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BLOCURILE-TURN  DIN  BUCUREŞTI∗ 

de acad. DINU C. GIURESCU 

Résumé 

Dans son étude Les tours de Bucarest l’auteur passe en revue, d’une manière sèche, scientifique, les 
blocs-tour de Bucarest dressés jusqu’en 2010, ainsi que ceux en état de projet, tout en mettant en évidence leur 
présence impropre auprès d’anciens monuments historiques de la capitale (comme, par exemple, l’Eglise 
Arménienne, l’hôpital Filantropia, la Cathédrale romano-catholique St. Joseph, etc.) et les conséquences de leur 
présence (la perte de l’équilibre architectonique de la zone à cause de leurs dimensions qui comblent les 
constructions voisines, la polluation de l’air par la circulation, toujours plus active, des voitures, etc.). 

La construction de ces tours a bénéficié d’un avis favorable du Ministère de la Culture et des Cultes, sans 
consulter des spécialistes, tels que les historiens, les historiens de l’art ou les architectes, désireux de conserver  
l’aspect décent de la ville et de respecter les normes historiques et architectoniques des constructions. 

C’est un processus qui n’a pas tenu compte de l’intérêt public, l’intérêt des anciens propriétaires expropriés  
des terrains sur lesquels se dressent ces monstres en glace et béton, ou l’intérêt des habitants de la capitale qui ont été 
privés des espaces verts disparus et qui sont tombés victimes de la polluation et du mauvais goût. 

Keywords: skyscraper, office building, Bucharest. 
 

Blocurile-turn au apărut de vreo 10 ani în peisajul bucureştean, ca un element insolit. 
Prezenţa lor se datorează dorinţei de câştig a investitorilor imobiliari, prin exploatare pe 
verticală a spaţiului existent. Ele sunt destinate îndeosebi birourilor. 

Mediul de afaceri are nevoie de birouri de ultimă generaţie. Calitatea acestor birouri se 
dobândeşte prin felul cum sunt construite şi dotate, nicidecum prin înălţimea la care sunt 
situate. 

Faptul este demonstrat de sediile numeroaselor bănci din Piaţa Victoriei şi din jurul ei, 
situate toate, fie în blocuri înălţate până în decembrie 1989, fie mai ales în ultimul deceniu. 
Toate aceste clădiri se înscriu – cu o singură excepţie – în registrul de înălţime de P + 10, 
stabilit ante 1989. 

Mediile de afaceri nu au nevoie de blocuri-turn, ci de spaţii „la zi” pentru birouri. 
Locuitorii Capitalei – în proporţie de 99,90% nu au nevoie de ele chiar dacă unele sunt 

destinate locuinţelor. Preţul unor asemenea apartamente de bloc turn este de negândit pentru 
oamenii cu venituri normale, chiar dacă ar agonisi o viaţă întreagă. 

Consecinţele ridicării blocurilor-turn: 
– rup echilibrul arhitectonic al zonei copleşind prin dimensiunile lor toate construcţiile 

învecinate; 
– determină o circulaţie sensibil sporită a autovehiculelor, cu poluarea corespunzătoare; 
– determină, în scurtă vreme sau pe termen mediu, crearea unor căi de acces noi cu 

dărâmările corespunzătoare. 

                                                 
∗ O primă versiune a articolului de faţă a apărut în volumul Dinu C. Giurescu, Arhitectura Bucureştiului 

încotro, ediţie îngrijită de Silvia Colfescu, Editura Vremea, Bucureşti, 2010. 
 

STUDII ŞI CERCET. IST. ART., ARTĂ PLASTICĂ, serie nouă, tom 1 (45), p. 235–259, Bucureşti, 2011 
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Prezentarea de faţă arată blocurile turn construite până în 2010 (A) şi cele aflate în 
proiect (B). 

A. BLOCURILE-TURN CONSTRUITE 

1. Bucharest Financial Plaza (blocul fost Bancorex). Construit în 1995-1997 de 
Bancorex (lichidată între timp), ca sediul central al său. Prima clădire cu birouri de clasa A 
din România. 3S + P + 17E = 83 metri înălţime. Clădirea este utilizată mai ales de BCR 
(Banca Comercială Română, succesoare a Bancorex) cu spaţii închiriate de Reuters-
România, British Airways, ABB…1 

 

 
Fig. 1 a. Bucharest Financial Plaza văzut de pe Str. Domniţa Anastasia; în prim 
plan se vede Muzeul Gh. Tattarescu, în plan secund, în dreapta, se vede cupola 
          Palatului C.E.C. şi acoperişul Ministerului de Interne, foto ASI. 

                                                 
1 Daniela Ivan, Turnurile Bucureştiului, în Jurnalul Naţional, nr. 499, 6 iulie 2006, p. 4 (indică special). Se va 

cita Daniela Ivan, Turnurile. 
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Fig. 1 b. Bucharest Financial Plaza văzut de pe Calea Victoriei, foto ASI. 

 
Turnul se vede prea puţin dinspre Calea Victoriei (unde are intrarea principală) 

deoarece terenul este în pantă iar baza turnului se află mult mai jos decât nivelul trotuarului 
de pe Calea Victoriei. Construcţia-turn se detaşează însă vizibil când este privită dinspre 
Splaiul Independenţei (Cheiul Dâmboviţei). (Foto 1 a, b) 

2. Millenium Estate (lipit de Biserica Armenească): 4S + P + 18E + 1 etaj tehnic, 80 
metri înălţime de la sol. 

A fost primul „experiment” al construcţiei unui bloc-turn lângă un monument istoric – 
Biserica Armenească, pe bd. Carol I. În anul 2000 a început construcţia2. 

Fundaţia blocului, săpată la 28 metri adâncime, a afectat grav rezistenţa zidurilor 
Bisericii şi a clădirii parohiale. Într-o singură noapte ambele clădiri au prezentat crăpături 
mari. 

Nu ştim cum s-a muşamalizat toată situaţia. Comunitatea armenească este numeric 
prea puţin importantă. Presa nu s-a oprit prea mult asupra „incidentului”. 
                                                 

2 Daniela Ivan, Turnurile. 
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Fig. 2 a. Millenium Estate văzut de pe bulevardul Carol I;  

în dreapta se vede Biserica Armenească, foto S. Chiţu. 
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Fig. 2 b. Millenium Estate văzut de pe bulevardul Carol I;  
în prim plan se vede Biserica Armenească, foto S. Chiţu. 
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Fig. 2 c.  Millenium Estate văzut de pe strada Armand Calinescu, foto S.Chiţu. 

 
Ar fi cazul să se publice avizul Comisiei Monumentelor Istorice de pe lângă 

Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC), deoarece legea nu îngăduie construcţii în imediata 
apropiere a unui monument istoric omologat3. 

Oricum ar fi, MCC a dat aviz favorabil construirii turnului. (Foto 2 a, b, c) 

                                                 
3 George Damian, Experimentul nefericit de la Biserica Armenească, în Ziua, 18 aprilie 2006, p. 5 

(publică Eveniment). 
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3. Charles de Gaulle Plaza, turn aproape cilindric, cu 15 etaje + 5 nivele în subsol cu 
350 locuri de parcare. Spaţiul este utilizat de companiile de telefonie mobilă Vodafone şi 
Connex şi de băncile Raiffeisen şi HVB4. 

Clădirea masivă domină şi striveşte arhitectura din jur, atât aceea din Piaţa Charles de 
Gaulle (fostă Aviatorilor – I.V. Stalin – Adolf Hitler – Jianu), cât şi cele de pe şoseaua 
Aviatorilor (între statuia Aviatorilor şi Piaţa propriu-zisă). (Foto 3) 

 

 
Fig. 3. Turnul Vodafone văzut din Piaţa Charles de Gaulle, foto ASI. 

 

4. Sediul Central BRD – Société Générale constituit în 2003-2004; 3S + P + M + 18E 
+ etaj tehnic = 87 metri de la sol. Clădire dotată cu „sisteme complexe de securitate 
electronică”5. 

Clădirea se înalţă la marginea de vest a Pieţei Victoriei, la întâlnirea bulevardului Ion 
Mihalache (fost 1 Mai, fost Filantropia) cu bd. Nicolae Titulescu. BRD chiar a avut nevoie 
de 87 metri pe verticală pentru a-şi desfăşura activitatea? (Foto 4) 

5. Turnul de pe bd. Ion Mihalache, pe partea stângă, la circa 200 m de spital. 
Construcţie în curs de încheiere în 2010. 

Domină prin înălţime şi volum atât spitalul Filantropia cât şi toate clădirile 
înconjurătoare. 

Spitalul Filantropia este oricum prins între două blocuri turn, unul al BRD – Société 
Générale  şi cel arătat mai sus. 

                                                 
4 Daniela Ivan, Turnurile. 
5 Ibidem. 
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Fig. 4. Sediul B.R.D. Groupe Société Générale (stg.) şi turnul de pe Bd. Ion Mihalache (dr.) văzute din Piaţa 

Victoriei; cele două „strivesc” Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” şi Muzeul Ţăranului Român, foto ASI. 
 

6-7. Două blocuri de 18 etaje, plus subteran, sunt gata ridicate la intrarea esplanadei 
Romexpo (Piaţa Presei Libere, suprafaţă de 14.467 metri pătraţi plus 5.893 metri pătraţi 
obţinuţi din domeniul public). Beneficiar: Societatea tehnică anonimă Pantechniki (cu sediul 
la Athena, Grecia). 

În 22 decembrie 2000 societatea elenă primeşte în concesiune pe 49 de ani – sub 
semnătura primarului general Traian Băsescu – un teren de 7.234 metri pătraţi din domeniul 
privat al Municipiului Bucureşti. Doi ani mai târziu, cu aprobare similară, amintita societate 
elenă mai primeşte în concesiune alţi 7.233 metri pătraţi, în total 14.467. Cum însă 
întreprinzătorii aveau nevoie de un spaţiu suplimentar pentru lucrările lor subterane, ei mai 
obţin, tot în regim de concesiune, alţi 5.000 metri pătraţi dar de astă dată din domeniul public 
al Primăriei Capitalei. În total 19.467 metri pătraţi Cei 5.000 metri pătraţi se aflau pe intrarea 
principală a Romexpo. 

Pentru demararea construcţiilor au fost tăiaţi 106 arbori şi 39 arbuşti. Se pare că 
autorizaţia de defrişare a fost obţinută după ce copacii fuseseră doborâţi şi locul îngrădit. 

Proiectul a avut atunci toate aprobările, inclusiv de la arhitectul şef al Capitalei şi de la 
şeful departamentului lacurilor şi a parcurilor6. 

La începerea lucrărilor au protestat organizaţii neguvernamentale, una din ele fiind 
Eco-Civica. 

Redevenţa anuală plătită de antreprenorii imobiliari este de 500.000 dolari SUA pe an, 
sumă aproape simbolică dacă luăm în calcul beneficiile scontate. 

„Este cu totul nepotrivită construirea acestor turnuri în zona de intrare a Romexpo, 
zonă care trebuia să rămână neconstruită” – a precizat primarul sectorului 17. 

                                                 
6 Respectiv arh. Adrian Bold şi Virgil Cârstea. 
7 Domnul Andrei Chiliman. 
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„Nu am nimic împotriva clădirilor înalte, puteau să le facă în spaţiul Romexpo. Acolo 
unde sunt acum poziţionate, vor crea probleme mari de circulaţie, din cauza numărului mic 
de locuri de parcare aprobat de Consiliul General al Capitalei. Mai ales că zona este extrem 
de aglomerată”8. 

Intercontinental, construit în 1970 cu 25 etaje şi un subsol9, a fost prima clădire de 
această înălţime în Bucureşti. 

S-a integrat totuşi în zonă deoarece pe Bulevardul Brătianu (pe atunci Bălcescu) se 
află mai multe construcţii cu ± 10 etaje. Timp de 19 ani (1970-1989) turnul nu a constituit un 
model pentru „sistematizarea” urbană edictată de Nicolae Ceauşescu. 

B. PROIECTE DE BLOCURI-TURN AVIZATE 
(SAU ÎN CURS DE): CEL PUŢIN 20 

Situaţia pe teren prezintă următoarele coordonate generale: investitorii achiziţionează 
terenurile şi vin cu proiecte; Municipalităţile de sector, Agenţia Naţională de Sport, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului şi orice altă autoritate (Ministerul Culturii când este 
cazul) dau avize favorabile, inclusiv autorizaţie de construcţie. 

Astfel spus, regimul legal în materie de construcţii urbane este interpretat aproape 
întotdeauna în favoarea investitorului imobiliar. 

Cei interesaţi în proiect sunt „acoperiţi” cu toate semnăturile „necesare”. Cei ce 
semnează ştiu că nu sunt traşi la răspundere pentru interpretarea ce au dat reglementărilor 
legale! În aceste condiţii, asaltul asupra terenurilor disponibile şi a parcurilor Capitalei va 
continua. Până când? Până când nu se vor mai găsi terenuri „atractive” pentru construcţii. 

Proiectele de blocuri-turn se împart în două grupe: cele care au primit avize (sau în 
curs de) şi cele despre care avem numai simple informaţii. 

Multe din ele au trecut în întregime sau parţial prin filiera de avizări. 
N-a fost prea greu de obţinut avizele necesare, de la Consilierii municipali sau de 

sector, aleşi prin votul bucureştenilor, cât şi de la funcţionari ai statului român. 
Numărul acestor proiecte de blocuri turn este de peste 20. 
Odată construite, turnurile vor determina dărâmarea altor arii şi pe cale de consecinţă, 

distrugerea vechiului oraş. În plus, blocajele de trafic cu poluarea corespunzătoare, ar deveni 
aproape de nerezolvat. Situaţie agravată de lipsa spaţiilor verzi. 

Cine va folosi de pe urma lor? În niciun caz cele 2 milioane şi jumătate de locuitori ai 
Capitalei. Vor avea nevoie mediile de afaceri de toate aceste blocuri turn? 

29 etaje pe Ştrandul Tineretului 

În anul 2000, firma SC. Trigranit România SA10 a închiriat pentru 49 ani un teren al 
Statului român din Ştrandul Tineretului (Complexul sportiv Lia Manoliu): 11.986 metri 
pătraţi. Contractul nu prevede nici o clauză de reziliere. În schimb, arată modalitatea de a 
schimba destinaţia terenului. Capitolul din contract intitulat „Schimbarea utilizării şi 
Dezvoltare” precizează: „Chiriaşul intenţionează să solicite Consiliului Local al Municipiului 
Bucureşti reîncadrarea utilizării parcelei, chiriaşul intenţionează să construiască una sau mai 
multe clădiri… Proprietarul este de acord şi susţine intenţiile declarate ale chiriaşului. De 
asemenea va sprijini deplin aceste demersuri.” (sublinierea D.C.G.) 

                                                 
8 Monica Andrei Capatos, Concesionarul Traian Băsescu. Cadou 5.000 mp din domeniul public, gratis 

pentru grei, în Jurnalul Naţional din 25 iulie 2008. 
9 Daniela Ivan, Turnurile. 
10 Dirijată de domnul Puiu Popoviciu. 
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În cazul cumpărării terenului de către chiriaş, care va fi preţul? 
Acelaşi contract de închiriere din 2000 precizează: 
„Proprietarul şi chiriaşul convin ca preţul parcelei să fie calculat în conformitate cu 

valoarea actuală netă a chiriei prevăzută în prezentul contract.” 
Şi care este „valoarea actuală netă a chiriei”? 
Din investigaţia efectuată de Jurnalul Naţional – rezultă că ea este de „mai puţin de un 

euro pe metru pătrat“ (sublinierea D.C.G.) 11. 
De necrezut: statul se angajează să dea pe nimic un teren de 12.000 m2 în zona zero a 

Capitalei. 
Odată perfectată situaţia juridică a terenului de 11.986 m2 la Ştrandul Tineretului pe 

Şoseaua Kiseleff, a urmat aprobarea Planului Urban Zonal (PUZ). 
La 29 septembrie 2005 consilierii generali ai Primăriei Capitalei au aprobat un PUZ. 

Dar au fost oarecari opinteli şi confuzii. De ce? 
Mai întâi, pentru că arhitectul şef al Capitalei12 nu era de acord cu proiectul. 

„Obstacolul” a fost ocolit: consilierii generali au redus printr-o hotărâre specială atribuţiile 
arhitectului şef al Capitalei, a cărui semnătură nu mai era acum necesară pentru ca PUZ-ul în 
cauză să fie aprobat. Nimic nu stă în calea unui investitor interesat şi influent. 

S-a crezut iniţial că PUZ-ul se referea la o construcţie cu 10 etaje. Ulterior s-a lămurit 
că proiectul aprobat de consilierii generali în 2006, cuprindea, de la început, două construcţii 
– una cu şapte etaje şi a doua cu 29! (Ambele şi cu trei nivele în subsol pentru parcaje.) 

Aprobarea aleşilor locali încălca şi Legea Sportului şi aceea a Mediului. Prima 
interzice schimbarea destinaţiei bazelor sportive. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005, 
articolul 71 precizează: „Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în 
planurile urbanistice este interzisă”. 

Felul cum au fost date la o parte aceste interdicţii formulate de lege ar putea fi lămurit 
de semnatarii contractului din 2005 şi de consilierii generali, care au aprobat PUZ-ul. 

Kiseleff Business Plaza SA aparţine firmelor: IBT Corporation Investiţii, IBT Invest 
Trust şi AOL Servicii Expert. În Registrul Comerţului BT Corporation Investiţii este 
administrată de Ligia Popoviciu, mama dlui Puiu Popoviciu. Celălalte două firme 
funcţionează sub oblăduirea a două off-shore-uri, înregistrate în Cipru, ambele aflate în zona 
de interes a domnului Puiu Popoviciu13. Când sunt implicate atât de multe interese nu este de 
mirare că toate aprobările au fost obţinute, în dauna legii şi a interesului general. 

Cum a evoluat proiectul celor 29 etaje în timpul crizei imobiliare este tema unei noi 
analize. 

Sky Tower 
pe Calea (Strada) Floreasca 

Nu departe de Parcul Floreasca se află terenul unde, până după 1990, se afla Fabrica 
de Elemente pentru Automatizări (FEA) care producea aparatură standard necesară 
automatizărilor sub licenţa unei firme japoneze. Fabrica s-a privatizat în 1997, cumpărată de 
                                                 

11 Semnat de Bogdan Gheorghe, directorul Complexului Sportiv Lia Manoliu şi de Puiu Popoviciu în 
numele firmei Kiseleff Business Plaza – K.B. Plaza SA (noua denumire a firmei SC Trigramit România SA). 

12 Atunci în 2006, domnul Adrian Bold. 
13 Iulia Barbu, Monica Andrei Capatos, Blocul cu 29 etaje aprobat încă din 2005, în Jurnalul Naţional, 

21 martie 2008, p. 5 (rubrica Special); Iulia Barbu, Monica Andrei Capatos, Zgârie-nori, strigăt la cer, în 
Jurnalul Naţional, Anul XVI, nr. 4628, 25 martie 2008, p. 1 şi 5 (rubrica Special); Iulia Barbu, Monica Andrei 
Capatos, Incredibil, dar adevărat: un euro pe metru pătrat – 12.000 m2 de pe Kiseleff închiriaţi la preţul unui 
teren arabil din Ghimpaţi, în Jurnalul Naţional, 19 martie 2008, p. 4 (rubrica Special). 
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firma Pomenerego, iar ulterior producţia ei a fost oprită şi FEA desfiinţată. Terenul a devenit 
proprietatea diviziei imobiliare Raiffeisen Bank. Preţul unui metru pătrat în zona aceasta 
oscila între 1.500-2.500 euro! (în 2008). 

Au fost întocmite proiectele (din 2005) pentru construirea unui ansamblu numit 
Floreasca City, cu o investiţie de circa 250 milioane euro. Certificatul de urbanism a fost 
obţinut în 2006, iar autorizaţia de construcţie în februarie 2008. Şantierul propriu-zis a 
demarat în trimestrul 2/2008, cu termenul de lucrări la finele anului 2010. 

Ansamblul prevede: un turn cu 37 etaje – 33.000 metri pătraţi pentru birouri şi 520 
locuri de parcare; un centru comercial (Promenada Mall) cu cel puţin 135 magazine şi 1.000 
locuri de parcare. Cititorii îşi pot închipui ce vor însemna 520 autovehicule la începerea şi 
închiderea orelor de birou, la care se vor adăuga maşinile vizitatorilor de la Mall. 

Planurile, au fost date publicităţii în aprilie 2008. Criza imobiliară, devenită vizibilă 
chiar din toamna 2008, va fi afectat o atare „programare”. E vorba de o întârziere, nicidecum 
de o renunţare. 

Devenită operaţională, Floreasca City va gâtui circulaţia şi pe Calea Floreasca, şi pe 
Barbu Văcărescu şi probabil şi pe Şoseaua Pipera14. 

P.S. Pentru realizarea ansamblului Sky Park a fost demolată şi clădirea Institutului de 
Cercetări Electronice. 

Turn pe Calea Floreasca 
(Pe Calea Floreasca 167B în apropierea parcului cu acelaşi nume) 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti aproba cu 25 voturi pentru, din 26, la  
15 mai 2008, Planul Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc turn de 29 etaje. Terenul 
de 7.159 m2, este proprietate privată, iar beneficiarul proiectului – SC ALIA NORD SRL. 

„Acolo este clar spaţiu verde”, a precizat Nicolae Rădulescu Dobrogea, preşedintele 
ONG Eco-Civica. „Se află în imediata apropiere a Clubului Voinţa. Pomii din livadă au fost 
tăiaţi pe şest, într-un an au dispărut. La Comisia de la Agenţia de Mediu, proiectul a venit de 
două ori în luna februarie, de fiecare dată am spus că este vorba despre un spaţiu verde, pe 
care nu se poate construi”15. 

Două blocuri turn pe bd. Expoziţiei 
Pe bulevardul Expoziţiei, care face legătura între şoseaua Kiseleff (aproape de Piaţa Presei 
Libere) şi cartierul Domenii (str. Aviator Popişteanu), la nr. 1. 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat în 2007 un Plan Urbanistic 
Zonal (PUZ) pentru construcţia unui bloc turn de 20 etaje pentru birouri şi un al doilea de  
18 etaje, pentru apartamente, ambele pe o suprafaţă de aproximativ două hectare16. 
Documentaţia pentru obţinerea avizului de construcţie a fost depusă de Societatea 
Comercială ISP. CAIA SA şi de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
                                                 

14 Daniela Ivan, Raiffeisen ridică turn record de 131 metri. Sky Tower, o ţeapă care sfidează Capitala, în 
Jurnalul Naţional, Anul XVI, nr. 4651, p. 27 (rubrica Business). 

15 Turn de 29 etaje. Un alt zgârie-nori pe spaţiul verde, în Jurnalul Naţional, 15 mai 2008, p. 7 (rubrica 
Observator); Monica Andrei Capatos, Decizia Consiliului PMB. Clădirea de 29 de etaje a primit aprobare, în 
Jurnalul Naţional, 16 mai 2008, p. 7 (rubrica Observator). 

16 Bulevardul Expoziţiei. Bloc de 20 de etaje, în Jurnalul Naţional, anul XVI, nr. 4651, 17 aprilie 2008,  
p. 27 (rubrica Business).  
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Şase blocuri-turn în Piaţa Răzoare (sector 6 al Capitalei la sud de parcul Cotroceni – 
Muzeul Naţional omonim şi Palatul Prezidenţial) 

În Piaţă se întâlnesc bulevardul Timişoara, cu bd. Geniului, cu şoseaua Progresului, cu 
şoseaua Panduri şi str. D. Bagdasar. 

În apropiere, se află terenul de şase hectare unde funcţionează societatea Titan-Mar, 
proprietară doamna Mioriţa Videanu17. 

Pentru fluidizarea circulaţiei intense din această arie a fost întocmit proiectul Pasajul 
Răzoare. Realizarea lui va spori în bună măsură şi valoarea terenurilor adiacente. 

În ultimele zile de mandat (iunie 2008) ale primarului Adriean Videanu, Consiliul General 
al Minicipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat un plan urbanistic zonal (PUZ) – Nod internodal 
Răzoare – Calea 13 Septembrie. Totodată, terenul Societăţii Titan-Mar a trecut printr-un PUZ, de 
la categoria zonă industrială la aceea de zonă rezidenţială unde se pot înălţa construcţii. Sunt 
prevăzute 6 turnuri de câte 17-20 etaje din care patru pe terenul Titan-Mar şi două în apropiere. 
Acest PUZ nu dă dreptul de a edifica aceste turnuri, dar prevede viitoarea lor existenţă. 
Construcţiile pot demara numai după obţinerea Planului Urbanistic de Detalii (PUD). 

Pentru intrarea terenului în tranzacţiile imobiliare, mai trebuia rezolvată şi situaţia 
căilor ferate din apropiere şi care trec de-a lungul Şoselei Progresul. Încă din 2006, prin votul 
CGMB (hotărârea nr. 271), mai multe căi ferate – proprietar CFR SA, au fost dezafectate. 
Nu ştim dacă pentru o atare modificare de fond, a fost obţinut avizul Ministerului 
Transporturilor şi acela al Ministerului Apărării. Se ştie numai că o echipă a căilor ferate a 
întocmit, la un moment dat, un proces verbal care precizează că liniile de cale ferată nu pot fi 
desfiinţate decât cu aprobarea expresă a Ministerului Căilor Ferate18. 

Nu ştim cum a evoluat situaţia pe teren şi administrativ-juridic în a doua jumătate a 
anului 2008 şi în continuare în 2009-2010. A fost aprobat vreun plan de detaliu pentru 
construcţia efectivă a celor şase blocuri-turn? 

În iulie 2005 afacerea imobiliară Titan-Mar era estimată la 100 milioane euro. 

Două blocuri-turn în Parcul IOR 
(Industria Optică Română azi Parcul Pantelimon,  
la marginea răsăriteană a sectorului 3 al Capitalei) 

Terenul are şi o bază sportivă (unde a funcţionat timp de 17 ani Asociaţia Sportivă 
Spartac). 

Terenul a fost achiziţionat de un investitor irlandez. La începutul anului 2008, firma 
RI Investment a prezentat proiectul Parklake Plazza care va fi realizat de o altă firmă – 
Caelum Development, valoarea totală a investiţiilor fiind de cca 450 milioane euro, plus 
banii plătiţi pentru achiziţia terenului. 

Autorităţile locale (Primăria Sectorului 3), Agenţia Naţională pentru Sport (pentru 
baza sportivă Spartac s-au plătit circa 52 milioane euro), cât şi Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului, şi-au dat acordul pentru defrişarea terenului în vederea construirii unui 
mall cu 550 magazine, două blocuri turn cu 19 etaje fiecare (1.200 apartamente) şi  
3.000 locuri de parcare. (Înălţimea maximă a construcţiilor în zonă este de P + 4 etaje! Până 
la 19 etaje e cale lungă!) 

Un Plan Urbanistic de Detaliu – PUD, emis de Consiliul Local al Sectorului 3, la  
13 septembrie 2007, a aprobat, repede, viitoarele construcţii! (Orice se poate când sunt 
interese financiare de sute de milioane de euro!) 
                                                 

17 Soţia domnului Adriean Videanu, fost primar general al Capitalei (2004-2008), cunoscut lider al 
Partidului Democrat-Liberal. 

18 Doru Cobuz, Turnul lui Videanu, în Jurnalul Naţional, 3 iulie 2008, p. 5 (rubrica Special-Anchetă). 
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Asociaţia nonguvernamentală Eco-Civica se împotriveşte sacrificării Parcului: „Peste 
200 de copaci vor fi tăiaţi dacă nu se va lua urgent vreo măsură. Noi am cerut să se facă o 
dezbatere publică şi bucureştenii să-şi spună punctul de vedere. Eco-Civica va acţiona şi în 
judecată investitorii, pentru că este inadmisibil ca un spaţiu verde să fie distrus” (Nicolae 
Rădulescu Dobrogea, preşedintele Eco-Civica)19. 

În septembrie 2008, prefectul Capitalei avea deschisă calea de atac în contencios a 
Planului Urbanistic de Detaliu, votat de Consiliul Sectorului 3, la 13 septembrie 200720. A 
fost utilizată această cale de atac? 

 
Miniparcul de pe bulevardul Kiseleff nr. 61, 5.000 metri pătraţi, administrat un timp 

în comun de Municipalitatea Bucureşti şi de Ministerul Afacerilor Externe, ajuns apoi în 
administrarea Comitetului Olimpic Român şi a Federaţiei Române de Rugby21. 

Ambele instituţii au cerut Primăriei Sectorului 1 un certificat de urbanism, ceea ce a 
dus şi la obţinerea unei autorizaţii de construcţie. Autorizaţia înscrie o gamă de opţiuni – o 
clădire cu spaţii de birouri administrative şi financiar-bancare, sedii de companii, servicii 
hoteliere şi de alimentaţie publică etc. 

Dacă toate aceste opţiuni s-ar realiza, am avea deja proiectul unui bloc-turn. 
„Certificatul de urbanism pe care l-am cerut – este unul informativ, vrem să ştim ce 

putem face cu terenul”22. 
„Trebuie să analizăm situaţia, nu am luat o decizie de asociere cu vreo firmă. Acum 

analizăm oportunităţile de salvare a sportului românesc, singura soluţie este asocierea cu o 
firmă… Căutăm surse de finanţare… Orice firmă serioasă poate fi o variantă de asociere”23. 

Primarul Sectorului 1 are alte planuri: „Avem un proiect de amenajare a parcului cu 
alei şi băncuţe, în aşa fel încât bucureştenii să se bucure de spaţiul verde”24. 

Uniunea Europeană a reamintit autorităţilor române că au obligaţia să asigure fiecărui 
cetăţean câte 26 metri pătraţi de spaţiu verde. Oficialităţile din România par să nu ia în 
considerare asemenea reglementări europene. 

În România se pot da normelor europene tot felul de interpretări, cu contabilizări de 
„sparţii verzi”, chiar dacă e vorba numai de copaci pe marginea unui bulevard sau străzi. Iar 
în ultimii ani, aproape jumătate din zonele verzi – mici şi mari – au fost defrişate. Având în 
vedere şi „relaţiile” beneficiarilor potenţiali, e probabil să vedem cum dispare şi micul parc 
de pe bulevardul Kiseleff nr. 6125. 

Calea Victoriei nr. 107: două blocuri-turn 

În spatele Palatului Ştirbei de pe Calea Victoriei 107 se află un teren disponibil, fosta 
curte a palatului. Un investitor a cerut prin PUZ Palatul Ştirbei – Calea Victoriei ridicarea a 
două blocuri-turn fiecare de cca 30 etaje. Odată cu acestea, Palatul Ştirbei, monument istoric 
(Foto 5 a, b, c, d, e, f), urmează să fie îmbrăcat în sticlă (ca într-un clopot!). 

                                                 
19 Monica Andrei Capatos, Iulia Barbu, Blocuri turn şi un mall în IOR, în Jurnalul Naţional, 10 iunie 

2008, p. 7 (rubrica Observator). 
20 Monica Andrei Capatos, Avize ilegale pentru Baza Spartac, în Jurnalul Naţional din 12 septembrie 2008. 
21 Reprezentate, respectiv, de Ioan Dobrescu şi Alin Petrache. 
22 Precizarea aparţine domnului Alin Petrache. 
23 Declaraţia domnului Ioan Dobrescu. 
24 Andrei Chiliman. 
25 Ancheta realizată de Monica Andrei Capatos, sub titlul Teren, trecut de la MAE, ajuns în famiglia 

Petrache. Pe 5.000 de metri pătraţi de spaţii verzi a fost antamat deja un bloc turn, în Jurnalul Naţional, anul 
XVIII, nr. 5400, 1 iulie 2010, p. 1 şi 4. 
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Fig. 5 a. Palatul Ştirbei văzut de pe Calea Victoriei, foto ASI. 

 
 

 
Fig. 5 b. Palatul Ştirbei, faţada dinspre grădină înaintea demolărilor (decembrie 2007)  

văzut din Str. Banului, foto ASI. 
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Fig. 5 c. Palatul Ştirbei şi clădirile Intreprinderii Zarea înaintea demolărilor (decembrie 2007)  

văzut din Str. Banului, foto ASI. 
 

 
Fig. 5 d. Clădirea Intreprinderii Zarea cu atenansele ei înainte de demolare (decembrie 2007)  

văzută din Str. Banului, foto ASI. 
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Fig. 5 e. Grădina Palatului Ştirbei desfundată de demolări – spaţiu destinat ridicării  

a două turnuri de circa 30 etaje, foto ASI. 
 

 
Fig. 5 f. Palatul Ştirbei, faţada dinspre grădină după demolări (2010) văzut din Str. Banului, foto ASI. 

 
În toamna anului 2007 investitorul era nemulţumit că proiectul a fost respins pentru 

modificări de Comisia de Urbanism a Municipiului Bucureşti şi ameninţa cu darea în 
judecată a Primăriei. 

La circa 50 metri de locul arătat, s-a încheiat construcţia unui alt turn, denumit cinic 
Cathedral Plazza, cu o înălţime de 75 metri cu P + 19 etaje (Foto 6 a, b, c, d). Cum se vor 
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racorda cele trei turnuri? Sporul de circulaţie va fi considerabil atunci când cele trei imobile 
vor deveni operaţionale. (Cathedral Plazza este deja în faza de finisare.) 
 

 
Fig. 6 a. Catedrala Sf. Iosif înaintea înălţării turnului Cathedral Plaza, când erau turnate fundaţiile acestuia  

(aprilie 2006), văzută dinspre Calea Victoriei, foto ASI. 

 

 
Fig. 6 b. Catedrala Sf. Iosif şi Cathedral Plaza văzute dinspre Str. Gen. C. Budişteanu (august 2011), foto ASI. 
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Fig. 6 c. Catedrala Sf. Iosif şi Cathedral Plaza văzute dinspre Str. Gen. H. M. Berthelot (august 2011). 

 

 
Fig. 6 d. Cathedral Plaza văzut dinspre Str. Luterană (august 2011), foto ASI. 
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Este uluitoare uşurinţa şi bunăvoinţa cu care sunt întocmite PUZ-urile, pentru a satisface 
exigenţele nesăbuite ale unor investitori. Calea spre proliferarea turnurilor, indiferent de 
consecinţe, a fost deschisă de construcţia de lângă Catedrala Romano-Catolică, Sf. Iosif. 

Calea Victoriei 133-135: 4 blocuri-turn 

În prezent este un teren disponibil în urma dărâmării clădirii fostului Minister al 
Industriei constructoare de maşini (Foto 7 a. b, c), mărginit pe o latură de Calea Victoriei şi 
pe cealaltă de strada General Manu. 

În 2006, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat un Plan 
Urbanistic Zonal conform căruia pe terenul disponibil se vor ridica patru clădiri de înălţimi 
diferite, până la maximum 78 metri. Clădirile vor avea în subteran şi 480 locuri de parcare26. 

 
 
 

 
Fig. 7 a. Ministerul Industriei constructoare de maşini  

în timpul demolărilor văzut de pe Str. Gen. Manu (aprilie 2007), foto ASI. 
 

                                                 
26 T.L.V. (Titus Liviu Vulpe) şi C.I., Turnuri de 30 etaje în zona istorică a Căii Victorii, în Gândul, 30 

octombrie 2007, p. 10 (rubrica Administraţia). Se va cita, în continuare Turnuri de 30 etaje. 
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Fig. 7 b. Ministerul Industriei constructoare de maşini  

în timpul demolărilor văzut de pe Str. Gen. Manu (aprilie 2007). 
 

 
Fig. 7 c. Ministerul Industriei constructoare de maşini  

în timpul demolărilor văzut dinspre Str. Mihail Moxa (aprilie  2007), foto ASI. 
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Blocuri-turn pe bd. Aviatorilor 

Un proiect urbanistic aprobat de Primăria Generală a Capitalei, prezentat de Industrial 
Export SA, prevede construcţii cu înălţimea maximă de 78 m, cu clădirile până la P + 23 etaje, pe 
o suprafaţă de cca 20 hectare. 

Proiectul urmează a fi realizat pe bd. Aviatorilor. Ansamblul cu clădiri înalte se va 
situa la 1.668 metri de axa pistei aeroportului Băneasa şi la 1.000 metri de pragul 07 al 
pistei27. Avioanele care coboară spre aterizare sunt în afara oricărui pericol? 

Proiectul Esplanada 
(proiect secretizat de guvern!) 

Nicolae Ceauşescu a dispus ca Palatul Poporului (azi al Parlamentului) să reprezinte 
cap de perspectivă pentru un nou bulevard trasat spre răsărit, perpendicular pe construcţia 
mamut. Aşa a fost deschis bulevardul numit astăzi al Unirii, continuat, de la Piaţa Alba Iulia 
spre nord-est de bd. Decebal până la Piaţa Muncii, unde se întâlneşte cu şoseaua Mihai 
Bravu, cu Calea Călăraşi şi bulevardul Basarabiei. Străpungerea noilor bulevarde – al Unirii 
şi Decebal – a însemnat demolarea a numeroase case cu desfiinţarea, totală sau parţială, a 
multor străzi adiacente. 

Bulevardele au fost date în circulaţie înainte de decembrie 1989, dar în stânga şi în dreapta 
lor (mai ales) au rămas locuri virane care urmau să fie completate cu blocuri-tip de locuinţe. 

Aceste locuri sunt revendicate de proprietarii demolaţi şi totodată vânate de agenţii 
imobiliari care întrevăd câştiguri apreciabile. 

Un asemenea loc, cu arie aproape dreptunghiulară, este încadrat de bulevardul Unirii, 
str. Mircea Vodă (la vest), bd. Mărăşeşti (la sud) şi strada Lucian Blaga (la est). Amplasarea 
este optimă, în apropierea Pieţei Unirii, în zona ultracentrală a Capitalei. 

* 

La 21 aprilie 2008, guvernul PNL-UDMR condus de premierul Tăriceanu (Partidul 
Naţional Liberal) a adoptat proiectul unei Ordonanţe privind un parteneriat public-privat 
pentru realizarea ansamblului imobiliar Esplanada, pe Bd. Unirii. Ordonanţa de guvern a 
fost negociată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu „investitori” 
(articolul 1/1 al O.U.). Ministerul este mandatat „în numele statului român”, „să semneze 
contractul de parteneriat public-privat cu investitorii” (articolul 1/2). Lucrările prevăzute în 
contract „sunt de interes public şi constituie cauză de utilitate publică“ (articolul 1/3). 

După semnarea contractului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
poate cesiona „…toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract…”, 
întocmind acte adiţionale, aprobate prin Hotărâre a Guvernului, care va aproba şi unele 
modificări ulterioare ale contractului iniţial28. 

Terenul cesionat investitorilor pe 49 de ani şi rezervat proiectului „Esplanada” are 
107.140 metri pătraţi, se află în sectorul 3 al Capitalei, şi este estimat (în 2008!) la valoarea 
de cca 374,5 milioane euro. Destinaţia: birouri, hoteluri, construcţii de 10-20 etaje! 

* 

Cine sunt investitorii, grupaţi în firma Trigranit Holding Limited? „În spatele 
companiei Trigranit care urmează să realizeze proiectele <Esplanada> şi <Ansamblul Parcul 

                                                 
27 Zona imobiliară, în Jurnalul Naţional, anul XVI, nr. 4651, p. 27 (rubrica Business). 
28 Textul Ordonanţei de Guvern, în forma în care a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului, 

este reprodus din ziarul Ziua, anul XIV, nr. 4233, 16 mai 2008, p. 4 (rubrica Eveniment). 
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Izvor> – afirmă presa – se află omul de afaceri clujean Arpad Paszkany, unul din sponsorii 
importanţi ai UDMR…”29 

Trigranit, fondată în 1997, cu capital american, canadian, britanic şi maghiar, se ocupă 
cu tranzacţiile imobiliare. Printre acţionari, domnii Nashaniel Rothschild, Sandor Demjan, 
Peter Munk, Sandor Csanyi „magnaţi ai domeniului”30. 

Oricum ar fi, Trigranit Holding Corporation Limited cu baza în Cipru, a înfiinţat în 
România, Trigranit Development Romania SRL. 

* 

Ordonanţa de Guvern din 21 aprilie 2008 a fost însă precedată de un memorandum de 
negociere din 23 mai 2006 semnat de Ministerul Transporturilor şi firma Trigranit şi 
secretizat pe criteriul „confidenţialităţii”. 

Nu se cunoaşte modul cum a fost selectată firma Trigranit pentru lucrări de proporţie, 
proiectate pe o durată de 10 ani şi evaluate – în 2008 – la un miliard de euro! 

Se ştie, în schimb, că la 15 septembrie 2005 guvernul Tăriceanu a emis două hotărâri 
(HG 1079 şi HG 1080) prin care nominaliza Ministerul Transporturilor ca finanţator al 
programului Esplanada. Suma de 992.000 RON (aproape 3 milioane euro la cursul de atunci) 
era prevăzută „…pentru finanţarea consultanţei juridice şi financiare aferente proiectului de 
partenariat public-privat Esplanada precum şi cofinanţarea asistenţei tehnice asigurate de 
grantul olandez administrat de Ministerul Finanţelor…” 

* 

Ce se întâmplă cu foştii proprietari demolaţi înainte de decembrie 1989? 
Pe suprafaţa viitoarei Esplanade, există însă 85 foşti proprietari care-şi revendică 

terenurile, cca 55.000 metri pătraţi, aproximativ jumătate din suprafaţa concesionată prin 
Ordonanţa de guvern! 

Ei şi-au revendicat titlurile de proprietate, dar municipalitatea a refuzat să le 
recunoască drepturile în scris. Le-a propus în schimb să-şi vândă Primăriei Generale, 
viitoarele titluri de proprietate. 

De ce o atare propunere? 
Ca proprietari cu drepturi juridice recunoscute, persoanele care au refuzat să-şi vândă 

terenurile Primăriei – cca 85 la număr – ar fi fost îndreptăţiţi să ceară contravaloarea 
proprietăţilor la preţul curent al pieţei de 3.500 euro/m2. Primăria a oferit însă între 1.500 şi 
1.700 euro/m2, adică între 40% şi 50% din preţul pieţei! 

Primăria generală a Capitalei a format o „comisie de negociere”31. Bugetul primăriei a 
inclus 100 milioane euro pentru exproprieri şi achiziţii de terenuri necesare realizării 
proiectului Esplanada. „Negociere” este un fel de a spune. Dacă foştii proprietari nu acceptă 
preţul oferit de primărie, atunci „se va lua în considerare declararea proiectului de utilitate 
publică, ceea ce va duce la exproprieri”32. 

* 

La 23 mai 2006 reprezentanţii companiei Trigranit au semnat un memorandum cu 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru un parteneriat public-privat 
privind proiectul Esplanada. 
                                                 

29 Ziua, anul XIV, nr. 4217, 23 aprilie 2008, p. 3 (rubrica Eveniment). 
30 Mihnea Tălău, Feuda lui Videanu. Proiectele se fac pe ascuns, în Ziua, 2 iunie 2006, p. 3 (rubrica 

Eveniment). 
31 Condusă de domnul Vladimir Sommer, directorul de cabinet al Primarului Adriean Videanu. 
32 A precizat domnul Vladimir Sommer. 
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Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) filiala Bucureşti a redactat un protest public 
pentru lipsa de transparenţă a proiectului, pentru faptul că firma Trigranit a organizat un concurs 
închis la care au fost invitate doar firme străine şi a ales, fără consultări cu partea română. 

Mircea Ochinciuc, preşedintele Ordinului Arhitecţilor filiala Bucureşti, a relevat că 
proiectul – prezentat în machetă la conferinţa „Oportunităţi de investiţii” (World Trade 
Center, 14-17 noiembrie 2005) – nu are legătură cu restul oraşului nici ca investiţie nici ca 
acces la axa Est-Vest33. 

Cum foştii proprietari şi-au menţinut poziţia, guvernul PNL-UDMR a venit cu 
proiectul unei Ordonanţe, din 21 aprilie 2008, prin care „Lucrările care fac obiectul 
contractului de parteneriat public-privat Esplanada sunt de interes public şi constituie cauză 
de utilizare publică”. 

Lucrările fiind de „interes public”, cei cca 85 proprietari din zonă pot fi expropriaţi şi 
plătiţi aşa cum socoteşte guvernul! 

* 

Acest „interes public” este numai afirmat, nicidecum demonstrat. În comunicatul 
Ministerului Dezvoltării, se spune numai: „Din punct de vedere al protecţiei mediului, prin 
realizarea noului obiectiv, se elimină, pe o suprafaţă de peste 107.140 metri pătraţi, focarul 
de infecţii existent în acest moment”. 

Acest spaţiu, deşi în domeniul public al Primăriei, nu a fost de fel luat în seamă până 
în 2008 la emiterea comunicatului amintit. Dintr-odată a devenit „focar de infecţie”. 

* 

Decretat „de interes public”, normal ar fi fost ca proiectul să fie supus unei dezbateri 
publice. Aceasta n-a avut loc până în prezent. Pentru bucureşteni, viitoarele construcţii de pe 
„Esplanada”, pot fi cel mult obiect de curiozitate. Într-o dezbatere publică se pot pune 
întrebări şi se aşteaptă răspunsuri. Ca de exemplu alternativa, anume amenajarea unui parc 
pe 107.140 m2 de care centrul Capitalei chiar are nevoie, după ce zonele verzi au dispărut pe 
rând sub asaltul investitorilor imobiliari. 

Se poate pune şi întrebarea: cum de statul român cumpără cu banii contribuabililor 
terenuri care vor fi date unor investitori privaţi grupaţi în Trigranit Holding Limited? Mai 
ales când ministrul Dezvoltării, în nota de fundamentare ataşată proiectului Esplanada, scrie 
următoarele: 

„Cazul excepţional rezidă în însuşi interesul naţional în realizarea acestui obiectiv, în 
condiţiile în care valoarea investiţiei de bază este suportată în întregime de investitori, fără 
ca bugetul statului să fie grevat în vreun fel”34 (sublinierea D.C.G.). 

Cetăţenii se pot întreba, pe drept cuvânt, de ce să suporte timp de zece ani un şantier 
mare de construcţii care va îngrădi sensibil circulaţia în zonă, va crea stopuri în trafic, va 
umple aerul de praf şi zgomot, ca în anii lui Nicolae Ceauşescu când se dărâmau străzi şi 
case, chiar în aceleaşi locuri. 
                                                 

33 Mihnea Tălău, Feuda lui Videanu, vezi nota 30. 
34 Expunerea este bazată pe următoarele articole: 
Carmen Popescu, Marian Ghiţeanu, Tainul UDMR. Tăriceanu le-a dat maghiarilor, pe ultima sută de 

mandat, partea ce li se cuvenea pentru că l-au susţinut la guvernare: 107.140 metri pătraţi, pe Bulevardul Unirii, 
pentru 49 de ani, în Ziua, anul XIV, nr. 4217, 23 aprilie 2008; p. 1 şi 3 (rubrica Eveniment). 

Un grupaj documentar, intitulat generic Esplanada hoţilor cu 10 articole de informare, în Ziua, anul XIV, 
nr. 4224, 6 mai 2008, p. 4-5 (rubrica Eveniment). 

Răzvan Savaliuc, Expropriere de «interes naţional» pentru Paszkany, în Ziua, anul XIV, nr. 4233, 16 mai 
2008, p. 4 (rubrica Eveniment). 
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Criza extinsă şi în sectorul construcţii imobiliare în trimestrul IV/2008 a pus în 
aşteptare şi proiectul „Esplanada”. Dacă însă formele parteneriatului public-privat au fost 
perfectate în 2008, ele au rămas, pe plan juridic, în picioare, în aşteptarea unei conjuncturi 
din nou favorabilă investiţiilor imobiliare. Investiţii în folosul unui foarte mic număr de 
beneficiari şi în detrimentul cetăţenilor Capitalei. 

11 proiecte de blocuri-turn semnalate numai 

Anul 2008 se anunţa ca un boom imobiliar. De unde şi 30 clădiri în curs de construcţie 
pentru birouri de clasa A. 

Blocuri turn, proiecte anunţate în 2008, fără amănunte: Felix Plazza (Piaţa Victoriei) 
cu 24 etaje; Bucharest Tower Center, pe bd. Ion Mihalache, Concet Business Park, BOB, 
Bucharest Tower, Riverside Tower35. 

Situaţia acestora nu este precizată după ce criza imobiliară a devenit evidentă, în 
toamna lui 2008. 

Turnul de lângă clădirea guvernului (Palatul Victoriei). La ieşirea străzii Paris în 
Piaţa Victoriei ar urma să se ridice un turn de cca 100 metri36. Ştirea circulă de mai mulţi ani 
şi nu se ştie în ce fază se află proiectul. 

Blocul peste patinoarul Floreasca 
O firmă din cele dirijate de Omar Hayssam propune construcţia unui hotel de 18 etaje, 

pe locul actualului patinoar Floreasca. Nu se cunosc detalii37. 
Turnuri lângă grădina Cişmigiu 
Cu vreo doi ani în urmă, am aflat că se proiectează construcţia a două blocuri turn la 

intrarea dinspre Ştirbei Vodă a Grădinii Cişmigiu. Informaţia venea de la un coleg care lucra 
la Institutul pentru ştiinţă şi educaţie, cu sediul chiar la intrarea respectivă. 

Am socotit că este vorba de un zvon, care s-a dovedit curând că are totuşi un temei. 
Iată despre ce este vorba. 

Sediul ziarului „Universul” – cel mai citit cotidian până la al doilea război mondial – a 
fost construit în anii ’30 sub directoratul lui Stelian Popescu. Clădirea are la ultimul etaj un 
foişor cu un acoperiş triunghiular; a fost emblema ziarului şi a editurii cu acelaşi nume. 

Chiar din iarna 1944/1945 redacţia ziarului a fost controlată de aderenţii P.C.R., 
pentru ca în ianuarie 1952 „Universul” – atunci redus la 2 sau 4 pagini inconsistente – să-şi 
înceteze apariţia. 

Firma Universul SA a reapărut după decembrie 1989. 
Un Plan Urbanistic Zonal (PUZ care „rezolvă” orice fantezie) pentru ridicarea a patru 

blocuri-turn, a fost propus probabil de acţionarul majoritar al firmei. Unul din turnuri – de 27 
etaje – pe terenul din spatele clădirii Universul; celelalte pe strada Ştirbei Vodă (unul chiar 
lângă clădirea Conservatorului, celălalt în apropiere). 

Acest PUZ a fost prezentat Comisiei tehnice pentru urbanism a Municipiului 
Bucureşti în decembrie 2007. În susţinerea investiţiei, s-au formulat „motivări” hilare şi 
stranii: „turnurile îi vor ajuta să se orienteze pe cei care vin să se plimbe în parc” (!?); unul 
din turnuri va fi cu apartamente de locuit (la preţurile corespunzătoare zonei!) şi, ca atare, nu 
va aduce un spor de circulaţie notabil. 

Părere contrazisă de arhitectul şef al Capitalei (din ianuarie 2008) şi de un membru al 
Comisiei tehnice: 

                                                 
35 Daniela Ivan, Peste 30 de clădiri în construcţie, în Jurnalul Naţional, 6 mai 2008, p. 26 (rubrica 

Business). 
36 Daniela Ivan, Turnurile. 
37 Daniele Ivan, Turnurile. 
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„Construirea în parcuri este, pe termen lung, o operaţie păguboasă” – precizează 
Preşedintele Ordinului Arhitecţilor, Şerban Sturdza. 

„Parcul Bordei, de exemplu, este o înfrângere în ceea ce priveşte oraşul durabil. 
Suntem europeni, dar nu suntem pregătiţi decât să jecmănim”. 

În ianuarie 2008, discuţia asupra PUZ-ului a fost amânată, până când beneficiarul va 
aduce un studiu privind circulaţia în zonă şi un altul de „însorire”38. 

A intervenit criza în construcţiile imobiliare. Situaţia la zi a PUZ-ului poate fi aflată la 
Comisia tehnică de urbanism a Municipiului Bucureşti. 

* 

Cel mai înalt bloc-turn din Capitală – 120 metri – este propus de CEFIN care însă nu a 
dezvăluit locaţia şi nici alte date39. 

Turnul Lido 

O discuţie publică în legătură cu proiectul unui bloc-turn a avut loc în primii ani după 
revoluţia din decembrie 1989. Presa a publicat ştirea că un grup de investitori este interesat 
în construcţia unui bloc-turn în spaţiul liber din spatele Hotelului Lido aflat pe bulevardul 
Nicolae Bălcescu. Opozanţii proiectului au arătat ce înseamnă împlantarea unei clădiri de 
asemenea proporţii în arhitectura existentă şi care nu depăşeşte 8-10 etaje. 

În cele din urmă potenţialii investitori au renunţat să demareze lucrările. 

* 

Zona de nord a Capitalei atrage circa 50% din solicitările de spaţii office (birouri), în 
timp ce aria centrală (Piaţa Universităţii, Piaţa Unirii…) atrage 40%40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Catiuşa Ivanov, Parcul Cişmigiu strivit de patru turnuri de 30 de etaje, în Gândul din 11 ianuarie 2008. 
39 Daniela Ivan, Turnurile. 
40 Daniela Ivan, Peste 30 de clădiri…, vezi nota 35. 
O vedere de ansamblu în articolul Iulia Barbu, Blocurile turn ne sufocă Bucureştiul, în Jurnalul Naţional, 

16 aprilie 2008, p. 5. 
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