Parcul Drumul Taberei
Aşezare: Se află în cartierul Drumul Taberei, Sector 6, București. Parcul Drumul Taberei,
cunoscut și sub denumirea de Parcul Moghioroș este cel mai mare parc din Sectorul 6.
Atestare: În momentul înființării, parcul avea o suprafață de 30 ha. Astfel, în vederea
promovării unui stil de viață sănătos, în anul 1976, în incinta parcului a fost construit
un ștrand format din 3 bazine, cu o capacitate totală de 2500 de persoane. Acesta era
cunoscut și sub numele de „Trei Ligheane”. Pământul excavat pentru realizarea lacului
a fost utilizat pentru a se construi un deal artificial în jurul ștrandului.
Descriere: Prin intermediul proiectului „Modernizarea arhitecturală și peisagistică a Parcului Drumul Taberei” finanțat din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană au
avut loc lucrări de reamenajare în perioada mai 2013 – 30 mai 2015. Valoarea estimativă
a acestor lucrări s-a ridicat la 75.188.177,45 lei (18 milioane de euro) din care contribuția
proprie a Primăriei Sectorului 6 este de 1.215.809,90 lei.
Lucrările de modernizare au constat în amenajarea a șapte hectare de spații verzi, construirea de trei spații de joacă pentru copii și realizarea unor mese speciale pentru jucătorii de șah.
În ceea ce privește aspectul estetic, în centrul parcului a fost amenajat un lac pentru
agrement. Lacul artificial a fost realizat dintr-o cuvă de beton impermeabil, fiind alcătuit
din două tronsoane separate de un podeț de beton. În primul tronson este amenajat un
debarcader cu dane pentru bărci cu rame și hidrobiciclete. Totodată, au fost amenajate
fântâni arteziene de tip ”Nufăr”, foișoare, catarg pentru arborarea drapelului țării, terenuri
de sport, un monument artistic din oțel inoxidabil, pistă de carting, ambarcader și debarcader pentru bărci, precum și o pasarelă pietonală metalică în arcadă.
De asemenea, pentru o bună funcționare și derulare a activităților din cadrul parcului, au
fost amenajate peste 13 camere de supraveghere.
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