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Cecilia Cuțescu-Storck. Portret
Ioana Novac

Doamnele	Bucureștiului

Scaunul cel vechi rezistă
Gabriela Teodora Vătafu

Cecilia Cuțescu-Storck s-a născut la 14 mar- 
tie 1879, în comuna Câineni, județul Vâl- 

cea. Crescută de bunici, aceștia o aduc la 
București pentru a-i permite să frecventeze 
prestigioasa Școala Centrală de Fete, unde 
dovedește, încă de la o vârstă fragedă, o 
mare pasiune pentru pictură. După împlinirea 
vârstei de 18 ani, a studiat pictura la München 
și la Paris cu profesori renumiți ai vremii, timp 
în care a avut și expoziții. Lucrările ei sunt 
afișate lângă cele ale lui Brâncuși.

Întoarsă în țară, în 1916 devine prima feme-
ie profesor la o universitate de artă de stat din 
Europa, în cadrul Academiei de Arte Frumoase 
din București, unde avea să contribuie la forma-
rea mai multor generații de tineri artiști, până 
în anul 1947. Activistă pentru drepturile femei-
lor din România, Cecilia fondează în 1916, îm-
preună cu Nina Arbore (pictoriță și graficiană) 
și Olga Greceanu (pictoriță și militantă pentru 
drepturile femeilor), „Asociația femeilor pictore 
și sculptore“. Mai târziu, în atelierul artistei a luat 
naștere „Asociația pentru emanciparea civilă și 
politică a femeii române“, gazda fiind una dintre 
membrele fondatoare.

Are foarte multe expoziții personale în țară (la 
Tinerimea Artistică, saloane oficiale, expoziții 
de stat), dar și peste hotare. În 1924 și în 1928 

reprezintă România la Bienala de la Veneția. 
Deși artista a realizat o sumedenie de ta-
blouri, aflate astăzi în muzee și colecții par-
ticulare, nu pictura de șevalet a fost vocația 
ei, ci pictura murală monumentală. De alt- 
fel, a fost și prima femeie din România care 
a realizat picturi murale în clădiri publice din 
București, picturi cu o puternică notă perso-
nală, care i-au adus renumele. Dintre aces-
tea, cele mai importante sunt marea frescă 
„Istoria negoțului românesc“, realizată în 1933 
în aula Academiei de Studii Economice, și 
„Agricultura, industria și comerțul“, aflată în 
holul de onoare al Băncii Marmorosch-Blank.

În anul 1909, s-a căsătorit cu sculpto-
rul Frederick Storck, fiul fondatorului școlii 
de sculptură din România. În urma lor au ră-
mas numeroase opere artistice, o parte din-
tre acestea fiind găzduite de Muzeul memorial 
Frederick și Cecilia Cuțescu-Storck, din stra-
da V. Alecsandri nr. 16. Imobilul, inspirat din 
arhitectura germanică, a fost reședința fami-
liei, găzduind totodată și atelierele celor doi 
artiști. Casa, devenită acum muzeu, are peste 
100 de ani, mai multe picturi murale realizate 
chiar de Cecilia Cuțescu-Storck și păstrează 
încă farmecul creator al vieții artiștilor.

Ilustrație: Ada Popescu

Afost odată ca niciodată un nuc. Din trun-
chiul său un sculptor înzestrat a creat un 

scaun, care, mai târziu, a ajuns într-o sală de 
spectacol. Acolo au venit doamne elegante, 
cu rochii de dantelă, și domni distinși cu pă-
lărie și baston, care și-au lăsat, rând pe rând, 
emoțiile, grijile și lacrimile pe scaun. Au tre-
cut mulți ani, scaunul a strâns poveștile, însă, 
într-o zi, copleșit de greutatea pe care o purta, 
și-a rupt piciorul. Oamenii din spatele culiselor 
n-au găsit un leac potrivit, așa că au dus sca-
unul la restaurator.

Au străbătut șapte mări și șapte țări, înfrun-
tând vânturi năprasnice și nămeți de zăpadă, 
apoi au ajuns în București, pe Strada Șoldanului 
nr. 53, unde, sub casa familiei Rizoiu se ascun-
de un atelier în care mâini fermecate au grijă de 
scaune, mese, ceasuri și alte comori din lemn. 
Doamna Angelica și surorile sale luptă împotri-
va Zmeului Prafului și a Mizeriei, pentru a curăța 
obiecte de mobilier vechi de zeci de ani. Cu 
atenție și cu multă răbdare, zânele bune le re-
pară și le lustruiesc cu lac natural, licoarea pen-
tru viață îndelungată în lumea scaunelor. 

Doamna Angelica Rizoiu, fiica unui tâmplar-
dulgher, a urmat Școala de Arte și Meserii în 
Lemn din Pipera, secția dedicată sculpturii și in-
tarsiei, o tehnică de ornamentare a mobilierului 
prin încrustație, iar în propriul atelier a început să 
lucreze în urmă cu 24 de ani. A învățat meseria 

atât din cărți, prin lecturi despre stiluri și tehnici, 
cât și din atelierele unor restauratori cu părul alb, 
care cunoșteau toate formulele secrete. 

Dintre toate însărcinările pe care le-a pri-
mit de la iluzioniști, pirați, regi și alte personaje 
care și-au dorit să-și recondiționeze mobilie-
rul, doamna Angelica se bucură de amintirea 
unui biet ceas, care a sosit în atelier într-o cu-
tie de rămășițe și pe care l-a refăcut în între-
gime, fiind ajutată de un spiriduș al Preciziei. 
Deși nu are ucenici, „pentru că este multă mi-
zerie în atelier“, doamna care reînvie lemnul 
povestește cu drag despre minuțiozitatea cu 
care fiul său îmbracă rame de tablouri sau di-
ferite ornamente Art Nouveau în foiță de aur, 
„ținându-și respirația“. 

Scaunul a fost primit cu brațele deschise în 
atelierul doamnei Angelica Rizoiu, care i-a as-
cultat povestea și i-a vindecat rana, iar el a fost 
atât de încântat să-și reîntâlnească frații din nuc 
încât a rămas în atelier, sub bagheta magică a 
restauratoarei.

Angelica	Rizoiu
Antic Restore
Strada Șoldanului numărul 53
Tel.: 0721 414 824

Meserii	și	prăvălii

Foto: Răzvan Bănică
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Sediul adevărat al primăriei generale din 
București are stil ‒ neoromânesc. Orașele 

lumii care își respectă istoria și tradițiile veritabi-
le, care atrag turiști tocmai datorită specificului 
local, își păstrează, își îngrijesc și își promovea-
ză clădirea veche a primăriei. Ba mai mult, gă-
sesc spațiu suficient pentru a funcționa chiar 
în ea, fie că este mai mică, precum în Milano 
ori Göteborg, sau mai mare, ca în Madrid ori 
Viena (precizare: deși fostă capitală de imperiu, 
primăria din Viena are doar turnurile mai înalte 
decât a noastră și a fost construită nu cu mult 
înaintea celei din București – între 1872 și 1883). 
Ca să ne dăm seama cât de prețioasă este o 
astfel de clădire comparativ cu una nouă, vă 
spunem doar că edilii Vienei au decis, în urmă 
cu doi ani, să restaureze clădirea primăriei lor și 
alocă aproximativ 35 de milioane de euro pentru 
lucrări efectuate în perioada 2012-2023.

Ca în multe capitale și mari orașe europene, 
clădirea primăriei municipiului București e o clă-
dire de patrimoniu, adică o moștenire valoroasă. 
Dar nu din aceea cu multe plasme, termopa-
ne, balustrade lucioase și pereți de gresie, ci o 
moștenire arhitecturală și culturală prețioasă. 

Palatul, atunci și acum
Sediul primăriei din b-dul Elisabeta nr. 47 a 

fost proiectat de Petre Antonescu, arhitect de 
renume, în stil neoromânesc, unic în lume. În 

volumul București ‒ arhitectură și modernitate, 
Editura Simetria, 2005, clădirea este prezenta-
tă astfel: „elementele autohtone (arcul trilobat, 
coloanele scunde și masive, capitelul bizantin, 
«brâiele», ancadramentele evocând detalii medi-
evale), reluate în interior în holul și scara de onoa-
re, sunt supradimensionate pentru a da formă 
ideii de stabilitate și autoritate a funcției publice.“

Palatul a fost ridicat în 1910, pe un teren vi-
ran situat vizavi de Grădina Cișmigiului și nu-
mit „Maidanul lui Duca“. Inițial, aici era sediul 
Ministerului Lucrărilor Publice, iar construcția 
a fost realizată de Elie Radu în 4 ani. În timpul 
ocupației germane din 1916-1918, palatul a fost 
transformat în Comandatura Generală Germană. 
La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, 
edificiul, avariat în urma bombardamentelor, a fost 
reconstruit și lărgit sub îndrumarea aceluiaș Petre 
Antonescu, care-i adăugă un etaj. La finalul lucră-
rilor, în clădire s-a instalat Primăria Generală, de-
venită în următorii ani Sfatul Popular al Capitalei.

Începând cu 2008, clădirea a intrat într-un 
proces de restaurare (care mai durează și la 
ora actuală, pentru că mulți ani șantierul nu a 
avut activitate), iar aparatul administrativ s-a 
mutat într-o clădire de 14 etaje, de pe Splaiul 
Independenței, pentru care primăria plătește 
anual aproximativ 3 milioane de euro chirie. Pe 
chirie, da? 

Primarul general, domnul Sorin Oprescu, arhi- 
tectul-șef, domnul Gheorghe Pătrașcu, și consi-
lierii generali nu găsesc nici timp, nici bani (dacă 
vă vine să credeți!), nici sens pentru a restaura și 
reda în funcțiune vechea clădire. Primăria are alte 
priorități. Șosele suspendate prin oraș, de exem-
plu. De asta ducem lipsă, consideră dânșii. 

Am fost și în interiorul mastodontului pentru 
care plătim chirie. Este lipsit de stil și nu ai ce-i 
povesti unui vizitator sau copilului tău. Mă întreb 
dacă ar vrea vreun turist să-și facă fotografie în 
fața turnului de pe Splaiul Independenței. În plus, 
încăperile sunt meschine și incomode, există 
o mulțime de spații goale, deci nu stă în picioa-
re argumentul cu lipsa de spațiu din clădirea de 

Palatul părăsit de primărie
Teodor Pricop

Primăria Municipiului București deține mai 
multe clădiri în oraș, în care poate investi 
pentru a le folosi pentru birouri, dar se 
încăpățânează să plătească milioane de euro 
chirie pentru o clădire banală.

pe b-dul Elisabeta. Foarte multe primării ale lumii 
aleg să nu își țină toate departamentele în același 
sediu. I-am tot auzit ba pe primarul general, ba pe 
diferiți consilieri generali, ba pe arhitectul-șef, că 
sala de ședințe din sediul închiriat este prea mică 
pentru a primi 10 cetățeni care doresc să parti-
cipe civilizat la ședințele publice ale Consiliului 
General. Atenție, PMB deține și alte spații gene-
roase și clădiri răspândite prin oraș.

Ce-ar mai fi de spus? Că operațiunea „Consoli- 
dare Palatul Administrativ al Municipiului Bucu- 
rești, Imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 
5, București“ trebuia finalizată în urmă cu jumăta-
te de an, pe 31 iulie 2013. Lucrările au început pe 
19 iulie 2010. În schimb, pe ordinea de zi a ședinței 
de Consiliu General al Municipiului București din 
30 ianuarie 2014, la punctul 5, se află Proiectul de 
hotărâre privind prelungirea contractului de închiri-
ere încheiat în baza Hotărârii CGMB nr. 352/2009 
pentru imobilul situat în Splaiul Independenței 
nr. 291-293, sector 6, București unde găsim: 
„Având în vedere faptul că negocierile se află 
încă în curs și faptul că lucrările la Primăria 
Municipiului București, imobil de patrimoniu, situat 
pe b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, se vor 
desfășura pe parcursul întregului an 2014, este 
necesară prelungirea contractului de închiriere a 
imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293, 
sector 6, pe o perioadă de un an, respectiv până 
la data de 31.01.2015.“ În ședință, consilierii gene-
rali au aprobat prelungirea contractului de închiri-
ere a actualului sediu al Primăriei Capitalei până 
la 1 octombrie 2014.

Avem nevoie de acest sediu nou? Nu, nu 
avem nevoie. Avem nevoie de investiții în clădirile 
deținute deja de primăria generală, care sunt mult 
mai încăpătoare și net mai valoroase decât bana-
la clădire din sticlă de pe Splaiul Independenței, 
construcție de 14 etaje, ridicată într-o zonă 
de case și lângă căminele studențești. Aviz 
arhitectului-șef al capitalei, domnul Gheorghe 
Pătrașcu!

În viață, dacă te afli sus nu înseamnă automat 
că ești și la înălțime, domnilor din primărie!

Palatul Administrativ al Municipiului București este un bătrân abandonat, care nu prezintă interes pentru edili.

Foto: Ioana Maria Rusu

Foto: Ioana Maria Rusu
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Lăcomia pierde omenia.

Arhitectul urbanist Jan Gehl spunea în anul 
2011, când a fost în București: „Văzându-vă 

orașul, consider că atât oamenii politici, cât 
și urbaniștii v-au înșelat. Aveți un oraș foar-
te frumos, dar care a fost ruinat printr-o se-
rie de decizii egoiste, favorizând un grup mic 
de oameni. Cred că puteți avea o politică ur-
bană mai echilibrată, sustenabilă și orientată 
către locuitorii orașului. Asta este ceea ce vă 
doresc! Și sunt sigur că o veți obține, deoa-
rece timpul lucrează foarte mult pentru asta. 
Toate lucrurile acestea aparțin anilor ʼ70. Voi 
ați ajuns acolo mai târziu.“ (interviu realizat 
de hotnews.ro)

De ce, totuși, primarii capitalei continuă să 
creadă că sunt necesare investiții pentru fluidi-
zarea traficului prin: 8 pasaje rutiere (subterane 
sau supraterane), 1 pasaj pietonal subteran, 8 
bulevarde noi, alte 4 artere de circulație din oraș 
modernizate și nu în soluții furnizate, ca în alte 
țări, de specialiști în urbanism și trafic? Toate 
acestea, în condițiile în care promisiunile prima-
rului general, de exemplu, nu se potrivesc deloc 
cu bugetul Primăriei Capitalei. 

Întrebarea este, de ce nu recurg edilii la re-
zolvări mai puțin costisitoare, astfel încât să 
nu fie paguba mai mare decât beneficiul? Și 
dacă l-au luat pe „nu“ în brațe, cum se vor pu-
tea realiza toate aceste proiecte, atâta vreme 
cât bugetul primăriei de anul acesta va fi tot 
unul de criză?!

Un oraș pentru oameni
Alina Matei

Problema traficului în orașe nu se rezolvă 
prin construirea de drumuri noi. Dezvoltarea 
transportului în comun, corelată cu amenajarea 
de parcări multietajate, benzi pentru biciclete și 
mărirea spațiilor pietonale sunt măsuri imple-
mentate deja în Viena.

Aceste propuneri au fost recomandate de 
Markus Tomaselli, profesor la Institutul de Urba- 
nism și Peisagistică al Universității Tehnice din 
Viena, în cadrul prezentării realizate în 2011, 
la București. Prezentarea a avut loc în fața 
membrilor Comisiei de Administrație Publică 
de la Camera Deputaților, în cadrul unei dez-
bateri publice despre rezolvarea problemelor 
de trafic.  

Cea mai mare provocare întâmpinată de 
Jan Gehl în proiectele de pe întreaga planetă a 
fost blocajul în obiceiurile cotidiene și comode. 
„Oamenii spuneau că aceasta nu se va întâm-
pla niciodată în orașul lor. Spuneau: avem ne-
voie de trafic, avem nevoie de mașini, ceea ce 
este o gândire de modă veche. Dar comunitățile 
crescând din ce în ce mai mult, atitudinea devi-
ne de secol XXI. Realizează că nu mai putem 
folosi mașinile așa cum am făcut-o în ultimii 50 
de ani, deoarece se diminuează drastic calita-
tea aerului, ne vom îngrășa, crește prețul petro-
lului. Nu mai putem folosi aceste tehnologii care 
sunt deja învechite. Trebuie să facem mult mai 
mult. Unele orașe deja au început.“

Foto: Ana Galbenu

Chiar dacă scandalul de la Școala nr. 10 
„Maria Rosetti“ s-a stins și învățătoarea 

„șpăgară“ a fost demisă, subiectul rămâne unul 
sensibil. Ministerul Educației vizează elabora-
rea unui cod de etică pentru cadrele didactice, 
până la 15 iunie, iar fondul clasei, conform mi-
nistrului Educației, Remus Pricopie, ar mai pu-
tea exista doar ca inițiativă a părinților și sub 
directa gestionare a acestora, fără implicarea 
vreunui învățător, profesor sau director. Toate 
aceste măsuri ar trebui să ajute la combaterea 
corupției din educație.

Toate bune și frumoase și la locul lor, dar nu 
ajută pe nimeni cu nimic. Într-adevăr, doam-
na învățătoare a primit ceea ce merită, poa-
te a adunat câteva cadouri frumoase până 
anul ăsta, dar situația va rămâne neschimba-
tă. Doamna învățătoare n-ar fi cerut dacă nu i 
s-ar fi dat, tind să cred. Și ce să facă, săraca, 
cu atâtea buchete de flori și cutii de bomboane? 
A pus piciorul în prag și a făcut o listă, cu lucruri 
mai practice. Și să nu uităm un lucru, nu a ce-
rut doar pentru ea, ci până și pentru femeile de 
serviciu. Ăsta da spirit civic!

Mi-a fost greu să găsesc originea cuvântu-
lui „șpagă“. Sau ce a fost mai întâi, cererea sau 
oferta. Doamna învățătoare a primit cadouri 

înainte să ceară sau a cerut înainte de a primi? 
Și să fie acest fatidic an 2013 singurul în care 
a cerut? Prea multe întrebări, prea puține răs-
punsuri.

Cel mai probabil, dascălii nu ar fi cerut ca-
douri dacă la un moment dat nu li s-ar fi oferit. 
Halatele doctorilor nu ar fi avut atât de multe bu-
zunare dacă nu le-ar fi căutat cineva, să intro-
ducă niște bancnote. Polițiștii nu ar fi găsit bani 
în actele cerute la control, dacă niște șoferi ires-
ponsabili nu i-ar fi pus acolo. Cerșetorii nu ar 
mai fi întins mâna, dacă nu le-ar fi dat nimeni ni-
mic, niciodată. Preoții nu ar mai … Mă opresc, 
asta e altă discuție.

Nimănui nu i s-ar fi cerut șpagă dacă nu s-ar 
fi oferit șpagă, devine din ce în ce mai clar. Și, 
grație acelui părinte revoltat, care nu a mai ac-
ceptat să i se ceară, cât și celor care au mai fă-
cut asta, în trecut, putem susține contracararea 
cererii. Treptat, sper să putem vorbi și despre 
dispariția ofertei. Ne-am mulțumit cu faptul că 
trebuie să oferim mici atenții pentru a beneficia 
de ceva ce ni se cuvine de drept, sau că putem 
oferi mai mult, pentru a obține ceva ce nu ni se 
cuvine, în cadrul unei licitații imorale. Șpaga îți 
poate asigura un avantaj sau un beneficiu pe 
termen scurt, dar cred că a venit momentul în 

Învățătoarea, șpaga și românii
Dragoș Cotenescu

care ar trebui sa gândim mai mult pe termen 
lung, și la ce lăsăm ca moștenire urmașilor 
noștri. Iar șpaga nu ar trebui să facă parte din 
testamentul nimănui.

Foto: Teodor Pricop
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Unde nu-i cap, vai de picioare.

Pe 21 ianuarie, am auzit la radio despre un 
protest împotriva tăierii arborilor de pe o 

alee principală din Parcul Herăstrău, intrarea 
dinspre Arcul de Triumf. Văzusem cu o zi înain-
te o fotografie pe Facebook. Din acei copaci nu 
mai rămăsese acum aproape nimic. 

Când am ajuns, la ora 16:30, în Parcul He- 
răstrău, am întâlnit o mână de oameni ce știau 
despre protest. Ne-am așezat fiecare în dreptul 
unui copac tăiat, dar, evident, nu am putut cuprin-
de întreaga alee. Mesajele de pe pancartele pe 
care le țineam în mână au atras atenția puținilor 
trecători, care se plimbau pe acea vreme mo-
horâtă și rece: „ Nu ne mai tăiați respirația!“, „Nu 
ne mai tăiați sănătatea!“, „Oxigen“ ș.a. Unii ne-
au mulțumit că facem ceva pentru București, 
alții ne-au certat că nu am ieșit cu o zi înainte, 
când se făcuseră tăierile.

Astfel de „toaletări“ afectează grav viața co-
pacului, el nemaiavând coroana de frunze ne-
cesară pentru a hrăni rădăcinile care s-au 
dezvoltat proporțional cu ramurile. În timp, părți 
din rădăcină se usucă, de multe ori întreg copa-
cul, care abia acum va constitui un pericol pen-
tru oamenii sau imobilele din zonă și va trebui 
tăiat. De asemenea, rănile produse în scoarță 
produc îmbolnăvirea prin contaminarea cu ciu-
perci sau diverse insecte.

Bucureștiul este pe locul al doilea în topul ce-
lor mai poluate capitale din Uniunea Europeană, 
iar spațiul verde s-a înjumătățit după 1989.

Un cetățean s-a deplasat în data de 21 ianu-
arie la fața locului și a încercat să stea de vorbă 
cu lucrătorii de la ROMPREST, care executau 
lucrările de tăiere. Aceștia au strâns macarale-
le și au plecat, fără a da explicații. Asta pentru 
că știau că ceea ce fac este în afara legii, firma 
pentru care lucrează fiind pasibilă de o amen-
dă cuprinsă între 40.000 RON și 70.000 RON, 
pentru încălcarea prevederilor articolului 12, 
alin. (5) din Legea nr. 24/2007. În acest sens, 
a fost depusă o plângere la poliție, secția nr. 2.

Vă încurajăm și pe dvs. să folosiți modelul de 
mai jos, atât pentru a transmite autorităților me-
sajul dvs. privind cazul de față, dar și pentru a 
acționa în situații similare.

Știri
 ■ Primăria	Municipiului	București	vrea	echi- 

pă	de	handbal	„galactică“
Trei handbaliste, campioane mondiale 

cu naționala Braziliei în Serbia anul acesta, 
vor juca din sezonul viitor la CSM București, 
anunță cotidianul „Gazeta Sporturilor“. Clubul 
patronat de Primăria Capitalei le-a „acon-
tat“ pe Alexandra do Nascimento (golgete-
rul Braziliei), Fernanda da Silva și Ana Paula 
Rodrigues, în prezent jucătoare la Hypo 
Viena, și intenționează să își completeze lo-
tul și cu alte vedete, în încercarea de a cuceri 
Liga Campionilor în sezonul 2015-2016.

Deocamdată, CSM București se zbate în 
mediocritate după cinci înfrângeri consecuti-
ve și riscă să piardă calificarea în play-off-ul 
Ligii Naționale de handbal feminin și, implicit, 
șansa de a participa în cupele europene.

Clubul Sportiv Municipal București a fost în- 
ființat în 2007 ca instituție subordonată Primăriei 
Capitalei, având în componență secții de atle-
tism, baschet, handbal, motociclism, rugby, șah 
și volei. Până acum, s-a remarcat prin rezul-
tatele slabe la majoritatea disciplinelor, dar și 
prin neregulile financiare care au adus clubul 
în atenția DNA și a Curții de Conturi.

Astfel, raportul Curții de Conturi, publicat 
recent, arată că CSM București a efectuat în 
2012 plăți în valoare de 3,4 milioane de lei 
pentru competiții sportive inventate sau chel-
tuieli de organizare și participare inexisten-
te. Secția de șah s-a distins în acest sens cu 
peste 2,5 milioane de lei „topiți“ în organizarea 
unor turnee fictive, dar și secțiile de volei sau 
motociclism au efectuat decontări false, con-
form Curții de Conturi.

 ■ Jaf	de	proporții	la	Primăria	Sectorului	3
Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu 

de 38 de milioane de lei la Primăria Sectorului 
3, pentru anul 2012.

Raportul Curții de Conturi privind finanțele 
publice locale pe anul 2012, dat publicității 
recent, detaliază prejudiciul înregistrat la 
instituția condusă de primarul Robert Negoiță, 
în principal prin plata unor sume „umflate“ că-
tre diverși furnizori de servicii, între care se 
distinge compania Rosal, deținută de familia 
Prigoană.

Concret, Primăria Sectorului 3 a efectu-
at plăți nedatorate în sumă de 27 de milioane 
de lei „prin indexarea retroactivă a tarifelor de 
curățenie căi publice în procent de 57,74%, ca 
urmare a includerii unor perioade anterioare 
ultimei indexări acceptate“, a plătit în mod ne-
justificat 9 milioane de lei pentru deszăpezirea 
străzilor către aceeași Rosal, dar a și achitat 
de două ori TVA-ul către firma care s-a ocupat 
de organizarea Revelionului și a plătit arbuști 
ornamentali care nu au fost plantați niciodată.

 ■ RATB	schimbă	zece	dintre	traseele	auto-
buzelor	de	noapte

Zece linii de noapte sunt reorganizate în-
cepând cu 11 ianuarie 2014, anunță RATB. 
Decizia a fost luată după ce s-a înregistrat un 
număr scăzut de călători pe cele zece linii în 
cauză. Astfel:

N101: Pasaj Colentina - Șos. Pantelimon 
- Faur; N103: Complex RATB Titan - Pod 
Timpuri Noi - Zețari; N110: Piața Unirii - Bd. 
Timișoara - Cartier 16 Februarie; N113: 
Complex RATB Titan - Piața Victoriei - Bd. 
Ficusului; N118: Mezeș - Gara de Nord - 
Complex Comercial Apusului; N120: Depoul 
Militari - Calea Rahovei - Turnu Măgurele; 
N122: Valea Oltului - Șos. Alexandriei - Zețari; 
N123: CFR Constanța - Șos.București-Ploiești 
- Pasajul Otopeni; N124: Depoul Alexandria - 
Zețarilor - Bd. Alexandru Obregia; N125: CFR 
Constanța - Lacul Tei - Granitul.

Toaletare sau mutilare?
Diana Marinescu

Sub pretextul prevenirii unor accidente, s-au tot ciuntit copaci în București, de-a lungul mai 
multor bulevarde: Metalurgiei, Ferdinand, Aviatorilor. Plângeri în legătură cu acest fenomen 
am întâlnit pe internet și din partea unor bucureșteni din sectorul 6. Avizele pentru toaletarea 
copacilor date de primărie nu se respectă, ele prevăzând doar îndepărtarea crengilor uscate 
sau a celor care pun în pericol traficul rutier sau pietonal,  până la 30% din coroană. 
În realitate însă, se produce un adevărat masacru. 

Foto: Teodor Pricop

Destinatar:
Garda	Națională	de	Mediu
Tel Verde 0801010101 
(gratuit din rețeaua Romtelecom)
Tel.: 021 326 89 70
E-mail: gardamediu@gnm.ro
Adresa: B-dul Unirii, nr. 78, bl. J2, 
              sector 3, București

Bună ziua,
Am constatat azi că echipe de munci-

tori execută lucrări asupra copacilor din 
parcul Herăstrău. Nu poate fi vorba de to-
aletare, deoarece intervențiile sunt bruta-
le și depășesc limitele prevăzute de lege 
pentru astfel de operațiuni, dar și exigențele 
științifice de realizare a toaletării. Copacilor 
le sunt tăiate crengile (aproape) în întregime.

Știu că în cazul teilor, salcâmilor, castani-
lor, arțarilor și a altor arbori autohtoni plantați 
pe domeniul public sau de-a lungul străzi-
lor este interzisă conform legii (Legea nr. 
24/2007, Art. 12 alin. 5), intervenția cu tăieri 
în coroană, exceptând cazurile ramurilor us-
cate sau care periclitează siguranța oame-
nilor sau care pot avaria autovehicule ori 
imobile.

În calitate de cetățean, vă rog să interve- 
niți pentru a stopa acest abuz.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoa-
să... cu copaci îngrijiți, nu măcelăriți!

Data   Semnătura
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Știri
 ■ Cinema	Favorit,	din	nou	în	cărțile	Primăriei
La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc ședința 

ordinară a Consiliului Local al Sectorului 6, în 
care s-a aprobat bugetul consolidat de veni-
turi și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului 
București pe anul 2014. Din buget a fost 
alocată suma de 2 milioane lei pentru con-
solidare, extindere și modernizare, inclusiv 
consultanță, a Cinematografului Favorit.

Până la sfârșitul lunii iulie 2014, Primăria 
trebuie să clarifice situația juridică a Cinema- 
tografului Favorit, pentru a putea să încea-
pă procedura de organizare a licitației pentru 
atribuirea contractului de lucrări.

 ■ Ministerul	Culturii	a	decis:	încă	un	Mall	în	
București,	lângă	Palatul	Știrbey

Ministerul Culturii a dat undă verde pro-
iectului imobiliar de la Palatul Știrbey de pe 
Calea Victoriei, anunță Hotnews.ro. Proiectul 
prevede construirea unui bloc de 34 de metri 
înălțime (la doar câțiva metri de palatul-mo-
nument istoric) și dublu ca înălțime față de 
acesta. În plus, proiectul prevede construi-
rea unui mall cu cinci etaje plus patru nive-
le de parcare subterană. Palatul Știrbey va fi 
restaurat și funcționalizat. Proiectul a fost cri-
ticat în nenumărate rânduri de arhitecți și de 
cetățeni, fiind considerat prea masiv și nepo-
trivit pentru zona respectivă.

Palatul Știrbey a fost construit între 1833 
și 1835 după planurile arhitectului Michel 
Sanjouand, la comanda lui Barbu Dimitrie 
Știrbey (1799-1869), în acel moment mare 
logofăt. În timpul domniei sale (1849-1853 și 
1854-1856), Barbu Știrbey a folosit palatul ca 
reședință domnească.

 ■ Roots	 revival:	 muzica	 tradițională	
întâlnește	jazz-ul

Șapte muzicieni din șapte țări ale lumii (și 
o invitată specială) se reunesc în România, 
într-un un proiect inedit, în care muzica tradi- 
țională și jazz-ul se îmbină într-o armonie per- 
fectă.

Turneul Roots Revival va ajunge la Brașov, 
Cluj-Napoca, Timișoara și la București (pe 1 
martie). Cei șapte muzicieni care dau viață 
proiectului sunt Mehdi Aminian din Iran (ney), 
Monica Mădaș din România (voce), Mehmet 
Polat din Turcia (oud), Emmanuel Hovhannisyan 
din Armenia (duduk), Meg Hamilton din Marea 
Britanie (vioară) și Ruven Ruppik din Germania 
(percuție), artiști pasionați în egală măsură 
de tradiție și inovație, de tehnică muzicală și 
improvizație jazz. Ei au ales ca teme autohtone 
de inspirație sonoritățile tradiționale din zona 
Maramureșului, ritualurile de primăvară legate 
de Mărțișor și muzica Mariei Tănase. Biletele 
sunt puse în vânzare pe www.bilete.ro, în oficii-
le Poștei Române, magazinele INMEDIO sem-
nalizate bilete.ro și Magazinele Germanos.

 ■ Arcul	de	Triumf	a	intrat	în	reabilitare
În jurul Arcului de Triumf au fost deja mon-

tate panouri de protecție de la sfârșitul lunii 
ianuarie, dar lucrările de reabilitare vor de-
mara atunci când vremea se va mai încălzi. 
Lucrările sunt programate să dureze până în 
2016 și vor consta în repararea fisurilor, refa-
cerea elementelor arhitecturale și montarea 
unor corpuri de iluminat. Până acum, Arcul de 
Triumf nu a fost renovat niciodată.

Primăria Capitalei a obținut finanțare eu-
ropeană pentru reabilitarea monumentului. 
Valoarea proiectului este de 30 de milioane 
de lei, iar contribuția Primăriei este de aproxi-
mativ șapte milioane.

Arcul de Triumf a fost construit în anul 
1921, pentru a marca victoria României în Pri- 
mul Război Mondial. Monumentul a fost pro-
iectat de arhitectul Petre Antonescu, și inițial 
a fost realizat din lemn, ca o replică la scară 
mai mică a celebrului Arc de Triumf din Paris.

În 1935, monumentul a fost refăcut în for-
ma în care îl putem vedea și astăzi.

Pe lista clădirilor care vor fi reparate în pe-
rioada următoare, tot din bani europeni, se mai 
află Observatorul Astronomic, Muzeul „Nicolae 
Minovici“ și Casa Cesianu.

Bună dimineața, București! vine la dumneavoastră acasă.

Dacă doriți să fiți sigur că nu ratați niciun număr al publicației lunare Bună dimineața, 
București!, iată, mai jos, cum puteți proceda.

Completați acest formular dacă doriți să vă abonați. Trimiteți-l împreună cu o copie a 
chitanței de plată a abonamentului pe adresa Asociația Bună dimineața, București! C.P. 32 
O.P. 80, București. Contravaloarea abonamentului se va achita prin mandat poștal sau OP 
în contul IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, deschis la Raiffeisen Bank, Agenția Trapezului, 
București, CIF: 31493928. Banii din abonamente contribuie la plata tiparului, singurul cost pe care 
suntem nevoiți să-l acoperim.

Pentru informații suplimentare, scrieți-ne la abonamente@infobdb.ro.

Nume _____________________________ Prenume _________________________________
Adresa: Str. ______________________________________________ Nr. _______ Bl. _____ 
Et. _____ Ap. ____
Telefon (opțional) _____________________________
Localitate _______________________ Sector ______

■ 6 luni: 60 de lei  |  Pensionari: 30 de lei
■ 12 luni: 100 de lei  |  Pensionari: 60 de lei

Aceștia sunt polii între care-mi place să 
gândesc ideea de capitală geografică, 

adică plămânii și inima unei țări. De-o parte, 
ideea de sentință capitală, de condamnare su-
premă, în speță suma, culmea, limita absolu-
tă a unei existențe. (Facem abstracție acum de 
aliajul de vinovăție și pedeapsă, care conduce 
la verdictul cu pricina). Iar de cealaltă, noțiunea 
de litere capitale, adică majusculele, semnul ce 
marchează supremația unei noțiuni, forța ei de 
asimilare a variantelor, de cernere, adaptare și 
dominare a lor.

În ce măsură răspund Bucureștii acestor 
două asocieri simbolice ? 

Ca sinteză a contrariilor, da, și încă din plin. 
Dintotdeauna oraș al contrastelor, a avut puterea 

de centripetare a alogeniei cu autohtonia, într-o 
alambicată, fermecătoare împestrițare etnică, 
pigmentat și pistruiat la modul delicios (dar și 
scandalos pentru unii) cu zone greco-turco-
macedonene, bulgărești, armenești, evreiești, 
țigănești, italo-sârbești, albaneze, maghiare, cu 
biserici ortodoxe, moschei, sinagogi, catedra-
le catolice, anglicane, cimitire sefarde ș.a.m.d. 
Tot astfel, creuzetul bucureștean a reușit în cele 
din urmă să asimileze eficient, mai mult sau mai 
puțin armonios, ștaiful imperial transilvănean, 
dulcea leneveală moldavă, mercantilismul ol-
tenesc, chiverniseala bănățeană, cavalerismul 
făgărășan, solara senzualitate dobrogeană, eu-
foria levantină și deriziunea spectaculos buta-
forică a Valahiei. Muntele, marea, Dunărea și 
delta, podgoria, livada, prisaca și bărăganele, 
toate și-au vărsat cu virilitate cromatică și folos 
energiile într-un oraș croit inițial doar ca haltă 
pentru schimbarea cailor, răgaz de odihnă și 
plăceri efemere.

În schimb, ca majuscule ale românității, 
Bucureștii au eșuat demult. Suflet compo-
zit, croit ca anteriul lui Arvinte, „oraș neiu-
bit“, cum l-a definit fără drept de apel Andrei 
Pleșu, orașul suferă, și nu de-azi-de-ieri, toc-
mai de lipsa acelui proiect originar coerent, de 
unde aleatorismul administrativ, domnia bunu-
lui plac arhitectonic (și nu numai), haosul bine 
întreținut, fie pe față, fie ocult. Iar mai presus 
de toate: nenorocitele carențe de spirit civic. La 
noi, spațiul public nu e resimțit ca spațiul tutu-
ror, ci al nimănui. De la palier și casa scărilor, 
împrejurul blocurilor, marile parcuri și grădini 
publice, de pe străduțe și bulevarde până în 
centru, totul este invariabil considerat răspun-
derea altcuiva, a celorlalți, un no man’s land de-
venit – prin tradiția locului ‒ maidan, groapă de 
gunoaie și câini de pripas. 

Când tu etalezi cu neagră inconștiență atâta 
nerespect, atâta lipsă de noblețe, netrebnicie, 
mârlănie și nemernicie, apoi cum să te respec-
te ardeleanul, bucovineanul, vrânceanul...?! În 
București, majusculele se calcă-n picioare.

Între majuscule 
și sentința capitală
Dan C. Mihăilescu

L-am întrebat pe domnul Dan C. Mihăilescu, 
critic literar și scriitor, „Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră capitala, Bucureștiul?“.

Foto: Teodor Pricop
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În iarna ’84-’85 sobița Godin, obiect de decor 
scos din uz, a fost baza sistemului de încălzire 

pentru o familie din București.

Poveste de februarie, cu godin și bancuri
Silvia Colfescu

N-am trăit februarie mai distractiv decât în 
 iarna lui ’84-'85. Era zăpadă mare, un ger 

cumplit, gheața de pe străzi arăta ca oțelul.
Încă de la începutul iernii, de pe la Crăciun, 

flacăra aragazului începuse să se micșoreze. 
A ajuns repede cât un sâmbure mărunt de lu-
mină, apoi a dispărut de tot. Am aflat pe pie-
lea mea că gazul e mai ușor ca aerul: la parter, 
nu aveam foc deloc, dar la etajul 2 urca bru-
ma de gaz de pe conductă și aragazul pâlpâia. 
Noaptea, după ora 12.

Caloriferul era mort. În fiecare noapte tem-
peratura cobora disperant, sub 20 de grade. 
Aveam în casă temperaturi de zile mari: 3º în 
bibliotecă, unde mi-a murit ficusul de frig, 4º 
în biroul mic. În dormitor, am spart peretele pe 
unde știam că trece un horn și am târât acolo o 
sobiță Godin, pe care o țineam de frumusețe, 
pentru că e bătrână cam de 100 de ani și are 
capacul și mânerele din metal frumos traforat. 
În iarna aceea ne-a salvat viața. Cu ajutorul ei și 
al unui reșou prăpădit, făceam în dormitor tem-
peraturi de vis, de 7 și de 8º. Mă mir și acum 
că n-am dat foc casei, pentru că, în neștiința 
noastră, am pus între godin și gaura din perete 
o bucată de burlan de vreo 20 de centimetri, și 
flăcările din sobă urcau probabil pe horn până 
la etajul I. Bucuria vecinilor: le mai venea și lor 
puțină căldură.  

De mâncat, mâncam conserve de pește. 
Eram fericiți că le aveam, ca niște oameni pre-
văzători și vajnici ce eram, genul de om care nu 
se dă în lături să stea 5 ore la coadă dacă știe 

că răsplata pentru acest mic sacrificiu e o con-
servă bună de șproți în ulei. Rusești.

Aveam un aragaz de voiaj cu două butelii, 
la care țineam ca la ochii din cap. Din când în 
când, ne făceam câte un ou pe el. Când aveam 
câte un ou.

Și beam. Beam de stingeam, vin la kilogram, 
de Murfatlar, nu mai țin minte dacă era vestitul 
vin „cu corăbioară“, care avea desenat un vas 
cu pânze pe etichetă, sau altul. Uneori îl „fier-
beam“ pe tăblia de sub capacul godinului, dar 
de obicei îl beam rece, oricum ne încălzea.

Tot pe godin încălzeam și oale de apă cu 
care, vineți și dârdâind, ne spălam în baia gla-
cială.

Toți locuitorii din centrul orașului o duceau la 
fel. Nu că nefericiții din periferie ar fi fost mai 
favorizați. Nici termoficarea nu funcționa. Cine 
avea un calorifer electric era boier. Dar nu prea 
erau boieri pe vremurile acelea. Au fost minus 
20º în nopțile din iarna aceea, până prin 18 mar-
tie. Atunci au născocit veselii noștri bucureșteni 
bancurile sezonului.

Ce zice caloriferul când pui mâna pe el? – 
Ce mână caldă…

Ce-i mai rece decât apa rece? – Apa caldă.

Uite, vezi?
Uite, vezi? De asta rămân eu de gheață când 

îmi mai spune câte-o mamașă grasă „Erea mai 
bine sub Ceaușescu“. Și de asta.

silviacolfescu.blogspot.com

Petrecere specială de ziua ta
Vlad Popa

Scrimera Ana-Maria Brânză a pornit în 
noiembrie 2013 un proiect care implică 

mișcare, sărbătorindu-și la prima ediție ani-
versarea prin alergare, în parcul Tineretului. 
Campania se numește Aleargă de ziua ta! și 
ne propune ca, în loc să consumăm mâncare 
și băutură într-un restaurant, club sau acasă, să 
facem o alergare sănătoasă în parc, împreună 
cu cei dragi. Și asta nu oricum, ci alături de o 
mare campioană a României, mereu cu zâm-
betul pe buze.

Proiectul presupune câte un eveniment spor-
tiv în fiecare lună, până în octombrie, anul aces-
ta. Dacă doriți să vă sărbătoriți astfel, vizitați 
www.aleargadeziuata.ro).

Cu ocazia fiecărei aniversări, cel sărbăto-
rit strânge donații pentru câte o cauză nobilă. 
Din donațiile participanților la cursa lunii ianua-
rie, au fost cumpărate trei mașini de spălat, saci 
de detergent, multe hăinuțe, jucării și rechizite, 
plus un camion de lemne de foc. Toate acestea 
au ajuns la copiii abandonați, mamele singure 
și bătrânii din Valea Plopului.

În urma acțiunii din februarie a fost strânsă 
și anunțată oficial suma de 1.750 de lei, aceas-
ta ajungând la destinație (copiii abandonați de 
la Centru Social „Mia’s Children“) sub formă de 
bani sau produse.

Tu poți fi următorul sărbătorit!Foto: Ana Galbenu
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Copacii și legea scrisă
Alin Paidiu

Unde ne simțim bine?
Târguri
Târgul	Mărțișorului, Muzeul Național al 
Țăranului Român (curtea interioară), 27 
februarie ‒ 2 martie
Târg	de	Mărțișor, bijuterii, cristale, pietre 
prețioase și semiprețioase. Muzeul Național 
de Geologie, 26 februarie - 2 martie

Expoziții
Aurul	și	argintul	antic	al	României, 
expoziție-eveniment la care au contribuit 
32 de muzee din toată țara. Muzeul Național 
de Istorie a României, până pe 30 martie
Podoabe	din	trecut:	Paftale	și	bijuterii	din	
colecțiile	MNAR, Muzeul Național de Artă al 
României, Rotonda sălii Auditorium (str. Știrbei 
Vodă nr. 1-3), până pe 27 aprilie
Imaginând	Balcanii.	Identități	și	memorie 
în	„lungul	secol	al	XIX-lea“. Exponate 
din 14 muzee europene. Muzeul Național 
de Istorie a României, până pe 27 aprilie
Arta	benzii	desenate, Biblioteca Națională 
a României, până pe 31 mai

Muzică
Roots	Revival	Romania ‒ o călătorie 
jazzistică în inima folclorului românesc 
(detalii în știrile de la pag. 6), Sala Radio, 
1 martie, ora 19:00
Kitaro, Sala Palatului, 2 martie, ora 20:00
Delilah, Atelierul de Producție (Splaiul Unirii, 
nr. 160), 21 martie, ora 20:00

Teatru
Hoți, de Dea Lother, în regia lui Radu Afrim. 
Un nou spectacol la Teatrul Național București. 
Sala Studio, 20 februarie, ora 19:00. Agenția 
de bilete: 021.314.71.71

Balet
Lacul	lebedelor, spectacol realizat 
de Teatrul clasic de operă și balet din Kiev. 
Sala Palatului, 16 martie, ora 19:00.
Spărgătorul	de	nuci, producție a Teatrului 
Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“. 
Teatrul Tineretului (Palatul Național al Copiilor), 
28 martie, ora 20:00

Educație
Povestea	porumbelului	uriaș	Dodo, 
a 7-a conferință din seria Istoria	lumii	vii 
în	10	exponate, destinată elevilor și publicului 
larg. Sala Multimedia a Muzeului „Antipa“, 
23 februarie, ora 11.00. Acces pe baza 
biletului de intrare la muzeu.

Pentru copii
Micii	meșteri	mari ‒ ateliere de Dragobete 
și Mărțișor, Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti“, în fiecare sâmbătă 
și duminică, până pe 9 martie.
Cursuri	de	dans	contemporan	pentru	
copii, Centrul Național al Dansului București. 
„Fiecare joc-exercițiu propus pe parcursul orei 
de dans este o reușită personală a copilului, 
ceea ce îi dă încredere în propriile forțe și 
curajul să fie liber în acțiunile lui“. Grupe de 
vârstă: 4-7 ani și 8-11 ani. Perioada: martie-
aprilie. Informații și înscrieri: 021.318.86.76
Ateliere	de	creativitate	la	MNȚR: țesut și 
cusut după modele vechi, pictură pe sticlă, 
hârtie manuală, etnologie, educație plastică, 
teatru, bricolaj și construcție scenografică. 
Muzeul Național al Țăranului Român. 
Informații și înscrieri: 021.317.96.59.

Cine	suntem?
Suntem un grup de oameni care au înțeles că un oraș 
nu este doar un spațiu de locuit, ci spațiul vital al unei 
comunități. Este orașul nostru – fie natal, fie adoptiv – 
și ne interesează ce se întâmplă cu el și cu locuitorii lui. 
Inițiativa noastră este una 100% civică. Nu se află în spatele 
nostru niciun partid. Credem că, așa cum orice oraș are 
farmecul său, și urbea noastră este specială și generoasă cu 
noi dacă-i acordăm puțină atenție. Ca o casă mai mare ce ne 
este, suntem datori față de ea să o îngrijim și să o respectăm, 
iar când are nevoie de sprijinul nostru, să-i sărim în ajutor.

Dacă v-a plăcut ce ați citit și cum ne-am întâlnit, 
puteți contribui cu o donație la tipărirea publicației:
Asociația Bună dimineața, București!
IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, Agenția Trapezului.
În cazul în care nu doriți să rămâneți anonim, vă rugăm
să precizați numele și prenumele.

BUCUREŞTI
Ziarul cu care ne trezim
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Ziarul	nostru	este	distribuit	în:
librăriile Cărturești (Verona), 
Humanitas (Cișmigiu și Kretzulescu), 
Kyralina și Anthony Frost, teatrele 
Nottara, Bulandra, Excelsior, ArCuB, 
Carol 53, Green Hours, Clubul Țăranului, 
Subsol Bar, Have a cigar, La copac, 
Delicatese Florescu, Biblioteca 
Centrală Universitară, Biblioteca 
Universității „Spiru Haret“, Universitatea 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“, 
Institutul Cervantes, Centrul Ceh, 
Institutul Francez, Cinema Studio, 
Cinemateca Union și Cinema 
Elvira Popescu.

Cadrul legal în care activitățile de toaletare a 
copacilor aflați în spații verzi este stabilit în 

principal de Legea nr. 24 din 15/01/2007 privind 
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 
intravilanul localităților și de Norma tehnică din 
17/05/2010 pentru elaborarea Registrului local al 
spațiilor verzi din intravilanul localităților (Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 365 din 03/06/2010).

Scopul declarat al Legii nr. 24/2007 este asi-
gurarea calității factorilor de mediu și a stării 
de sănătate a populației, actul normativ prevă-
zând o serie de reglementări pentru lucrările la 
spațiile verzi, inclusiv pentru tăierea și toaleta-
rea arborilor din mediul urban.

Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, 
persoanele fizice și persoanele juridice au, prin-
tre altele, obligația de a nu produce tăieri neau-
torizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, 
deteriorări ale aranjamentelor florale și ale ga-
zonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cui-
burilor de păsări și adăposturilor de animale, ale 
construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamenta-
le existente pe spațiile verzi. Lucrările de tăiere 
și toaletare a arborilor intră în sfera administrării 
spațiilor verzi. Autoritățile administrației publice 
locale sunt cele care au dreptul și obligația de a 
administra spațiile verzi publice, pe cheltuiala lor, 
angajând servicii prin achiziție publică, de regulă 
sub forma unor acorduri-cadru.

Răspunderea pentru siguranța persoanelor 
care pot fi afectate de ruperile și desprinderile 
arborilor și elementelor acestora, ca urmare a 
gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fi-
tosanitare precare revine proprietarilor și admi-
nistratorilor de spații verzi.

Legea interzice expres ca în cazul arborilor 
ornamentali (tei, salcâm, castan, arțar, mestea-
căn, stejar) plantați pe spațiile verzi din domeniul 
public, precum și al celor plantați în aliniamente 
în lungul bulevardelor și străzilor din zonele ur-
bane și rurale, să se facă intervenții cu tăieri în 
coroana acestora, sancțiunea pentru încălcarea 

acestei obligații fiind amenda contravențională 
de la 20.000 la 40.000 de lei pentru persoanele 
fizice. Excepția o reprezintă lucrările de elimina-
re a ramurilor uscate sau a celor care afectează 
siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor 
aflate în apropiere, precum și a celor de pe tra-
seul rețelelor aeriene.

Cetățenii pot contacta serviciile de specialita-
te din cadrul primăriilor de sector pentru sesizări 
în privința tăierilor și/sau toaletarea arborilor, fie 
individual, fie prin intermediul asociațiilor de pro-
prietari. În urma obținerii avizelor de la Primăria 
Municipiului București, aceste lucrări vor fi exe-
cutate conform documentațiilor și avizelor.

Începând cu 03.06.2010, autoritățile locale 
sunt obligate să țină și să organizeze Registrul 
local al spațiilor verzi din intravilanul localităților. 
Rostul acestui registru este de a contribui la o 
bună gestionare a potențialului spațiilor verzi, 
asigurând crearea unui sistem de monitorizare 
a acestora și a terenurilor degradate ce pot fi 
recuperate ca spații verzi, în vederea asigurării 
calității factorilor de mediu și stării de sănătate 
a populației.

www.avocatalinpaidiu.ro

Foto: Ana Galbenu

De	fapt,	de	drept


