
CATALOG BUCUREȘTI
 

un proiect ARCEN



ce este 
CATALOG 
BUCUREȘTI?

Proiectul "Catalog București" are ca scop documentarea 
Bucureștiului istoric din punct de vedere urbanistic și 

arhitectural, prin inventarierea celor 98 de zone construite 
protejate: peste 14.500 de imobile - monumente istorice, clădiri 

istorice, clădiri noi, terenuri virane.
 

Proiectul constă în documentarea fotografică, colectarea de 
informații din teren și clasificarea lor pe o platformă, cu scopul 
dezvoltării și deblocării problemelor din Bucureștiul istoric și 
care va deschide pe viitor o serie de oportunități economice și 

de dezvoltare în zona centrală a orașului.
 

 În mod normal, acest demers revine administrației și 
instituțiilor statului, însă din cauza lipsei de inițiativă a 

entităților responsabile, ARCEN decide să inițieze proiectul 
“Catalog București”, mobilizând peste 200 de voluntari 
(studenți în ani terminali la facultatea de arhitectură și 

urmanism) și peste 20 de specialiști (arhitecți, urbaniști, 
ingineri, juriști, etc.) alături de care se crează o metodologie și 

se începe colectarea de date, analiza și interpretarea lor.



 CATALOG BUCUREȘTI
  2017-2018

 

- au fost inventariate 29 de zone construite protejate, ce însumează date 
pentru peste 3500 de imobile.
- au fost publicate 5 caiete de bune practici constructive pentru 5 zone 
construite protejate, care au fost livrate locuitorilor și comunității din aceste 
zone.
- au fost organizate 3 evenimente publice în care au fost puse în legătura tema 
patrimoniului, dezvoltarea urbană și aportul comunităților.
- a fost lansată platfoma catalogbucuresti.info care este disponibilă publicului 
și unde se introduc date în fiecare zi.
- au fost făcute publice date statistice pentru Calea Moșilor - una din cele mai 
importante artere istorice ale Bucureștiului și am evidențiat situația dezolantă 
în care se află: https://www.forbes.ro/primele-informatii-publicate-de-arcen-
despre-situatia-din-zona-protejata-calea-mosilor-101536
- proiectul a fost susținut printr-o campanie de presă puternică cu peste 100 
de apariții media (TV radio presă online)

https://www.forbes.ro/primele-informatii-publicate-de-arcen-despre-situatia-din-zona-protejata-calea-mosilor-101536




CATALOG BUCUREȘTI
2019
- publicarea unui album care să prezinte caracterul 
specific al arhitecturii bucureștene, dar și texte 
explicative și povești care au ca scop educarea 
bucureștenilor și valorificarea patrimoniului 
construit.
- colectarea datelor pentru 3000-5000 imobile din 
25-30 zone construite protejate
- îmbunătățirea platformei catalogbucurești.info
- realizarea a 10-15 caiete de bune practici 
constructive pentru locuitorii din zonele construite 
protejate
- aducerea partenerilor comerciali în contact cu 
comunitatea din zonele construite protejate





IMPACT SOCIAL MEDIA
facebook A.R.C.E.N.

POSTS
24

REACTIONS
18.191

PEOPLE REACH
157.998



IMPACT SOCIAL MEDIA
instagram @asociatiaarcen

POSTS
9

REACTIONS
14.771





PREZENȚĂ PRESĂ
 





CINE SUNTEM?

 Organizație non-guvernamentală care activează de 
mai bine de 12 ani în București, formată dintr-un 

nucleu de 8 oameni și echipe de voluntari și 
colaboratori care se implică punctual pe proiecte (20-
50 oameni). ARCEN are un istoric bogat de proiecte 

culturale și educaționale organizate în București, 
orientate către Memoria Orașului, Microcomunități și 

Ideile în dialog.



CE AM FĂCUT PÂNĂ 
ACUM?
 

 Am organizat peste 200 de tururi ghidate pietonale (2010-2018) la care au participat peste 50.000 de 
bucureșteni care au descoperit la pas orașul cu poveștile, istoriile și arhitectură lui.

 
Am organizat peste 25 de nocturne de poezie contemporană pe terasa blocului Magheru One și la 

Rezidența BRD Scena9 (2015-2018), cu o participare de peste 8000 de persoane care s-au bucurat de 
poezia contemporană îmbinată cu muzica, vinul și atmosfera de deasupra orașului.

 
Am organizat peste 100 de dialoguri/conferințe (2006-2018) în care am conectat publicul larg cu o mulțime 
de personalități de marcă: scriitori, matematicieni, filosofi, istorici, arhitecți, urbaniști, ingineri, muzicieni etc.

 
Am început documentarea fotografică și inventarierea din punct de vedere urbanistic și arhitectural a 
Bucureștiului istoric, reușind până în prezent să acoperim o treime din el, peste 3500 de imobile, efort 

realizat pentru a înțelege sistematic vulnerabilitățile orașului.



SITE

arcen.info
catalogbucuresti.infio

INSTAGRAM

asociatiaarcen
district.40

FACEBOOK

A.R.C.E.N.

MULȚUMIM!

E-MAIL

contact@arcen,info 


