinoar iarna, promenada terasata si
amfiteatrul verde
- secundar - cu lumina difuza de tip „rece” - in zonele de activitati importante ale parcului,
respectiv aleile pietonale longitudinale si transversale care fac legatura intre zonele de
activitati ale parcului, in zonele de odihna-relaxare, in zonele locurilor de joaca si a gradinilor
tematice.

Alternanta ambientala de noapte intre zone functionale diferite, va fi stabilita si prin
intensitatea iluminatului, care va fi diferita pe parcursul parcului si se va face printr-un:
- sistem de iluminat cu intensitate de grad 1 – in zonele functionale principale
- sistem de iluminat cu intensitate de grad 2 – in zonele functionale secundare

Din punct de vedere al temei conceptului general al amenajarii peisagistice, cu privire la
tipologia corpurilor de iluminat, se propun:
• stalpi înalți – H= 3m – pe zonele aleilor principale
• stalpi tip “pitic” – H = 0.90 m – in zonele functionale si gradini tematice
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• spoturi incastrate in pavaje / trepte / contratrepte – in zona platformei centrala, a
promenadei verzi si a amfiteatrului
• spoturi imersive integrate - in zona fantanilor decorative, a gradinilor tematice alpine si
acvatic-lacustre
• reflectoare cu iluminat ascendent – pentru accentuare "efect de plutire" – focalizate pe
vegetatie, pentru a pune in valoare grupurile decorative si amenajarile speciale cu efect
decorativ ambiental (gradina terapeutica tip labirint, gardina tip rozariu, gardina de graminee
/ ierburi decorative, in zonele caderilor de panta si a valonamentelor/movilelor pentru punere
in valoarea a caderii de panta, etc).

19. BILANȚ TERITORIAL / LISTĂ CANTITĂȚI / ANTEMĂSURATOARE –
CORPURI DE ILUMINAT TEHNIC SI DECORATIV
CORPURI DE ILUMINAT:
Stalpi iluminat - înalți
(in zonele de intrare, a „aparatelor de acces” in parc si a
aleilor pietonale de promenada principala si secundara)

DIMENSIUNI

Nr. Buc

H=3m

63

H = 0.90 m

102

0.15x0.15

37

0.15x0.15

30

0.30x0.30

18

-

1

Stalpi iluminat - tip “pitic”
(in zonele functionale propuse si in gradini tematice)

Spoturi incastrate in pavaje / trepte / contratrepte
(in zona platformei centrale de coemmorare, adunare si
socializare, a promenadei verzi si a amfiteatrului)
Spoturi imersive (in zona fantanilor decorative, a
gradinilor tematice alpine si acvatic-lacustre)

Reflectoare cu iluminat ascendent focalizate pe
grupurile de vegetatie si vegetatia singulara –
pentru accentuare "efect de plutire" (pentru a pune
in valoare efectul decorativ ambiental in: gradina
terapeutica tip labirint, gardina tip rozariu, gradina de
graminee / ierburi decorative, in zonele valonamentelor /
movilelor pentru punere in valoarea a caderii de panta)
Sistem de iluminat tip „nocturnă” - în zona
platformei publice centrale Z2 de adunare si socializare
(pentru utilizarea acestuia pe timp de seara si noapte, in
timpul evenimentelor comemorative, al utilizarii patinoarului
in anotimpul rece, pe durata derularii posibilelor
evenimente de arta de tip neconvențional-experimental pe
teme de reconstituire istorică precum: holograme, instalatii
artistice,
land-art,
happening,
rolle-playing,
arta
conceptuala, video-art, arta interactiva sunet/lumina)

VI. ANEXE
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21. Anexa - Articole-Istorie Militara
(Consultant Proiect: dr. ist. Ion Rîșnoveanu, Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I")
Articol 1 -

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA (27 MARTIE 1918)

Paralel cu lupta de redeşteptare naţională a diverselor popoare din fostul Imperiu rus, de la revoluţia din
martie 1917 şi până la lovitura de stat bolşevică din 25 octombrie 1917, în sânul diferitelor Comitete Naţionale
Ostăşeşti ale moldovenilor, dar şi ale unor Partide Naţionale din Odessa, Chişinău, Iaşi, Sevastopol, Tighina ş.a.,
se lansase chemarea de unire către moldovenii din întreaga Rusie, pentru a putea dobândi autonomie şi pământ.
Acestea vorbeau în numele a peste două milioane şi jumătate de români basarabeni, având şi susţinerea altor
minorităţi naţionale, cum erau coloniştii germani, polonezi ş.a. Lupta lor viza atât organizarea politică, cât şi
zădărnicirea intenţiei guvernelor rus şi ucrainean de a încorpora Basarabia sub autoritatea lor. De pildă, în zilele
fierbinţi ale izbucnirii revoluţiei ruse, din martie 1917, în Chemarea Comitetului de organizare a Partidului Naţional
din Odessa, către Moldovenii din întreaga Rusie, se propunea organizarea tuturor moldovenilor într-un corp
unitar, pe lângă Comitetul Central din Chişinău, aşa încât să poată lupta pentru obţinerea deplinei autonomii a
Basarabiei, pe bazele libertăţii, egalităţii şi fraternităţii între toate popoarele, indiferent de religie, şi introducerea
limbii moldoveneşti în şcolile de toate gradele, în biserică, administraţie şi justiţie ş.a.
Un impuls al acestor mişcări de descătuşare a Basarabiei l-au dat şi numeroşii transilvăneni şi bucovineni
refugiaţi în această provincie, parte din ei foşti prizonieri de război. Printre exponenţii acestora au fost Ion Nistor,
Octavian Goga, Onisifor Ghibu ş.a. Ziarul Adevărul ce-l tipăreau la Chişinău, devenise o adevărată tribună pentru
eliberarea şi unitatea neamului românesc.
La 3/16 aprilie 1917, era înfiinţat Partidului Naţional Moldovenesc (P.N.M.) la Chişinău, sub conducerea
lui Vasile Stroescu, alături de Pantelimon Halipa, Onisifor Ghibu, Pavel Gore, Vladimir Herţa.
Asumându-şi rolul de coordonare al mişcării de autodeterminare a românilor din Basarabia, prin
Programul elaborat,

P.N.M. se angaja să lupte pentru dobândirea celei mai largi autonomii administrative,

judecătoreşti, bisericeşti, şcolare şi economice a Basarabiei. Și, deşi la acea vreme se considera că va rămâne
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legată de Rusia prin legile de interes de obşte, prin acelaşi instrument programatic se prevedea, printre altele, ca
Basarabia să-şi cârmuiască singură viaţa ei din lăuntru, ţinând seamă de drepturile naţionale ale tuturor
locuitorilor ei; iar legile care se impuneau pentru aceata să le întocmească Dieta provincială (Sfatul Ţării), potrivit
obiceiurilor vechi şi nevoilor […] ţării. Ulterior, aceste cauze au fost susţinute şi de filialele P.N.M., care au fost
înfiinţate în toate centrele româneşti din Basarabia şi care au funcţionat sub denumirea de Comitete Naţionale
Moldoveneşti.
Consulul român din Ismail, G. Măntăluţă, vorbind despre scopul principal al înfiinţării P.N.M. — într-un
raport din 13 octombrie 1917, adresat prim-ministrului român —, specifica convingerea intimă a membrilor
acestuia este că obţinând autonomia Basarabiei, vor putea peste puţin timp, să ajungă la o alipire a Basarabiei la
Regatul Românesc.
Dezideratele P.N.M., în privinţa emancipării Basarabiei, aveau să fie susţinute ulterior şi de Partidul
Naţional Ţărănesc (P.N.Ţ.), înfiinţat în august 1917, un alt organism politic cu rol important în procesul de
democratizare al Basarabiei.
De asemenea, un rol important în susţinerea autonomiei Basarabiei faţă de fosta Rusie ţaristă l-a avut şi
Comitetul Central Moldovenesc, care a funcţionat la Palatul Libertăţii din Chişinău. Fusese creat la 23 iunie 1917,
în urma unei şedinţe la care au participat împuterniciţii tuturor organizaţiilor militare moldoveneşti, cum au fost:
Sfatul ostaşilor şi ofiţerilor moldoveni de pe frontul românesc, alături de cei de la Chişinău, Odessa, Sevastopol,
Nicolaev, Bender, Ecaterinoslav etc. Sub preşedinţia lui Gherman Pândea, Comitetul s-a angajat să lupte atât
pentru binele ostaşilor moldoveni şi, îndeosebi, pentru binele întregului neam moldovenesc.
Chemarea la unitate către toţi moldovenii era cu atât mai necesară, cu cât din partea Ucrainei se iveau
dificultăţi. Din momentele devenirii sale istorice, în contextul revoluţionar din Rusia lui 1917, amintim că în martie
1917, la Kiev, fusese proclamată Republica Populară Ucraineană, cu un un Parlament (Rada Centrală) şi un
Secretariat General (guvern). Rada Centrală i-a proclamat apoi independenţa faţă de fostul Imperiu Ţarist, la 22
iunie/5 iulie 1917, rupând legăturile cu Rusia şi ulterior chiar intrând în conflict cu guvernul sovietic după
instalarea acestuia, în 25 octombrie/7 noiembrie 1917. Până atunci, însă, Ucraina îşi manifestase o atitudine
revendicativă faţă de Basarabia, vizând-o ca pe una dintre cele 10 gubernii ce se considera îndreptăţită să şi le
încorporeze.
Vinicenko, şeful Secretariatului, considera aceasta ca un fapt deja împlinit la 3/16 iulie 1917, pentru că a
invitat pe fruntaşii basarabeni să participe la un congres al statului ucrainean ce se desfăşura la Kiev, ca şi când
Basarabia ar fi aparţinut acestui stat. Desigur că reprezentanţii respectivelor entităţi politico-administrative,
profesionale basarabene au refuzat, printr-un protest vehement, la care au atras şi Rumcerod-ul din Odessa, prin
Sovietul moldovenesc al deputaţilor ofiţeri şi soldaţi ai circumscripţiei Odessa, evident filo-rus şi care-şi aroga,
printre altele, şi conducerea Basarabiei. În protestul acestora, semnat de preşedintele P. Grosul (praporşcic) şi
adresat Radei Centrale, la 26 iulie/8 august 1917, printre altele se specifica: Comitetul executiv al sovietului
deputaţilor soldaţi şi ofiţeri moldoveni a hătărât: să roage Rumcerodul ca organ central revoluţionar al democraţiei
de a comunica guvernului temporal, că soldaţii şi ofiţerii moldoveni a(i) circumscripţiei militare Odessa şi a(i)
frontului românesc, unificaţi în soviet, resping în mod categoric orice posibilitate de anexare a Basarabiei la
Ucraina şi orice pretenţiune a ucrainenilor o socotesc o uzurpare.
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Ca argument al opoziţie faţă de intenţiile Ucrainei invoca dreptul istoric al Basarabiei, ruptă de principatul
Moldovei la 1812, iar în baza acestuia îi evidenţia dreptul la o autonomie largă internă, care-i putea oferi eventual,
posibilitatea de a se lega pe bază federativă cu guvernul central al statului rus, dar nu cu o altă regiune care intra
în componenţa Republicii Ruse. Ori intenţia anexionistă ucraineană era catalogată drept imperialistă, împotriva
dreptului de autodeterminare a poporului moldovenesc şi antidemocratică, în contrazicere cu declaraţiile
guvernului temporal şi a organelor centrale a(le) democraţiei ruseşti, respectiv Sovietul deputaţilor soldaţi şi
ţărani. În consecinţă, Comitetul Executiv Moldovenesc ruga guvernul temporal: să explice oficial Radei Centrale
ilegalitatea tendinţelor de acaparare a altor naţionalităţi; şi prin act oficial să recunoască, de principiu, drepturile
de autonomie a naţiei moldoveneşti, în hotarele etnice [...].
În urma demersului, Rada ucraineană, cel puţin pentru acel moment, a fost obligată să renunţe la
pretenţiile ei nejustificate, recunoscând în lunile următoare Basarabia ca o entitate separată.
Autonomia Basarabiei faţă de Rusia a fost dezbătută şi în alte foruri ulterioare, cum a fost de pildă
Congresul popoarelor din Rusia, desfăşurat la Kiev, între 8-14/21-27 septembrie 1917. Din partea Basarabiei a
participat o delegaţie de 6 membri, care s-au opus intenţiei Ucrainei de a face din Basarabia o provincie care să i
se subordoneze. În numele românilor basarabeni a vorbit Teofil Ioncu, care a mai evidenţiat că folosirea noţiunii
de moldoveni este doar o tactică a populaţiei majoritare din Basarabia, pentru că cuvântul român sună prea aspru
la urechile vrăjmaşilor.
D

efinitoriu a fost apoi Congresul ostăşesc moldovenesc din Basarabia, care s-a întrunit la Chişinău, între

20-27 octombrie/2-9 noiembrie 1917. El a fost convocat şi pregătit de Comitetul Central Moldovenesc (C.C.M.)
încă din 29 septembrie/12 octombrie 1917, cu scopul de a decide soarta Basarabiei. Iniţial, s-a cerut şi aprobare
de la Stavka, însă Kerenski a refuzat, ceea ce a generat desfăşurarea unei şedinţe secrete a C.C.M., la 7/20
octombrie 1917, în care s-a decis convocarea, totuşi, a Congresului ostăşesc moldovenesc, şi s-au trimis
telegrame în acest sens pe toate fronturile. Ajungând ştirea aceasta la Kerenski, el s-a grăbit să trimită o
telegramă la Chişinău, la 19 octombrie/1 noiembrie 1917, prin care interzicea desfăşurarea Congresului şi
arestarea semnatarilor documentului. Scrisoare fiind însă ținută secretă de către organizatori, forumul ostăşeşc
moldovenesc şi-a urmat cursul.
Evenimentul a reunit cca 800 de delegaţi ofiţeri şi 200.000 soldaţi moldoveni, de pe toate fronturile, plus
alţi delegaţi ai diferitelor organizaţii profesionale. Înaltul forum democratic asumându-şi rolul de adunare
reprezentativă pentru întreaga Basarabie şi plecând de la principiul revoluţiei, că fiecare norod are dreptul singur
să hotărască de soarta sa, în dorinţa de a uni neamul moldovenesc şi a-i chezăşui drepturile lui naţionale şi
propăşirea lui economică şi culturală a hotărât: să declare autonomia teritorială şi politică a Barasabiei.
Este cazul să precizăm că dreptul la autodeterminare al tuturor popoarelor din Rusia se proclamase la
primul Congres al Sovietelor (22 iunie/5 iulie 1917) şi a fost reluat de Lenin după victoria din 25 octombrie/7
noiembrie 1917, prin Proclamaţia din 3/16 noiembrie 1917, cu textul:
Congresul Sovietelor din Iulie al acestui an a decis dreptul popoarelor Rusiei la autodeterminare. Al doilea
Congres al Sovietelor din Octombrie [26 oct. (st.v.)] al acestui an a confirmat acest drept inalienabil al popoarelor
Rusiei cu şi mai mare înţelegere şi preciziune.
Împlinind voinţa acestor Congrese, Consiliul Comisarilor poporului a hotărât să formuleze ca o bază pentru
activitatea sa în chestiunea naţionalităţilor Rusiei, principiile următoare:
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1. Egalitatea şi suveranitatea popoarelor din Rusia;
2. Dreptul popoarele din Rusia la o liberă autodeterminare până la separarea şi formarea de Guverne
independente;
3. Abolirea oricăror privilegii naţionale, naţional-religioase sau restricţiuni;
4. Dezvoltarea liberă a minorităţilor naţionale şi a grupurilor etnice cari populează teritoriul Rusiei.
Decretele de amănunt rezultând din această hotărâre vor fi lucrate imediat prin organizarea unei Comisiuni a
afacerilor naţionalităţilor.
În numele Republicii Ruse, Comisarul Poporului pentru Afacerile Naţionalităţilor, Iosif Dzhugashvili-Stalin.
Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului, ss. V. Ullianov (Lenin).
În afara dezideratului major al autonomiei, la Congresul ostăşesc moldovenesc au fost adoptate şi alte
importante rezoluţiile privind: pământul şi colonizarea, naţionalizarea oştirilor moldoveneşti, naţionalizarea şcolilor
şi învăţământul obligatoriu, adunarea întemeietoare, moldovenii de peste Nistru, finanţele ş.a. Dar, înainte de
toate, s-a decis înfiinţarea Sfatului Ţării pentru ocârmuirea Basarabiei, cu precizarea că după constituire toate
comitetele deveneau doar profesionale, neamaiavând dreptul de a se amesteca în treburile politice, după cum
dreptul de fiinţă al Sfatului Ţării trebuia să fie până la alcătuirea adunării întemeietoare a Basarabiei, adică a
Parlamentului local, ales prin vot universal, egal, direct şi secret. Compunerea Sfatului Ţării se prevedea a fi de
120 de deputaţi, în proporţiile: moldoveni 84 de locuri (70%) şi 36 de locuri (30%) pentru celelalte neamuri din
Basarabia. Detaliind, pentru moldoveni trebuiau să fie: 44 deputaţi moldoveni, aleşi din rândul ostaşilor prezenţi la
Congres; 30 deputaţi dintre ţărani; 10 din organizaţiile şi partidele moldoveneşti. Alături de aceştia, se mai
hotărâse: Să li se dea în Sfatul Ţării 10 locuri (pe deasupra celor 120) şi Moldovenilor de peste Nistru, dacă dânşii
voiau să le prindă; în schimb, unirea cu capitaliştii nu era dorită.
La deschiderea lucrărilor Sfatului Ţării, la 21 noiembrie/4 decembrie 1917, se intra, practic, în drepturile
de autonomie ale Basarabiei, acestui nou organism fiindu-i transferate suveranitatea rusă asupra Basarabiei, în
mod legal şi fără vreo intervenţie din afară. Componenţa acestuia era mărită cu 30 de membri, ajungând 150 de
deputaţi. Aceştia fuseseră aleşi pe baza reprezentativităţii, atât din punct de vedere politic (reprezentanţi ai
numeroaselor organizaţii, societăţi ş.a.), cât şi proporţional cu numărul şi etnia locuitorilor: 105 moldoveni
(români), 15 ucraineni, 14 izraeliţi, 7 ruşi, 2 bulgari, 2 nemţi, 1 poloni, 1 armeni, 1 greci, 2 găgăuzi.
La şedinţa respectivă, preşedinte al Sfatului Ţării a fost ales Ivan Constantinovici Inculeţ, iar dintre
deputaţii de renume amintim pe: Pantelimon Halippa, Ion Pelivan, Anton Crihan, Gheorghe Buzdugan, Gh. Nasta,
Grigore şi Ion Cazaliu ş.a.. Aşa cum rezultă din Procesul-Verbal nr. 1 al întrunirii, convingerea sa era că în
condiţiile anarhiei şi lipsei autorităţii centrale din Rusia, pentru a păstra cuceririle revoluţiei şi a împiedica
distrugerea completă a statului rus, Singura scăpare a Republicii stă în organizarea diferitelor ei părţi pentru
viitoarea mare federaţie. În privinţa Basarabiei, se exprimase că, în numele principiului cucerit de către revoluţia
rusă, a autodeterminării complecte a popoarelor [...], trebuia să devie republică democratică, formând o parte
indivizibilă din marea Republică Federativă Democratică Rusească (care nu exista sub această denumire).
Preciza însă că, până la convocarea Adunării întemeietoare basarabene şi până la stabilirea principiilor federaţiei
de către Adunarea întemeietoare din toată Rusia, în Basarabia trebuie să devie autoritate superioară Sfatul Ţării,
compus din reprezentanţii organizaţiilor democratice, din organele de autoadministrare, din partidele politice şi
reprezentanţii naţionalităţilor, cari ocupă teritoriul Basarabiei. Sfatul Ţării trebuia să creieze, la rândul său, o
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putere executivă, numită Consiliul Directorilor Generali, iar ca organ politic suprem trebuia să adopte măsuri
programatice în privinţa reformelor: economice, politice, culturale şi religioase, sociale, monetare ş.a.
Sfatul Ţării a creat apoi, la 24 noiembrie/7 decembrie 1917, Consiliul Drectorilor generali, în fapt noul
guvern al Basarabiei, răspunzători pentru trebile şi măsurile sale numai înaintea Sfatului Ţării. Componenţa sa
era: Pantelimon V. Erhan, preşedinte al directorilor generali şi director general de agricultură; V.G. Cristi (proviz.)
director general de interne; Şt. N. Ciobanu, director general de instrucţie publică; Teofil G. Ioncu, director general
de finanţe, N.N. Bosie-Codreanu, director general al căilor ferate, poştelor, telegrafului şi telefonului; Teodosie P.
Cojocaru, director general de război şi marină; M.G. Savenco (proviz.), director general de justiţie şi culte; V.I.
Grünfeld, director general la industrie, comerţ şi muncă; Ion Pelivan, director general la afacerile Străine.
Apoi, în Declaraţia Sfatului Ţării al Basarabiei, din 2/15 decembrie 1917, după ce se reliefa că Republica
rusească este în mare primejdie, se aprecia că singura ei cale de izbăvire este ca noroadele din a sa compunere
să se unească şi să-şi ieie soarta în mâinile lor, alcătuindu-şi stăpâniri naţionale, în hotarele ţărilor unde locuiesc.
În temeiul acestei idei şi având în vedere autonomia Basarabiei şi întărirea drepturilor cîştigate prin revoluţie,
Basarabia, sprijinindu-se pe trecutul său istoric, se declară de azi înainte Republică Democratică Moldovenească,
care va intra în alcătuirea republicii federative democratice ruseşti, ca părtaş cu aceleaşi drepturi.
Totodată, se preciza şi faptul că până la chemarea adunării poporane a Republicii Moldoveneşti [...], cea
mai înaltă ocârmuire a Republicii Democratice Moldoveneşti (R.D.M.) este Sfatul Ţării, ales democratic, pe baza
reprezentativităţii; iar puterea împlinătoare în R.D.M. o are sfatul directorilor generali, cari sunt răspunzători numai
înaintea Sfatului Ţării.
Fiind întemeiat în baza principiilor cuprinse în Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia, recunoscută de
guvernul bolşevic la 1/14 noiembrie 1917, Sfatul Ţării făcea cunoscută decizia Congresului de proclamare a
Republicii Democratice Moldoveneşti, la 3/16 decembrie 1917, şi Guvernului din Petrograd, Radei din Odessa,
precum şi altor republici aparţinătoare noii Federaţii Ruse. Era un prim pas către independenţă, în conformitate cu
programul Partidului Naţional Moldovenesc, prin care se prevedea ca Basarabia să-şi cârmuiască singură viaţa ei
din lăuntru ţinând seama de drepturile naţionale ale tuturor locuitorilor ei.
Statuarea noii Republicii Democratice Moldoveneşti a fost salutată nu la mult timp (7/20 decembrie 1917)
şi de o delegaţie din partea puterilor aliate, alcătuită din 7 membri, printre care colonelul francez Henri, englezul
Spit şi doi americani, însoţiţi de românii: col. Ghenădescu, Lucasievici, Balamace.
În perioada ce a urmat, calea Republicii Democratice Moldoveneşti spre independenţă nu a fost uşoară,
ci presărată cu tot felul de piedici, mai ales pentru faptul că evenimentele la care am făcut referire se derulau pe
fondul repercusiunilor loviturii de stat bolşevice din octombrie 1917. Era tocmai perioada când efectele Decretului
păcii se făceau simţite, prin încheierea armistiţiilor de la Bres-Litovsk şi Focşani, ceea ce însemna creşterea
anarhiei în cadrul armatei ruse până la apogeu, şi anume descompunerea sa.
În afară de debandada creată de aceste trupe care în retragerea lor creau mari dezordini în ţară şi
Basarabia, tot mai evidentă era şi acţiunea reprezentanţilor sovietelor de a atrage de partea lor Sfatul Ţării, în
ideea de a încorpora R.D.M. în Ucraina, unde, în paralel cu R.P.U. (cu capitala la Kiev), bolşevicii au creat o altă
Republică Populară Ucraineană, la sfârşitul lui decembrie 1917, cu capitala la Harcov, şi care va intra în
competiţia pentru putere cu prima. Nereuşind, aşadar, o reunire a Basarabiei la Ucraina, bolşevicii au dezlănţuit
numeroase acţiuni împotriva organelor reprezentative basarabene, democratic alese, prin intermediul mai multor
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grupări de orientare bolşevică: Frontotdelul (Comitetul de front), Comitetul muncitorilor şi soldaţilor din Chişinău
(de orientare bolşevică), Rumcerod-ul din Odessa (Sectorul Frontului Român al Mării Negre şi al Odessei).
Reţinem faptul că Frontotdelul era direct subordonat Rumcerod-ului, iar în afară de cele amintite mai erau şi alte
organisme politico-militare, ruso-revoluţionare din Harkov, Kiev, Moscova şi Petrograd, având printre conducători
pe: Peper (preşedinte), Nastarum Kaabac, Kotovski etc.
În privinţa Rumcerod-ului din Odessa amintim că fusese creat de Cristian Rakovsky şi Mihail Gheorghiu
Bujor, după fuga lor din Iaşi, în mai 1917. Urmând ideologia lui Lenin, conducerea acestei prime organizaţii
antiromâneşti creată de partidul bolşevic rus era asigurată de un comitet, care avea în compunere sa bolşevici
basarabeni şi emigranţi din România. Ei erau în majoritate alogeni, fapt reflectat şi prin numele purtate: V.
Judovski (preşedinte), M. Braşoveanu (la Externe), Voronski (la Armată), Nastarum Kaabac, Vasile Popovici,
Gheorghe Stroici, Max Goldstein, Alexandru Nicolau ş.a. Alături şi de alţi socialişti care li s-au alăturat, îndeosebi
după izbânda bolşevicilor din octombrie, pentru prima oară au cerut public, ceea ce nu îndrăzniseră până atunci:
o revoluţie violentă în România. Mai mult, tot cu sprijin sovietic, comitetul de acţiune a constituit noi organizaţii
revoluţionare şi formaţiuni militare, cu misiunea de a invada România. Şi, cu toate că nu activau pe pământ
românesc, s-au străduit să împiedice apărarea Basarabiei de către trupele române în decembrie 1917 şi ianuarie
1918.
În atmosfera tumultuoasă punctată, Sfatul Ţării a proclamat independenţa Republicii Democrate
Moldoveneşti, la 24 ianuarie/6 februarie 1918. Ca preşedinte al noii Republici rămânea în continuare Ion Inculeţ,
iar la conducerea Consiliului de Miniştri, care înlocuia Consiliul Directorilor Generali, era numit Daniel Giugureanu.
În declaraţia respectivă de independenţă se făcea o incursiune a devenirii istorice a Basarabiei, spre
autonomia Republicii, în contextul revoluţionar al anului 1917, când fusese exprimată şi opinia de alipire la
federaţia rusă, apoi se evidenţia că în timp, datorită vremurilor schimbătoare şi împrejurările politice” care au
împiedicat „cu desăvârşire” o asemenea unire, au determinat noua opţiune a poporului basarabean, ca o cerinţă
politică a vremii. Schimbarea orientării se datora şi faptului că prin proclamarea independenţei şi a Ucrainei (22
ianuarie/4 februarie 1918), se produsese o despărţire de Rusia şi republicile ce-i alcătuiseră vechile hotare şi,
astfel, Republica Democratică Moldovenească trebuia şi avea dreptul să-şi hotărască singură soarta în viitor.
Prin aceeaşi declaraţie şi ca obiectiv de politică externă, Republica Democratică Moldovenească
preconiza pacea şi înţelegerea prietenească în viaţa politică şi economică cu toate ţările îndepărtate şi vecine. În
privinţa vieţii lăuntrice, se angaja să aibă în vedere: drepturile tuturor naţiilor, în baza slobozeniilor câştigate prin
revoluţie şi vestite prin declaraţia Sfatului Ţării, de la 2 Decembrie anul 1917; chemarea cât mai grabnică a
adunării poporane, pe temeiul glăsuirii obşteşti, care să decidă rânduiala lăuntrică în ţară şi legăturile ei de unire
cu alte ţări, dacă aceasta o va cere binele popoarelor republicii ş.a.
Totodată, cu trimitere la evenimentele în care a fost implicată armata română în Basarabia, în aceeaşi
declaraţie se puncta că prin venirea oştilor frăţeşti române pe pământul republicii noastre s-a întocmit o stare
prielnică pentru munca harnică şi orânduită pe toate ogoarele vieţii, şi că alt scop nu au avut, decât cel protector;
că toate zvonurile, cum că Românii au venit să ne cuprindă ţara şi să ne stăpânească, nu se potrivesc cu
adevărul; iar faptul că oştile româneşti nu ne primejduiesc neatârnarea, zlobozenia şi drepturile câştigate prin
revoluţie — chezăşie ne sunt Franţa, Anglia şi America cu mărturiile lor, precum şi împuterniciţii României.
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Evenimentele militare şi politice care s-au succedat în zonă în perioada ce a urmat, în condiţiile în care
Puterile Centrale au sporit presiunea încheierii păcii cu guvernul sovietic şi cel românesc, dar şi cu cel ucrainean
care-şi manifesta din nou valenţele anexioniste asupra teritoriului Basarabiei, au impus organelor reprezentative
ale Basarabiei să pregătească unirea acesteia cu Regatul României, la 27 martie/9 aprilie 1918. Într-un cadru
solemn, membrii Sfatului Ţării, cu 86 voturi pentru, 3 împotrivă şi 36 de abţineri, au votat următoarea rezoluţie,
dată ulterior publicităţii:
În numele poporului basarabean Sfatul Ţării declară:
Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile
graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani de trupul vechei Moldove, în puterea dreptului
istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi
pentru totdeauna se uneşte cu Mamă-sa România.
Printre condiţiile acestei uniri amintim: 1. continuarea funcţionării Sfatului Ţării pentru realizarea reformei agrare
după nevoile şi cererile norodului, cu recunoaşterea lor de către guvernul român; 2. păstrarea autonomiei
provinciale, cu o dietă, aleasă prin vot universal, egal, direct şi secret, cu organ împlinător şi administraţie proprie;
3. păstrarea competenţei Sfatului Ţării, pentru: a) votarea bugetelor locale, b) controlul zemstvelor şi oraşelor, c)
numirea funcţionarilor administraţiei locale de organul său împlinător şi întărirea înalţilor funcţionari de către
guvern; 4. recrutarea armetei pe pricipiul teritorial; 5. legile în vigoare şi organizarea locală să rămână valabile,
schimbarea lor putând fi realizată doar de Parlamentul României şi numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi
reprezentanţii Basarabiei; 6. respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia; 7. prezenţa a doi reprezentanţi ai
Basarabiei (atunci numiţi de Sfatul Ţării) în guvernul român, aleşi dintre reprezentanţii basarabeni din Parlment;
8.-9. cuprinderea în Parlamentul României a unor reprezentanţi ai Basarabiei, proporţional cu numărul de locuitori
şi aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret, aşa cum de altfel trebuie să se realizeze toate alegerile; 10.
garantarea prin constituţie a libertăţii personale, a tiparului, a cuvântului, credinţei, adunărilor şi a tuturor
libertăţilor obşteşti; 11. amnistierea celor pedepsiţi din motive politice.
Unirea Basarabiei cu Regatul României a fost apoi sancţionată de regele României, Ferdinand I, prin
Decretul Regal Nr. 842, din 9 aprilie 1918.
Chiar dacă acest act al unirii a continuat să fie contestat atât de Rada Centrală ucraineană, cât şi de Guvernul
Sovietic al Rusiei sau alte grupări de factură sovietică, unirea Basarabiei cu România era un act cert. Procesul se
va consolida după capitularea Germaniei, prin armistiţiul din 11 noiembrie 1918, în urma deciziei Sfatului Ţării, din
27 noiembrie/10 decembrie 1918.
În actul legiferator se stipula: În urma unirii cu România mamă a Bucovinei, Ardealului, Banatului şi
ţinuturilor ungureşti, locuite de români, în hotarele Dunării şi Tisei, Sfatul Ţării declară că Basarabia renunţă la
condiţiunile de unire, stipulate în actul de la 27 Martie, fiind încredinţată că în România tuturor românilor regimul
curat democratic este asigurat pe viitor. Sfatul Ţării, în preziua Constituantei române, care se va alege pe baza
votului universal, rezolvând chestia agrară după nevoile și cerinţele poporului, anulează celelalte condiţiuni din
actul unirii din 27 Martie şi declară unirea necondiţionată a Basarabiei cu România mamă.

UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA (28 NOIEMBRIE 1918)
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În timpul Primului Război Mondial, dintre toate provinciile monarhiei austro-ungare, Bucovina a fost aceea
care a suferit cel mai mult ororile războiului. Fiind aşezată la frontiera de est a Austro-Ungariei, la flancul de sud al
frontului oriental şi în vecinătatea României, cucerirea şi recucerirea ei a fost urmărită în tot cursul războiului
deopotrivă de către Rusia şi Austro-Ungaria, atât din consideraţii strategice, cât şi din consideraţii politice, pentru
a influenţa asupra României neutre. Din această cauză, Bucovina a fost teatrul celor mai crâncene lupte, a suferit
cele mai mari distrugeri şi devastări, precum şi regimul celei mai aspre dictaturi militare, ea fiind de trei ori
ocupată de ruşi, prima oară în septembrie şi octombrie 1914, a doua oară în noiembrie în acelaşi an, iar a treia
oară în urma ofensivei generalului Brusiloff din iunie 1916 şi tot de trei ori a fost reocupată de austrieci.
De câte ori Bucovina revenea în stăpânirea austriecilor, aceştia dezlănţuiau toată furia asupra românilor,
care simpatizau şi fraternizau cu armata rusă pentru realizarea idealului naţional românesc. Intelectualii
bucovineni refugiaţi în regatul liber au desfăşurat o rodnică activitate de informaţii şi de propagandă în favoarea
eliberării Bucovinei. Parte din ei s-au înrolat în armata română ca voluntari, iar alţii au trecut în Basarabia,
contribuind prin acţiunea lor la redeşteptarea conştiinţei naţionale.
Pentru a înăbuşi mişcarea românească, regimul austriac în cursul războiului s-a transformat într-o
adevărată teroare: arestările, internările, condamnările şi execuţiile sumare se ţineau lanţ. Paralel cu teroarea,
regimul austriac dezvolta o vie activitate politică în jurul ideii ucrainene. Pentru a contracara mişcarea naţională a
populaţiei rutene din Bucovina şi tendinţa ei de a se alipi la Rusia, Austria preconiza şi sprijinea crearea unui stat
ucrainean, căruia îi promitea alipirea teritoriului locuit de ruteni în Galiţia şi Bucovina. Era aplicarea obişnuitului şi
tradiţionalului principiu politic austriac „Divide et impera” pe care ea îl pune în practică cu dibăcie şi fără scrupul,
nu numai în politica externă, dar şi în cea internă, pentru stăpânirea naţionalităţilor subjugate; după cum în trecut
Austria înlesnise pătrunderea în Bucovina românească a rutenilor din Galiţia, tot astfel acum aşteaptă pretenţii
ucrainene asupra Bucovinei, nesocotind drepturile istorice ale românilor din Bucovina. Desigur că această falsă
combinaţie a politicii austro-ungare, care era împărtăşită şi de către Germania, îngreuna rezolvarea problemei
Bucovinei în sensul românismului, pentru că dădea speranţe ucrainenilor. Deşi, în realitate, rutenii, veniţi din
Galiţia, covârşeau numericeşte numai în partea nordică a Bucovinei, unde reuşise să slavizeze o parte din
populaţia românească, totuşi ei pretindeau la început încorporarea întregii Bucovine la statul ucrainean. La
apariţia principiilor lui Wilson, însă, rutenii au redus pretenţiile numai la partea de nord a Bucovinei, cuprinsă între
Nistru şi Siret, şi în cazul cel mai rău revendicau pentru ei partea cuprinsă între Nistru şi Prut împreună cu oraşul
Cernăuţi, rămânând ca pentru regiunea de mijloc, cuprinsă între Prut şi Siret, unde populaţia este amestecată,
problema să fie rezolvată în urmă printr-un plebiscit. Cursul evenimentelor, însă, a făcut ca dreptatea istorică să
triumfe, deoarece Ucraina, opera politicii austro-ungare, a dispărut înainte de a lua fiinţă, odată cu prăbuşirea
Austro-Ungariei şi cu retragerea trupelor de ocupaţie austro-germane din Ucraina.
În aceste condiții, la data de 14/27 octombrie 1918, a avut loc la Cernăuţi Adunarea Constituantă a
Românilor din Bucovina compusă din reprezentanţii tuturor partidelor politice române din Bucovina, deputaţii
români din parlamentul austriac, foştii deputaţi ai Dietei provinciei, primarii români din Bucovina, precum şi un
însemnat număr de intelectuali români. Această adunare constituantă a declarat că hotărăşte unirea Bucovinei cu
celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent şi va proceda în acest scop, în deplină solidaritate cu
românii din Transilvania şi Ungaria şi că doreşte să se înţeleagă cu popoarele conlocuitoare.
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Din mijlocul Adunării Constituante s-a ales un Consiliu Naţional compus din 50 de membri însărcinaţi cu
conducerea poporului român din Bucovina şi considerat ca singurul organ îndreptăţit a hotărî sau a trata în
numele poporului român. La rândul lui, Consiliul Naţional a ales din sânul lui un comitet executiv, prezidat de
Iancu Flondor, care trebuia să ia asupra lui guvernul Bucovinei, deşi la acea dată guvernatorul austriac al
Bucovinei, contele Josef Graf von Etzdorf, continua să funcţioneze.
În acest timp, ordinea şi liniştea publică au început să fie turburate, pe de o parte de bande de soldaţi şi
foşti prizonieri austrieci care se întorceau din Rusia, iar pe de altă parte de bande ucrainene. Ca reprezentant al
ideii relativă la crearea statului ucrainean, contele Etzdorf a înştiinţat pe Iancu Flondor că ucrainenii pretind partea
de nord a Bucovinei, până la Prut, lăsând românilor partea de sud până la Siret, iar ţinutul din mijloc cuprins între
Siret şi Prut să fie considerat Condominium până la stabilirea graniţei definitive.
Flondor nu numai că a refuzat propunerea guvernatorului austriac, dar în acelaşi timp i-a făcut cunoscut
că a intervenit pe lângă guvernul român din Iaşi, cerându-i intervenţia armatei române, pentru a apăra drepturile
românilor din Bucovina împotriva oricărui uzurpator şi a asigura ordinea şi liniştea în ţară. Situaţia s-a clarificat
repede, deoarece pe când ucrainenii pătrundeau în Cernăuţi şi alungau pe guvernatorul austriac pentru a pune
stăpânire pe teritoriul Bucovinei revendicat de ei, delegatul consiliului naţional al românilor din Bucovina prezenta
regelui şi guvernului român din Iaşi chemarea Bucovinei. Guvernul român, răspunzând la chemarea Bucovinei, a
hotărât trimiterea de trupe în Bucovina. Astfel, problema Bucovinei româneşti avea să se rezolve numai de către
români, de o parte prin voinţa liberă şi hotărârea românilor din Bucovina, de altă parte cu sprijinul moral şi armat
al României libere.
După cum Consiliul Naţional Român din Bucovina a refuzat orice discuţie cu ucrainenii asupra Bucovinei
şi nu a recunoscut autoritatea Austriei care intervenea ca mediatoare interesată între români şi ruteni, tot astfel
guvernul român de la Iaşi a intervenit în Bucovina, cu toată opoziţia feldmareşalului Mackensen, comandantul
trupelor germane de ocupaţie în România, care considera ca un act de inamiciţie din partea României orice
încercare a trupelor române de a intra în Bucovina sau Transilvania; iar cu câteva zile mai târziu, guvernul român
răspundea cu un ultimatum, la pretenţiile feldmareşalului Mackensen, ca ocuparea Bucovinei şi a Transilvaniei de
către trupele române să se facă printr-o înţelegere prealabilă între guvernul român şi Comandamentul german.
În ziua de 23 octombrie/5 noiembrie 1918, Divizia 8 Infanterie primea de la Ministerul de Război următorul
ordin: Populaţia română din Bucovina fiind ameninţată de bandele bolşevice guvernul a hotărât a-i da ajutorul
necesar. Pentru aceasta ordon: 1) Generalul Zadik Iacob, Comand. Diviziei 8 având sub ordinele sale
regimentele: 16, 29 şi 37 Inf., precum şi toţi grănicerii şi jandarmii, care se găsesc în prezent cu serviciul de pază
pe frontiera Bucovinei, va ocupa fără întârziere Iţcani şi Suceava iar de aici va întinde progresiv ocuparea
Bucovinei până la Cernăuţi inclusiv. 2) Se pune la dispoziţie şi Regimentul 3 şi 8 Roşiori care urmează să
sosească în curând, în Burdujeni. În ce priveşte artileria, generalul Zadik este autorizat a lua din regimentele
Diviziei 8, câte o baterie. 3) Se vor lua măsuri urgente pentru ca toate unităţile indicate să fie bine echipate şi
prevăzute cu 6 zile de hrană de rezervă. 4) generalul Zadik se va pune în legătură cu guvernul naţional din
Bucovina.
La primirea ordinului diviziei, regimentele din compunerea acestora au luat imediat măsurile pregătitoare
în vederea plecării, dând ordine, în primul rând, pentru strângerea oamenilor. Toate corpurile au raportat diviziei
că nu pot fi gata de plecare decât în dimineaţa de 26 octombrie/8 noiembrie 1918. Cum, însă, situaţia nu îngăduia
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nici o întârziere, deoarece populaţia de la frontieră, terorizată de bande de jefuitori, cerea cu insistenţă ajutorul
trupelor române, Divizia 8 a dat ordin companiei din Regimentului 3 Grăniceri, aflată la Burdujeni, să ocupe chiar
în noaptea de 23/24 octombrie/ 5/6 noiembrie 1918 localităţile Iţcani şi Suceava, restabilind ordinea. Ocuparea
acestor localităţi s-a făcut în ziua de 25 octombrie /7 noiembrie I918, de câteva fracţiuni de grăniceri şi jandarmi.
În aceeaşi zi, o recunoaştere trimisă de compania de grăniceri Dorohoi, care a ajuns până la Rădăuţi, raporta că
satele şi oraşele din această parte erau împănate de bande răzleţe din fosta armată austro-ungară şi de bande
ucrainene care jefuiau populaţia. A doua zi, un detaşament compus din compania de grăniceri Suceava, un
escadron din Regimentul 3 roşiori, un pluton jandarmi rurali şi un pluton de mitraliere, cu un efectiv total de 200
oameni, au ocupat localitatea Gura Humor.
La data de 24 octombrie/6 noiembrie 1918, Divizia 8 Infanterie dădea ordin trupelor puse la dispoziţie
pentru intrarea în Bucovina, prevăzând următoarele: trupele la dispoziţie erau: Brigada 16 Infanterie (Regimentul
29 şi 37 Infanterie) Regimentul 16 Infanterie (Divizia 7), Regimentul 3 şi 8 Roşiori, două baterii din Regimentul 12
Artilerie, o baterie din Regimentul 17 Obuziere, un grup de 8 motomitraliere, o companie căi ferate, o secţie
telegrafie, precum şi grănicerii şi jandarmii rurali din judeţele Dorohoi, Botoşani şi Suceava.
În ceea ce priveşte efectivele fiecărui detaşament, acestea variau între 500-600 oameni, iar efectivul total
al trupelor care trebuia să intre în Bucovina la început nu trecea de 3.000 de oameni. Totalitatea trupelor
destinate intrării în Bucovina purtau denumirea generică de Trupele Regale române din Bucovina. În acelaşi timp,
generalul Zadik preciza rolul şi conduita trupelor române în Bucovina, menţionând că trupele se vor considera ca
în campanie. Prin urmare, în localităţi, trupele urmau a intra sub serviciul de siguranţă; cea dintâi grijă a
comandanţilor trupelor care intrau într-o localitate era aceea de a lua contact cu autorităţile locale, primari, notari,
preoţi şi jandarmi, pentru a lua înţelegere asupra stării de lucruri din localitate. Acolo unde nu există autorităţi
comunale, se vor înfiinţa numindu-se funcţionarii ce lipsesc şi făcându-se cunoscut populaţiei că trebuie să le dea
toată ascultarea. Acolo unde există autorităţi, se vor confirma de autoritatea militară. La confirmarea autorităţilor
se va lua pe cât posibil asentimentului populaţiei.
Unitatea care intra într-o localitate era ţinută întrunită, trimiţând în diverse direcţii recunoaşteri cu
misiunea de a da informaţii asupra stării de lucruri. Grija de căpetenie a comandanţilor trupelor era de a restabili
liniştea în localitate, dacă era tulburată, sau de a lua măsuri pentru menţinerea ei, dacă lucrurile erau liniştite. În
principiu, trupele erau ţinute unite în anumite centre mari. Acolo unde era nevoie de intervenţia armatei pentru
ocrotirea populaţiei contra bandelor de răufăcători şi pentru restabilirea ordinii, se trimiteau detaşamente care,
după terminarea misiunii, se înapoiau la unitatea de unde au fost trimise. Totdeodată, înainte de a se părăsi
comuna, se organiza grabnic un serviciu de pază propriu al comunei din oamenii de încredere din localitate, care
făceau serviciul de străjeri, la dispoziţia autorităţii comunale. În toate localităţile se soma populaţia să depună
toate armele şi muniţiile la primărie. Nu se făceau rechiziţii forţate, totul se plătea cu bani. În acest scop, corpurile
de trupă aveau asupra lor banii necesari (cel puţin câte 50.000 lei).
Comandamentul Diviziei înştiinţa trupele că la nord de Cernăuţi se găsesc divizii austriece în curs de
transport de demobilizare. Asemenea vor trece din Ucraina prin Bucovina în Austria, unităţi în curs de
demobilizare”. Faţă de această situaţie, comandantul Diviziei trebuia să oprească în mod absolut contactul
trupelor noastre cu acele unităţi, iar comandanţii români luau în prealabil înţelegere cu comandanţii austriaci,
explicându-le rostul acţiunii trupelor noastre, adică, ocrotirea populaţiei bucovinene contra jafurilor şi a exceselor
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bandelor de răufăcători, menţinerea ordinii precum şi ocrotirea la nevoie a ofiţerilor străini. Se vor evita orice
provocări faţă de trupele austro-ungare.
Înainte de a intra pe teritoriul Bucovinei, generalul Zadik a dat următorul ordin de zi către trupe: Ostaşi,
vouă v-a păstrat soarta norocul a păşi cei dintâi pe pământul scump al Bucovinei. Fiţi mândri şi arătaţi-vă demni
de încrederea ce s-a pus în voi. Voi sunteţi ocrotitorii avutului şi vieţii populaţiei bucovinene. Faceţi ca prin
purtarea voastră în toate ocaziile, să căpătaţi dragostea cu adevărat frăţească a populaţiei în sprijinul căreia
veniţi. Doresc spornicie pasului ce faceţi şi vă zic: cu Dumnezeu înainte.
Marşul trupelor pe teritoriul Bucovinei a fost precedat de un zbor de aeroplane, care au aruncat, în
centrele mai importante şi prin sate, următorul manifest al generalului Zadik către populaţia din Bucovina:
Răspunzând la chemarea comitetului bucovinean, armata română, din Înaltul ordin al majestăţii S. Regelui
Ferdinand al României, a păşit pe pământul Marelui Voievod Ştefan, pentru a ocroti viaţa, avutul şi libertăţile
locuitorilor de orice neam şi credinţă, împotriva bandelor de criminali, care au început opera lor de distrugere în
frumoasa voastră ţară. Trecând hotarul pus între noi de o soartă vitregă acum o sută şi mai bine de ani, hotar
care n-a putut să ne despartă niciodată şi inimile, trupele române sosesc în mijlocul vostru aducându-vă
dragostea şi sprijinul lor, pentru libertatea înfăptuirii dorinţelor născute din dreptul legitim al popoarelor, de a
dispune de soarta lor. Stăpâniţi de aceste sentimente şi cu credinţa în sinceritatea cererii voastre de ajutor,
invităm poporul bucovinean să nu se abată, sub niciun motiv de la viaţa şi ocupaţiile sale normale. Subsemnatul
garantez oricărui locuitor libera executare a drepturilor sale civice şi fac cunoscut în acelaşi timp, că se va reprima
cu toată severitatea cuvenită orice încercare de dezordine, acte de violenţă sau nesupunere la ordonanţele date
de noi.
În acest timp, ucrainenii pătrunseseră în Cernăuţi, alungase pe contele Etzdorf, guvernatorul austriac al
Bucovinei şi pusese stăpânire pe administraţia ţării. O delegaţie din partea lui Iancu Flondor, preşedintele
Consiliului Naţional Român din Bucovina, s-a prezentat la Comandamentul Român, cu următoarea adresă:
Domnule General, în numele consiliului naţional vă comunicăm următoarele: În ziua de 6 noiembrie 1918 st.n.
rutenii au pus cu forţa, mâna pe guvernul ţării. În urmă, s-a dezlănţuit pretutindeni o anarhie, s-au format bande
cu caracter bolşevic, ameninţând libertatea, averea şi viaţa locuitorilor acestei nefericite ţări. Primim ştiri aproape
din toată ţara, mai ales din nordul Bucovinei de volnicii brutale cu daune ireparabile. Toate prăzile se cară la
Galiţia. E de neapărată trebuinţă a stabili cu forţa armată, pacea în ţară. Fiecare moment de întârziere aduce
enorme pagube ireparabile pentru ţară şi dificultăţi pentru armată. Vă rugăm cu toată insistenţa să ocupaţi fără
întârziere toată ţara, în primul rând capitala Cernăuţi, pe drumul cel mai scurt. Aici se vor lua apoi toate măsurile
necesare. Forţa contrarilor e de tot neînsemnată, cel mult 800 înarmaţi cu 2 mitraliere, legiunea ucrainenilor,
afară de bande. Credem că va ajunge pe deplin pentru moment, o armată de 10.000 oameni. Mai adăugăm că
Consiliul naţional este ameninţat şi în libertatea lui, de contrarii (adversari), preşedintele singur a fost nevoit să se
retragă într-un loc sigur. dacă nu vă hotărâţi imediat, nu putem răspunde pentru gravele urmări care fără îndoială,
se vor resimţi de neamul întreg. Cum informaţiile primite arătau că, între Siret şi Prut, precum şi în Nordul
Bucovinei mişunau bande ucrainene al căror efectiv se ridica până la 1.000 oameni şi cum ucrainenii, care
ocupaseră deja oraşul Cernăuţi şi luase în mână guvernarea Bucovinei, pretindeau ca trupele române să nu
treacă la nord de Siret, generalul Zadik, care avea ordin să înainteze până la Prut şi să ocupe oraşul Cernăuţi, a
hotărât ca înaintarea trupelor să continue chiar a doua zi, în direcţia generală Cernăuţi.
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În ziua de 27 octombrie/9 noiembrie1918, cele trei detaşamente au executat marşul către Cernăuţi astfel:
Detaşamentul Dragoş a înaintat pe şoseaua Siret-Cernăuţi, oprindu-se la Tereşeni; Detaşamentul Alexandru cel
Bun a înaintat pe şoseaua Vârful Câmpului-Siret, oprindu-se în această ultimă localitate; Detaşamentul Suceava
s-a transportat pe calea ferată de la Suceava la Hliboca, unde a debarcat şi s-a oprit. Peste tot, trupele române
au fost primite de populaţie cu entuziasm şi strigăte Trăiască România Mare!. La Cernăuţi s-au făcut mari
pregătiri pentru primirea armatei române. Populaţia din teritoriul neocupat de trupele române a suferit de pe urma
ucrainenilor şi a soldaţilor unguri şi croaţi din fosta armată austro-ungară care, în retragerea lor către patrie, s-au
dedat la dezordine, în special în Cernăuţi în timp ce populaţia ruteană avea arme ascunse.
În ziua de 28 octombrie/10 noiembrie1918, în momentul în care s-a decretat mobilizarea armatei române,
trupele din Bucovina executau apropierea de Cernăuţi şi anume: Detaşamentul Dragoş a înaintat pe şoseaua
Tereşeni-Cernăuţi, oprindu-se la Ceahor; Detaşamentul Suceava s-a transportat pe calea ferată de la Hliboca la
Cuciurul Mare, iar de aici prin marş pe jos până la Mihalcea, unde s-a oprit; Detaşamentul Alexandru cel Bun s-a
deplasat prin marş pe jos, de la Siret la Hliboca, iar de aici pe calea ferată la Ciciurul Mare, unde a debarcat şi s-a
oprit. În acelaşi timp, s-au luat măsuri pentru organizarea administraţiei în teritoriul ocupat şi restabilirea
comunicaţiei pe calea ferată, iar pentru îndeplinirea acestui scop, detaşamentul de grăniceri şi jandarmi din
judeţul Botoşani s-a deplasat de la Suceava la Rădăuţi, unde s-a pus la dispoziţia generalului Lecca pentru
organizarea teritoriului în judeţele Siret, Rădăuţi, Storojineţ şi Vişniţa, constituind sectorul 2. Detaşamentul de
grăniceri şi jandarmi ai judeţului Suceava, precum şi o fracţiune din Regimentul 3 Roşiori, s-au pus la dispoziţia
generalului Neculcea pentru organizarea teritoriului în judeţele Suceava şi Gura Humora, constituind sectorul 1.
Detaşamentul de căi ferate a organizat şi pus în exploatare linia ferată Suceava-Cernăuţi până la Cucirul Mare.
Eliberarea oraşului Cernăuţi era hotărâtă pentru ziua de 29 octombrie/11noiembrie 1918, fapt pentru care,
pentru îndeplinirea acestei misiuni, a fost desemnat Detaşamentul Dragoş. Detaşamentul Alexandru cel Bun avea
misiunea să treacă la nord de Prut şi să asigure oraşul Cernăuţi. Detaşamentul Suceava trebuia să rămână
constituit la marginea de sud-vest a oraşului Cernăuţi ca rezervă. În ziua de octombrie/11noiembrie încă de la ora
9, patrulele noastre au pătruns în oraş, iar detaşamentul Alexandru cel Bun a traversat oraşul şi a ocupat sectorul
la nord de Prut.
Evenimentul intrării trupelor române în Cernăuţi a fost adus la cunoştinţa M.S. Regelui, primului ministru,
ministrului de Război, şefului Marelui Cartier General al armatei şi Comandantului Corpului IV Armată. Asupra
solemnităţii primirii trupelor române în Cernăuţi, Monitorul Bucovinei a publicat următorul articol oficial, la 11
noiembrie 1918 st.n.: Ca pe un mire dorit aştepta capitala Cernăuţi intrarea falnicei armate române. Încă de
duminică multe edificii se împodobiseră cu steaguri tricolore. În piaţa principală lumea mare adunată era febrilă în
aşteptare. Dar spre seară, se vesti că intrarea armatei va urma a doua zi. Luni de dimineaţă, lumea se adună în
piaţa principală, doamne şi domnişoare cu flori, tineri cu steaguri tricolore, toţi cu căldura entuziasmului în inimi
pătrunşi de măreţia zilei. Membrii consiliului naţional în frunte cu marele român dr. Iancu Flondor, se adunară în
sala de recepţie din Palatul naţional român. Către amiază sosiră primele patrule române întâmpinate de urale şi
ploi de flori. Spre întâmpinarea d-lui general de divizie Zadik şi a stat majorului diviziei, fură trimişi d-nii dr.
Botnărescu şi dr. Gheorghian, însoţiţi de ofiţeri de onoare dintre ofiţerii români bucovinei. Primite cu un
indescriptibil entuziasm, sosiră automobilele cu d-nul general Zadik şi cu lt.col. statului major Rovinaru, însoţiţi de
d-nii trimişi spre întâmpinare. între ploi de flori şi entuziasme aclamaţii de „Trăiască Regele României Mari,
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Trăiască Armata Română” mult doriţii soli ai dezrobirii fură conduşi în sala de recepţie din palatul naţional. Aici
urmară clipele celei mai mari înălţări sufleteşti aşteptate cu dor de aproape un secol şi jumătate. Sublima emoţie
pătrunsese pe cei prezenţi şi domnul Iancu Flondor vorbi: Domnule General! Ca preşedinte al Consiliului Naţional
am datoria să binecuvântez falnica oaste română la intrarea ei în capitala Bucovinei acestei ţări, ce păstrează în
sânul ei sfintele moaşte ale marelui nostru Domn Ştefan. Suntem pe cale să întregim iarăşi moştenirea lui România Mare - sufletul lui nemuritor este în mijlocul nostru. Dar, nu este dat fiinţei omeneşti de a fixa în grai viu
o astfel de simţire. Numai o rugăciune fără cuvinte, care se înalţă la ceruri, îi poate corespunde întrucâtva.
Domnule General! daţi-mi voie să vă binecuvântez aşa după cum o fac doi fraţi iubitori care după o lungă şi
dureroasă despărţire se întâlnesc spre a nu se mai despărţi niciodată. O fac, deschizând braţele mele şi
strângându-vă la piept. (Urmează înduioşătoarea îmbrăţişare între dl. Flondor şi dl. gl. Zadik, care se sărută lung
şi cu ardoare, iar jur împrejur ochii lăcrimează). Domnilor! Acum să mulţumim din adâncul inimilor noastre, celui
mai mare şi mai bun român al veacului nostru: Trăiască M.S. Regele nostru Ferdinand I.
Frenetice strigăte de trăiască au însoţit alocuţiunea, participanţii lăcrimau şi se îmbrăţişau de bucurie, iar
corul „Armoniei”, condus de d-l Constantin Sandru, a executat imnul regal român. La rândul său, generalul Zadik
a răspuns: Onoraţi cetăţeni ai Bucovinei! În urma dorinţei Comitetului Naţional Bucovinean, M.S. Regele şi
România a răspuns chemării şi a adus ajutorul armatei române, pentru ca liniştea acestei ţări să nu fie tulburată.
Sosind, aduc salutul cu iubire frăţească şi pot să spun cu iubire de mamă al României libere către ţara Bucovinei.
În aceste momente, gândul meu se înalţă către Dumnezeu şi-i adresează mulţumirile României Mari că a scos
Sfânta Dreptate la suprafaţă. Pentru despărţirea Bucovinei a trebuit să curgă sânge şi să cadă un cap de Domn,
pentru reîmpreunarea ei însă, n-a curs niciun pic de sânge, căci s-a făcut totul prin vrednicia voastră şi vrerea
dreptăţii. Să strigăm cu toţii: Trăiască România Mare! Trăiască Bucovina! Trăiască Regele Ferdinand!.
Un torent de aplauze şi strigăte de Trăiască întrerupseră şi însoţiră răspunsul d-lui general Zadik.
În timp ce Corul Armoniei a executat imnul Salut armatei române, imn nou scris de C. Berariu şi compus
de C. Sandru, ascultat cu sfinţenie de cei prezenţi, membrii Consiliului Naţional, mai mulţi ofiţeri bucovineni de
onoare şi şeful nou creatului Birou al Presei, dl. C. Berariu, au fost prezenţi d-l general Zadik şi locotenentcolonelul Rovinaru. Apoi dl. general împreună cu statul major al diviziei şi dl.lt.col. însoţiţi de persoane de
distincţie şi ofiţerii români bucovineni de onoare au plecat la palatul Arhiepiscopal unde, la invitarea I.P.S. Sale
mitropolitul Vladimir Repta, au fost instalaţi.
Armata română şi-a făcut intrarea prin piaţa principală în mod triumfal, între ploi de flori şi nesfârşite
aclamaţii. Corul „Armoniei” a executat de pe peronul edificiului municipal Imnul Regal Român şi alte cântece
naţionale. După trecerea armatei, publicul a format spontan un impozant cortegiu care a parcurs cu cântări şi
strigăte entuziaste străzile principale ale oraşului, pornind la palatul arhiepiscopal unde s-au făcut mari ovaţii
înaintea generalului Zadik şi a colonelului Rovinaru apăruţi pe marele balcon al Palatului, însoţiţi de Arhimandritul
de Scaun P.S.S. Verobchievici şi alte persoane distinse. Cortegiul s-a reîntors în piaţa principală, unde la
sunetele unei muzici s-a întins o horă naţională până în seară. Astfel, s-a sfârşit o zi de mare pregătire pentru
sublima faptă a unirii tuturor românilor într-o Românie Mare.
Eliberarea oraşului Cernăuţi, capitala Bucovinei, de către trupele române coincide cu încheierea
armistiţiului general pe toate fronturile. Situaţia trupelor după ocuparea oraşului Cernăuţi era: Detaşamentul
Dragoş, în Cernăuţi, ocupat cu restabilirea ordinii şi paza depozitelor; Detaşamentul Alexandru cel Bun ocupa un
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cap de pod, pe stânga Prutului, garantând siguranţa tactică a oraşului Cernăuţi; Detaşamentul Suceava, în
rezervă, la marginea de sud-vest a oraşului.
La data de 30 octombrie/12 noiembrie 1918, Marele Cartier General a ordonat ca Trupele române au
intrat în Bucovina la cererea organelor naţionale române, pentru a ocroti viaţa şi avutul populaţiei. Comandantul
Diviziei 8 va lua măsuri ca acţiunea trupelor să continue până ce scopul va fi atins în tot ţinutul Bucovinei. În
această zi, trupele au rămas pe loc, având aceleaşi însărcinări ca în ajun. A doua zi, 31 octombrie /13 noiembrie
1918, la Luzan situat pe malul stâng al Prutului, la 12 km vest de Cernăuţi, a avut loc o scurtă luptă cu o bandă
ucraineană. O mică unitate din Detaşamentul Botoşani, trimisă în recunoaştere în direcţia Mămăjeştii Noi,
ajungând la marginea de est a satului Luzan, a fost primită cu focuri de armă şi mitralieră, trase de o bandă
ucraineană, de forţa unui pluton de trăgători şi două mitraliere. Atacată de trupele noastre, banda s-a retras până
la marginea de sud a satului Luzan, unde s-a baricadat în case fiind forţată să se retragă. În această luptă, au
capturat 17 prizonieri, șase mitraliere şi câteva arme; dar au avut şi pierderi, un mort, trei răniţi şi patru dispăruţi
din Regimentul 37 Infanterie şi grupul de motomitraliere. Din informaţiile luate de la prizonierii capturaţi la Luzan,
a rezultat că ofiţerii ucraineni proiectau mobilizarea judeţelor din nordul Bucovinei. Bande ucrainene, în retragerea
lor din faţa trupelor române, ridicau cu ele populaţia în stare de a purta arme.
Până la data de 6/19 noiembrie 1918, operaţiunea de eliberare propriu-zisă a teritoriului Bucovinei s-a
întins la nord de Prut numai până la localitatea Szyipenic, iar acţiunea de recunoaştere până la linia MahalaSadagura-Cotzman-Orăşeni. La această dată, gruparea forţelor era următoarea: Detaşamentul Suceava, compus
din Regimentul 16 Infanterie şi o baterie din Regimentul 12 Artilerie, se afla cu grosul la Szypenic, cu recunoaşteri
în direcţiile: Stara-Laszkovka şi Oroszeny, cu posturi la podul peste Prut al şoselei Kotzman-Hliniţa şi cu alte
posturi întinse la graniţa de vest a Bucovinei, către Snyatin.

Detaşamentul Alexandru cel Bun, compus din

Regimentul 37 Infanterie şi 1 secţie din Regimentul 17 Obuziere, se afla la podul peste Prut al şoselei care ducea
din Cernăuţi la Sadagura şi cu recunoaşteri trimise în direcţiile: Mahala-Neu-Zuczka. Detaşamentul Dragoş,
compus din Regimentul 29 Infanterie, compania de grăniceri Dorohoi, Detaşamentul de jandarmi rurali Botoşani,
grupul de motomitraliere şi 1 secţie din Regimentul 17 Obuziere, se afla în Cernăuţi. Regimentul 13 Infanterie era
în curs de transport pe calea ferată de la Iaşi la Cernăuţi; primul transport de 858 oameni sosind seara la
Cernăuţi. Detaşamentul format din Regimentul 3 Roşiori, grănicerii şi jandarmii judeţului Suceava, se afla pe
teritoriul judeţelor Suceava, Gura Humor, Câmpul Lung şi Dorna Vatra, constituind sectorul 1, sub comanda
comandantului Brigăzii 15 Infanterie. Detaşamentul format din Regimentul 8 Roşiori, împreună cu grănicerii şi
jandarmii judeţului Botoşani, se afla pe teritoriul judeţelor Siret, Rădăuţi, constituind sectorul 2, sub comanda
comandantului Brigăzii 16 Infanterie. Cartierul Diviziei 8 Infanterie era la Cernăuţi.
În sectorul fiecărui detaşament, s-a executat dezarmarea populaţiei şi s-a asigurat ordinea şi liniştea.
Pentru a termina eliberarea părţii de nord a Bucovinei situată între Prut şi Nistru, comandamentul Diviziei 8, la
8/21 noiembrie 1918, a dispus împărţirea acestui ţinut în 3 sectoare, destinând pentru fiecare câte un regiment şi
anume: pentru judeţul Zastavna s-a destinat Regimentul 13 Infanterie, pentru judeţul Kotzman şi Văscăuţi s-a
destinat Regimentul 25 Infanterie, care se afla la aceea dată în curs de transport pe calea ferată de la Vaslui la
Cernăuţi, iar pentru ţinutul Cernăuţi s-a destinat Regimentul 37 Infanterie.
În acest timp, restul trupelor puse la dispoziţia Divizia 8 Infanterie se găseau: Regimentul 3 şi 8 Roşiori,
împreună cu jandarmii rurali, în judeţele din sudul Bucovinei. Grănicerii care primiseră, la 9/22 noiembrie 1918,
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ordin pentru fixarea cordonului de posturi pe vechea frontieră de nord şi vest a Bucovinei (Ceremuş şi Nistru), se
aflau în curs de instalare a acestor posturi. În acelaşi timp, au sosit în Bucovina de la reşedinţele de pace ale
corpurilor, părţile complimentare, precum şi escadronul divizionar din Regimentul 4 Călăraşi, astfel că, la data de
15/28 noiembrie 1918, efectivul total al Diviziei 8 Infanterie era de 261 ofiţeri, 7.542 trupă, 2.316 cai şi 417 trăsuri.
La data de 24 noiembrie/7 decembrie 1918, pentru desăvârşirea ordinii şi normalizarea vieţii publice şi particulare
în teritoriul Bucovinei, Comandamentul Diviziei 8 Infanterie a luat următoarele măsuri: Organizarea jandarmeriei
însărcinată cu menţinerea ordinii în comune, din elementele de încredere locale, ofiţeri şi străjeri. În afară de
măsurile luate în această privinţă de către Comandamentul diviziei, organizarea jandarmeriei era lăsată şi la
latitudinea comandanţilor de sectoare. Pentru chestiunile economice care interesau deopotrivă armata şi
autorităţile civile, s-a organizat: un serviciu economic central, cu sediul la Cernăuţi compus din intendantul şef de
divizie şi secretarii de stat de la Departamentul Internelor, Industriei, Comerţului, Domeniilor, Agriculturii şi
Alimentării; un serviciu economic de judeţ, la reşedinţa fiecărui judeţ, compus din Comandantul militar, prefectul
judeţului şi un proprietar sau comerciant. Însărcinarea acestor servicii economice era, pe de o parte de a stabili
disponibilităţile în resurse de tot felul, iar pe de altă parte de a satisface nevoile armatei şi ale populaţiei.
Regularea situaţiei, depozitelor de materiale şi de vite, care aparţinuseră fostei armate austro-ungare sau fostului
stat austro-ungar şi care fuseseră devastate de locuitori, înainte de intrarea trupelor noastre în Bucovina. În
aceeaşi ordine de idei, s-a dat ordin comandanţilor militari de judeţe, ca să rezolve reclamaţiile proprietarilor
devastaţi, obligând pe locuitorii care s-au dedat la devastări, să restituie proprietarilor obiectele luate. Controlul
trenurilor în gările Nepolcăuţi, Babin şi Noua Suliţă, interzicându-se introducerea în ţară a armelor şi ieşirea din
ţară a alimentelor.
Pe măsură ce trupele noastre au eliberat diferite localităţi, în sectoarele destinate fiecărui detaşament,
liniştea interioară s-a restabilit, iar acum toată grija Comandamentului este îndreptată la frontierele de nord şi de
vest a Bucovinei, ameninţate de ucraineni, care revendicau Bucovina până la Siret. Din informaţiile primite,
reieşea că ucrainenii, dispunând de aproximativ două regimente de infanterie, în curs de organizare în zona
Kolomeea-Snyatin şi de bande izolate în tot lungul frontierei de nord şi vest a Bucovinei, intenţionau să invadeze
Bucovina şi să pună stăpânire pe întreg teritoriul până la Siret, pentru ca în momentul începerii tratativelor de
pace să se găsească în faţa unui fapt împlinit. În această întreprindere, ei contau şi pe sprijinul populaţiei
ucrainene din Bucovina.
În aceste condiţii, pentru a garanta integritatea teritorială a Bucovinei împotriva oricărei încercări din
partea ucrainenilor, Comandamentul Diviziei 8 Infanterie a întocmit, la 26 noiembrie/19 decembrie 1918, un plan
de acţiune în care prevedea: 1) Ipoteze asupra invaziei ucrainiene: a) Dinspre Kolomea şi Snyatin, către Cernăuţi;
b) Dinspre Horodenka, către Zastavna, Kotzman, Cernăuţi; c) Dinspre Zalescik, către Cernăuţi; d) din toate
direcţiile, în acelaşi timp. 2) Hotărârea Comandamentului Diviziei 8 Infanterie: a) Rezistenţa cu orice preţ la
frontierele Bucovinei; b) concentrarea forţelor la nord de Prut; c) ofensiva spre vest, pentru distrugerea inamicului
şi atingerea ca prime obiective a oraşelor Horodenka, Snyatin şi Zalescik. 3) Repartiţia forţelor şi misiunile lor:
Regimentul 13 Infanterie, întărit cu o companie de grăniceri şi o baterie din Regimentul 17 Obuziere, staţiona în
zona Okna-Verenczanko-Stefanowka-Borowce (Kissileu) şi avea misiunea de a apăra întreaga frontieră de nord
în lungul Nistrului şi frontiera de vest până la Kissileu inclusiv. Regimentul 25 Infanterie, întărit cu două baterii din
Regimentul 12 Artilerie, o companie de grăniceri şi grupul de motomitraliere, staţiona în zona Cliveşti-Havrileşti-

CONCEPT: PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !” / Cod simbol alfanumeric de identitate concurs: CC8899
26 Noiembrie 2018

127

CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
BUCUREȘTI, Sector 5, intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu

Oroszeny-Nepolcăutzi şi cu un batalion la Văscăuţi şi Vişnitza şi a vea misiunea de a apăra frontiera de vest a
Bucovinei, de la Kissileu, unde făcea legătura cu Regimentul 13 Infanterie, spre sud. Regimentul 37 Infanterie s-a
adunat şi a staţionat în zona Schipenitz Kotzman, cu misiunea de a forma rezerva diviziei. Regimentul 29
Infanterie a rămas în Cernăuţi, întrebuinţând numai un batalion în serviciul de garnizoană şi ţinând celelalte două
batalioane gata pentru orice eventualitate. Trupele din sectorul I şi II, însărcinate cu organizarea teritoriului, au
rămas în aceeaşi situaţie. Batalionul 8 Pionieri, a luat măsuri pregătitoare pentru o eventuală distrugere a podului
de cale ferată peste Prut, de la Oroszeny şi a podului de cale ferată peste Nistru, de la Zalescik.
Pentru ca ordinea şi liniştea interioară în partea de nord a Bucovinei să fie cât mai bine asigurată,
Comandamentul Diviziei 8 Infanterie a hotărât, totodată, ca funcţia de comandanţi militari de judeţe să fie
îndeplinită de ajutorii comandanţilor de regimente respective, rămânând fiecare la reşedinţa judeţului şi anume:
ajutorul comandantului Regimentului 13 Infanterie era numit comandantul militar al judeţului Zastavna, cu
reşedinţa la Zastavna; ajutorul Comandantului Regimentului 25 Infanterie era numit comandantul militar al jud.
Kotzman şi avea reşedinţa la Kotzman; ajutorul Comandantului Regimentului 37 Infanterie era numit comandant
militar al jud. Cernăuţi, în partea de la nord de Prut şi avea reşedinţa la Sadagura; ajutorul Comandantului
Regimentului 29 Infanterie era numit comandant militar al jud. Cernăuţi, în partea de la sud de Prut şi avea
reşedinţa la Cernăuţi.
Însărcinarea ajutorilor comandanţilor de regimente era de a organiza mai departe teritoriul; de a menţine
ordinea; de a face exploatarea economică a judeţului, respectiv în folosul regimentului şi al populaţiei; de a
continua adunarea, depozitarea şi expedierea armelor provenite din dezarmarea localităţilor. Prin această
măsură, comandanţii de regimente, fiind degajaţi de chestiunile de ordin administrativ, puteau să-şi concentreze
toată activitatea lor către scopul tactic impus de situaţie, care era garantarea frontierelor Bucovinei.
Până la data de 1/14 decembrie 1918, trupele Diviziei 8 Infanterie au executat deplasările cerute de
gruparea prevăzută prin planul de acţiune de la 26 noiembrie/9 decembrie1918; la această dată gruparea forţelor
diviziei fiind complet realizată conform planului, şi anume: 1) Regimentul 13 Infanterie şi trupele puse la dispoziţie,
a cărui misiune era de a apăra frontiera de nord a Bucovinei de-a lungul Nistrului şi pe cea de vest la Kissileu
inclusiv, avea: 1 batalion şi 1 baterie din Regimentul 17 Obuziere la Stefanowka; câte 1 batalion, la Verenczanka
şi Toutry; Compania 4 grăniceri, la Zastavna, cu posturi pe frontieră; 2) Regimentul 25 Infanterie şi trupele puse la
dispoziţie, a cărui misiune era de a apăra frontiera de vest a Bucovinei, avea: 1 batalion şi 1 baterie din
Regimentul 12 Artilerie, la Havrileşti şi Ivancăuţi; 1 batalion, o a doua baterie din Regimentul 12 Artilerie şi grupul
de motomitraliere, la Oraszeni; 1 batalion la Văscăuţi şi Vişniţa; Compania 5 Grăniceri la Orăşeni, cu posturi pe
frontieră; 3) Regimentul 37 Infanterie care constituia rezerva diviziei, avea câte un batalion în localităţile Kotzman,
Schipenitz şi Luzan; 4) Regimentul 29 Infanterie se afla în întregime la Cernăuţi; 5) Comandamentul sectorului 1
Suceava, a cărui misiune era de a organiza teritoriul judeţelor Suceava, Gura Humor şi C. Lung, avea câte un
escadron în localităţile Suceava, Hatna, Gura Humor şi Câmpulung: iar Compania 6 Grăniceri în tot cuprinsul
celor 3 judeţe; 6) Comandamentul Sectorului 2 Rădăuţi, a cărui misiune era organizarea teritoriului judeţelor Siret,
Rădăuţi şi Storojineţ avea câte un escadron la reşedinţa fiecărui judeţ; 7) Restul diviziei se găsea: escadronul
divizionar la Zeletin; Batalionul 8 Pionieri la Cernăuţi; detaşamentul de căi ferate la Cernăuţi; secţia telegrafie fără
fir la Cernăuţi; secţia de ambulanţă spitalizare la Cernăuţi; brutăria de campanie, la Cernăuţi; secţia de turism, la
Cernăuţi; Cartierul Diviziei 8 Infanterie la Cernăuţi.
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Declaraţia făcută de Adunarea Constituantă a Românilor din Bucovina, la data de 14/27 decembrie 1918,
nu rezolvase complet problema Bucovinei, deoarece pe de o parte se hotărâse numai constituirea unui stat
independent împreună cu românii din Transilvania şi Ungaria, fără a se fi proclamat unirea propriu-zisă cu
România liberă, iar pe de altă parte hotărârea fuse luată în numele românilor, fără participarea celorlalte
naţionalităţi din Bucovina. Pentru ca actul Unirii Bucovinei să constituie un titlu de drept incontestabil, în ziua de
15/28 noiembrie1918, s-a întrunit la Cernăuţi, în capitala Bucovinei, Marele Congres al Bucovinei, spre a stabili
raporturile politice între Bucovina şi statul român. La acest congres au luat parte: Consiliul Naţional al Românilor
din Bucovina, completat cu toţi intelectualii bucovineni, refugiaţi în ţară şi Basarabia; o delegaţie din partea
Basarabiei; o delegaţie din partea Ardealului; reprezentanţii polonezilor şi germanilor din Bucovina. Congresul s-a
ţinut în atmosfera cea mai înălţătoare, la Palatul Metropolitan, sub preşedinţia lui Iancu Flondor. Profesorul de
istoria românilor, de la Universitatea din Cernăuţi, Ion Nistor, într-o documentată cuvântare, a făcut istoricul
românilor. Din partea Basarabiei a vorbit Pantelimon Halippa, vicepreşedintele Sfatului Ţării de la Chişinău, şi Ion
Pelivan; iar din partea Ardealului a vorbit Crişan.
După aceasta, Iancu Flondor a citit Moţiunea Unirii, care are următorul cuprins: Congresul General al
Bucovinei, întrunit azi joi 15/28 noiembrie 1918, în sala sinodală din Cernăuţi, considerând: Că de la fundarea
Principatelor Române, Bucovina care cuprindea vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte
din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat; că în cuprinsul acestei ţări se găseşte vechiul scaun de domnie
de la Suceava, precum şi alte multe urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei; Că fii acestei ţări, umăr la
umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub conducerea celorlalţi domnitori, au apărat de-a lungul veacurilor fiinţa
neamului lor împotriva tuturor încălcărilor din afară şi cotropirii păgâne; Că în 1774 prin vicleşug, Bucovina a fost
smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor; Că în 144 ani, poporul bucovinean a
îndurat suferinţele unei ocârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile naţionale şi care prin strâmbătăţi şi
persecuţii căuta să înstrăineze firea şi să învrăjbească celelalte neamuri cu care el voieşte să trăiască ca frate;
Că în scurgerea de 144 ani, bucovinenii au luptat ca nişte mucenici pe toate câmpiile de bătălie în Europa sub
steag străin pentru menţinerea, slava şi mărirea asupritorilor lor şi că ei drept răsplată aveau să îndure
micşorarea drepturilor moştenite, izgonirea limbii lor din viaţa publică, din şcoală şi chiar din biserică; Că în
acelaşi timp poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic de a se folosi de bogăţiile izvoarelor de câştig ale
acestei ţări, şi despoiată în mare parte de vechea sa moştenire; Dar că cu toate acestea, bucovinenii n-au pierdut
nădejdea, că ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferinţă, va sosi şi că moştenirea lor străbună tăiată prin
graniţe nelegiuite se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, ei au nutrit veşnic credinţa că
marele vis al neamului se va împlini, prin unirea tuturor ţărilor române dintre Nistru şi Tisa într-un stat unitar;
Constată că ceasul acesta mare a sunat! Astăzi, când după sforţări şi jertfe din partea României şi a puternicilor şi
nobililor ei aliaţi, s-au întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile şi când în urma
loviturilor zdrobitoare monarhia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei şi s-a prăbuşit şi toate neamurile
încătuşate în cuprinsul ei şi-au câştigat drepturi de liberă hotărâre de sine, cel dintâi gând al Bucovinei dezrobite
se îndrepta către Regatul României, de care totdeauna am legat nădejdea dezrobirii noastre.
Drept aceea noi, Congresul general al Bucovinei întrerupând suprema putere a ţării şi fiind învestiţi singuri
cu puterea legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale, hotărâm unirea necondiţionată şi pentru vecie a
Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României. Acest act votat în
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unanimitate, reprezentând hotărârea liberă a poporului bucovinean, se va înmâna de către o delegaţie M. Sale
Regelui Ferdinand I al României şi se va aduce la cunoştinţa reprezentanţilor Puterilor Aliate.
După aceasta, deputatul polon Stanislas Kviatowski, în numele Consiliului Naţional al Polonezilor din
Bucovina, a citit următoarea declaraţie: Noi polonezii din Bucovina, avangardă spre orient a poporului polon, care,
în acest moment, strânge pe umerii săi, loviţi timp de 150 ani, purpura sfâşiată în 3 bucăţi, a unităţii politice a
tuturor teritoriilor polone de la Baltică până la Nistru salutăm cu căldură ziua sfântă a renaşterii române unite. Noi
recunoaştem, în întregime, drepturile imprescriptibile ale poporului român asupra teritoriilor de la sud de Nistru în
general şi în special asupra Bucovinei. Iar, în numele Consiliului naţional al Germanilor din Bucovina, delegatul
lor, Alois Lebouton, a făcut următoarea declaraţie: În prevederea alipirii Transilvaniei şi Bucovinei la România şi
cu încredere deplină în programul guvernului, dezvoltat de guvernul provizoriu în şedinţa Consiliului naţional
român de la 13 noiembrie 1918 şi aprobat de acesta cu aproape unanimitatea glasurilor şi de unde rezultă că se
va ţine seamă de nevoile culturale ale popoarelor neromâne care locuiesc în ţară şi că sigur principiul dreptului şi
al justiţiei va decide în toate împrejurările, Consiliul Naţional German, în numele germanilor din Bucovina se
pronunţă pentru unirea Bucovinei cu Regatul României.
Membrii congresului au votat apoi, în unanimitate, Unirea necondiţionată a Bucovinei cu România, în
mijlocul unui entuziasm fără margini. Publicul, muzica şi corul Societăţii „Armonia” au intonat „Imnul Regal”.
Congresul luând sfârşit, s-a format un impozant cortegiu care a pornit de la palatul Mitropolitan la Primăria
oraşului, unde Iancu Flondor a anunţat poporului unirea Bucovinei cu România.
Unirea Bucovinei cu România capătă forma legală definitivă la data de 18/31 decembrie 1918, când M.S.
Regele României, luând act de hotărârea unanimă a Congresului General al Bucovinei din Cernăuţi, de la 15/28
noiembrie 1918 decretează că Bucovina în cuprinsul graniţelor sale istorice, este şi rămâne de-a pururea unită cu
Regatul României.

UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA (1 DECEMBRIE 1918) ȘI
CAMPANIA ARMATEI ROMÂNE DIN TRANSILVANIA ÎN ANUL 1919
Constituirea Consiliului Național Român Central la Budaoesta, la 18/31 octombrie 1918, având ca
președinte pe Ștefan Cicio-Pop, a fost momentul hotărâtor al declanșării revoluției naționale în ținuturile din arcul
carpatic și până la Tisza, care a avut o contribuție deosebită la accelerarea dezagregării Imperiului austro-ungar
și la sfărâmarea mitului Ungariei milenare.
Ampla acțiune de instaurare a conducerii românești în Transilvania a vea să fie sprijinită nemijlocit și în
mod deosebit de activ de cadrele militare și soldații români din fostele unități habsburgice dislocate pe teritoriul
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșuli, ca și de cei care reveneau acasă de pe diferitele fronturi sau
din prizonierat.
În acest timp, la 18/31 octombrie 1918 a început activitatea de înființare a consiliilor militare și gărzilor
naționale, cu rolul de a apăra comunitățile românești de furia gărzilor militare maghiare și secuiești.
O primă victorie a românilor a fost reprezentată de acceptul Ministerului de Război de la Budapesta prin
care trupele române din Transilvania urmau să depună jurământul de credință numai față de Consiliul Național
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Român. În aceste condiții, la 11 noiembrie 1918, la Arad, au fost puse bazele Comandei Supreme a gărzilor
naționale române, în fruntea căruia a fost desemnat, provizoriu, maiorul Alexandru Vlad.
O altă victorie, simbolică, a aromânilor din Transilvania a fost reprezentată de faptul că, la 8 noiembrie,
Biserica Română, reprezentată de cele două confesiuni, ortodoxă și greco-catolică, a recunoscut Consiliul
Național Român Central drept reprezentantul și conducătorul politic al națiunii române din Ungaria și Transilvania.
De asemenea, circulara prin care se hotăra înlăturarea din serviciul liturgic numele împăratului și rege al Ungariei,
înainte de abdicarea acestuia, în locul său fiind pomenit Marele Sfat al Națiunii Române, comunicată tuturor
preoților, a produs o adâncă impresie în rândurile populației românești.
În urma eșecului negocierilor cu guvernul de la Budapesta și a înmulțirii actelor de violență săvârșite de
bande și trupe regulate maghiare, Consiliul Național Român Central, care își luase numele de Marele Sfat al
Națiunii Române, a lansat, la 5/18 noiembrie 1918, un vibrant apel-pritest Către popoarele lumii prin care acuza
guvernul maghiar pentru refuzul de a recunoaște națiunii române dreptul de a dispune singură de destinele sale și
teritoriul său și de a se constitui într-un stat liber și independent.
În aceste condiții, pentru a da posibilitatea națiunii române din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și
Sătmar de a se exprima deschis și democratic opțiunea politică, Marele Sfat la Națiunii Române a hotărât să se
organizeze o adunare reprezentativă pentru ziua de duminică 18 noiembrie/1 decembrie în cetatea istorică a
neamului, Alba-Iulia.
Astfel, la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia au participat 1228 de reprezentanți ai națiunii române
s-au întâlnit pentru a consacra Unirea cu România. La această adunare au participat episcopii români din
Transilvania și Ungaria, toți protopopii români aflați în funcție, câte un delegat al fiecărui consistor și capitlu de
canonici, câte doi delegați din partea societăților culturale românești, câte un delegat de la fiecare școală
secundară, câte doi delegați ai fiecărei asociații de învățători, câte un delegat ofițer și unul soldat de la fiecare
secție județeană a Gărzii Naționale, câte doi delegați de la fiecare asociație de meseriași, delegații P.D.S.R., câte
doi delegați aleși de fiecare asociație a tineretului universitar românesc, precum și câte cinci delegați aleși de
fiecare circumscripție electorală prin vor universal.
În acest entuziasm de nedescris, în dimineața zilei de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, au fost oficiate TeDeumuri solemne în cele două biserici românești. În sala Cazinoului, numită de atunci sala Unirii, s-au întrunit
delegații oficiali care au ascultat, mai întâi, cuvântul de deschidere rostit de Ștefan Cicio-Pop. Discursul solemn a
fost citit de Vasile Goldiș, o adevărată Rezoluție a Unirii care, la punctul I prevedea: Adunarea Națională a tuturor
românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în
ziua de 18 noiembrie-1 decembrie 1918, decretează unirea acestor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii
cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul,
cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.
Hotărârea istorică a Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918 a fost adusă, oficial,
la cunoştinţa guvernului maghiar prin şeful misiunii Consiliului Naţional Român Central de la Budapesta, dr. Ioan
Erdely. La 9 decembrie, guvernul Károly a răspuns negativ înştiinţării primite, motivând gestul său prin faptul că
deciziile de la Alba-Iulia veneau în contradicţie cu prevederile „armistiţiului” de la Belgrad, prin care se menţinea
administraţia maghiară în Transilvania. De aceea, el a comunicat că refuză să ia în considerare respectivele
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cerinţe ale românilor, pe care le condamna cu asprime. În consecinţă, guvernul de la Budapesta nu recunoştea
autoritatea Consiliului Dirigent de la Sibiu, atitudine care s-a prelungit până în martie 1919.
Deşi provizorie şi având un caracter strict militar, linia de demarcaţie stabilită prin „armistiţiul” de la
Belgrad, semnat la 13 noiembrie 1918, a creat o situaţie extrem de confuză în teritoriile româneşti de dincolo de
Carpaţi. În acest sens, este edificator memoriul semnat de Iuliu Maniu la data de 28 noiembrie 1918, remis
Ministerului de Externe de la Paris, prin Legaţia română. În acest document, se arăta: Ea împarte naţiunea
română din Transilvania şi Ungaria în două părţi, ceea ce agravează dificultăţile în acţiunea de renaştere
naţională şi în organizarea ei, atât de necesară în aceste zile de prefaceri istorice.
În condiţiile în care, la 15 noiembrie 1918, au fost întrerupte negocierile româno-ungare de la Arad,
tensiunile inter-etnice din Transilvania au crescut în intensitate, înmulţindu-se numărul actelor de violenţă la
adresa populaţiei româneşti. De aceea, apelurile repetate venite din partea Consiliului Naţional Român Central şi
a unor consilii locale, prin care se solicita intervenţia grabnică a trupelor române, au fost recepţionate cu mare
îngrijorare de guvernul şi Înaltul Comandament român. Noul context internaţional împiedica, însă, aplicarea
imediată şi integrală a proiectului de eliberare a ţinuturilor româneşti. Cu toate acestea, autorităţile române şi-au
continuat eforturile diplomatice de anulare a prevederilor „armistiţiului de la Belgrad, trecându-se la accelerarea
preparativelor militare şi înaintarea sistematică a trupelor româneşti în teritoriile legitim revendicate, mai întâi până
la linia Mureşului, operaţie executată cu avizul Comandamentului Aliat.
Acţiunea militară s-a impus în condiţiile în care încercarea de a găsi o rezolvare paşnică a problemei
suveranităţii româneşti în provinciile care fuseseră până atunci sub dominaţia austro-ungară s-a lovit de poziţia
inflexibilă a guvernului Károly de a nu renunţa la integritatea teritorială a Ungariei istorice şi de a se opune,
inclusiv cu armele, voinţei majorităţii absolute a populaţiei, exprimată categoric la 18 octombrie şi apoi la 1
Decembrie 1918, poziţie facilitată de o surprinzătoare şi prelungită atitudine tolerantă a Puterilor Aliate faţă de
Ungaria.
La 13 noiembrie 1918, în vederea îndeplinirii obiectivului său strategic, Înaltul Comandament român a
decis începerea acţiunii de eliberare. Ţinând seama de circumstanţele existente, pentru operaţiile iniţiale au fost
desemnate următoarele mari unităţi şi unităţi: Divizia 4 Infanterie din Corpul 4 Armată, Divizia 1 Vânători, Divizia 2
Vânători, Regimentul 7 Vânători, Regimentul de Vânători de Munte şi o brigadă de cavalerie. În urma
numeroaselor solicitări alarmante venite din Transilvania, Marele Cartier General român a ordonat ca deplasarea
trupelor pe aliniamentul demarcaţional de pe cursul Mureşului să fie grăbită.
La 7 noiembrie 1918, în conformitate cu ordinele Marelui Cartier General, Divizia 7 Infanterie, comandată
de generalul de brigadă Traian Moşoiu, şi Divizia 1 Vânători, comandată de generalul de brigadă Aristide Lecca,
şi-au început deplasarea spre aliniamentele ordonate. Astfel, la 10 noiembrie 1918, avangarda Diviziei 1 Vânători
trecea din Valea Trotuşului peste vechea frontieră, pe la Ghimeş-Palanca, punând stăpânire pe Miercurea-Ciuc în
aceeaşi zi. La 11 noiembrie 1918, avangarda Diviziei 7 Infanterie depăşea frontiera pe la Prisecani-Tulgheşi.
Înaintând vertiginos, trupele române au pus stăpânire pe un aliniament înaintat, fiind primite cu un
entuziasm popular de nedescris. Astfel, la 17 noiembrie 1918, către orele 7,30, Escadronul 4 din Regimentul 8
Călăraşi şi-a făcut apariţia în Reghin, comunicând autorităţilor că din acest moment armata română a pus
stăpânire pe oraş şi garantează ordinea şi libertatea cetăţenilor.
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În momentul în care, la Alba-Iulia se desfăşura Marea Adunare Naţională, diviziile române se aflau încă
departe de acest oraş, apropiindu-se de lina de demarcaţie doar la extremitatea ei nord-estică cu elemente ale
Diviziei 7 Infanterie, ceea ce infirmă categoric acele incriminări potrivit cărora hotărârile adoptate la 1 Decembrie
1918 s-au datorat prezenţei armatei române.
În prima săptămână a lunii decembrie 1918, sub comanda directă a Marelui Cartier General, au fost
continuate operaţiile de înaintare în ţinuturile de la sudul Mureşului. În aceste condiţii, la 2 decembrie 1918,
Brigada Colonel Gherescu şi-a făcut intrarea în oraşul Târgu-Mureş, părăsit cu o zi înainte de efectivele Diviziei
Secuieşti. La 4 decembrie 1918, elemente ale Diviziei 7 Infanterie au eliberat localităţile Bistriţa şi Năsăud, până
la 6 decembrie 1918 reuşind să-şi concentreze grosul forţelor pe aliniamentul Reghin-Topliţa-Ditrău-GheorghieniBorsec-Bistricioara.
La ordinul Marelui Cartier General, la data de 24 noiembrie 1918, Regimentul 6 Vânători, comandat de
locotenent-colonelul Nicolae Dubert, întărit cu baterie de artilerie de munte, a eliberat Braşovul, fiind întâmpinat cu
un entuziasm de nedescris de populaţia românească.
La 9 decembrie 1918, companiile Regimentului 6 Vânători au ocupat Râşnov şi Ţânţari, localităţi cu un
important rol strategic.
În urma atrocităţilor săvârşite de gărzile maghiare şi secuieşti asupra populaţiei româneşti neînarmate,
Înaltul Comandament Aliat a permis Marelui Cartier General român să ordone trupelor din subordine să
depăşească linia Mureşului. În aceste condiţii, la 13 decembrie 1918, Marele Cartier General român transmitea
următorul ordin trupelor din Transilvania: Pentru a asigura ordinea, avutul şi viaţa locuitorilor, trupele române vor
ocupa, afară de Banat, toate ţinuturile româneşti care au făcut până acum parte din fosta monarhie austroungară.
În aceste condiţii, pentru conducerea şi coordonarea operaţiilor din Transilvania, la 10 decembrie 1918,
Marele Cartier General a ordonat înfiinţarea unui Comandament unic la Sibiu girat de generalul de brigadă Traian
Moşoiu.
În ultima parte a anului 1918, acţionând energic, având acceptul Înaltului Comandament Aliat, trupele
române au eliberat, rând pe rând, localităţi în care populaţia românească le-a întâmpinat cu entuziasm, astfel: 15
decembrie - Sighişoara, 16 decembrie – Blaj, Mediaş, Simeria, 17 decembrie – Beclean, 19 decembrie – AlbaIulia, Cucerdea, Aiud şi Teiuş, 20 decembrie – Reteag, 21 decembrie – Agărbiciu şi Dej, 22 decembrie – Turda şi
23 decembrie – Gherla.
Unul din cele mai importante momente s-a desfăşurat în ziua de 11 decembrie 1918, când, la ora 9, o
patrulă de cavalerie din organica Diviziei 7 Infanterie a pătruns în Cluj-Napoca, bastion al şovinismului maghiar.
Două ore mai târziu, generalul de brigadă Constantin Neculcea, comandantul marii unităţi, şi-a făcut intrarea
solemnă, fiind întâmpinat de autorităţile locale maghiare, care au dovedit o atitudine prevenitoare, şi de
reprezentanţii Consiliului Naţional Român.
În condiţiile în care rezistenţa maghiară s-a concentrat în partea de vest a Transilvaniei, refuzând să
accepte hotărârile luate de Înaltul Comandament Aliat, Marele Cartier General român a ordonat
Comandamentului Trupelor din Transilvania să continue înaintarea. Astfel, la 6 ianuarie 1919, Batalionul 2 din
Regimentul 15 Infanterie a intrat în Baia Mare, restaurând ordinea şi punând în siguranţă minele din zonă. La 4
ianuarie 1919, în urma unei lupte crâncene cu o companie ucraineană, efectivele Batalionului 3 din Regimentul
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15 Infanterie şi ale Bateriei 7 din Regimentul 14 Artilerie au eliberat oraşul Sighet, urmând ca în decurs de 24 de
ore întreaga zonă să fie curăţată de bandele ucrainene.
La sfârşitul lunii ianuarie 1919, Comandamentul Trupelor din Transilvania raporta Marelui Cartier General
că efectivele româneşti au eliberat mare parte din provincia istorică românească, ajungând până pe crestele
Munţilor Apuseni.
Din păcate, însă, eliberarea Transilvaniei de către trupele române a atras o ripostă violentă a trupelor
maghiare şi secuieşti care acţionau în această provincie. Astfel, organele informative româneşti au raportat
Marelui Cartier General despre atrocităţile la care era supusă populaţia românească neînarmată din zonele care
nu fuseseră eliberate. În aceste condiţii, Consiliul de Miniştri a hotărât, la Bucureşti, ca armata română să
continue acţiunile ofensive pentru eliberarea întregii Transilvanii.
Acest demers a fost cu atât mai îndreptăţit cu cât la Budapesta, la data de 21 martie 1919, puterea
politică a fost preluată de către Sovietele conduse de Béla Kun. Încă din 24 martie, unităţi loiale noului regim
politic de la Budapesta, sprijinit făţiş de Rusia Sovietică, au atacat localităţi în care erau cantonate trupe
româneşti. Mai mult, la 25 martie, noul guvern bolşevic ungar a declarat război tuturor vecinilor, luând măsuri de
organizare a Armatei Roşii care avea în compunere 6 divizii şi 3 brigăzi mixte.
În condiţiile în care Înaltul Comandament Aliat ezita să ia măsuri militare energice împotriva regimului
bolşevic de la Budapesta, iar Conferinţa de Pace de la Paris încă nu ajunsese la un acord clar în privinţa acestei
probleme, la 10 aprilie 1919, Consiliul de Miniştri de la Bucureşti, sub preşedinţia regelui Ferdinand, a hotărât ca
trupele române din Transilvania să treacă, în cel mai scurt timp, la ofensivă. Această decizie a fost transmisă nu
numai cabinetelor aliate, ci şi Comandamentului Armatei franceze din Ungaria.
În vederea executării ordinului primit din partea Marelui Cartier General, Comandamentul Trupelor din
Transilvania, condus acum de generalul de divizie Gheorghe Mărdărescu, a trecut la reorganizarea întregului
dispozitiv ofensiv care era pregătit pentru declanşarea acţiunii în dimineaţa zilei de 16 aprilie 1919. Însă, unităţile
loiale Republicii Sfaturilor au devansat acest moment şi, în noaptea de 15 spre 16 aprilie, au preluat iniţiativa
printr-un atac executat pe trei direcţii. Trupele române nu au fost surprinse nici de atac, nici de intensitatea
acestuia, apărătorii reuşind să oprească ofensiva maghiară, mai mult trecând la contraofensivă pe întreg frontul.
În urma victoriilor obţinute, la data de 17 aprilie 1919, trupele Diviziei 7 Infanterie au eliberat localităţile
Supuru de Sus, Supuru de Jos şi Şimleul Silvaniei, în timp ce unităţile aflate în organica Diviziei 6 Infanterie au
silit trupele ungare să se retragă din Crasna şi din Bulz.
După aceste lupte, trupele române s-au concentrat pentru eliberarea oraşului Oradea. Astfel,
Detaşamentul Colonel Rasoviceanu a executat un marş vertiginos, punând stăpânire pe oraşul Salonta în
noaptea de 19 spre 20 aprilie 1919. Apreciind gravitatea situaţiei, Comandamentul ungar a hotărât să renunţe la
orice încercare de apărare a oraşului Oradea, astfel încât elemente ale Diviziei 6 Infanterie şi Diviziei 7 Infanterie
l-au eliberat fără luptă în cursul zilei de 20 aprilie 1919 (Duminica Mare).
În aceeaşi perioadă, mai exact la 19 aprilie 1919, Brigada 2 Roşiori a eliberat oraşul Satu Mare, prilej cu
care au fost făcuţi prizonieri 18 ofiţeri şi 600 de soldaţi.
Înfrântă pe toate fronturile, armata bolşevică ungară a început retragerea strategică spre vest. Departe de
a reprezenta o retragere dezordonată, replierea forţelor ungare s-a executat într-o anumită concepţie strategică,
fiind impusă de evoluţia defavorabilă a confruntărilor din Munţii Apuseni şi din vestul provinciei româneşti, dar şi în
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perspectiva reluării ofensivei. Pentru Comandamentul Trupelor române din Transilvania devenise clar, pe baza
informaţiilor furnizate de ofiţerii de informaţii dislocaţi pe teren, că trupele ungare retrase din Apuseni, împreună
cu cele din linia a doua, se concentrau şi se reorganizau în trei zone principale, ultima fiind ocupată de Divizia
secuiască.
În aceste împrejurări, Marele Cartier General român a solicitat Comandamentului Armatei aliate din Orient
aprobarea pentru continuarea operaţiei ofensive spre vest, până la Tisa, mai ales din considerente de ordin
militar.
Odată primit acceptul aliaţilor, Marele Cartier General a emis Ordinul nr. 457 din 20 aprilie 1919, transmis
Comandamentului Trupelor din Transilvania, prin care se cerea continuarea ofensivei până la completa distrugere
a forţelor cu care inamicul operează la est de Tisa.
La 22 aprilie 1919, Divizia 2 Cavalerie, împreună cu forţele de întărire puse la dispoziţie de Divizia 7
Infanterie, a atacat poziţiile înaintate ale Diviziei de secui, reuşind să ocupe, cu Detaşamentul Colonel Rotaru,
oraşul Mátészalka.
Unul dintre cele mai importante succese înregistrate de trupele române pe teritoriul Ungariei a fost
consemnat în ziua de 23 aprilie 1919 când elemente înaintate ale Detaşamentului General Tăutu, Detaşamentului
Colonel Crisofor şi Detaşamentului Colonel Grigorescu au ocupat oraşul Debrecen, important centru strategic.
Un alt moment important s-a desfăşurat în ziua de 27 aprilie 1919, când Divizia de secui, comandată de
locotenent-colonelul Kratochwil încadrată cu peste 10.000 de oameni, s-a predat în condiţiile fixate de
Comandamentul român.
În ziua de 1 mai 1919, Armata română din Transilvania a atins obiectivul final al operaţiei sale ofensive,
respectiv cursul Tisei pe toată lungimea frontului. Trupele române s-au oprit pe malul stâng al Tisei, cu excepţia
Detaşamentului Colonel Ioan, care a ocupat un cap de pod în dreapta râului, la Takaj, în vederea realizării
legăturii cu armata cehoslovacă.
Din păcate, însă, guvernul de la Bucureşti nu avea de luptat doar cu Republica Sfaturilor condusă de Béla
Kun, ci şi cu Înaltul Comandament Aliat, care nu a înţeles dorinţa de unire a românilor într-un singur stat. Cu toate
piedicile puse de aliaţi şi forţele sârbe care revendicau întregul Banat, la data de 17 mai 1919, Regimentul 6
Vânători a intrat în Arad, fiind primit cu mult entuziasm.
În condiţiile în care Gărzile Roşii au declanşat o puternică ofensivă împotriva trupelor române dislocate la
este de Tisa, încă de la începutul lunii iunie, Marele Cartier General a emis un ordin către Comandamentul
Trupelor din Transilvania prin care se cerea trecerea râului şi înaintarea trupelor române pe direcţia generală
Budapesta.
În urma victoriilor obţinute, trupele române s-au apropiat de Budapesta şi au obligat mare parte din
diviziile roşii să capituleze. Mai mult, în după-amiaza zilei de 3 august 1919, cele trei escadroane din Brigada 4
Roşiori, aflate sub comanda generalului de brigadă Gheorghe Rusescu, însoţite de două grupe de mitraliere din
Regimentul 6 Roşiori şi o secţie de artilerie călăreaţă, au ajuns la porţile Budapestei. La bariera de est a oraşului,
pe o ploaie torenţială, forţele române au fost întâmpinate de o delegaţie a noului guvern, care a solicitat
generalului român să nu intre în capitală. Acesta, însă, a ordonat ca tunurile să fie îndreptate spre oraş în poziţie
de luptă, refuzând cererile oficialilor maghiari. Mai mult, în seara aceleiaşi zile, generalul Rusescu a intrat în
Budapesta, cantonându-şi trupele în cazarma Arhiducele Joseph.
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A doua zi, 4 august 1919, generalul Gheorghe Mărdărescu, comandantul Trupelor din Transilvania, a
primit pe Bulevardul Andrássy defilarea unui detaşament compus din Regimentul 4 Vânători, un escadron din
Regimentul 23 Artilerie şi un divizion din Regimentul 6 Roşiori. La scurt timp, în funcţia de guvernator al
Budapestei a fost numit generalul Ştefan Holban.
În perioada imediat următoare, au fost continuate operaţiile de capturare şi dezarmare ale unor grupări
inamice răzleţe care încercau să mai reziste în regiunile păduroase şi muntoase de la graniţa cu Cehoslovacia.
Concomitent, trupele române au lărgit, în cursul zilei de 5 august 1919 capul de pod de la vest de Budapesta
până la 8-10 km, acţiune care a continuat în următoarele două săptămâni, când limitele capului de pod au fost
împinse mai departe spre vest cu 35-40 km, până la linia localităţilor Gyor şi Veszprém. În acest spaţiu au fost
dezarmate ultimele trupe din diviziile Armatei Roşii ungare.
În timp ce România își apăra noike frontiere de la est și vest, la Paris se desfășura Conferința de Pace,
unde reprezentanții țării noastre au avut de dat o luptă diplomatică îndârjită, care spulberă afirmațiile tendențioase
despre crearea României Mari ca un fel de recompensă teritorială acordată de Antanta.
Recunoașterea diplomatică a Marii Uniri a relevat două realități fundamentale: România Mare nu este
creația artificială a tratatelor de pace din anii 1919-1920, o plăsmuire monstruoasă a Versailles-ului și Trianonului,
așa cum a repetat și repetă propaganda revizionistă maghiară și sovietică. Desăvârșirea unității naționale a
românilor s-a înfăptuit înainte de Conferința de Pace prin actele de unire de la Chișinău, Cernăuți și Alba-Iulia,
toate în 1918, în timp ce tratatele de pace, care le-au dat consacrarea internațională, au fost semnate în anii
1919-1920.

Articol 2 -

OPERAȚIA OFENSIVĂ DE LA MĂRĂȘTI
(11/24 iulie – 19 iulie/1 august 1917)

Ofensiva română de la Mărăşti a fost pregătită strategic în lunile mai - iunie, când au avut loc întâlniri la
nivel înalt între oficialităţile române şi ruse. După eşecurile din 1916, se încerca preluarea iniţiativei pe Frontul de
Est printr-o dublă ofensivă: rusă în Bucovina şi românească în sudul Moldovei, pe direcţia generală Brăila.
Detaliile acţiunii erau cuprinse în Ordinul de operaţie nr. 1638 semnat de comandantul trupelor române, generalul
de divizie Alexandru Averescu. Obiectivul Armatei 2 română, căreia i se adresa ordinul, era străpungerea frontului
în zona Nămoloasa, prin executarea unei ofensive energice pe valea Putnei. Pentru aceasta, generalul Alexandru
Averescu a decis desfăşurarea unui atac general în întreaga fâşie pe care era desfăşurată Armata 2 română, pe
o lungime de 37 km, între dealul Arşiţa Mocanului şi Răcoasa. Lovitura principală, inclusiv sectorul de rupere, cu o
lărgime de 13 km, a fost stabilită la flancul stâng al dispozitivului, împărţit în două sectoare.
Totalul forţelor Armatei 2 română se ridica la c. 50 000 de oameni, împărţiţi în 56 de batalioane şi 14
escadroane. Dotarea tehnică cuprindea, între altele, 228 de tunuri, 448 de mitraliere şi 21 de avioane. Pe timpul
desfăşurării ofensivei, armata a fost sprijinită de Divizia 1 Cavalerie, Brigada 2 Călăraşi, Brigada de Grăniceri,
precum și efective aflate în organica Batalionului 17 Pioneri.
Trupele germane şi austro-ungare totalizau 21 de batalioane de infanterie şi 36 de escadroane de
cavalerie, înzestrate cu 252 de mitraliere, 142 de tunuri şi sprijinite de un puternic sistem de lucrări genistice.
Concomitent cu acţiunea marilor unităţi române a trecut la ofensivă, la flancul stâng al Armatei 2 română, Corpul
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8 şi Divizia 3 trăgători Turkestan, din Armata IV rusă, care aveau misiunea de a cuceri vârful Momâia şi satul
Ireşti.
Bătălia a început la 11/24 iulie, fiind precedată de un bombardament puternic asupra poziţiilor inamice,
distrugerile produse facilitând ofensiva trupelor de infanterie. Au fost eliberate mai multe sate, între care şi
Mărăşti, amenajat de adversari ca un puternic centru defensiv. Până la sfârşitul zilei, Armata 2 română a rupt
frontul inamicului pe o lărgime de 10 km. Şi în ziua următoare, 12/25 iulie, ofensiva a continuat cu vigoare, fiind
eliberate, între altele, localităţile Câmpuri, Vizantea Mănăstirească, Roşculeşti, Răcoasa.
Avântul ofensiv al armatei române a fost frânt în urma victoriei trupelor austro-ungare din Galiţia,
împotriva trupelor ruse. În faţa pericolului care venea din nord, întregul dispozitiv tactic din estul şi sudul Moldovei
a fost regândit, o parte a trupelor fiind dirijate către nord.
Totuşi, generalul Alexandru Averescu a mai ordonat o şarjă ofensivă în zilele de 13/26 – 14/27 iulie,
forţând inamicul să-şi continue retragerea pe toată lungimea frontului. În seara zilei de 14/27 iulie, Marele Cartier
General a emis un ordin prin care Armata 2 română trebuia să se oprească pe aliniamentul atins, asigurând valea
Trotuşului. Generalul Alexandru Averescu a mai executat două acţiuni locale, în perioada 15/28 iulie – 19 iulie/1
august, având ca scop îmbunătăţirea aliniamentului atins prin cucerirea Cornului Măgurii şi a Măgurii Caşinului.
Prin ofensiva de la Mărăşti, frontul inamic a fost distrus pe o lăţime de 30 km şi o adâncime de 20 km,
fiind eliberate 30 de localităţi. Pierderile proprii s-au ridicat la 1 466 de morţi (între care 37 ofiţeri), 3 052 de răniţi
(73 de ofiţeri) şi 367 de dispăruţi, iar cele provocate inamicului au constat în câteva mii de morţi, 2 793 de
prizonieri (între care 23 de ofiţeri) şi un impresionant material de război (40 de tunuri, 30 de mortiere, 22 de
mitraliere etc.).
Urmările victoriei de la Mărăşti au fost importante pe plan strategic, Armata IX germană, comandată de
feldmareşalul August von Mackensen schimbând direcţia de ofensivă, plănuită iniţial între Siret şi Prut, mai spre
nord-vest, în zona Focşani-Mărăşeşti. Acest fapt a reprezentat un ajutor indirect pentru următoarele confruntări
din zona de sud a Moldovei, la Mărăşeşti şi Oituz, deoarece Comandamentul german nu a avut timp să-şi
grupeze toate forţele armate pe noua direcţie de atac.
Victoria de la Mărăşti a fost o adevărată capodoperă de artă militară şi a probat calităţile de comandant
ale generalului Alexandru Averescu, care îşi nota în jurnalul său că Poporul României moderne trebuie să-şi
întipărească bine în suflet ziua de 11 iulie 1917, când în acea zi, pentru întâia dată, armata sa tânără, care-şi
primise botezul de sânge numai cu 40 de ani înainte la Griviţa, înscrie în istoria sa prima victorie în adevăratul
înţeles al cuvântului, adică victorie ofensivă şi definitivă. Moralul populaţiei, zdruncinat după eşecurile din 1916 şi
afectat de condiţiile grele de viaţă, era ridicat, între alţii, de scriitorul Mihail Sadoveanu, care arăta că Bătălia de la
Mărăşti va trece în istoria noastră ca o operă serioasă şi solidă de artă militară. Toată dezvoltarea ei a fost
prevăzută şi s-a executat după planul iniţial. Cel din urmă soldat a ştiut unde merge şi şi-a făcut datoria. Artileria a
dovedit o preciziune înspăimântătoare. Ofiţerii germani prinşi au trebuit să se plece, arătându-şi toate omagiile.
În concluzie, succesul obținut în operația de la Mărăști a avut o importanță stsrategică deosebită. În
dispozitivul inamic s-a creat o breșă ce putea fi dezvoltată, existând astfel condițiile necesare pentru ca acțiunile
militare ofensive să fie generalizate pe întregul front românesc.
OPERAȚIA DE APĂRARE DE LA MĂRĂȘEȘTI
(24 IULIE/6 AUGUST – 6/19 AUGUST 1917)
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Glorioasă pagină în istoria războiului de eliberare națională și întregire statală,operația de la Mărășești, a
doua mare confruntare militară desfășurată pe frontul român în Campania anului 1917, a constituit, prin amploare,
complexitate și consecințele ei imediate și de perspectivă, unul din momentele de maximă tensiune ale Primului
Război Mondial.
După victoria românilor la Mărăşti, Comandamentul german a încercat străpungerea frontului atât în zona
Oituz, cât şi, concomitent, printr-un atac în sudul Moldovei, între cotul Carpaţilor şi Siret (zona situată la Nord de
Focşani, având ca punct strategic Mărăşeşti). Prin cele două acţiuni ofensive, aflate în strânsă legătură, trupele
germano-austro-ungare dislocate pe Frontul de Est urmărea scoaterea României din război şi pătrunderea în
sudul Ucrainei, ceea ce ar fi creat premisele câştigării războiului în Est.
Confruntările cunoscute generic ca fiind bătălia de la Mărăşeşti s-au desfăşurat pe o lungime a frontului
de 35 km, întreaga fâşie a frontului având 75 km (între Nămoloasa şi Valea Sării).
În acest sector al frontului din sudul Moldovei au fost dislocate importante efective, atât de către trupele
româno-ruse, cât și ale Puterilor Centrale.
Astfel, zona era acoperită de Armata 6 rusă, care avea în compunere 84 de batalioane, 32 de
escadroane şi 79 de baterii și Armata 1 română alcătuită din 6 divizii, respectiv 5 divizii de infanterie și una de
cavalerie, trei brigăzi, Grupul de artilerie grea, precum și Grupul II aeronautic. În total, Armata 1 română avea
dispus în acest dispozitiv un total de 170000 de oameni.
De partea cealaltă, Armata 9 germană era încadrată, î acest sector, cu 174 de batalioane, 16
escadroane, 150 de baterii, trei escadrile, precum și o companie de ciclişti.
Bătălia a cunoscut trei faze importante. În prima fază, desfășurată în intervalul 24 iulie/6 august – 30
iulie/12 august 1917, Corpul I Rezervă german a atacat Divizia 34 Infanterie rusă, care a cedat frontul pe o
adâncime de 3 km şi o lungime de 10 km. Intrarea în luptă a Diviziei 5 Infanterie română a zădărnicit încercările
germanilor de a ocupa trecerile peste Siret de la Ciuşlea şi Movileni. În aceste condiţii, comandantul trupelor
inamice, feldmareşalul August von Mackensen, a schimbat direcţia atacului în sectorul Moara Albă-Doaga,
forţând trupele româno-ruse să se retragă 2 km şi să abandoneze satul Doaga. În noaptea de 25 iulie/7 august –
26 iulie/8 august 1917, au intrat în dispozitiv Divizia 71 Infanterie rusă, Divizia 9 Infanterie şi Divizia 14 Infanterie
române care au primit ordinul să acopere golul lăsat de Divizia 34 rusă, decimată aproape complet.
În după-amiaza zilei de 28 iulie/10 august, a avut loc o contralovitură pentru lichidarea intrândului realizat
de inamic între comunicaţia Focşani-Mărăşeşti şi Siret. La ea au participat Divizia 5 Infanterie şi Divizia 9
infanterie române, care au atacat frontal, precum și Divizia 13 Infanterie şi Divizia 71 Infanterie ruse, care au
acţionat la flancul drept. Confruntarea a fost sângeroasă, iar trupele româno-ruse nu şi-au realizat obiectivele,
satul Doaga neputând fi recucerit. În acest context, au apărut neînţelegeri între comandanţii trupelor române şi
ruse, generalul Constantin Christescu, comandantul Armatei 1 Română, respectiv generalul Aleksandr I. Ragoza,
cu privire la desfăşurarea operaţiunilor care urmau să se desfășoare la 29 iulie/11 august. Comandantul român,
care dorea o acţiune ofensivă, a fost înlocuit cu generalul Eremia Grigorescu. Totodată, a fost creat un
Comandament unic româno-rus, pus sub comanda generalului Ragoza.

În ultimele două zile ale celei dintâi

etape a avut loc o reducere a intensităţii luptelor şi o reorganizare a trupelor române şi ruse.
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În a doua fază a bătăliei, desfășurată în perioada 31 iulie/13 august – 6/19 august, inamicul a atacat în
zona Panciu, forţând unităţile ruse din zonă să se retragă cu 6 km. Generalul Ragoza a ordonat, ulterior, ca marile
unităţi române din zonă să se retragă şi ele pe linia noului front de apărare organizat de trupele ruse, ceea ce
implica, între altele, şi cedarea localităţii Mărăşeşti. Generalul Eremia Grigorescu s-a opus vehement acestei
măsuri, dorind ca trupele române să nu-şi părăsească poziţiile. Noua criză de comandament a fost rezolvată de
această dată prin demiterea generalului Ragoza şi preluarea conducerii trupelor româno-ruse de către generalul
Eremia Grigorescu.
În ziua de 1/14 august, feldmareșalul August von Mackensen a atacat cu o grupare puternică flancul
drept al dispozitivului româno-rus, în fâşia Corpului 18 Armată rus, pentru a ameninţa flancul stâng al Armatei 2
română, angajată în bătălia de la Oituz. Inamicul a înaintat câţiva km în zona Chicera (2 km nord de Panciu),
ceea ce a creat pericolul străpungerii aliniamentului de apărare. Contraatacul puternic al Diviziei 10 Infanterie
română, aflat în spatele trupelor ruse, a salvat o situaţie care putea deveni extrem de periculoasă. Concomitent,
grupul german condus de generalul von Morgen a atacat poziţiile române din pădurea Prisaca, cele care protejau
podul de la Cosmeşti, forţând trupele române să se retragă şi să dinamiteze podul.
După două zile de acalmie relativă, 4/17 – 5/18 august, a avut loc atacul general al trupelor inamice
desfășurat în ziua de 6/19 august 1917, care poate fi considerat apogeul bătăliei de la Mărăşeşti. Grupul de atac
german, comandat de generalul von Morgen, compus din 5 divizii de infanterie, a lovit în segmentul de front
cuprins între Panciu şi Mărăşeşti, apărat de diviziile române. Cea mai intensă confruntare a fost în zona pădurii
Răzoare, unde s-au dus lupte grele pentru cota 100, care domina zona şi asigura stăpânirea ultimei terase spre
Siret. Aici, compania de mitraliere condusă de căpitanul Grigore Ignat, care a rezistat până la ultimul om, a
întârziat înaintarea inamicului, în timp ce marile unităţi române au rezistat tuturor atacurilor. Totodată, pentru
lichidarea inamicului pătruns, generalul Ion Popescu a organizat un contraatac cu batalioanele de rezervă,
obligând trupele germane să se retragă, cu mari pierderi.
Etapa a treia, desfășurată între 7/20 august – 21 august/3 septembrie, s-a caracterizat prin slăbirea
considerabilă a intensităţii confruntării, inamicul făcând un ultim efort ofensiv pentru îmbunătăţirea poziţiilor, în
zona Varniţa-Muncelu.
Bătălia de la Mărăşeşti, continuarea în timp şi spaţiu a celei de la Mărăşti, a durat 28 de zile, între care 15
au fost de luptă şi 13 de acalmie relativă. Datele tehnice confirmă amploarea deosebită a confruntării. Armata 1
română a pierdut 27 410 oameni, ceea ce reprezenta 16% din efectivul avut la începutul bătăliei (între aceştia, 5
125 de morţi, 9 818 dispăruţi şi 12 467 de răniţi). Armata 4 rusă a avut şi ea pierderi serioase, cifrate la
aproximativ 25 650 de oameni, între care 7 083 morţi, 10 400 răniţi şi 8 167 dispăruţi. De cealaltă parte, Armata 9
germană, principala grupare de forţe a inamicului, a avut 60 000 – 65 000 de oameni scoşi din luptă (morţi, răniţi
şi dispăruţi).
Prin rezistenţa viguroasă a trupelor româno-ruse la Mărăşeşti şi Oituz, inamicul a fost forţat să renunţe la
ofensivă, eşuând în încercarea de a ocupa Moldova şi de a scoate România din război. Totodată, statul român îşi
continua existenţa, la fel şi speranţa românilor într-un deznodământ favorabil al războiului.
Bătălia de la Mărășești reprezintă cea mai importantă acțiune militară executată de armata română în
Campania anului 1917 marcând, totodată, momentul ei culminant. Deopotrivă, ea se detașează ca una dintre cele
mai strălucite victorii ale românilor în Primul Răzsboi Mondial. În dinamica primei conflagrații mondial, Mărășeștiul
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se înscrie în rangul marilor înfruntări terestre, fiind ultima mare operație aliată de pe frontul de est încununată cu
succes.
BĂTĂLIA DE LA OITUZ
(26 IULIE/8 AUGUST – 9/22 AUGUST 1917)

Concomitent cu desfășurarea operației de la Mărășesti, Armata 2 română comandată de generalul
Alexandru Averescu, după victoria obținută la Mărăști, a fost angajată într-o nouă și puternică confruntare cu
trupele germano-austro-ungare.
În aceste condiții, făcând efortul la dreapta, Armata 2 română trebuia să interzică, în cooperare cu trupele
de la flancul stâng al Armatei 9 rusă, pătrunderea inamicului spre zona carboniferă și petroliferă din triunghiul
Târgu ocna – Moinești – Comănești, precum și dezvoltarea ofensivei acestuia în lungul Oituzului și Trotușului,
spre Onești și Adjud.
Marele Cartier General român a apreciat că o ofensivă a inamicului pe această direcție ar fi dus la
întoarcerea flancului drept al Armatei 2 română periclitând grav stabilitatea apărării pe întregul front român.
Aproape în acelaşi timp cu ofensiva dinspre Transilvania, pe văile Oituzului, Caşinului şi Slănicului,
germanii au încercat străpungerea frontului prin sudul Moldovei, pe direcţia Focşani-Mărăşeşti, cele două operaţii
militare fiind în strânsă legătură strategică. Misiunea de la Oituz a fost încredinţată Grupului de Armate condus de
generalul Friedrich von Gerock, care era situat în flancul drept al Armatei 1 austro-ungare, dislocată în Carpaţii
Orientali. Dispus între Valea Doftanei şi Ireşti, acesta era compus din Corpul 8 Armată (alcătuit din Divizia 70
Honvezi, Divizia 117 Infanterie germană şi Divizia 71 infanterie austro-ungară) şi Gruparea General Haber, în
componenţa căreia intrau Brigada 8 Vânători de Munte austro-ungară, Divizia 1 Cavalerie austro-ungară, precum
și Divizia 37 Honvezi.
Conform planului conceput de Comandamentul german, lovitura principală a fost dată pe direcţia
Ferestrău-Grozeşti-Oneşti (Valea Oituzului), în timp ce Divizia 70 Honvezi a atacat pe direcţia Târgu Ocna, pentru
a destabiliza flancul drept al Armatei 2 române şi flancul stâng al Armatei 9 ruse. Disproporţia de forţe era destul
de mare, în defavoarea românilor. Astfel, dacă inamicul dispunea de 54 de batalioane şi 200 guri de foc, armata
română avea 34 de batalioane şi 104 guri de foc. Totodată, Armata 2 română a trebuit să acopere şi breşa lăsată
prin plecarea Corpului 40 Armată rus în Galiţia şi Bucovina, unde la 19 iulie/1 august 1917 frontul rus fusese
străpuns de austro-ungari şi germani. În compensaţie, a reprimit cele două divizii, Divizia 7 Infanterie şi Divizia 12
Infanterie, ce îi fuseseră luate pentru întărirea Armatei , care pregătea ofensiva din sectorul Nămoloasa. Întreg
dispozitivul Armatei 2 avea o lăţime de 60 km, principalele sectoare fiind conduse de generalul Gheorghe
Văleanu şi generalul Arthur Văitoianu.
Bătălia a început la 26 iulie/8 august, la două zile după cea de la Mărăşeşti, cu un bombardament de
câteva ore, urmat de atacul Corpului 8 Armată, şocul fiind primit de Divizia 6 Infanterie şi Divizia 7 Infanterie
române, obligate să se retragă. În zilele următoare, inamicul a ocupat poziţii importante ca vârful Cireşoaia,
dealurile Coşna (789 m) şi Ştibor. Deoarece se crease o situaţie periculoasă, Marele Cartier General a întărit
Armata 2 română cu Divizia 1 Cavalerie, Regimentul 1 Vânători, Batalionul de Vânători de Munte şi Brigada de
Grăniceri. Divizia 1 Cavalerie a atacat dealul Ştibor, cucerind aliniamentul cota 629 (Poiana lui Boboc), iar
Regimentul 1 Vânători a angajat lupte violente în jurul Grozeştilor. La 31 iulie/13 august, un contraatac român a

CONCEPT: PARC COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC /
Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !” / Cod simbol alfanumeric de identitate concurs: CC8899
26 Noiembrie 2018

140

CONCURS DE SOLUȚII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
BUCUREȘTI, Sector 5, intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu

vizat recucerirea Coşnei, realizată cu succes, şi a vârfului Cireşoaia, eşuată. Apogeul Bătăliei de la Oituz a avut
loc în zilele de 29 iulie/11 august – 31 iulie/13 august, când inamicul a făcut eforturi uriaşe pentru a depăşi
concentrarea de trupe române. Animaţi de lozinca Pe aici nu se trece!, ostaşii români au rezistat cu eroism,
zădărnicind planurile adversarilor. Până la 5/18 august, luptele au scăzut în intensitate, limitându-se la dueluri de
artilerie şi la ciocniri ale patrulelor. La 6/19 august, Grupul de Armate Gerock a reluat ofensiva, reuşind să
reocupe Coşna, fără a înregistra însă alte succese.
După 9/22 august, s-a instaurat treptat acalmia, inamicul fiind epuizat de eforturile făcute. Pierderile
Armatei 2 română în bătălia de la Oituz au fost însemnate, ele cifrându-se la 12 350 de militari, între care 1 800
morţi, 4 850 de răniţi şi 1 570 de dispăruţi. Prin victoria de la Oituz, planurile Germaniei şi aliaţilor săi de scoatere
a României din război şi de pătrundere în partea ucraineană a Rusiei au fost zădărnicite, iar existenţa statului
român a fost apărată. Totodată, moralul populaţiei a rămas ridicat, sperându-se în continuare într-un
deznodământ favorabil războiului. Totuşi, în urma evenimentelor din Rusia şi a venirii la putere a bolşevicilor în
urma revoluției de la 25 octombrie/7 noiembrie 1917, aliatul României de pe Frontul de Est a încheiat pacea
separată de la Brest-Litovsk din 22 noiembrie/5 decembrie 1917 cu Puterile Centrale, obligând România să
încheie armistiţiul de la Focşani din 26 noiembrie/9 decembrie 1917.
Operația de apărare de la Oituz, încheiată cu o strălucită biruință a forțelor române, s-a evidențiat prin
caracterul ferm, dinamic și manevrier al acțiunilor de luptă. Armata 2 română a oprit ofensiva Grupului Gerok,
zădărnicindu-i toate încercările de a înainta spre est și a face joncțiunea cu Armata 9 germană, înfrântă la
Mărășești de către Armata 1 română.
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MEMORIU DE PREZENTARE
CONCEPT AMENAJARE - PARC CENTENAR
BENEFICIAR: CGMB MUNICIPIUL BUCURESTI
ADMINISTRAT: ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
AMPLASAMENT: BUCURESTI SECTOR 5
LA INTERSECTIA STRAZILOR DR. DUMITRU BAGDASAR, NICOLAE PAULESCU SI DR.
GHEORGHE MARINESCU
1. SITUATIA EXISTENTA
1.1 Conditii de amplasare in municipiului Bucuresti
In cadrul municipiului Bucuresti, terenul pentru care se propune amenajarea peisagistica a Parcului
Centenarului – parc comemorativ dedicat Marii Uniri de la 1918 - este amplasat intr-o zona privilegiata ca
valoare culturala la scara orasului.
In suprafata de 11974mp, din care in administrarea ALPAB sunt 11496mp, terenul este situat in zona istorica
a Cotrocenilor. Este delimitat de strazile dr. Gheorghe Marinescu la est, dr. Dumitru Bagdasar la sud-est, dr.
Nicolae Paulescu la sud-vest si spatele de la loturile cu acces din strada General medic Atanase N.
Demosthen la nord si nord-vest.
Folosinta actuala a parcelei studiate este: spatiu verde (parc). Destinatia actuala este: spatiu verde (parc).
Destinatia propusa este: spatiu verde (parc).
Conform regim tehnic al PUG aprobat, imobilul parc (parcela studiata) este amplasat in subzona V1a Parcuri, gradini, scuaruri si fâsii plantate publice, care prevede POTmax=15% si CUTmax=0,2 ADC/mp.
1.1. Descrierea zonei din punct de vedere a pozitionarii in zonele construite protejate ale municipiului
Bucuresti
Amplasamentul studiat al parcului se afla in Zona protejata nr.77 Academia Militara, in care caracterul
ordonator al spatiului este dat de axa ansamblului cladirilor care formeaza Academia Militara, cu accentul
major al cladirii principale care inchide axul. Ansamblul monumental a fost realizat de arh. Duiliu Marcu in
perioada 1937-1938 in cadrul tesutului existent al parcelarii Cotroceni. Terenul parcului se afla pe latura
nordica a cladirii principale, separate de str. Dr. Dumitru Bagdasar.
Gradul de protectie dat prin regulamentul zonei construite protejate este maxim, protejandu-se valorile
architectural – urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor. Nu sunt permise decat interventii
care conserva si potenteaza gruparea ca atare. Atat procentul de ocupare al terenului cat si coeficientul de
utilizare al terenului, in cazul unor interventii noi, se va stabili printr-un concurs public de urbanism.
In cadrul Zonei construite nr.77 Academia Militara, o alta cladire monumentala este Ansamblul fostului
Azil Elena Doamna, care traseaza axul soselei Panduri, perpendiculare pe axul Academiei Militare.
Aflat in Zona protejata nr.77 Academia Militara, terenul studiat se afla la limita sudica a Zonei construite
protejate nr. 45 – parcelarea reglementata Cotroceni, limita de nord a parcului fiind definita de fundurile de
lot ale parcelarii Cotroceni, cu acces din strada General medic Atanase N. Demosthen.
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Continuand pe axa nord-sud, urmatoarea Zona constuita protejata a carei influenta asupra valorii lotului
studiat nu poate fi neglijata este nr.78 – Palatul Cotroceni incluzand gradinile lotului si este urmata in
aceeasi secventa de Zona Protejata nr.85 – Gradina Botanica.
1.2. Descrierea zonei prin prisma evolutiei istorice
Limitandu-ne la terenul studiat al parcului, putem spune ca aparitia spatiului studiat existent a fost realizata
odata cu trasarea ansamblului Academiei Militare in cadrul tesutului urban istoric al parcelarii Cotroceni.
Intr-o schita de concept realizata de arhitectul Duiliu Marcu pentru intreg axul propus, care taia parcelarea
istorica pana la Splaiul Dambovitei, observam ca se propunea pe langa ansamblul cladirilor “Scolii Superioare
de Razboi” o serie de cladiri care bordau axul principal intr-o simetrie specifica arhitecturii moderniste, cu
accente totalitare.
In jurul ansamblului cladirilor Academiei Militare strazile adiacente se propuneau sa se uneasca intr-o forma
de arc de cerc, bordate de cladiri publice si de locuinte, conform cu legenda schitei. Aceasta conformare
geometrica perfecta a strazilor nu a mai fost realizata.
Pe terenul actual al parcului, conform acestui plan, ar fi trebuit construit un prim sir al unor cladiri “publice”
dublate de o a doua artera care ar fi inchis spatele de lot al parcelarilor existente la nord.
Ulterior in anii 1960, a fost inserat ansamblul de locuinte colective, aliniate pe aceeasi axa programata de
planul arhitectului Duiliu Marcu, si cu destinatie similara fata de cea care se preconizase in 1937, anume
“bloc de locuinte” si “cladiri de locuinte”. Insertia din 1960 insa se limiteaza la strada dr. Carol Davila.
Ca urmare, putem spune ca initial, in 1937, ca urmare a trasarilor in cadrul parcelarii istorice, spatiul actual al
parcului era desemnat reprogramarii axelor si profilelor stradale si unor constructii publice. Nerealizarea in
integralitatea sa a acestui proiect a transformat acest teren intr-unul rezidual - viran.
Ulterior, odata cu aparitia blocurilor de locuinte in anii ’60, aceasta fasie a fost transformata in parc, cu un
inceput de plantatii arborifere de calitate, insa planul nu a fost dus la bun sfarsit, transformandu-se dintr-un
teren viran rezidual intr-un spatiu verde rezidual.

1941 – Fotografii din timpul rebeliunii regionare – foto Willy Pragher
Se observa terenurile eliberate de constructii de pe latura Nordica a Scolii Superioare de Razboi, partial zone ale
actualului amplasament studiat
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DUILIU MARCU, ARCHITECTURE – 20 TRAVAUX EXECUTES DES 1930 A 1940, BUCAREST 1946
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1.3. Descrierea situatiei existente
In ciuda vecinatatii cu ansamblul Academiei Militare si proximitatea fata de mai multe cladiri si ansambluri
istorice de mare valoare a patrimoniului local si national precum fostul Azil Elena Doamna, Palatul
Cotroceni, Gradina Botanica, apartenenta la zona construita protejata a Academiei Militare si in imediata
vecinatate a altora, in prezent parcul se prezinta ca o fasie verde destructurata, neavand calitatile necesare
unui parc urban intr-o zona construita protejata.
Terenul prezinta diferente majore de nivel, urcand de-a lungul strazii Dr. Dumitru Bagdasar aproximativ
12m, de la nord-est spre sud-vest, pe o lungime de circa 250m. Pe latura scurta terenul are de asemenea o
curgere de la sud la nord, urmand ca in partea centrala sa sufere o ruptura brusca de aproximativ 5m
adancime pe o lungime de aproximativ 75m, spre nord. In aceasta zona terenul este apropape la cota
loturilor de locuinte invecinate, cu acces din strada Atanasie Demostene, ceea ce a facilitat ocuparea acestei
zone de extinderi ale curtilor de spate, chiar daca terenul este in administrarea Consiliului General al
municipiului Bucuresti prin Administratia lacuri, parcuri si agreement Bucuresti.
In cadrul terenului exista doua alei din dale de beton intrerupte si acestea de lucrari ulterioare.
In prezent circulatia pietonala este de tranzit, dinspre cartierul Cotroceni spre soseaua Panduri, folosindu-se
o serie de poteci de pamant trasate de fluxurile de trecere, preponderente la capetele de nord-est si sud-vest
si care fac legatura cu trotuarul de-a lungul strazii dr. Dumitru Bagdasar, care nu are continuitate in acest
moment. Traficul pietonal este de zi, foarte activ in zilele saptamanii, in zona fiind mai multe unitati de
invatamant superior.
Vegetatia este crescuta haotic, spontan, facand dificila utilizarea spatiului interior al parcului. Arborii
plantati in urma cu zeci de ani sunt netoaletati, unii uscati sau in pericol de prabusire. De asemnea in
interiorul parcului sunt prezente resturi de constructii si imprejmuiri haotice care dau un aspect suburban si
neprimitor.
Amplasamnetul parcului este subtraversat de structura de metrou existent, galerie de canal de ventilatie si
tunele de circulatie de-a lungul strazii dr. Dumitru Bagdasar. Aceasta zona de subtraversare are
corespondenta cu doua loturi cu acces la strada dr. Dumitru Bagdasar spre capatul sud-estic si central
conform datelor de tema. In unul din aceste loturi a fost construita o caseta de beton armat cu dimensiuni
aproximative de 3mx6m pentru o priza de ventilatie.
O alta particularitate a zonei este impusa de sentinta civila nr. 5476 din 11.08.2017 emisa de Judecatoria
sectorului 5 privind asigurarea servitutii de trecere pentru imobilul din str. General Atanasie Demostene nr.
51A.
1.3.1. Arhitectura – Peisagistica
In prezent parcul nu are amenajari peisagere, are imprejmuiri haotice, fara alei, vegetatie spontana si
neingrijita, fiind folosit ca o zona de tranzit. Nu exista iluminat in interiorul amplasamentului. Intreaga
zona este destructurata si cu o aparenta neprimitoare.
Traseele pietonale, in lipsa aleilor, ar urma in mod firesc rute directionate pe cele mai scurte distante, dar din
cauza restirictionarilor date de amplasament cum ar fi declivitatea terenului, vegetatie haotica, lipsa
iluminatului, au un traseu diagonal pe capete cu intentia clara de se ajunge din zona virana a capetelor
terenului, pe trotuarul care parcurge cu intermitente latura lunga, de-a lungul strazii dr. Dumitru Bagdasar.
Astfel, din punct de vedere al parcursului, trotuarul ramane singura “alee” practicabila a parcului. Traversarea
pietonala se concentreaza pe accesele de capat in lungimea terenului, urmand apoi cu scurte accidente ruta
trotuarului. Accesul lateral dinspre Academie, traversand strdada dr. Dumitru Bagdasar, este riscant, soseaua
fiind in panta accentuata si cu trafic mare. Astfel accesul principal in parc dinspre zona rezidentiala se
concentreaza pe latura mica sud-estica, in timp ce accesul din zona Academiei Militare si a celorlate
institutii din zona se concentreaza pe latura mica diametral opusa de nord-vest.
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1.3.2. Retele
Pe amplasamentul studiat sunt evidentiate in cadrul datelor de tema o serie de retele care traverseaza zona
de sud a terenului subteran. Alte instalatii existente ce traverseaza amplasamentul sunt in constructie
aeriana urmand ca in urma modernizarii sa se realizeze distributia in constructie ingropata.
La ora actuala nu exista consumatori in cadrul parcului.
1.3.3. Infrastructura alei
In prezent, nu exista alei de acces sau de traversare in incinta parcului. Exista niste fragmente de alei de
pavele de beton, aflate intr-o stare avansata de degradare, prezentand numeroase fisuri, crapaturi, gropi si
denivelari.
Prin reabilitarea si modernizarea parcului se urmareste sistematizarea verticala si a structurii aleilor pietonale
din amplasament, precum si reconfigurarea traseelor acestora.
1.3.4. Infrastructura verde - Peisagistica
Pentru evaluarea fondului verde existent pe situl parcului s-a pornit de la datele de tema ale concursului, un
studiu asupra fondului verde cu identificarea biodiversitatii locale.
Din observatiile din teren s-au preluat date ale fondului dendrologic bogat cu arbori de inaltime medie spre
mare, precum si a vegetatiei crescute spontan, printe care arbusti si plante erbacee invazive, precum si gradul
de sanatate a vegetatiei arboricole cu diferite varste si de diferite proveniente.
Astfel se constata ca amplasamentul este populat de o vegetatie cresuta necontrolat cat si de o vegetatie
aparuta spontan. Exista arbori uscati sau in pericol de prabusire ce pot pune in pericol persoanele ce
tranziteaza situl, cum ar fi specii de Platanus acerifolia cu inaltimi de aproximativ 15 metri si diametre de
40-60 cm. Majoritatea arborilor necesita tratamente fitosanitare si taieri de corectie.
Peluzele sunt distruse de gunoaie si de resturi de constructii.
Situl nu reprezinta un grad de siguranta pentru trecatori deoarece nu este iluminat, este insalubru si prezinta
vegetatie ce poate pune in pericol populatia.
In esenta spatiul ne creeaza senzatia unui sit parasit fara o valoare deosebita din punct de vedere
compozitional - un spatiu tranzitat de locuitorii din zona, de nevoie.
Prin urmare, se impune remodelarea spatilor verzi, cu un puternic caracter, acestea urmand sa transmita un
mesaj estetic si cultural locuitorilor, cu grad de reprezentativitate la scara Municipiului Bucuresti, respectand
totodata si caracterul functional al sitului.
2.
DESCRIEREA CONCEPTULUI SI A LUCRARILOR DE BAZA NECESARE PENTRU PARCUL
CENTENARULUI
Conform temei de proiectare si statutului de componenta a zonei construite protejate istorice a
municipiului Bucuresti, lucrarile de baza propuse le constituie o serie de interventii care vor rezolva eficient
conditionarile date de geografia terenului si in acelasi timp propun o solutie estetica si culturala cu scopul de
a realiza un mesaj puternic al amenajarii peisagistice pentru a marca un prag istoric de celebrare a 100 de ani
de la Marea Unire.
Prin propunerea peisagera pentru Parcul Centenarului au fost urmarite corelarea si integrarea unei intregi
serii de conditionari date de structura amplasamentului propus si tema de parc tematic comemorativ:
- Apartenenta la zona construita protejata a Academiei Militare, vecinatatea cu zona construita
protejata a parcelarii Cotroceni si proximitatea cu zonele construite protejate Palatul Cotroceni si
Gradina Botanica ;
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-

-

-

Participarea in zona de protectie a Academiei de Inalte Studii Militare, monument istoric B-II-mA-19320 si proximitatea Ansamblului fostului Azil «Elena Doamna» B-II-a-A-19322 si a Palatului
Cotroceni – Administratia Prezidentiala B-II-a-A-19152, coduri conform LMI 2015 ;
Sustinerea solutiei spatiale si functionale a parcului la nivelul orasului tinand cont de unicitatea
locului in raport contextual si de vecinatati si avand in vedere reinvestirea simbolic-afectiva si
functionala pentru marcarea a 100 de ani de la Marea Unire ;
Folosirea elementului verde in functie de caracetristicile vegetatiei si specificul sitului si functiunilor
propuse prin reorganizarea vegetatiei, tinand cont si de materialul dendrologic existent ;
Traversarea longitudinala pe latura sudica a amplasamentului, a Magistralei 5 de metrou, Metrorex
SA administrand in cadrul sitului studiat parcele pentru zone de utilitati ale proiectului metroului;
Realizarea unei servituti de trecere pentru imobilul din str. General medic Atanasie N. Demostene
nr.51A, impusa prin Sentinta Civila nr. 5476 din 11.08.2017 ;
Zonarea parcului integrand spatii vizand reprezentativitatea, pentru agrement si recreere, spatii
tehnice etc., sporind astfel atractivitatea si marind numarul utilizatorilor spatiului;
Protectia si echilibrarea ecosistemului urban cu limitarea factorilor poluatori.

Ca urmare a analizei situatiei existente si a temei descrise mai sus, conceptul peisagistic de amenajare propus
vizeaza urmatoarele paliere de solutii evidentiate intr-un concept de interventie, dupa cum urmeaza:
 Reprezentativitatea si marcarea simbolic-afectiva a 100 de ani de la Marea Unire prin crearea unor
zonari adaptate tematicii
Dorim sa pornim in explicarea solutiei propuse de la cerinta de tema de marcare a 100 de ani de la Marea
Unire pentru ca dincolo de rezolvarea functionala a unui spatiu urban care se poate face tehnic si
profesionist, cautarea de a aduce o solutie care sa implice memoria nationala si emotia sentimentului
patriotic, ajustandu-se in acelasi timp la terenul dat, a fost cea mai dificila cautare.
Prin ceea ce aratam si in plansele desenate am dorit obtinerea unui spatiu central, cat mai concentrat dar
generos in acelasi timp, spre care sa convearga toate celelalte amenajari.
Un punct nodal din care sa plece toate si spre care sa mearga toti.
Acest lucru s-a materializat prin realizarea unei esplanade dispuse la o cota intermediara intre cota cea mai
joasa a terenului si cea superioara de pe latura de nord-vest, astfel ca de pe latura de sud, de la trotuarul
perimetral sa se creeze imaginea unui amfiteatru orientat spre acest punct central. Amplasarea a tinut cont si
de forma in plan a spatiului, asezand-o in zona cu cea mai mare generozitate a latimii terenului.
Aceasta platforma o dorim dedicata evenimentelor festive dar si promenadei, cu o suprafata de minim
1000mp si va fi marcata inca odata, in plan formal si de calitatea pavimentului.
Traseul de parcurgere spre esplanada se va putea face in variate moduri reamintind parcurgerea formelor
geografice ale Romaniei reintregite, astfel dinspre aleea nordica se va urca o panta abrupta amenajata cu
trepte si rampe, de la accesul principal dinspre sud-est se va parcurge o alee cu panta usoara si constanta,
dinspre nord-est se va ajunge pe o succesiune de platforme si alei in panta in timp ce dinspre sud se va putea
parcurge drumul spre platforma pe o panta lina, in amfiteatru, amenajata la nivel de vegetatie similar cu un
crang de padure, inierbat si mobilat cu banci dispuse in amfiteatru cu vedere spre platforma centrala.
Linia sudica a platformei va fi marcata de un luciu de apa care va margini crangul de pavimentul esplanadei.
Linia nordica a pavimentului va fi marcata de trepte, parapeti si un versant bogat plantat cu vegetatie joasa.
Esplanada se va mobila cu corpuri de iluminat dispuse cirular si banci pe partea nordica cu vedere spre
amfiteatrul plantat cu arbori. Un monument de for public de tip obelisc se doreste amplasat descentrat pe
platforma, spre est, cu o inaltime in functie de compozitia artistica intre 10 si 15m. La o inaltime de 10 m
obeliscul va fi sub cota coroanelelor arborilor din jur, ajunsi la maturitate.
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Pavimentul esplanadei este propus din piatra de culoare deschisa, taiata in dimensiuni mari si montata cu
efect inierbat pentru a permite un efect de antichizare, pentru a se sublinia trecerea unui secol si
perenitatea.
Din punct de vedere al plantatiilor esplanada va fi definita de un spectacol al arborilor: pe latura dinspre sud
copacii vor cobor spre luciul de apa si se vor opri intr-o linie de arbori de inaltime mare si cu trunchiuri
inalte care vor borda forma circulara a compozitiei si care vor permite vizibilitatea la nivelul ochiului. Pe
latura de nord esplanada se va largi intr-o plantatie joasa, cu plante de stabilizare a versantului, si in planul
doi de-a lungul aleii nordice se vor planta arbori de inaltime foarte mare care sa lase un spatiu de respiratie a
compozitiei si sa permita eliberarea perspectivei in planul longitudinal al terenului.
In compozitia esplanadei si obeliscului intra pasarela pietonala, un arc cu multiple semnificatii si scopuri : va
face o legatura vizuala si pietonala cu zona Academiei Militare, fiind orientat spre singurul acces in curtea
Academiei Militare din strada Dr. Dumitru Bagdasar, fiind zona din care se poate face o traversare mai usoara
a strazii, prin pastila verde aflata la intersectia cu strada Dr. Nicolae Paulescu. Pasarela va crea un traseu
spectaculos pe deasupra crangului, la nivelul coronamentului arborilor, prelund pietonii din aleea de
promenada spre esplanada de festivitati intr-un parcurs aerian. Nu in ultimul rand simbolistica arcului aduce
un plus de interpretare in marcarea a 100 de ani de la Marea Unire.
In urma studierii formei terenului, cu mari declivitati, s-a ajuns la concluzia ca vizibilitatea spre interiorul
terenului din parcursul rutier va fi minim, asa ca in aceeasi idee de concentrare a mesajului spre un parc
tematic am propus bordarea trotuarului cu o linie de stejari grupati, cu coloristica diferita a coronamentului
care sa permita o imagine secventiala spre parc si sa ofere un spectacol si din traficul auto.
 Sistematizarea verticala a terenului si propunerea unei retele de alei coerenta care va tine cont de
declivitatea terenului, de vecinatati si de accesele in parc propuse
Sistematizarea verticala s-a materializat printr-o analiza urbanistica, a traseelor pietonale spontane, a relatiei
cu vecinatatile, cu resursa culturala, cu declivitatile terenului si cu alte conditionari legate de plantatii si
vegetatie.
In sistematizarea terenului si propunerea parcursurilor pietonale s-a ajuns la un rezultat prin cumularea
tuturor restrictiilor si conditionarilor date de tema.
Din cauza conditionarilor de trafic auto din zona, accesele in parc, ca urmare a analizei facute, sunt propuse
pe laturile scurte ale terenului. Accesul principal dinspre sud-est, aflat la intersectia strazii Dr. Dumitru
Bagdasar cu bulevardul Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, va fi marcat printr-o esplanada care va face legatura
vizual cu zona din fata Academiei Militare si va prelua traseele pietonale care vin din zona rezidentiala a
cartierului Cotroceni. Esplanada va fi mobilata cu un joc de apa de tip fantana arteziana realizata la nivelul
pavimentului, banci asezate pentru odihna si iluminat general si de vegetatie. Accesul pietonal secundar va fi
din strada Dr. Nicolae Paulescu si va fi marcat de o esplanada de dimensiuni mai reduse, prelund traficul
pietonal din zona institutiilor de invatamant din zona si din aria rezidentiala.
Din bulevardul Prof. Dr. Gheorghe Marinescu datorita cotei joase, racordabile cu strada existenta, se
propune o alee pietonala si ocazional carosabila pentru activitati de intretinere a parcului, care pe de alta
parte defineste vecinatatea cu propietatile private din strada Gen. Atanasie Demostene. Urmand o curba de
nivel joasa cu o usoara panta, parcursul ei a fost lungit pana in zona de cea mai joasa cota, ajungand in
spatele espalanadei de festivitati propuse. Profitand de diferenta de cota, sub o zona a esplanadei se prevede
o constructie subterana cu o suprafata aproximativa de 250-300mp care va adaposti grupuri sanitare pentru
parc, spatii pentru personalul de intretinere al parcului si spatii tehnice pentru tablourile electrice, post trafo,
camere pentru acumulatorii aferenti sistemelor de captare a energiei solare, camera de servere pentru
sistemul de supraveghere al parcului etc. Accesul din aceasta alee joasa de pe latura de nord spre esplanada se
va face pe pachete de trepte cu inaltime mica si pe o rampa pentru accesibiltatea persoanelor cu dificultati
motorii. Tot in aceasta zona este propusa o zona de rampe concepute pentru activitati sportive pentru
adolescenti (skate, biciclete etc.). De-a lungul aleii, pe partea nordica se propune un parapet cu o inaltime
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de cca 1.8m, care sa preia limita de fund de lot a curtilor private si plantatii inalte de tip gard viu conifer
pentru a limita vizibilitatea spre zona privata in orice anotimp. Din loc in loc, in limita spatiului existent se
vor planta arbori cu inaltime mare si coronament fusiform, plopi.
Servitutea de trecere impusa prin Sentinta Civila nr. 5476 din 11.08.2017 este rezolvata printr-o alee
carosabila tip fundatura cu acces din strada Dr. Nicolae Paulescu care ajunge la adresa str. General medic
Atanasie N. Demostene nr.51A cu loc de intoarcere a autovehiculului. Aleea se va desfasura pe limita de
nord-vest a parcului si va defini vecinatatea cu proprietatile private din strada Gen. Atanasie Demostene
Cota acestei alei va fi cu aproximativ 7 m mai sus fata de aleea cu acces din bulevardul Prof. Dr. Gheorghe
Marinescu. Diferenta de cota se va prelua printr-o serie de platforme, scari si alei care vor face legatura
pietonal cu aleea de jos si cu esplanada de festivitati.
Parcurgerea lungimii parcului pentru pietonii grabiti care vor tranzita zona, dar si ca zona de promenada
urbana, se propune sa fie facuta pe o alee generoasa care va uni platormele acceselor de la cele doua capete
ale parcului si care va urma strada Dr. Dumitru Bagdasar. In zona terenului adminsitrat de Metrorex SA,
unde s-a executat recent o prisma de b.a., traseul va ocoli, izoland aceasta constructie spre zona de trafic
rutier. Aceasta alee va avea o latime de aproximativ 8m si va cuprinde in parcursul sau insule generoase
pentru plantarea liniei de stejari care vor proteja parcul de imaginea traficului rutier si in acelasi timp vor
oferi participantilor la trafic o imagine dinamica si estetica catre parc. Stejarii se vor alege in asa fel incat
cromatica frunzisului in parcursul anotimpurilor sa se diversifice si sa creeze spectacol. In timpul parcurgerii
acestei promenade, pietonul va avea in permanenta vizibilitate spre intreg parcul pe care il va putea admira
prin perspective inchise de plantatii de arbori. Pavimentul acestei alei va aduce un aspect urban de calitate,
din piatra fasonata de culoare deschisa, facand legatura cu arhitectura modernista a Academiei Militare de
vis-a-vis. Mobilarea promenadei se va face cu banci de odihna, corpuri de iluminat etc.
Spre strada Dr. Dumitru Bagdasar si spre bulevardul Prof. Dr. Gheorghe Marinescu aliniamentul trotuarului
actual este discontinuu si are un traseu cu unghiuri care demonstreaza inca odata destructurarea zonei la
nivel urban. Prin solutia propusa curba trotuarului va fi continua, asigurand vizibilitatea permanenta a
parcursului din fluxul rutier. O suprafata minima se va ceda din supfata pietonala pentru organizarea acestui
aliniament. De asemenea prin solutia propusa se doreste unificarea la nivel compozitional a traseului
pietonal intr-o alee unica de promenda cu diferentiere doar la nivel de paviment intre suprafata administrata
de ALPAB si domeniul public.
In cadrul parcului se propun alte alei de promenada care fac legatura intre diverse puncte de interes din
cadrul parcului aflate la diverse cote ale sistematizarii. Aleile principale din cadrul parcului se propun sa fie
facute din pavele inierbate pentru a pastra cat mai mult din caracterul verde al zonei. Alte alei in zona
crangului care coboara in amfiteatru se propun sa fie simple poteci de pietris pentru a pastra
caracterul «natural» al plantatiei de arbori.
 Organizarea functionala a zonelor parcului in concordonata cu profilul dominant de parc tematic
comemorativ
Din punct de vedere functional solutia propusa are o zonificare evidenta in plansele grafice.
Astfel este propusa o zona centrala atat prin pozitionare cat si prin reprezentativitate pentru profilul
dominant de parc comemorativ, din care se dezvolta concentric alte zone de interes si activitate.
- Zona centrala a esplanadei va concentra activitati festive, evenimente dar si o zona de promenada si
odihna. Va fi mobilata cu banci pe limita de nord, cu monumente de for public, corpuri de iluminat
general si arhitectural.
- Zona crangului care bordeaza esplanda pe partea sudica va fi o zona de contemplare si odihna, dar si
o zona de urmarire a evenimentelor din zona centrala. Va fi mobilata cu banci dispuse radial in jurul
esplanadei cu lumina inglobata si corpuri de iluminat al vegetatiei si coronamentului copacilor.
- Esplanadele de acces vor avea rol de preluare a traficului exterior spre parc si de redistribuire
interioara. Vor fi locuri de intalnire, de socializare. Vor fi mobilate cu banci, cu monumente de for
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public de mici dimensiuni cu inaltime maxima de 3m, elemente de limitare a accesului auto,
suporturi de biciclete, corpuri de iluminat general si arhitectural, cosuri de gunoi, etc.
- Zona aleii de nord va avea rol de promenada si acces utilitar. Va fi mobilata cu banci, cu elemente de
limitare a accesului auto, suporturi de biciclete, corpuri de iluminat general si de vegetatie, cosuri de
gunoi, etc. Din aceasta alee se va face legatura prin scari si rampe cu esplanada principala si cu accesul
pietonal si auto din strada Dr. Nicolae Paulescu.
- Zonele locurilor de joaca se vor diferentia, primul fiind propus spre amenajare in imediata apropiere
a esplanadei accesului sud-estic, spre vest si va fi organizat organic, intre plantatiile de arbori, in arii
diferentiate la nivel de pavimente. Se vor mobila cu obiecte accesibile copiilor, banci pentru adulti,
iluminat general. Al doilea loc de joaca va fi accesibil de pe aleea nordica si se va amenaja pe
diferenta de nivel intre esplanada de festivitati si alee. Va consta intr-o serie de rampe si parapeti
pentru skate-park si va fi dedicat copiilor de varste mai mari si adolescentilor.
- Zonele verzi interioare vor fi parcurse de trei alei principale cu rol de promenada, care vor uni
diverse puncte ale parcurilui si care vor fi mobilate cu banci, corpuri de iluminat general si al
vegetatiei, cosuri de gunoi, etc.
- Zona promenadei sudice, de-a lungului strazii Dr. Dumitru Bagdasar, va avea rolul preluarii traficului
pietonal de tranzit al zonei, dar si de promenada urbana. Va fi mobilata cu banci, cu elemente de
limitare a accesului auto, suporturi biciclete, corpuri de iluminat general si de vegetatie, cosuri de
gunoi, etc.
 Plantatii propuse - Infrastructura verde
Conceptul amenajarii plantatiilor in parc a pornit de la trei idei care au urmat sau au fost urmate dupa
caz, de solutille impuse de sistematizarea verticala si de celelalte restrictii. Astfel s-a avut in vedere :
- recuperarea arborilor existenti valorosi prin pastrarea pe pozitie a unora dintre ei si replantarea
altora ;
- pastrarea imaginii naturale de crang si coborare lina de panta in zona de sud-vest ;
- realizarea a doua aliniamente de arbori majore, unul spre strada Dr. Dumitru Bagdasar si unul pe
limita sudica a esplanadei centrale si a unui aliniament secundar de-a lungul limitei nordice a
parcului.
Astfel in amenajarea si structurarea plantatiilor in Parcul Centenarului rolul primordial revine arborilor
prin dimensiuni si longitivitate.
Vegetatia existenta se va asana si se vor inlatura toate plantele, arbustii si arborii parazitari sau bolnavi.
Talia arborilor (elementele cele mai inalte) va interveni in mod decisiv in gradarea spatiala a
compozitiei. Din punct de vedere al taliei se vor utiliza arbori diferentiati in raport cu scara si proportia
ansamblului fata de alte elemente ale compozitiei generale. Astfel se vor utiliza arbori de talie mare
pentru cele trei aliniamente descrise mai sus, care vor conferi peisajului un caracter de maretie si
perenitate in cadrul Parcului Centenarului.
In rest vegetatia propusa va fi mai libera si mai asemanatoare cu cea spontana. Plantele si arborii propusi
vor fi specii rezistente, autohtone care se preteaza zonei geografice a Bucurestilui, plantarea in situ fiind
aleasa si in functie de orientarea cardinala. Pe versantul nordic se propun plante care asigura stabilitatea
solului de tip rasinoase si alti arbusti cu o cromatica diversa. De-a lungul aleilor se propun borduri de
plante cu infloriri in diverse anotimpuri. Restul spatiilor verzi in functie de insorire se vor gazona sau se
vor utiliza plante inlocuitoare de gazon, liane de pamant. Se propune un sistem de irigatie integrat cu
picurare si jeturi in functie de tipul de plante care trebui udat si zona.
Vegetatia propusa are un caracter decorativ care rezulta din faptul ca prin plantatii se amelioreaza
aspectul urban prin corelarea spatiului verde natural cu mediul antropic.
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Prin schimbarea cromatica a frunzisului, prin desimea sau transparenta coroanei, prin forma si volumele
variate, vegetatia propusa in cadrul conceptului asigura calitatea peisajului urban aducând un plus de
valoare intregului areal.
 Participarea la resursa culturala a zonei
Asa cum rezulta din analiza evolutiei istorice, terenurile din care face parte si lotul parcului studiat au
fost zone desfiintate de constructii in perioada interbelica in vederea realizarii unor ansambluri, din care
nu s-au materializat decat cladirile Academiei Militare, ramanand destructurate pana in prezent.
Pornind de la planurile originale de sistematizare a zonei, propuse de arhitectul Duiliu Marcu, si
raportandu-ne la toate conditionarile din tema parcului propus si la situatia existenta, este sustinuta
realizarea unei separari a limitei nordice a parcului printr-o alee care sa preia relatia mai putin controlata
a fundurilor de lot ale propietatilor private. Aceeasi solutie este propusa si in planurile originale de
sistematizare a zonei in relatia cu tesutul construit existent.
In raport cu ansamblul Academiei Militare, amenajarea peisagera propusa doreste sa participe si sa
sustina arhitectura modernista a cladirilor. Tinand cont de calitatea si proportia cladirilor si a amenajarii
perimetrale a Academiei Militare, de-a lungul trotuarului de vis-a-vis se doreste plantarea unui
aliniament de arbori, de preferinta stejari, cu un coronament amplu, cromatic divers si dens si cu
inaltime mare, care sa creeze un front vegetal, intr-un dialog echilibrat cu frontul construit.
Pentru o mai buna relationare a amenajarii peisagere in relatie cu frontul construit al Academiei este
propusa o promenada cu o latime generoasa si cu un paviment de calitate care sa preia in balans
«mineralul» constructiilor monumentale.
La nivel de parcurs, singurul acces in cadrul ansamblului Academiei Militre din strada Dr. Dumitru
Bagdasar este in relatie cu intersectia strazii dr. Nicolae Paulescu. Astfel prin amenajarea peisagera
propusa se doreste preluarea acestei directii de traversare, ce poate fi optimizata si de scuarul existent in
intersectie. Astfel traseul pietonal va parcurge trotuarul sudic al strazii, scuarul, si va fi preluat de
pietonalul propus si imediat de pasarela orientata pe aceasta directie cu preluare spre scuarul central de
festivitati.
Prin solutia propusa in amenajarea peisagera s-a urmarit optimizarea relatiei structurii monumentale a
cladirilor Academiei Militare cu spatialitatea propusa la nivel de vegetatie si de alei, de gasire a unor
legaturi si trasee in contextul existent urban si de preluare a anumitor propuneri de rezolvare urbanistica
a spatiului din perioada interbelica, viabile in contextul actual.
2.1. Bilant teritorial
Steren – suprafata propusa spre amenajare prin concurs
Steren – suprafata in administrarea ALPAB
Steren – suprafata studiata (include suprafata trotuarelor perimetrale)
Steren – suprafata trotuar remodelat pentru integrarea in pietonal
Steren – suprafata trotuar remodelat pentru alinierea la suprafata carosabila
S constructie supraterana existenta Metrorex

11974,00 mp
11496,00 mp
12905,00 mp
705,00mp
226,00mp
18,00 mp

BILANT TERITORIAL PENTRU TEREN PROPUS SPRE AMENAJARE PRIN CONCURS
Nu se propun constructii supraterane
DETALIERE BILANT SUPRAFETE
S verde
6009,00mp
Sc platforme pietonale dalaj piatra
1200,00mp
Sc alei dalaj piatra (pietonal)
1600,00mp
Sc alei dale inierbate
225,00mp
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Sc rampe beton amprentat pentru zona de skate park
Sc scari si rampa accesibilitate
Sc teren loc joaca
Sc alei betonate carosabile
S luciu apa
TOTAL

600,00mp
380,00mp
235,00mp
1560,00mp
165,00mp
11974,00 mp

Folosinta teren: Spatiu verde intravilan - PARC
Regim de inaltime - amenajari peisagere si structuri subterane
Hmax monument for public = 10.00-15.00m
Constructie subterana anexa
Se propune construirea unui spatiu subteran cu acces din aleea de nord, sub platforma espalanadei
centrale cu o suprafata aproximativa de 250mp. In acest spatiu se vor amenaja grupuri sanitare pentru
parc, spatii pentru personalul de intretinere, spatii tehnice.
Constructie supraterana existenta – Metrorex
Constructie existenta in suprafata de aproximativ 18 mp care se va terasa pe laturile aceptate si se va
imbraca in plantatii.
Pasarela pietonala
Pasarela pietonala va avea forma unui pod in arc. Din punct de vedere constructiv va fi o structura de
beton armat si structura metalica. La partea superioara, parapeti, mana curenta si accent cap pod se
propun intr-o lucrare de arta care sa creeze o imagine vegetala si in acelasi timp sa marcheze accesul spre
Academia Militara.
Fantana arteziana
Fantana va avea o forma circulara in plan, cu diametrul aproximativ 5m. Se va amplasa in pavimentul
esplanadei de acces sud-estic.
Jocul de apa va fi relativ simplu, compus dintr-un jet central mai puternic si dens si o retea de jeturi
perimetrale.
Luciu de apa
Se propune un luciu de apa in jurul esplanadei centrale, pe latura sudica cu o latime de cca 3m si o
adancime minima de cca 0,6-0,8m. Zona va fi amenajata cu rocarie spre amfiteatrul natural. Apa se va
filtra si se va improspata printr-un sistem de circulatie automatizat.
Monumente de for public
Se propune un obelisc de 10-15m inaltime amplasat pe esplanada centrala, descentrat spre sud ca
amplasare.
Se propun circa 4 amplasamente pentru monumente de for public cu o inaltime maxima de 3m.
Soclurile statuilor se vor amplasa in zona acceselor in parc si vor fi dispuse cu precadere in zona verde. Se
propune studierea amplasarii acestora in functie de tip, material si mod de vizibilitate (bust, placa, piesa
abstracta etc.). Soclurile statuilor se vor placa cu piatra sau beton aparent in functie de caracterul
monumentului si studiul de amplasare.
Mobilier parc
Mobilierul urban va fi confectionat din lemn tratat si piese metalice galvanizate si vopsite in camp
electrostatic.
Mobilierul urban se va dispune confrom planului de mobilare. Va fi compus din banci, cosuri de gunoi,
panotaje, suporturi de biciclete, cismele si mobilier pentru locurile de joaca. Suporturile pentru mobilier
vor fi realizate din beton simplu.
11
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Corpuri iluminat urban
Corpurile de iluminat urban vor avea o alura modernista. Vor fi rezistente la uzura mecanica si la
umiditate. Vor fi echipate cu becuri LED cu lumina calda. Fundatiile stalpilor de iluminat vor fi din
beton armat, de tip izolat. Cota de fundare va fi sub -1.00m de la cota terenului amenajat. Suporturile
pentru corpurile de iluminat vor fi realizate din beton simplu.
Alei
Aleile vor fi pavate cu piatra naturala, pavimente inierbate si betoane amprentate carosabile. Aleea
pietonala si esplanadele de acces in parc vor fi pavate cu piatra aderenta. Esplanada centrala se va pava cu
dale de piatra de mari dimensiuni in sistem inierbat. Locurile de joaca pentru copii vor fi amenajate cu
tartan turnat.
2.2.Bilant al mobilierului urban si al monumentelor de for public
Bancheta
Banca tip 1
Banca tip 2
Banca tip 3
Panou informatie
Cos gunoi
Fantana apa potabila
Suport biciclete
Mobilier loc joaca
Corp iluminat tip 1 h=4-6m
Corp iluminat tip 2 h=10-12m
Proiector vegetatie
Proiector monumente for public

5 buc
20 buc
20 buc
30 buc
4 buc
45 buc
4 buc
4 buc
6 buc – ansambluri
34 buc
52 buc
60 buc
12 buc

12
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2.3. Bilant al arborilor si arbustilor pe specii si categorii

13
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2.4Bilant al speciilor anuale, bienale pentru bordura si covor floral

14
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Concurs de soluții. Amenajarea peisagistică a Parcului Centenarului (FM1618)

- Concept propus: Fluxul Timpului. Calea Memoriei Concept şi compoziţie. Soluţia propusă pentru amenajarea Parcului Centenarului este centrată
pe transformarea sitului într-un spaţiu emblematic al Bucureştiului şi al României prin evidenţierea
unor simboluri ale Marii Uniri de la 1918. Conceptul Fluxul Timpului. Calea Memoriei reprezintă o
sinteză spațială și temporală a unor locuri și momente istorice marcante în procesul de unire a
tuturor românilor într-un singur stat. Din punct de vedere stilistic şi compoziţional, parcul este
împărțit în trei zone tematice majore: Memorialul Întregitorilor – în zona centrală, Esplanada
Transilvaniei – în zona de vest și Poarta Basarabiei – în extremitatea estică. Cele trei spații sunt
conectate la nivel funcțional printr-un ax longitudinal cu o ușoară pantă, ancorat în contextul
urbanistic şi arhitectural al amplasamentului. Compoziţia peisagistică propusă pune în valoare relieful
existent pe sit și este integrată în structura urbană caracteristică zonei protejate nr. 77, iar cele trei
arii tematice sunt constituite diferenţiat la nivel funcțional și estetic. Din punct de vedere ambiental,
zonele sunt legate între ele prin intermediul unui curs de apă, care pornește din Esplanada
Transilvaniei, traversează Memorialul Întregitorilor și are ca punct terminus Poarta Basarabiei, unde
se ramifică în mai multe brațe cu jocuri de apă care marchează intrarea principală în parc. Traseul
cursului de apă exprimă rolul istoric și identitar al provinciilor de la apus și de la răsărit în formarea
identității statale românești. Astfel, cursul de apă izvorăște din Esplanada Transilvaniei pentru a
evoca regiunea ca nucleu al idealului unității naționale, iar ramificarea și vărsarea cursului de apă în
zona Poarta Basarabiei simbolizează regăsirea originilor în străvechea cultură Cucuteni, concentrată
de-a lungul Prutului și Nistrului. Un alt element de unitate spațială a celor trei zone tematice este
reprezentat de compoziția vegetală care cuprinde grupuri compacte de arbuști de talie mică și plante
floricole perene cu valoare simbolică specifică pentru fiecare spațiu în parte.
Memorialul Întregitorilor. Ansamblul are ca element compozițional central Monumentul
Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria situat în centrul unui bazin circular. În centrul monumentului
este propusă o flacără veșnică în memoria suveranilor României Mari, a armatei române și a tuturor
celor care au luptat pentru înfăptuirea Unirii. În jurul bazinului se află “Calendarul vegetal memorial”
care cuprinde 8 specii de plante floricole perene. Fiecare 2 specii sunt decorative într-unul din cele 4
anotimpuri ale anului pentru a comemora evenimentele majore ale primului război mondial, înscrise
pe un zid situat în dreptul cursului de apă care înconjoară ansamblul. Vegetația arborescentă este
compusă din conifere (Pseudotsuga menziesii), iar cea arbustivă din Pinus mugo și Berberis
thunbergii Atropurpurea pentru a evidenția caracterul memorial al ansamblului.

Poarta Basarabiei. Este situată în zona de Est a parcului și reprezintă principala intrare, fiind
situată în vecinătatea Pieței Eroilor. Este cea mai amplă suprafață pavată din parc și cuprinde locuri
de ședere orientate către rigolele ramificate și jocurile de apă. Trecerea peste cursul de apă se face
prin zone acoperite de sticlă, iluminate pe timpul nopții. Vegetația care definește identitatea
spațiului este compusă din mesteceni (Betula pendula) și graminee (Pennisetum alopecuroides)
asociate cu maci (Papaver somniferum), profilate pe grupuri compacte de Cornus alba Sibirica.
Esplanada Transilvaniei. Se află în partea superioară a sitului și cuprinde o mică piațetă ovală
în centrul căreia se află bazinul de unde izvorăște cursul de apă memorial, fiind înconjurată de plante
aromatice și de o peluză. Esplanada este delimitată printr-o bancă circulară situată la marginea
suprafeței gazonate și de plantațiile de cer (Quercus cerris), hortensii (Hydrangea macrophylla) și
Buxus sempervirens, dispuse în cercuri concentrice.
Accesibilitate. Circulaţia pietonală este concepută în raport cu vecinătăţile, cu principalele
trasee pietonale şi obiective din proximitatea sitului, fiind integrată în sistemul pietonal urban. Este
asigurată accesabilitatea publicului prin 4 puncte: accesul principal dinspre Piaţa Eroilor, 2 accese
secundare din str. Dr. Dumitru Bagdasar şi 1 acces secundar din str. Nicolae Păulescu. Toate punctele
de acces oferă o legătură directă cu aleea principală a parcului (axul central).
Funcţiuni şi dotări. Din punct de vedere funcţional, amenajarea propusă este adresată
locuitorilor şi turiştilor de toate categoriile de vârstă, oferind posibilitatea desfășurării unor activităţi
variate. Dotările parcului sunt distribuite astfel încât să asigure un echilibru funcţional, în acord cu
sistematizarea circulaţiei, precum şi în funcţie de dispunerea faţă de vecinătăţi. Toate cele trei zone
principale ale parcului permit organizarea de evenimente cu caracter educațional, social, cultural și
militar.
Priza de ventilație. Structura supraterană a centralei de ventilație pentru Magistrala M5 este
propusă spre amplasare pe terenul care aparține SC Metroul SA, în apropiere de zona Poarta
Basarabiei. Dimensiunile și amprenta la sol a prizei de ventilație sunt în concordanță cu normativele
de proiectare în vigoare.
Compoziția vegetală propusă cuprinde plante specifice fiecărei zone, adaptate totodată
condiţiilor de mediu din Bucureşti. Vegetaţia oferă o gamă cromatică largă, cu o serie de nuanţe
dominante, în fiecare perioadă a anului existând mai multe specii decorative prin flori, fructe, frunziş
sau scoarţă, după cum rezultă din tabloul variației sezoniere a speciilor. Aceasta este dominată de
foioase, dar cuprinde şi accente de conifere şi/sau sempervirescente în principal în zona
Memorialului Întregitorilor, care asigură un echilibru vizual în sezonul rece.
Elementele arhitecturale propuse au o pondere redusă în suprafaţa totală şi un caracter
minimalist, materialele dominante fiind betonul, oțelul și lemnul cu diferite variante de finisare.
Printre elementele construite se numără: bazine decorative din beton, izvoarele şi rigolele cursurilor

de apă din oţel, zidurile de sprijin realizate din beton armat. Aleile din parc și piațetele sunt realizate
din dale de beton aparent.
Sistemul de iluminat cuprinde corpuri înalte distribuite în tot perimetrul parcului şi o serie de
corpuri de iluminat ambiental, alimentate cu energie solară, care variază în funcţie de ariile tematice.
Sustenabilitatea propunerii este reflectată de: promovarea identităţii naţionale, mixitatea
funcţională, caracterul educaţional, incluziunea socială și dezvoltarea comunității locale,
biodiversitatea ridicată, impactul redus asupra mediului, iluminatul orientat către sol și
managementul apelor pluviale.

Bilanț 1 – Suprafețe
Suprafețe construite (alei, piațete, ziduri de sprijin, piese de apă – bazine, rigole ambientale și jeturi
de apă, monument de for public) - 26,46% (3.168 mp)
Suprafețe plantate cu specii floricole perene și specii arbustive de talie joasă - 36,25% (4.340 mp)
Suprafețe înierbate - 37,29% (4.465 mp)
Suprafață totală zonă studiu – 11.974 mp

Bilanț 2 – Bilanț al vegetației arborescente pe specii și categorii
Exemplare propuse:
Pseudotsuga menziesii (h=6 m) x 18 buc.
Pinus nigra (h=5m) x 6 buc.
Betula pendula (h=6m, circ.=14/16 cm, de preferință multitulpinali) x 23 buc.
Liquidambar styraciflua (h=4-5m, circ.=14/16 cm, de preferință multitulpinali) x 18 buc.
Quercus cerris (h=, circ.=16/18 cm) x 12 buc.
Total: 77 buc.
(h) = înălțimea arborelui la plantare;
(circ.) = circumferința trunchiului la plantare;
Numărul exemplarelor păstrate:
Acer campestre - 1
Aesculus hippocastanum - 7
Acer negundo - 10
Celtis australis - 12
Carpinus betulus - 1
Cornus mas - 6
Fraxinus excelsior - 20
Juniperus sp. - 1
Morus sp. - 7

Prunus cerasifera - 6
Pinus sp. - 6
Pseudotsuga menziess - 2
Quercus robur - 3
Robinia pseudoacacia - 1
Sambucus sp. - 1
Syringa vulgaris - 3
Tilia sp. - 2
Ulmu sp. - 9
Total: 108
Numărul exemplarelor defrișate:
Acer campestre - 1
Acer negundo - 33
Acer platanoides - 2
Aesculus hippocastanum - 2
Ailanthus altissima - 16
Carpinus betulus - 3
Celtis australis - 21
Cornus mas - 6
Fraxinus excelsior - 81
Juniperus sp. - 1
Juglans sp. - 1
Morus sp. - 15
Pinus - 15
Populus sp. - 3
Prunus cerasifera - 54
Pseoudotsuga menziesii - 9
Robinia pseoudoacacia - 7
Sambucus sp. - 5
Syringa vulgaris - 3
Tilia sp. - 1
Thuja sp. - 35
Ulmus sp. - 27
Total: 321
Bilanț 3 – Mobilier urban și monumente de for public
Bănci cu spătar, structură metalică și lemn x13 buc.
Bănci duble fără spătar, structură metalică și lemn x 12 buc. (zona Memorialul Întregitorilor)
Bancă circulară compusă din 4 bănci curbate cu spătar, structură metalică și lemn (zona Esplanada
Transilvaniei)
Locuri de ședere individuale cilindrice (zona Esplanada Transilvaniei) x 16 buc.

Bancă tip gradenă, structură metalică și lemn (zona Poarta Basarabiei) x 2 buc.
Monumentul Regilor Ferdinand I și Maria – localizat în centrul bazinului din zona Memorialul
Întregitorilor. Diametrul monumentului propus este de 3,00 m, iar înălțimea maximă de 1,70 m.
Zid comemorativ cu menționarea principalelor evenimente istorice din primul război mondial corelat
cu lunile anului – localizat în jurul Calendarului Vegetal din cadrul ansamblului Memorialul
Întregitorilor. Înălțimea zidului comemorativ cu menționarea evenimentelor marcante este de 1,50
m.

Concurs de solutii pentru amenajarea Parcului Centenarului din Bucuresti
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Concept: Fluxul Timpului. Calea Memoriei
1. Planuri organizare de ansamblu
1.1 Circulatii si accesibilitate
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Concept: Fluxul Timpului. Calea Memoriei
2. Plan concept de organizare si mobilare a parcului. Sc. 1/500
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MEMORIU DE PREZENTARE A SOLUTIEI DE ARHITECTURA

1. DETERMINARI
RELIEF
Terenul ales pentru amplasarea parcului are determinari de natura a ii face dificila
amenajarea. Cea mai importanta este relieful, de natura a sublinia pozitia adiacenta a
parcului fata de Academia Militara si orientarea sa catre spatele parcelelor din cartierul
Cotroceni. De asemenea, forma convexa a terenului il expune si face dificila
amenajarea unui spatiu care sa fie centrat pe sine.
Pentru a reusi crearea unui concept care sa poata trai autonom, nu intr-o relatie de
dependenta absoluta fata de esplanada Academiei Militare prezenta propunere ia in
considerare modificarea reliefului. Inevitabil, aceasta presupune si o interventie
radicala in privinta vegetatiei.
TESUTUL URBAN
Asa cum se poate observa si din plansa cu elementele ce fac obiectul atentiei in Zona
Protejata 77, exista trei grupuri de cladiri care sunt protejate : fatadele cladirillor
Academiei militare, fatadele blocurilor construite in anii 1960 si integral, cladirea
regimentului de garda al Palatului Cotroceni. Nu se protejeaza esplanada Academiei
Militare ceea ce poate sugera o ulterioara reamenajare/ completare in zona joasa a
Pietei, nu se protejeaza elemente de tesut urban.
De altfel terenul a fost reconfigurat la
constructia Academiei Militare si nu a suscitat
interesul unei amenajari ulterioare. (foto

2

martie 1941).
Luand in considerare aceste date proiectul
este orientata catre completarea sistematizarii
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verticale initita prin crearea ansamblului monumental dedicat Armatei si zilei de 23
August.
Traficul catre si dinspre Cartierul Drumul Taberei a transformat cele doua bretele
laterale ansamblului Academiei Militare in axe de prima importanta ale orasului. Relatia
lor cu Ansamblul Statuar este insa una dezechilibrata. Geometrizarea suplimentara a
reliefului, realizarea unui al doilea pinten de poarta, pe latura opusa a drumului poate
reechilibra respectiva relatie.
Celelalte elemente care pot participa la constructia parcului sunt cornisa dealului si
traficul pietonal de loisir intre platoul superior si cel inferior.
2. DESCRIEREA SOLUTIEI
RELIEF
Interventia propusa creaza o geometrie de tip duna, compusa dintr-o forma convexa
(platoul superior amenajat) si una concava (zona joasa dinspre spatele lotizarii. In
plansa 1 este expusa geometria si zonele de completare, respectiv sapatura.
Suplimentar cele doua extreme – superioara si inferioara – sunt amenajate, una ca
platou – belvedere si cealalta ca ochi de apa (permitand si eventualitatea preluarii unor
surse de apa (subterana sau pluviala).
Suplimentar, pe creasta ce separa cele doua forme geometrice, s-a creat axa
monumentala compusa din scarile de acces catre ediculul numit Roza Vanturilor.
RELATIA CU ESPLANADA ACADEMIEI
Relatia cu elementele monumentale ale esplanadei se face prin raportarea la doua
aliniamente importante, fatada cladirii principale a Academiei si aliniamentul
basoreliefului monumentului.
Turnul celor o suta de trepte urmeaza a fi sublinierea aliniamentului fatadei si face
legatura dintre aceasta si fatada mult mai putin prezenta in compozitie dar foarte
importanta, a blocului de pe partea opusa a strazii, aflat in planul al doilea.
Pintenul « de poarta » creat ca postament pentru edicul creaza legatura cu basorelieful
grupului statuar. Aflat in retragere fata de basorelief, permite intelegerea atat separata
2
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cat si in comun a celor doua amenajari. Se propune de asemenea dezvoltarea catre
latura joasa a parcului a acestei relatii prin crearea unui zid care lonjeaza scara de
acces catre platoul superior ; acesta ar putea deveni support pentru un basorelief in
situatia unei interventii de completare a decoratiilor de pe pinioanele cladirii Academiei
Militare ; suplimentar, finalizarea acestei intentii se face cu poarta de acces in parc,
retrasa fata de aliniamentul zidului decorativ principal, pierduta in vegetatie, dar
prezenta prin acuzarea tipului de arhitectura monumentala si prin pastrarea inaltimii.
Rapelul unei asemenea colonade este la piete istorice clasice.
100 DE ARBORI, GRID
Amplasarea a 100 de arbori valorosi si a caror plantare sa constituie o piatra de hotar
catre urmatoarul centenar este conceptul primordial al prezentei solutii. Intentia nu
este de a crea monotonie si unitate vizuala ci, din contra, prin amplasarea lor pe o
trama ortogonala, a sublinia cifra de o suta intr-un mod subtil si neostentativ dar, in
acelasi timp, foarte legat de traditii istorice (plantarea de arbori de catre domnitori
legendari, relatia speciala cu padurea, etc.)
Exista in intentia indusa de tema de concurs propunerea de a pastra partial macar,
vegetatia existent ape teren. Am optat pentru aceasta radicala din mai multe motive.
Plantarile de plante valoroase au fost realizate punctual – vezi plantatia de pini sau cea
de thuya, sau aleator – in relatie cu strada. In acelasi timp, mare parte din exemplarele
valoroase sunt compromise de lipsa de ingrijire (vezi platanii sau pinii). Reiteram ideea
ca realizarea unui parc care sa nu fie un buzunar al esplanadei Academiei Militare
presupune si sistematizare verticala si aceasta presupune si inlocuirea vegetatiei
existente.
CAMERE VERZI SI SPINA VERDE A DUNEI; ANTECAMERA PARCULUI, LACUL,
AXUL MONUMENTAL – TREPTELE SI EDICULUL, PLATOUL CU TURN, PARCUL
DIN PARC – ROSARIUM
Amplasarea grulpurilor de arbori pe teren ia in considerare realizarea unor unitati
(camere verzi) cu personalitati diferite care sa aduca o scara a proportiilor intima
utilizatorului. Amplasarea camerelor verzi se face in functie de traseul ales pentru
parcurgerea parcului.
3

19MM69
Traseul monumental, cel care lonjeaza strada incepe cu holul de acces, care are ca
element central poarta de acces si care este mobilat cu artari rosii. Acestia ghideaza
vizitatorul si pe scara monumentala catre edicul. Ediculul este sustinut de plantatia de
frasini care constituie si un accent inainte de accederea catre platoul superior. Platoul
superior este tratat ca o belvedere clasica, cu o plantatie de pini umbrela (intentie déjà
prezenta la prima plantare).
Traseul verde incepe tot in holul portii dar se continua catre camera lacului, populat
cu mesteceni. Se trece apoi prin accentul zonei de plimbare de sub platan si se accede
in rosarium care este plantat cu carpeni toaletati geometric. De aici se trece catre zona
inalta a parcului cu capat de perspectiva molizi rosii si al doilea platan. Plimbarea se
incheie tot pe platoul belvedere, in preajma turnului, cu invitatia de a urca cele 100 de
trepte pentru a admira orasul de pe platforma turnului.
Pe linia dorsala a « dunei » este amplasata o linie de deuzia si rhododendroni care o
subliniaza si creaza orizontul pentru cele doua parcursuri. In completarea acestei
bariere verzi se propune sublinierea formei concave cu « nervuri »

realizate din

berberis si pyracantha.
Inspre strada se propune o plantatie de trandafiri care sa faca legatura cu piata
Academiei Militare.
Peluzele sunt amenajate cu gazon de umbra punctata cu Pittosporum pitic al carui rl
important este de a impiedica crearea de carari.
Plantatiile sunt completate cu zonele marginale pentru care s-a optat pentru arbusti
mari permanent verzi (prunus lauroceratus, ilex, thuya, yuniperus)
ROZA VANTURILOR, TURNUL CELOR 100 DE TREPTE, LACUL, COLONADA,
PRELUNGIREA BASORELIEFULUI
Elementele de arhitectura din parc sunt minimale si se refera strict la relatia cu
Academia Militara.

4

19MM69
Poarta de acces este o colonada care repeta intr-un mod simplificat conceptul clasic al
utilizarii unui portic pentru a trece dinspre o piata minerala catre o zona verde ;
arhitectura este voit in stilul neoclasic al anilor 1930 de inspitratie italiana. Materialul
folosit este unul similar calcarului de Albesti utilizat la realizarea ansamblului Academiei
Militare.
Scarile monumentale sunt insotite de zidul de propilee care raspunde compozitiei pietei
majore. In mod asemanator si aceste elemente sunt din calcar similar celui de Albesti.
Vegetatia este prezenta pentru a pondera excesul de emfaza a arhitecturii si a conduce
prin firul rosu al coroanei artarilor catre Roza Vanturilor.
Roza Vanturilor este un edicul circular deschis, neacoperit care are in mijloc un ochi de
apa. Coloanele sale sunt aripi aerodinamice care se rotesc in jurul axelor putand fi
rotite atat de vant cat si de utilizatori. Astfel, arhitectura sa este voit in permanenta
schimbare permitand sau nu accesul vizual catre ochiul de apa. Edificiul este plasat pe
bisectoarea care leaga unghiul format de aliniamentele strazii si a basoreliefului cu
centrul virtual al pietei majore.
Turnul celor o suta de trepte este o constructie care acuza parcursurile initiatice de
tipul celor concepute de M. C. Escher. Interiorul sau, netratat aici poate fi tratat precum
Turnul Dezrobirii Basarabiei realizat de Octav Doicescu.
3. BILANT DE SUPRAFETE
S teren studiat = 11.974 mp
Stotala alei, pavaje propuse = 8439 mp, din care:
Spiatra naturala (similar Albesti) = 3142 mp
Scovor de piatra naturala = 5144 mp
Sspatiu verde (gazon) = 3492 mp
Soglinzi de apa = 196 mp
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4. BILANT AL ARBORILOR SI VEGETATIEI JOASE
Arbori existenti care se defriseaza = toti copacii existenti, cu exceptia a 32 de thuya
aflati la intersectia intre str.N.Paulescu cu str.Dr.D.Bagdasar.
Arbori existenti care se pastreaza (thuya) = 32 bucati
Arbori noi care se planteaza = 100 bucati din diferite specii, conform plansei de
amenajare peisagera
Vegetatie cu inaltime mica (tufe) = 500 bucati din diferite specii, conform plansei de
amenajare peisagera
5. BILANT MOBILIER URBAN
1. Banchete jumelate 150x250cm, alcatuite din soclu de beton armat spalat+finisaj
rigle de lemn 8x8x25cm, conform detaliu din plansa de concept - 19 bucati
2. Banchete simple 75x250cm, alcatuite din soclu de beton armat spalat+finisaj rigle
de lemn 8x8x25 cm - 19 bucati
3. Corp de iluminat metalic tip felinar, montat in spatiul verde, conform detaliu din
plansa de concept - 66 bucati
4. Corp de iluminat incastrat in pavaj, conform detaliu din plansa de concept - 40 bucati
5. Corp de iluminat tip aplica montat pe zid/parapet - 4 bucati
6. Gratar din fonta 150x150cm protectie copac, montati la toti copacii care nu intra in
spatiul verde - 68 bucati
7.Cos de gunoi, metal + lemn, conform detaliu din plansa de concept - 40 bucati
8. Gard limita de proprietate, montat pe limita de proprietate catre parcelele de
locuinte, h=2.00m - 260 ml.
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LIMITA DE PROPRIETATE

EDICUL-FANTANA ,,ROZA VANTURILOR"
Hmax = 10.50 m

GRINDA CORONAMENT H=1.00M
- grinda BA
- placaj piatra naturala 2cm
- mortar suport piatra

LIMITA DE PROPRIETATE

JARDINIERA PE TREPTE 190x190 cm :
- carcasa BA 15 cm
- placaj piatra naturala 30x60x2 cm
- hidroizolare la interior
- gratar de fonta protectie copac 150x150 cm

SCARA MONUMENTALA:
ARIPI ROTATIVE
DIN TABLA DE - placaj piatra naturala 30x60x3 cm
- mortar de poza suport piatra
CUPRU
- treapta beton simplu
H= 9.20 M
- placa BA 20 cm
- strat suport nisip 15cm
- strat suport pietris 15 cm
- pamant compactat

PLATFORMA COTA +15.00 M
- balustrada sticla securizata
h=1.00m
- structura BA (diafragme, plansee, rampe)
- placaj piatra naturala 2 cm grosime
- mortar suport piatra

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

1997.99

TURNUL CELOR 100 DE TREPTE
H=15.00 m

TURNUL CELOR 100 DE TREPTE
H=15.00 m

TURNUL CELOR 100 DE TREPTE
H=15.00 m
LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

EDICUL-FANTANA ,,ROZA VANTURILOR"
Hmax = 10.50 m

EDICUL-FANTANA ,,ROZA VANTURILOR"
Hmax = 10.50 m

PLATFORMA + TREPTE DE ACCES:
-placaj piatra naturala 3 cm
- mortar de ciment suport piatra
- placa BA 15cm
- strat suport nisip 15 cm
- strat suport pietris 15 cm
- pamant compactat

BAZIN CU APA FANTANA VANTURILOR:
- oglinda de apa 60 cm
- placaj piatra naturala 2 cm
- mortar suport piatra
-hidorizolatie
- cuva BA 20 cm
- strat suport nisip 15 cm
- strat suport pietris 15 cm
- pamant compactat

GRINDA CORONAMENT H=1.00M
- grinda BA
- placaj piatra naturala 2cm
- mortar suport piatra
ARIPI ROTATIVE DIN TABLA DE CUPRU
H= 9.20 M

CUVA BAZIN OGLINDA DE APA
H=30CM

BALUSTRADA SCARA:
- perete BA 20cm
- placaj piatra naturala 30x60x2 cm pe ambele fete
JARDINIERA PE TREPTE 190x190 cm :
- carcasa BA 15 cm
- placaj piatra naturala 30x60x2 cm
- hidroizolare la interior
- gratar de fonta protectie copac 150x150 cm
TROTUAR EXISTENT

SCARA MONUMENTALA:
- placaj piatra naturala 30x60x3 cm
- mortar de poza suport piatra
- treapta beton simplu
- placa BA 20 cm
- strat suport nisip 15cm
- strat suport pietris 15 cm
- pamant compactat

PAVAJ PIATRA NATURALA ECHIVALENT PIATRA DE ALBESTI
- piatra naturala 30x60x3 cm
- mortar de ciment suport piatra
- placa BA 20cm
- strat suport nisip 15cm
- strat suport pietris 15 cm
- pamant compactat

GRATAR DIN FONTA PROTECTIE COPAC

POARTA DE ACCES IN PARC-COLONADA
- Perete BA 30 cm
- placaj de piatra naturala echivalent Albesti
30x60x2 cm pe ambele fete

Alcatuire bancheta jumelata 150x250x90 cm:
- finisaj bancheta - rigle lemn 80X80X250Mm
- suport rigle lemn - teava 40x40mm
- soclu banca - beton armat, spalat

100 de arbori

TURNUL CELOR 100 DE TREPTE
H=15.00 m
LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

intrare parc trotuar e

EDICUL-FANTANA ,,ROZA VANTURILOR"
Hmax = 10.50 m

100 de arbori

intrare parc trotuar e
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