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I. DESCRIERE
a. d elimitare
elimitare::
- zon` delimitat` de {os. Panduri, Parcul Palatului Cotroceni, str. G-ral medic A.
Demosthen, str. Dr. Carol Davila, str. Dr. Francisc Rainer, str. Cpt. Al. Vitzu, str. Cpt. A
Vijelie [i include ansamblul Academia Militar`, azilul Elena Doamna, Pia]a Eroilor, bd.
Eroilor, str. Dr. Francisc Rainer, str. Prof. Dr. D. Bagdasar
b. caracteristici:
- ax` monumental` care valorific` configura]ia terenului prin pozi]ia cl`dirii Academiei
Militare
- ansamblu monumental exemplar prin modul de inserare \ntr-un ]esut ordonat existent a
unei construc]ii publice reprezentative [i prin unitatea sa arhitectural - urbanistic` (specific` arhitecturii deceniului patru).
- ax` major` care continu` seria de axe structurante de secol 19 (bulevardele centrale cu
fronturi continue) \ntr-o alt` manier`: ax` predominant vizual` \nscris` \n compozi]ia
parcel`rii Cotroceni [i care termin` perspectiva ascendent` printr-o ampl` construc]ie
simetric`.
c. evolu]ie:
- ansamblu realizat de arh. Duiliu Marcu \n 1937/38 \ntr-un ]esut existent (parcelarea
Cotroceni)
- opera]ii majore: ansamblul de locuin]e colective care au distrus ]esutul existent \n
vecin`tatea Academiei \n anii 1960
d. agresiuni:
- rupturi de ]esut la contactul dintre parcelare [i frontul de locuin]e colective
e. valoare:
- component` a elementelor monumentale care structureaz` ora[ul
f.grad de protec]ie:
- maxim - se protejeaz` valorile arhitectural - urbanistice, istorice [i de mediu natural \n
ansamblul lor: trama stradal`, fondul construit, caracterul [i valoarea urbanistic`; nu s\nt
permise dec\t interven]ii care conserv` [i poten]eaz` gruparea ca atare.
g. interven]ii:
- p`strarea spa]iilor constituite existente [i a perspectivei monumentale
- interzicerea rupturii de scar` / gabarit prin excluderea de elemente noi perturbatoare
(cl`diri \nalte dispuse \n spatele cl`dirii Academiei)
- rezolvarea rupturilor de ]esut la contactul dintre parcelare [i frontul de locuin]e colective

II. UTILIZARE FUNC}IONAL~
a. utiliz`ri admise:
- se men]in neschimbate utiliz`rile ini]iale ale cl`dirilor din ansamblul monumental
b. utiliz`ri admise cu condi]ion`ri:
- nu s\nt admise alte func]iuni dec\t cele men]ionate mai sus

c. utiliz`ri interzise:
- oricare alte func]iuni dec\t cele men]ionate mai sus

III. AMPLASAREA CL~DIRILOR
a. caracteristicile parcelelor:
- se men]in neschimbate dimensiunile [i formele actuale ale parcelelor
b. amplasarea fa]` de aliniament:
- se men]ine neschimbat` amplasarea actual` a cl`dirilor
c. alinierea lateral` [i posterioar`:
- se men]ine neschimbat` amplasarea actual` a cl`dirilor
d. amplasarea cl`dirilor pe aceea[i parcel`
- se men]ine neschimbat` amplasarea actual` a cl`dirilor
IV. ECHIPAREA CL~DIRILOR
a. circula]ii [i accese:
- parcela este construibilã numai dacã are asigurat un acces carosabil de minim 3.0
metri dintr-o circula]ie publicã în mod direct sau prin drept de trecere legal ob]inut
prin una din proprietã]ile învecinate;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spa]iile publice a persoanelor
handicapate sau cu dificultã]i de deplasare.
b. sta]ionarea autovehiculelor:
- sta]ionarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circula]iilor
publice.
c. condi]ii de echipare edilitar`:
- toate construc]iile vor fi racordate la re]elele edilitare publice;
- se recomandã la clãdirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la
canalizarea pluvialã sã fie fãcutã pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghe]ii;
- se va asigura în mod special evacuarea rapidã [i captarea apelor meteorice în re]eaua
de canalizare;
- toate noile bran[amente pentru electricitate [i telecomunica]ii vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circula]iile publice [i
se recomandã evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;
- se interzice amplasarea firidelor de bran[ament pentru electricitate, telecomunica]ii [i
gaze pe fa]adele principale ale cl`dirilor;
- se interzice montarea aparatelor de aer condi]ionat pe fa]adele c`tre strad`, sau pe
cele laterale \n cazul \n care ele se deschid c`tre cur]i de onoare.
d. spa]ii libere [i plantate:
- spa]iile libere vizibile din circula]iile publice precum [i din gr`dina public` vor fi tratate
ca grãdini de fa]adã;
- spa]iile neconstruite [i neocupate de accese [i trotuare de gardã vor fi înierbate [i
plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- se recomandã ca pentru îmbunãtã]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iei
sã se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
e. \mprejmuiri:
- gardurile spre stradã vor fi transparente, vor avea înãl]imea de maxim 2.00 metri; gardurile
vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioarã fiind transparentã realizatã din
fier forjat sau plasã metalicã [i vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale [i
posterioare gardurile vor fi opace [i vor avea înãl]imea minim` de 2.00 metri.

V. CONFORMAREA CL~DIRILOR
a. \n`l]imi admise:
- se men]ine situa]ia existent`
- \n`l]imea unor eventuale cl`diri noi urmeaz` s` fie stabilit` pe baz` de concurs de urbanism
b. aspectul exterior:
- orice interven]ie asupra monumentelor de arhitecturã declarate sau propuse a fi declarate,
se va putea realiza numai în condi]iile legii. Prin restaurarea cl`dirilor existente (inclusiv
prin m`surile de consolidare a structurilor), se va p`stra sau se va reveni la (dac` este
cazul) arhitectura ini]ial` a fa]adelor.
- se interzic imita]iile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice
sau suprafe]e metalice str`lucitoare), utilizarea culorilor stridente.

VI. OCUPAREA {I UTILIZAREA PARCELEI
a. procent maxim de ocupare al terenului (POT):
- \n cazul unor interven]ii noi, POT urmeaz` s` fie stabilit pe baz` de concurs public de
urbanism
b. coeficient de utilizare al terenului (CUT):
- \n cazul unor interven]ii noi, CUT urmeaz` s` fie stabilit pe baz` de concurs public de
urbanism
c. zone non-aedificandi
- spa]iile publice conform plan[` anex`
d. alte servitu]i
- servitu]i de \n`l]ime (non altius tollendi) se vor introduce pentru a proteja perspectiva
ansamblului Academia Militar` dinspre bulevardul Eroilor
VII. SPA}II PUBLICE
a. traseu
- se p`streaz` traseele actuale ale str`zilor, conform plan[ei anex`.
b. profil transversal
- se p`streaz` profilele actuale.
c. echipare [i amenajare
- nu exist` condi]ion`ri stilistice, dar se va avea în vedere subordonarea oricãror
elemente de mobilier urban caracterului clãdirilor [i condi]ionarea realizãrii lor de
acelea[i avize de specialitate ca [i construc]iile.
d. planta]ie
- interven]iile asupra spa]iilor publice vor fi subordonate caracterului reprezentativ al
ansamblului [i vor fi supuse acelora[i avize de specialitate ca [i construc]iile.
VIII. CONDI}II DE AVIZARE
- \n vederea autorizãrii interven]iilor asupra cl`dirilor existente s\nt necesare studii de
inser]ie, fotomontaje sau machete.
- pentru faza Certificat de urbanism este necesar` organizarea unui concurs public de
urbanism;
- pentru faza Proiect de autoriza]ie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;

- pentru interven]ii \n spa]iul public (mobilier urban, pavimente, vegeta]ie, etc.), neincluse
\n acest regulament, se vor \ntocmi proiecte ce vor fi avizate conform legii, inclusiv prin
avizul Ministerului Lucr`rilor Publice [i Amenaj`rii Teritoriului [i Ministerului Culturii la
faza Certificat de urbanism [i al [i Ministerului Culturii la faza Proiect de autoriza]ie de
construire.

