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Prezentarea proiectului 

 

 

 

Prin intermediul acestor schite am incercat sa creăm o posibilă imagine a viitorului mall 

din Alexandria. Acesta reprezintă imaginea futuristică a unui centru comercial modern. Mallul 

nostru prezintă mai multe facilităţi: un cinematograf, o sală de teatru, o mulţime de spatii 

comerciale, un parc pe acoperiş, restaurante. De asemenea, el va avea şi o parcare  supraterană cu 

300 de locuri. Plănuim că mallul si parcarea să se întindă pe actuala zonă Crinul, Lipscani si 

parcul de la cinematograf. Electricitatea pentru acest centru comercial va veni de la panouri 

fotovoltaice montate pe fatada mall-ului si pe acoperisul parcării. 
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Alexandria – orasul meu drag 

 

      Alexandria este reşedinţa judeţului Teleorman, un orăşel amplasat în sudul ţării. Deşi este 

un oraş cu o populaţie redusă, acesta este în plină dezvoltare, atât culturală, cât şi economică. 

 De-a lungul timpului, mai multe zone şi cartiere au fost modernizate, au fost amenajate 

parcuri, locuri de joacă pentru copii, centre comerciale şi au fost implemntate diferite activităţi 

benefice din punct de vedere educaţional pentru toţi elevii din Alexandria.  

Totuşi, pe lângă numeroasele îmbunătăţiri aduse oraşului, un capitol a rămas, din păcate, 

neschimbat încă de când părinţii nostri erau copii şi cutreierau de zor prin pădurea mult iubită de 

pe albia râului Vedea. În ciuda faptului că cetăţenii se bucură de spaţii verzi, bine amenajate şi 

împodobite cu decoraţiuni florale, arbori şi arbuşti, orăşenii simt nevoia să beneficieze de un 

spaţiu verde, aşa cum a fost crrat de natură, un locşor în care se pot bucura de clipe frumoase 

alături de familiile lor, se pot plimba cu bicicleta sau pot să savureze liniştea şi complexitatea 

naturii la un picnic. 

Potenţialul pe care îl oferă Pădurea Vedea este uriaş, fiind limitat doar de imaginaţia şi 

ambiţia edililor. În ultimii ani s-au construit grătare care au îndemnat locuitorii să mai aloce timp 

şi pentru natură. Aceasta este o initiativă bună, dar, din păcate, nu a fost finalizată cu succes. 

Lipsa unor foişoare în care se poate servi masa şi a unor coşuri pentru reciclarea gunoaielor a dus 

la poluarea cu deşeuri a pădurii. O măsură bună ar fi angajarea unui supraveghetor care să 

amendeze persoanele care nu respectă regulile şi aruncă deşeuri şi/sau deteriorează bunuri. Pe 

lângă acestea, s-ar putea desfăşura şi o campanie de informare care să presupună amplasarea de 

afişe şi pancarde care să informeze alexăndrinenii cât de dezastruos este efectul poluării asupra 

apelor şi pădurilor în timp. Multe generaţii, de acum încolo, vor avea de suferit din pricina unor 

PET-uri care se degradează în zeci de ani. Păstrarea curată a pădurii  joacă un rol important în 

dezvoltarea socio-culturală a oraşului nostru. 



Un alt proiect ce ar putea fi uşor de realizat şi apreciat de mulţi, este montarea de mese 

pentru şah la umbra copacilor, loc în care pensionarii s-ar putea recrea în aer liber, fără să fie 

nevoiţi să înfrunte căldurile aprige din cursul verii. Nici tineretul nu ar trebui omis, reprezentând 

o parte importantă a oraşului. Pot fi iniţiate competiţii şi activităţi interactive, ce se pot desfăşura 

pe suprafaţa pădurii, activităţi la care tinerii pot lua parte cu entuziasm. 

Nici râul Vedea nu ar trebui lăsat de izbelişte. În tmp, se pot întări anumite zone pentru a 

se putea coborî mai aproape de apă. Mulţi pescari amatori ar aprecia initiativa. Amenajarea unor 

zone cu nisip, pentru persoanele care vor să facă plajă, precum şi crearea unei zone de agreement 

pe Vedea ar întregi imaginea oraşului, cetăţenii având astfel numeroase posibilităţi de petrecere a 

timpului liber. Aceste tipuri de “distracţie” ar schimba viziunea multora asupra oraşului 

Alexandria, care ar putea deveni, treptat, un punct turistic cu obiective atractive. 

Fără îndoială, Pădurea Vedea trebuie exploatată la maxim, oferind oportunitatea de a 

încânta o mare parte dintre locatari, indiferent de vârstă. De la mic la mare, locuitorii oraşului pot 

petrece o zi de vară la umbra copacilor, admirând peisajul împreună cu familia, dintr-un foişor, 

sau îşi pot testa aptitudinile la şah sau la alte sporturi. 
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