
 
 

 

 
 

Anunţ public 

 

Proiect privind «Amenajare, reabilitare Parcul Kiseleff 

(zona adiacenta bazinului de apa), inclusiv amplasarea 

unui monument de for public», propus a fi amplasat în 

Bucuresti, Sector 1, B-dul P.D.Kiseleff nr.FN. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 

sugestii la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 

București: 

 

                Adresa: Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6 

                Fax: 021/430 66 75 

                E-mail: office@apmbuc.anpm.ro 
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MEMORIU DE PREZENTARE 
elaborat conform Anexa.5.E din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru anumite proiecte publice şi private 
 

I. Denumirea proiectului:  

Amenajare, reabilitare parcul Kiseleff-Delavrancea (zona adiacenta bazinului de apa) si 
amplasarea monumentului de for public «LA FLUTURI» autor IOAN NEMTOI 

II. Titular:  

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL SECTORULUI 1, CUI 14595960,cu sediul in 
Bucuresti,  sectorul 1, Bd.Poligrafiei  nr. 4, telefon : 021.311.32.63, e-mail secretariat@adp-
sector1.ro,  

Persoane de contact:  

- Director: Alin VIERU  
- Responsabil pentru protecţia mediului: arhitect Paul VALENTIN, tel.0723.791.166, 

biapaulvalentin@yahoo.com 

Amplasamentul proiectului : parcul Kiseleff , Bd.P.D. Kiseleff  FN, sectorul 1, Bucureşti 
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 
a. REZUMATUL PROIECTULUI: 
- Lucrari de amenajare, reabilitare in zona bazinului de apa, a aleilor si a locurilor de 

joaca de pe amplasament 
Bazinul de apa existent in suprafata caruia se va amplasa obiectul de arta plastica, va fi consolidat 
in conformitate cu prevederile expertizei tehnice, si se vor executa lucrari de hidroizolare si de 
repararea instalatiei proprii de apa si de canalizare. 
Aleea perimetrala a bazinului va fi refacuta cu utilizarea de pavele inierbate, pentru a permite 
scurgerea aplelor pluviale in pamant. 
La celelalte alei existente pe amplasament se vor face reparatii dupa caz. 
- Bazinul de apa si aleile existente 

Lucrarea va fi amplasata in suprafata bazinului de apa existent. 

Bazinul existent va fi consolidat in conformitate cu prevederile Expertizei tehnice, va fi hidroizolat si 
se vor repara instalatiile proprii de alimentare cu apa si de canalizare. 

Aleea pietonala din pamant care inconjoara lacul va fi placata cu dale inierbate. 

La celelelte alei existente se vor executa reparatii la pavelele existente. 

- Locurile de joaca de pe amplasament: 

In zona de amplasament exista trei suprafete placate cu tartan pe care sunt amplasate doua mese de 
pingpong si patru mese de sah cu bancute. Echipamentele existente sunt depasite moral si fizic. 

Se precizeaza ca Hotãrârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.158/29.09.2016  prevede masuri 
pentru dezvoltarea armonioasă fizică, psihică şi emoţională şi asigurarea unei stări de bine copiilor şi 
de conform aparţinătorilor/însoţitorilor prin crearea unor spaţii de joacă proprice pentru stimularea 
exerciţiilor fizice, imaginaţiei, sociabilităţii etc., care să asigure, în acelaşi timp, relaxarea adulţilor care 
însoţesc copiii. 
Prin aceasta hotãrâre se prevede resistematizarea locurilor de joacă, aflate în administrarea 
Administraţiei Domeniului Public Sector 1 pentru  asigurarea siguranţei copilului si insotitorilor. 

Lucrarile proiectate au ca ca obiective: 

mailto:secretariat@adp-sector1.ro
mailto:secretariat@adp-sector1.ro
mailto:biapaulvalentin@yahoo.com
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- Asigurarea siguranţei copilului; 
- Înlocuirea echipamentelor de joacă uzate fizic şi moral; 
- Montarea echipamentelor de joacă cu risc mare de accidentare în zone în care acestea să nu 

prezinte pericol pentru alţi copii aflaţi pe terenul de joacă. 
- Montarea pe toate echipamentele de joacă a unor plăcuţe cu numărul de telefon al ADP-ului 

unde pot fi anunţate defecţiunile şi deteriorarea acestora. 
- Prevenirea îmbolnăvirii copiilor şi aparţinătorilor/însoţitorilor acestora, de boli cu transmitere 

prin vectori sau indirect. 

Prin proiect se prevede înlocuirea echipamentelor de joacă uzate fizic şi moral;  
Pardoselile din tartan cu borduri din lemn degradate vor fi refacute-  

- Amenajarea spatiilor verzi 

Se prevede refacerea gazonului prin insamantare cu gazon special pentru spatii umbrite. 

La copacii si arbustii existenti se vor face lucrari de gradinarit pentru intretinerea curenta. 

Nu se prevad defrisari de arbori pe amplasament.  

- Amplasarea monumentului de for public «LA FLUTURI» autor IOAN NEMTOI 

Conceptul artistului incearca preluarea, interpretarea si reinventarea intr-o maniera moderna a 
elementelor semnificative pentru amplasamentul din Parcul Kiselleff: spiritul si memoria locului, 
atmosfera specifica a parcului  

Determinari majore: 

- se respecta reglementarile urbanistice din zona, propunand interventii care sa nu 
`agreseze parcul ( declarat monument ) si zona protejata 

- se creeaza o relatie armonioasa intre lucrarea de arta nonfigurativa si amenajarea 
peisagistica a spatiu public; 

-  conceptul nu deranjeaza vecinatatile si se integreaza in mod firesc cu acestea. 

Echipare si amenajare: s-a avut în vedere subordonarea oricãror elemente de mobilier urban 
caracterului clãdirilor si conditionarea realizãrii lor de aceleasi avize de specialitate ca si 
constructiile. 

Plantatii :interventiile asupra spatiilor publice sunt subordonate caracterului reprezentativ al 
parcului.  

Nu se prevad defrisari ale plantatiilor existente 

- Masuri generale :  
- Proiectul prevede asigurarea protectiei si liberei circulatii a pietonilor in zona limitrofa 

organizarii de santier. Se prevede  protejarea arborilor din parc. 
- Dupa terminarea lucrarilor se va reface stratul de gazon deteriorat in timpul executiei. 
- Dupa terminarea executiei toate lucrarile de organizare de santier vor fi dezafectate. 
- Se vor prelua toate obiectelor de inventar si materialelor care se pot recupera. 
- Se va efectua curatirea generala si aducerea terenului in starea initiala; 
- Nu sunt suplimentate sau afectate capacitatile instalatiilor proprietatea detinatorilor de retele. In 

acest sens s-au obtinut avizele detinatorilor de utilitati urbane. 
 

b. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI 
Administratia Domeniului Public Sector 1 a initiat un concurs avand ca obiectiv: “Concept artistic 
pentru lucrare de arta plastica nonfigurativa ce va fi amplasata in zona lacului din Parcul Kiseleff”. 



 

 
BIA PAUL VALENTIN SRL                                                       J40/1486/2019, CUI 40588768 
Tabloul National al Arhitectilor din Romania nr.1177 
Specialist atestat MCIN  
Registrul Urbanistilor din Romania 

 

 
- 3 - 

Prin adresa ADP S1 cu nr. 4626/09.06.2014 se comunica hotararea juriului prin care locul I se 
acorda domnului Ioan Nemtoi, pentru lucrarea de arta plastica «LA FLUTURI» .  

Hotãrârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.158/29.09.2016  cuprinde lucrarile prevazute pentru 
reamenajarea locurilor de joaca din sectorul 1 al Mun.Bucuresti. 

 

c. VALOAREA INVESTIȚIEI 

 

Denumirea capitolelor 
Val., chelt. / 
obiect 

           din 
care  

                C + 
M 

de cheltuieli exclusiv TVA 

 

   

 ron   ron  

Cheltuieli pentru investitia de baza 

 
    

26.386.00
0 

21.582.000 

TOTAL capitol/ 
subcapitol     

26.386.00
0 

21.582.000 

 

 

d. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ: AUGUST-NOIEMBRIE 2020 
e. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de 

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): 
Conform capitol XI-Anexe -piese desenate 

f. Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului  

   
PERSPECTIVA FRONTALA 3 

♦ 1 0.00 .,, 

PERSPECT I VA FRONTA L A ◄ 

T I ME ON I 

u 
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fig.1- Elevatii si dimensiuni 

Gabarite lucrare de arta: 

Înălţime=10 metri (astfel incat sa se asigure vizibilitatea acesteia din zona trotuarului Bulevardului 
Kiseleff si intrezarirea ei din zona trotuarului Bulevardului Aviatorilor). 

Lăţime= 5 metri; Lungime=4 metri; Greutate=cca 7 tone 

Lucrarea de arta se executa din metal inox culoare rosu. 

Alei pietonale existente si mentinute:  

- Pavele din beton inierbate in zona inconjuratoare bazinului de apa 
- Reparatii la pavele din beton existente in restul amplasamentului 

Consolidare si reabilitare bazin de apa: conform prevederilor expertizei tehnice. 

Lucrari de gradinarit/dendrologice pentru intretinerea copacilor si arbustilor existenti. 

Nu se prevad defrisari de arbori pe amplasament. 

Echipamente de joaca propuse 

IMAGINE DENUMIRE NR.BUC 

 

Masa tenis de exterior 

 

2 

 

Echipament fitness HOKEY 1 

 

Echipament fitness SKY 1 

 

Echipament fitness TALIE 1 

 

Echipament fitness 

BICICLETA 

1 

 Banca parc BP03 12 

i[ 
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Cos de gunoi metalic stradal parc urban 8 

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: 
 

o Alimentarea cu apa potabila: reteaua publica de alimentare cu apa APA NOVA 
care furnizeaza apa potabila in parametrii de calitate ceruti de STAS 1342 

o Evacuarea apelor uzate a cladirilor: reteaua publica de canalizare APA NOVA  
o Asigurarea apei tehnologice : nu este cazul 
o Asigurarea agentului termic : nu este cazul 

- Modul de administrare a deseurilor :  
o ADP Sector 1 isi asuma ridicarea dezeurilor rezultate din executie 
o Administrarea, golirea si intretinerea cosurilor de gunoi amplasate conform 

proiectului este in sarcina ADP Sector 1. 
  

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia 
investiţiei: 

Antreprenorul general are obligatia asigurarii protectiei si liberei circulatii a pietonilor in zona 
limitrofa organizarii de santier.  

Se impune absoluta  protejare a arborilor din parc. 

Dupa terminarea lucrarilor se va reface stratul de gazon deteriorat in timpul executiei. 

Dezafectarea lucrarilor de organizare de santier : 

Dupa terminarea executiei toate lucrarile de organizare de santier vor fi dezafectate. Se vor avea 
in vedere: 

− preluarea tuturor obiectelor de inventar si materialelor care se pot recupera; 

− curatirea generala si aducerea terenului disponibil in starea initiala; 

− refacerea trotuarului, a bordurilor si a spatiilor verzi; 

Asistenta sanitara a personalului va fi asigurata prin arondarea la policlinica constructorului sau la 
alte unitati sanitare din zona. In santier se va asigura dotarea cu mijloace de prim ajutor si 
instruirea personalului in acest scop.  

- Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente: Nu este cazul  
 

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : 

Conform PUZ-Zone protejate aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul propus pentru 
monumentul de for public «LA FLUTURI» se afla in Zona protejata nr.84 -PARCUL 
DELAVRANCEA- subzona V1c  

Conform LMI 2010 , amplasamentul se afla in PARCUL KISELEFF , delimitat de str.arh. Ion Mincu 
- str. Barbu Delavrancea - str. Monetăriei - Şos. Kiseleff - Bd.Aviatorilor. 

Parcul Kiseleff este inscris in LMI 2010 la pozitia.1269, cod LMI B-II-a-B-18982. 
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In conformitate cu prevederile PUZ  aprobat prin HCGMB nr.279/2000, pentru interventia 
prevazuta in spatiul public din Zona Protejata nr.84, proiectul a fost avizat conform legii de catre 
Ministerului Culturii-Comisia Nationala pentru Monumente de For Public cu nr.17/04.02.2015. 

Pentru realizarea lucrarii, Primaria Municipiului Bucuresti a eliberat Certificatul de Urbanism 
nr.181/1287387 din 10.02.2015. 

Hotãrârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.158/29.09.2016  prevede masuri pentru dezvoltarea 
armonioasă fizică, psihică şi emoţională şi asigurarea unei stări de bine copiilor şi de conform 
aparţinătorilor/însoţitorilor prin crearea unor spaţii de joacă proprice pentru stimularea exerciţiilor 
fizice, imaginaţiei, sociabilităţii etc., care să asigure, în acelaşi timp, relaxarea adulţilor care 
însoţesc copiii. 
Prin aceasta hotãrâre se prevede resistematizarea locurilor de joacă, aflate în administrarea 
Administraţiei Domeniului Public Sector 1 pentru  asigurarea siguranţei copilului si insotitorilor. 
Prin proiect se prevede înlocuirea echipamentelor de joacă uzate fizic şi moral;  

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul 
- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului : Nu este cazul 
- Alte autorizaţii cerute pentru proiect: Autorizatia de Construire pentru lucrarile propuse se va 

elibera de catre Primaria Municipiului Bucuresti 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: Nu este cazul 

V. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILORDISPONIBILE: 

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu  
- Protecţia calităţii apelor: Evacuarea apelor uzate se face prin reteaua publica de 

canalizare APA NOVA  

- Protecţia aerului: Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri-
instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă- Nu este cazul  

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: -sursele de zgomot şi de vibraţii; -
amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nu este 
cazul  

- Protecţia împotriva radiaţiilor: -sursele de radiaţii; -amenajările şi dotările pentru 
protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul  

- Protecţia solului şi a subsolului:  
- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol,ape freaticeși de adâncime: Nu este cazul 

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Nu este cazul 

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  
- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: Nu este cazul 

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii 
şi ariilor protejate:  

Conform LMI 2010 , amplasamentul se afla in PARCUL KISELEFF , delimitat de str.arh. Ion Mincu 
- str. Barbu Delavrancea - str. Monetăriei - Şos. Kiseleff - Bd.Aviatorilor. Parcul Kiseleff este inscris 
in LMI 2010 la pozitia.1269, cod LMI B-II-a-B-18982. 

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  
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- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 
restricţie, zone de interes tradiţional etc. 

- Obiectivele de interes public din zona sunt indicate in tabelul 1 de mai jos, intocmit conform 
Listei Monumentelor Istorice si de Arhitectura din municipiul Bucuresti-LMI 2015.  

Tabel 1 

 

Cod LMI 

 

Denumire  

 

Adresa  

 

Datare  

B-II-a-B-18982 Parcul Kiseleff sos. Kiseleff Pavel Dimitrievici FN prima jum. sec. 
XX 

B-II-m-B-18992 Palatul 
Elisabeta 

sos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr.26 sector 
1 

prima jum. sec. 
XX 

B-II-m-A-18994 Ansamblul 
Muzeul National 
al Satului 
"Dimitrie Gusti” 

sos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr.28 sector 
1 

prima jum. sec. 
XX 

B-II-m-A-18802 Parcul 
Herastrau 

Piata De Gaulle Charles f.n. sector 1 
(delimitat de Bd. Maresal Constantin 
Prezan sos. Kiseleff, sos. Bucuresti-
Ploiesti - str. Elena Vacarescu - sos. 
Nordului - Bd. Aviatorilor) 

prima jum. sec. 
XX 

B-II-m-A-18001 Arcul de Triumf Piata Arcului de Triumf prima jum. sec. 
XX 

 

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 
protejate şi/sau de interes public:  

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de 
interes public pentru interventia prevazuta in spatiul public din Zona Protejata si a monumentelor 
istorice din tabelul de mai sus, au fost avizate de catre Ministerului Culturii cu nr.17/04.02.2015. 

Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației 
europeneși naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate: 

- deseuri menajere nealimentare-fractie uscata 

- planul de gestionare a deșeurilor:  
- ADP Sector 1 isi asuma ridicarea dezeurilor rezultate din executie 

- Administraea, golirea si intretinerea cosurilor de gunoi amplasate conform 
proiectului este in sarcina de ADP Sector 1. 

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: : Nu este cazul 
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VI. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 
biodiversitatii:  

Solul ca resursa naturala va fi folosit la reconstructia ecologica a terenurilor afectate. 

Apa folosita in procesul de constructii montaj se va evacua in reteaua publica de canalizare APA 
NOVA. 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD 
SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie special speciilor şi 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, 
solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei 
(de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, 
peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste 
elemente:   

Impactul direct al realizarii investitiei constand in lucrarile de amenajare, reabilitare parcul Kiselef, 
monument istoric si amplasarea monumentului de for public este fara indoiala pozitiv, contribuind 
la eforturile municipalitatii si institutiilor de cultura care actioneaza pentru salvarea si restaurarea 
valorilor existente semnificative din Bucuresti, urmarind  cresterea calitatii dorite de capitala 
europeana demna de acest nume. 

- Extinderea impactului : ansamblul Municipiului Bucuresti  

- Magnitudinea şi complexitatea impactului: importanta deosebita  

- Probabilitatea impactului pozitiv pentru ansamblul Municipiului Bucuresti este sigura in 
conditiile realizarii investitiei 

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: realizarea investitiei este estimate la 24 de 
luni 

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: 
realizarea investitiei reprezinta si o masura de ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului 

- Natura transfrontieră a impactului-Nu este cazul 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI-DOTĂRI ŞI MĂSURI 
PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV 
PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR 
PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE BAT APLICABILE: 
Implementarea proiectului nu influențeaza negativ calitatea aerului în zonă. 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU 
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE: 

Conform capitol “Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate” din prezenta 
documentatie. 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:  
Organizarea de santier se va face in functie de: 

− Tehnologia de executie adaptata de antreprenorul general; 

− Utilajele prevazute a fi utilizate; 

− Perioada de executie a lucrarilor; 
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− Numarul de muncitori utilizat in diferitele faze de executie.. 

Antreprenorul general are obligatia asigurarii protectiei si liberei circulatii a pietonilor in zona 
limitrofa organizarii de santier.  

Se impune absoluta  protejare a arborilor din parc. 

Dupa terminarea lucrarilor se va reface stratul de gazon deteriorat in timpul executiei. 

Dezafectarea lucrarilor de organizare de santier : 

Asistenta sanitara a personalului va fi asigurata prin arondarea la policlinica constructorului sau la 
alte unitati sanitare din zona.  

In santier se va asigura dotarea cu mijloace de prim ajutor si instruirea personalului in acest scop.  

 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI:  
Dupa terminarea lucrarilor se va reface stratul de gazon deteriorat in timpul executiei. 

Dezafectarea lucrarilor de organizare de santier : 

Dupa terminarea executiei toate lucrarile de organizare de santier vor fi dezafectate. Se vor avea 
in vedere: 

− preluarea tuturor obiectelor de inventar si materialelor care se pot recupera; 

− curatirea generala si aducerea terenului disponibil in starea initiala; 

− refacerea trotuarelor, a bordurilor si a spatiilor verzi; 

 

XII. ANEXE -PIESE DESENATE 

Plan de situatie existenta    pl.nr. A00 

Plan de situatie plantatii existente   pl.nr. A01 

Plan de situatie propusa    pl.nr. A02 

Plan de situatie organizare de santier    pl.nr. A03 

Sectiuni              pl.nr. A03 

 

Semnătura şi ştampila titularului 
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC  SECTORUL 1  

arh.PAUL VALENTIN 
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