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Ella Negruzzi, prima femeie avocat 
din România
Luminița Corneanu

Doamnele Bucureștiului

În 1936, Ella Negruzzi a inițiat Frontul Feminin, 
organizație care își propunea mobilizarea femeilor 

și implicarea lor la toate nivelurile vieții sociale și politice.

Doar cu o mișcare secretă și cu o pereche 
de pantofi fermecați a pornit Dorothy către vră-
jitorul din Oz. Pentru un drum lung, cu peripeții 
și cu întâlniri surprinzătoare, pantofii au nevoie 
de reparații și de îngrijiri, așa că, înainte de a 
pleca în călătorie, ar fi minunat să cerem sfatul 
unui cizmar.

Pe o străduță din labirintul bucureștean se 
află un atelier de cizmărie cu o ușă transparen-
tă, dincolo de care un domn blajin stă aplecat 
peste masa de lucru. Un scaun pentru vizitatori, 
o treaptă de coborât și încălțăminte peste tot – 
pantofi eleganți, cizme de iarnă, tocuri înalte, 
talpă ortopedică, vârf rotund, piele întoarsă, lac, 
negru, maro, bej. Fiecare pereche cunoaște un 
personaj, un drum și a învățat un mers – apă-
sat, nervos, începător, timid, domnișoresc, în-
crezător.

Povestea domnului Ioan Marcel Petrariu în-
cepe cu un anunț în ziar și cu o călătorie. După 
ce a terminat clasa a IX-a într-o zonă rurală, 
liniștită, din județul Suceava, a luat trenul că-
tre tumultuosul București, alături de un prieten 
din liceu, în căutarea unei meserii despre care 
a citit în anunț. A urmat o școală de ucenici, și 
apoi s-a înscris într-o brigadă condusă de doi 
instructori, unde a învățat ce înseamnă cizmărie. 

Cu multă răbdare, atenție, îndemânare, econo-
mii și împrumuturi, domnul Petrariu a reușit să 
cumpere o casă, iar un colțișor i l-a dedicat ciz-
măriei. Deși a lucrat îndeosebi încălțăminte în 
serie, privește totuși cu admirație perechile de 
pantofi creați pe comandă, care înnobilează o 
gleznă subțire, ascund un defect fizic sau se 
mulează perfect pe talpa purtătorului.

Cea mai plăcută apariție în atelierul său 
a fost o grupă de preșcolari, care au venit să 
afle amănunte despre cizmar și puterile sale 
magice, cu ajutorul cărora repară orice fel de 
încălțăminte. Acesta le povestește cu tristețe că 
cizmarii sunt „pe cale de dispariție“, iar un co-
pil face ochii mari și îi răspunde: „La fel ca urșii 
polari?“. Mai mult de atât, domnul Petrariu le 
transmite celor mici și celor mari un gând des-
pre generozitate: „Îi ajut pe oameni prin ceea ce 
fac, iar ei mă ajută pe mine“.

Dorothy caută drumul de întoarcere spre 
Kansas, copiii își lustruiesc ghetuțele în aștep- 
tarea lui Moș Nicolae, poștașii străbat drumurile 
în lung și-n lat, pentru a însoți veștile și cadou-
rile, dansatorii învață o nouă coregrafie, dar, in-
diferent de ocupație, oricine se poate bucura de 
o pereche bună de pantofi, îngrijită de un ciz-
mar iscusit.

Un pas înainte
Gabriela Teodora Vătafu, foto: Ioana Novac

Nu cine trăiește mult știe multe, ci acela care umblă mult 
învață multe. Și ca să poți călători ce e mai trebuincios 
decât o pereche trainică de încălțări?

Numele Ellei Negruzzi, cu siguranță, vă este 
cunoscut. Măcar cel de familie. Da, are legătu-
ră cu acel Negruzzi pe care l-ați studiat la școală 
(mai știți Alexandru Lăpușneanul?). Costache 
Negruzzi, unul dintre puținii scriitori pașoptiști a 
căror operă mai rezistă și azi, a fost bunicul Ellei 
Negruzzi. Tatăl ei a fost scriitorul Leon Negruzzi, 
iar unchiul, care a și crescut-o după moartea tim-
purie a tatălui, a fost Iacob Negruzzi, membru 
fondator al Societății „Junimea“ și intelectual de 
prim rang al vremii sale, de două ori președinte al 
Academiei Române. 

O familie ilustră a României, prin urmare, în 
care se năștea, la 1876, Elena. S-ar putea spune, 
judecând după standardele de azi, că Ella venise 
pe lume sub o stea norocoasă și că avea totul la 
picioare. La nașterea ei, bunicul său, Costache 
Negruzzi, fusese deja primar al Iașiului, deputat, 
iar în 1866, la înființarea Societății Academice 
Române, precursoarea Academiei de azi, fusese 
numit membru al acesteia. La momentul la care 
Ella a terminat Facultatea de Drept din Iași și a fă-
cut cerere de înscriere în Barou, în 1914, unchiul 
și tatăl ei adoptiv, Iacob, încheiase deja un man-
dat ca președinte al Academiei Române. Cine și 
ce i-ar fi stat în cale Ellei? 

Simplu. Faptul că era femeie. În România, la 
acea dată, toți avocații erau bărbați. Toți. Și se 

spune că atunci când au aflat despre cererea ei 
de intrare în barou, avocații din Baroul Iași au fost 
scandalizați de idee. Să nu uităm că vorbim de o 
societate în care, cu doar trei decenii înainte, unul 
dintre cei mai iluștri intelectuali ai acestui neam, 
Titu Maiorescu, pusese într-o conferință despre 
rolul femeii în societate întrebarea: „Cum am pu-
tea să încredințăm soarta popoarelor pe mâna 
unor ființe a căror capacitate craniană este cu 
zece la sută mai mică?“ Ați ghicit, despre femei 
era vorba. Ce-a făcut Ella? S-a bătut. A dat Baroul 
Iași în judecată, a făcut trei cereri de înscriere la 
examenul de intrare în avocatură și, după șase ani 
de procese, a câștigat dreptul de a intra în concurs 
și a devenit membră a Baroului Ilfov. 

De aici încolo, după ce o pățise pe pielea ei, 
Ella a devenit o luptătoare pentru drepturile fe-
meilor, punând accentul pe educație, pe dreptul 
la muncă și pe drepturile civile, în special dreptul 
de vot. Cum după constituția din 1923 femeile ro-
mâne au obținut dreptul de vot și de a fi alese, s-a 
înscris în Partidul Național Țărănesc și, în 1929, a 
fost aleasă consilier local în București, alături de 
alte feministe precum Alexandrina Cantacuzino 
și Calypso Botez. Activitatea lor în Asociația pen-
tru Emanciparea Civilă și Politică a Femeilor 
Române a avut un rol decisiv, la începutul seco-
lului XX, în îmbunătățirea situației sociale a feme-
ilor din țara noastră.

Meserii și prăvălii

Ioan Marcel Petrariu 
Str. G. Dem. Teodorescu nr. 15, București 
(zona Delea Nouă)
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La adresa 1101, Carter Road, din Dimock, 
Pennsylvania, locuiau soții Sautner. Puțul de pe 
proprietatea lor a fost poluat de un foraj de frac-
turare al firmei Cabot Oil and Gas Corp. în 2009, 
contaminarea cu gaz metan fiind confirmată de 
autoritatea pentru mediu a statului Pennsylvania. 
Firma a încercat să-și consolideze forajul, dar 
poluarea nu a încetat. În cele din urmă, Cabot 
a răscumpărat proprietatea, iar soții Sautner au 
părăsit Dimockul și casa în care sperau să-și 
petreacă bătrânețea. Cabot însă a rămas. În 
septembrie 2013, compania a ras la pământ 
casa Sautner, după care a vândut terenul la un 
preț de nimic, cu condiția ca pe el să nu mai fie 
ridicată vreo casă: niciodată. O familie, o firmă. 
Emblema unei industrii.  

Vrem, nu vrem, problema gazelor neconven- 
ționale și a tehnologiei de fracturare, care le 
este pentru moment singura asociată, se pune 
cu insistență. Pe de o parte, rezervele de hidro-
carburi ale României mai ajung doar pentru 14, 
15, 47, respectiv, 229 de ani (petrol, gaz, lignit 
și huilă, sursa: Elemente de strategie energeti-
că 2011-2035). Pe de altă parte, SUA, unde a 
fost inventat frackingul combinat cu forajele ori-
zontale, insistă să împartă tehnologia și savoir- 
faire-ul lor recent cu lumea întreagă. Dorința de 
a-și dopa exporturile la echipament industrial și 
consultanță, de a transforma harta mondială a 
aprovizionării energetice? Se poate. Iată însă 
câteva elemente pe care le putem verifica noi 
înșine despre gaze de șist și fracturare.

Statele Unite nu devin independente energetic 
datorită gazelor de șist. SUA produc 95% din con-
sumul lor de gaz, iar din totalul de 23 tcf produși 
anual doar 8 tcf vin din șist (2011). Dar consu-
mul lor energetic zilnic include și 14 milioane de 
barili de petrol, din care produc 7 și importă 7. 
Dependența asta nu se schimbă (sursă: Agenția 
pentru Energie a guvernului american, EIA).

Gazele de șist nu sunt ieftine
Ca să onoreze condițiile de concesionare 

a terenurilor și să-și liniștească investitorii, ex-
tractorii produc toți în același timp, rezultând un 
surplus de ofertă, deci scăderea prețurilor de 
comercializare (spot). 

Acest preț de vânzare nu acoperă însă prețul 
de producție, estimat în jur de 7$/ mBtu (Art 
Berman et al.). Unii extractori au oprit producția, 
așteptând să crească prețurile, alții au extras 
petrolul de șist, găsit de cele mai multe ori la un 
loc cu gazul, dar care oferă un preț mai avanta-
jos la vânzare.  

Tot EIA oferă istoricul prețurilor la gaze pentru 
consumatorul american (http://1.usa.gov/1b09r4b). 

Acest cost la consumator a fost redus începând 
cu anul 2009, cu aproximativ 8%.

Prețul comercial fiind prevăzut să crească, 
pentru a compensa costurile reale de extrage-
re, este de așteptat ca prețul la consumator să 
crească și el. 

În România, o asemenea exploatare ar în-
semna investiții foarte importante în infrastruc-
tură: foreze, drumuri de acces la siturile de 
producție, conducte de captare și distribuție (înal-
tă presiune), stații de compresare și prelucrare, 

stații de tratare și stocare a lichidului de producție 
(fracking), de care astăzi nu dispunem. Toate 
aceste investiții măresc costul de producție, deci 
implicit cel plătit de consumator în România. Fără 
a menționa cât timp ar fi necesar pentru a realiza 
aceste investiții.

Fracturarea hidraulică 
este de puțin timp aplicată industrial 

Combinația fracturare hidraulică și forări orizon-
tale a început pe scară industrială, în SUA, de-abia 
în 2004. EIA raportează producția de resurse zise 
și „neconvenționale“ din 2007 („starting from 2007, 
corresponding to large-scale adoption of horizon-
tal drilling and multistage hydraulic fracturing by in-
dustry“). Avem de-a face cu o metodă de extracție 
recentă, pentru care istoricul și experiența tehno-
logică sunt încă în formare. Asta înseamnă, printre 
altele, că nu se cunoaște comportamentul foraje-
lor de șist în timp: pe ce durată se epuizează re-
zervele, cum îmbătrânesc forajele, ce se întâmplă  

Șist? Nu, mersi!
Ioana Simionescu, inginer; sursa graficelor: U.S. Energy Information Administration (www.eia.gov)

după închiderea puțurilor. Primele date care 
se confirmă însă sunt că rezervele de gaz 
neconvențional seacă foarte repede și că, pen-
tru a menține producția, sunt necesare noi foraje, 
deci noi investiții. Se mai confirmă și că rezistența 
puțurilor este cunoscută momentan doar la înce-
perea exploatării. Date fiind frecventele reclamații 
de poluare, departamentul de mediu al statului 
Pennsylvania raportează într-o bază de date in-
cidentele pe care a fost chemată să le constate: 
(http://bit.ly/1bQ7XKY). Dr. Ingraffea et al. au ana-
lizat cele 60 de pagini de date (2010-2013), ară-
tând că 7% din puțuri poluează din momentul 
punerii în producție. După 16-28 de ani de foraj, 
este cunoscut comportamentul puțurilor maritime 
tradiționale: acestea prezintă scurgeri în 30 până 
la 50% din cazuri.

Lipsa de reglementare duce la lipsa de 
informații despre impactul asupra sănătății și a 
mediului.

Legea americană a energiei „Energy Policy 
act 2005“ îi scutește pe extractorii de gaz de 
șist de respectarea legilor protecției mediului. 
Pentru aceștia nu există obligația de a declara 
compoziția chimică exactă a lichidului de fractu-
rare (aceștia declară doar nume comerciale), nici 
să declare accidente, scurgeri, deversări sau ex-
plozii, cu atât mai puțin infiltrări cauzate de foraje, 
nici să plătească pentru re-ecologizarea zonelor 
afectate sau tratarea persoanelor care suferă de 
efectele induse de exploatări.

Constrângerea medicilor de a nu comuni-
ca public despre victimele intoxicării cauzate de 
fracking (art. 13/2012 „A Gift to Gassers“), în vi-
goare în statele Pennsylvania, Ohio și Colorado, 
este altă prevedere menită să șteargă urmele 
făptașului. Principala sursă de documentare a 
poluărilor și afecțiunilor suferite de pe urma ex-
ploatărilor de șist rămâne cea alimentată inde-
pendent de cetățeni și ONG-uri. De exemplu 
„List of the Harmed“ sau lista celor afectați, care 
numără 1208 de familii suferind de efecte legate 
de exploatare.

Oare dacă asta este atitudinea industriei ga-
zelor de șist la ei acasă, în SUA, cum ar putea 
fi mai corectă la noi? Dacă guvernul lor federal 
nu monitorizează impactul de mediu, acciden-
tele și efectele asupra sănătății, cât timp ne-ar 
trebui nouă să punem la punct asemenea eva-
luări? Cum am forma inspectorii necesari pentru 
monitorizare? Pentru moment, la noi, inclusă în 
acordul de explorare-exploatare semnat în 2011 
este obligația ca Chevron să efectueze forma-
rea și transferul de know-how către personalul 
ANRM. Controlatul învățând controlorul...

Toate aceste investiții 
măresc costul de producție, 

deci implicit cel plătit 
de consumator în România.

tcf: trillion cubic feet (trilioane de picioare cubice) 
(1tcf = aproximativ 28 de miliarde de metri cubi)
mbtu = million british thermal units 
(1mBtu = 293 kWh)
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În prezent, Baumax are un contract de par-
teneriat cu Atelierul de Pânză, o unitate pro-
tejată înființată în anul 2009 de ViitorPlus. 
Persoanele cu dizabilități care lucrează aici 
confecționează sacoșe de pânză, din bum-
bac prietenos cu mediul, alături de alte produ-
se precum șorțuri de bucătărie, fețe de masă, 
veste de grădină etc. Aceste obiecte de pân-
ză sunt branduite apoi cu logo-ul Baumax, iar 
compania le folosește ca materiale de comu-
nicare pentru diverse conferințe sau la cam-
panii de marketing. 

Unitățile protejate sunt societăți de sine 
stătătoare sau ONG-uri, autonome din punct 
de vedere economic, în care minimum 30% 
dintre angajați sunt persoane cu handicap. 
Scopul lor este integrarea profesională a per-
soanelor cu handicap. Acest lucru se realizea-
ză în cadrul unor ateliere protejate. La nivel 
european sunt cunoscute sub denumirea de 
WISE – Work Integration Social Enterprises – 
sau întreprinderi sociale pentru integrarea în 
muncă. 

În cazul Baumax, Iulia Besnea, Asistent 
Manager la Baumax, mărturisește că „inițiativa 
colaborării cu unități protejate a venit din par-
tea proprietarilor centralei din Austria, care 
de 15 ani lucrează cu unități protejate, așa că 
a fost instaurată o tradiție ca în fiecare țară 
în care există Baumax să existe proiecte pe 
partea asta. În sediul central lucrăm cu centre 
protejate, pentru că avem aproape 1 200 de 
angajați în România, deci nu întrunim condiția 
de 4% persoane cu dizabilități din numărul to-
tal de angajați. Și atunci, decât să virăm sta-
tului diferența care rămâne, mai bine lucrăm 
cu unități protejate“. Baumax a început o cola-
borare fructuoasă de minimum un an cu uni-
tatea protejată ViitorPlus, în urma căreia au 

fost realizate ghiozdănașe și șorțuri de grădi-
nă, folosite cu ocazia începerii școlii sau pen-
tru promovarea unui produs. 

Conform legii 448/2006, orice companie 
care are mai mult de 50 de angajați este obli-
gată să aibă cel puțin 4% din numărul total de 
angajați persoane cu handicap. Dacă o com-
panie nu îndeplinește această condiție, va tre-
bui să achite lunar, conform articolului 77, o 
sumă reprezentând 50% din salariul de bază 
minim brut pe țară, înmulțit cu numărul de lo-
curi de muncă în care nu a angajat persoa-
ne cu handicap. Taxa plătită de societăți la 
bugetul de stat se calculează după formula 
0,04 x ½ din salariul minim pe economie x nu-
mărul de salariați.

Modul în care funcționează colaborarea cu 
o unitate protejată este simplu. În momentul 
în care compania s-a hotărât asupra aces-
tui tip de parteneriat, este necesar să con-
firme prin intermediul declarației 100 privind 
obligațiile de plată la bugetul de stat, la poziția 
25 (vărsăminte de la persoanele juridice pen-
tru persoanele cu handicap neîncadrate), că 
suma utilizată prin această colaborare pen-
tru achiziționarea serviciilor sau produselor 

În atenția antreprenorilor:
Taxa „de handicap“, 
transformată în investiție
Alexandra Stoica, foto: viitorplus.ro

Unitățile protejate sunt societăți de sine 
stătătoare sau ONG-uri, autonome din punct 
de vedere economic, în care minimum 30% 
dintre angajați sunt persoane cu handicap. 
Ele primesc de la Ministerul Muncii 
autorizații de funcționare ca unitate protejată.
Scopul lor este integrarea profesională 
a persoanelor cu handicap.

este echivalentă cu suma pe care trebuie să o 
achite către bugetul de stat. Vestea bună aici 
este că în loc să plătească această taxă că-
tre bugetul de stat, companiile pot opta astfel 
pentru colaborarea cu unități protejate.

Să luăm ca exemplu o companie care achi- 
ziționează produse de la o unitate protejată 
autorizată, în sumă mai mică decât cea da-
torată bugetului de stat. În acest caz, compa-
nia respectivă va achita statului diferența de 
sumă. În cazul în care suma cu care com-
pania a achiziționat produsele de la unitatea 
protejată este mai mare decât suma datorată 

bugetului de stat, compania nu va mai datora 
nimic statului, iar diferența în plus se va repor-
ta în luna următoare, când companiei i se va 
deduce din suma de plată.

Aceste unități protejate pot fi găsite prin-
tr-o simplă căutare pe internet, în funcție de 
serviciile și produsele de care compania are 
nevoie. De asemenea, o listă completă cu 
numele unităților protejate se găsește pe si-
te-ul Asociației Naționale a Persoanelor cu 
Handicap (ANPH).

Scopul legii e de a facilita accesul persoa-
nelor cu dizabilități pe piața muncii. Conform 
datelor furnizate de Ministerul Muncii în anul 
2012 și preluate de pe site-ul ziare.com, din 
totalul de aproape 700 000 de persoane cu 
handicap, numai 22 272 au un loc de muncă 
în România. 

Pentru o companie este important să aibă 
în vedere faptul că achizițiile acesteia de la 
unitățile protejate vor avea un impact bene-
fic asupra imaginii sale publice. Aceste unități 
dispun de diverse canale de comunicare, prin 
care fac cunoscute colaborările lor cu compa-
niile de orice fel.

Avantajul colaborării cu aceste unități pro-
tejate constă în faptul că în cuantumul taxei 
către stat, companiile pot achiziționa produse 
sau servicii de la acestea, în baza unui con-
tract și a unei facturi. 

În concluzie, beneficiile colaborării cu uni- 
tăți protejate sunt multiple, atât din punctul 
de vedere al business-ului, cât și din perspec- 
tiva strategiei de CSR: companiilor le va fi de- 
dusă exact suma pe care acestea o plătesc 
unităților protejate pentru activitatea sau pen-
tru produsele pe care le furnizează și, în ace- 
lași timp, asigură integrarea și menținerea pe 
piața muncii a persoanelor cu dizabilități. 

În câțiva pași simpli, taxa de handicap se 
transformă într-o investiție atât în comunita-
tea persoanelor cu dizabilități, cât și pentru 
business.

Pentru o companie este important 
să aibă în vedere faptul că 

achizițiile acesteia de la unitățile protejate 
vor avea un impact benefic 

asupra imaginii sale publice.

Unitățile protejate pot fi găsite printr-o 
simplă căutare pe internet, în funcție de serviciile 

și produsele de care compania care dorește 
să facă achiziția are nevoie. O listă completă 

se află pe site-ul Asociației Naționale 
a Persoanelor cu Handicap: www.anph.ro

Atelierul de pânză
Str. Sarmisegetuza nr. 4, București 
   (zona Piața Universității)
Tel.: 0735 854 167
E-mail: 

        andreea.pandelescu@viitorplus.ro 
        victor.marusic@viitorplus.ro

Angajații de la Atelierul de pânză produc 
din bumbac netratat sacoșe, șorțuri, veste, fețe de pernă, 

săculeți pentru cadouri, iar din iută traiste și coșulețe.
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Prima etapă a concursului civic „Adoptă un 
consilier!“ s-a încheiat. Cu sentimentul că lucru-
rile încep, încet-încet, să se schimbe. 

Până la închiderea ediției, cifrele arătau ur-
mătoarele: din 33 de consilieri adoptați (în 
Consiliu sunt, în total, 52), 14 au răspuns în-
trebărilor adresate de cetățeni, pentru doi nu 
au fost găsite date de contact (Dan Darabonț, 
PSD și Horațiu Panaitescu, PP-DD), iar unul 
a refuzat comunicarea cu cetățeanul care l-a 
adoptat (Mihai Giugula, PSD). Restul nu au 
răspuns mesajelor și telefoanelor primite, dar 
unii cetățeni încă mai încearcă să îi găsească. 
Așadar, vom reveni! 

Concursul de acțiune civică „Adoptă un con-
silier!“ a fost organizat de Centrul de Resurse 
pentru participare publică (CeRe) în perioada 
octombrie – noiembrie 2013. Prin acest con-
curs, orice cetățean putea să își asume respon-
sabilitatea de a contacta un consilier, în vederea 
obținerii unor informații cu privire la activitatea 
acestuia în Consiliul General.

Etapa următoare a concursului este dedi-
cată aleșilor. Ne vom adresa consilierilor des-
pre care nu avem informații – fie pentru că nu 
au fost adoptați de cetățeni, fie pentru că nu 
au răspuns solicitărilor acestora, cu invitația de 
a-și face publice pe site-ul oficial al Consiliului 
(găzduit de site-ul Primăriei București www.
pmb.ro) datele de contact și orarul de audiențe 
– informație care este publică în mod obligato-
riu, conform legii. Vom trimite mesaje fiecărui 
consilier și partidelor politice care îi susțin.

Informații amănunțite 
despre evoluția campaniei și un profil detaliat 
al fiecărui consilier general găsiți pe internet:

www.nuasteptasupereroi.ro

Pentru informații suplimentare:

e-mail: nuasteptasupereroi@ce-re.ro

telefon: 031 1050 755

Concursul civic „Adoptă un consilier!“, 
faza pentru cetățeni, s-a încheiat
Sînziana Dobre, din partea echipei CeRe

Sponsorizat de:Susținut de:O inițiativă a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile:

  IVIC

-

www.nuasteptasupereroi.ro

Acest supliment de patru pagini al Bună dimineața, București! este parte a proiectului “Orașul nostru, nu moșia voastră“, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare 
Civică, program finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 
Materialele prezentate nu reprezintă punctul de vedere al finanțatorilor și sponsorilor.

Din patru în patru ani suntem chemați la ur-
nele de vot. Și unii dintre noi votează. De ce vă 
duceți, nu știu. De ce mă duc, și eu mă întreb 
câteodată. 

Recunosc că îmi displace să pun ștampila pe 
o listă de partid, adică în dreptul unui partid care 
își alege el singur, în mod arbitrar, candidații la 
Consiliu și care mă pune pe mine, cetățean, în 
fața faptului împlinit în momentul votului: ori vo-
tez lista propusă de ei, ori nu votez deloc. 

Nu că m-ar deranja ideologia unui partid sau 
a altuia. Chiar dimpotrivă, în general votez pe 
principii ideologice. Dar parcă aș vrea să știu 
că în Consiliul General și Local ajung niște oa-
meni care sunt la curent cu problemele admi-
nistrative ale orașului, că vin cu soluții clare și 
mai puțin cu soluțiile generale propuse de par-
tid într-un mod populist. 

Votul pe listă mă face să mă întreb, de fi-
ecare dată când sunt în cabina de vot, dacă 
nu cumva votez în necunoștință de cauză. Eu  
nu recunosc numele așezate frumos în ordi-
ne pe buletin, ei nu-mi cunosc preocupările de 
cetățean al orașului.  Aș vrea să votez niște 
tehnocrați locali!   

În fine, votez cum votez, pentru că legea elec-
torală nu-mi permite, deocamdată, o altă moda-
litate. Și ori schimbăm legea, ori schimbăm rolul 

Pe scurt despre consilierii generali: 
1. Pentru proiectele care au legătură cu cul-

tura contactați-o pe Lăcrămioara Alexandre-
Fontoura (PNL). Este interesată de introducerea 
Parcului Carol în circuitul turistic și de refacerea 
monumentelor istorice. 

2. Cătălin Remus Câmpeanu (PNL) este 
doctorand în științe administrative și coor-
donează cabinetul președintelui Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorului. 
Este președintele Comisiei pentru relația cu 
ONG-urile și s-a arătat deschis inițiativelor ve-
nite din partea societății civile. 

3. Simona Crețu (PDL) vrea transformarea zo- 
nei Văcărești în cel mai mare parc de agrement 
din București și reabilitarea centurii de baterii 
şi forturi construite de Carol I în jurul capitalei. 
A intrat în politică la recomandarea colegilor săi 
din societatea civilă, Dan Trifu și Roxana Wring. 

4. Maria Dinu (PDL) a fost consilier local la 
sectorul 3 între 2004 și 2012 și a fost director 
al Oficiului Național de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară București.

5. Gabriel Fătu (PP-DD) nu dorește să își 
dea un număr de telefon de contact pentru 
cetățeni, ca să nu fie contactat chiar de oricine. 
Fătu este vicepreședinte și actor în Compania 
de Teatru D’AYA. 

Din aventurile cetățenilor 
implicați în campanie:

„Aveam impresia că o să fiu tratat cu 
indiferență sau cel mult cu răceală. Îmi forma-
sem prejudecăți și mă așteptam la ce e mai rău. 
Totuși, am luat legătura cu doamna consilier și 
am stabilit o întâlnire relativ repede. A rămas, 
totuși, o umbră de neîncredere. Întâlnirea a spul-
berat și ultimele gânduri sumbre, ba chiar am 
fost plăcut impresionat.“ Petre Cezar a adoptat-
o pe Lăcrămioara Alexandre–Fontoura.

Beatrice Panduru i-a scris Sorinei Comănici, 
apoi a sunat la sediul PSD și la liderul grupului 
PSD din Consiliu, Bogdan Georgescu. Nu a pri-
mit răspuns de la nimeni. 

În urma întâlnirii prilejuite de adopția consi-
lierului general Remus Câmpeanu, combinată 
cu un set de cereri oficiale, Marian Ivan, de la 
asociația OPTAR, a obținut o întâlnire cu două 
comisii: cea de Infrastructură și cea dedicată 
relației cu ONG-urile, pentru a discuta propu-
nerea Asociației OPTAR de constituire a unei 
comisii de anchetă, care să stabilească cine 
e vinovat de risipirea banului public prin plata 
benzilor de biciclete care s-au dovedit că nu au 
respectat standardele legale.

Va urma

consilierilor în cadrul primăriilor, ori acceptăm, 
noi – cetățenii, această stare de fapt. 

Până când o să se rezolve ceva, până la vii-
toarele alegeri, o să-mi cer orașul înapoi.  

Și primul pas îl fac acum. Tocmai ce-am 
„adoptat“ un consilier general !

Paul Chioveanu l-a adoptat pe consilierul general 
Cristian Țugurel.

Să ne cerem orașul înapoi. 
Azi, mâine și nu doar în perioada campaniei electorale!
Text de Paul Chioveanu, cetățean și activist care a adoptat un consilier general



6

Bu
nă

 d
im

in
ea

ţ
a
, B

uc
ur

eş
ti

!

Potrivit Contractului de Concesiune sem-
nat de Municipalitate și Apa Nova în anul 2000, 
compania cu capital francez avea obligația ca 
până în 2010 să pună rețele de apă și canal pe 
toate străzile pavate existente la momentul con-
cesiunii.

Deoarece Primăria Capitalei nu a inclus în 
contractul de concesiune lista cu aceste străzi, 
din 2000 până în 2009 cele două părți s-au cer-
tat pe ce străzi să pună apă și canal.

Potrivit primei liste, Apa Nova trebuia să 
introducă apă pe 520 de străzi cu o lun-
gime de 179 km. Ulterior, Primăria a con-
statat că această listă nu este bună și s-a 
făcut o alta, conform căreia Apa Nova tre-
buia să pună apă pe 286 de km de străzi 
și canal pe 323 km de străzi. Apa Nova a 
contestat această listă. Întrucât disputele 
au continuat, în 2008 s-a convocat Comisia 
de Experți care să medieze conflictul și să 
spună cine are dreptate. În lipsa acestei lis-
te, Apa Nova, neavând străzile pe care trebuia 
să facă lucrări și în lipsa unor termene clare, 
a putut în mod legitim să invoce scuze pen-
tru neîndeplinirea obligațiilor din contractul de 
concesiune. Mai mult: între timp, la presiunea 
cetățenilor, Primăria Capitalei și primăriile de 
sector s-au apucat să facă lucrările pe care 
Apa Nova trebuia să le facă. 

Agenția de Reglementare a Nivelelor de 
Servicii Apă Canal a Municipiului București 
(ARBAC), organismul independent care mo-
nitoriza respectarea contractului de conce-
siune, a sesizat ritmul lent în care compania 
făcea lucrările, precizând, într-un raport ce 

datează din 2008, că Apa Nova își îndeplini-
se doar 22,5% din obligațiile pe care și le asu-
mase.

Conflictul cu lista de străzi este rezolvat în 
2009, când comisia de experți a stabilit lista cu 
investițiile pe care trebuie să le facă Apa Nova. 

Comisia a decis că Apa Nova trebuie să 
pună apă pe 246 km de străzi și canal pe 210 
km străzi până în 2025, dintre care până la fine-
le anului 2010, 110 km pentru rețeaua de apă 
potabilă și 91 km pentru canalizare. De aseme-
nea, s-a hotărât ca pe străzile de pământ din 
zece cartiere (Apărătorii Patriei, Andronache, Bă- 
neasa, Olimpia, Vatra Nouă, Progresului, Giu- 
lești Sârbi, Străulești, Chitila Triaj și Ion Creangă 
să pună apă și canal Primăria Municipiului Bucu- 
rești ‒ o investiție de 338 milioane lei pentru 213 
străzi.

HotNews.ro a comparat lista cu străzi pe 
care trebuia să pună Apa Nova utilități până 
la sfârșitul anului 2010 cu lista de lucrări re-
alizate de primăriile de sector și a rezultat 
că din lista de 168 de străzi pe care ANB tre-
buia să pună apă, Primăria Capitalei și pri-
măriile de sector au făcut lucrările pe 38 de 
străzi. Din cele 225 pe care ANB trebuia să 
pună canal, primăriile de sector și Primăria 
Capitalei au făcut lucrări pe 39 de străzi. 

Tot în 2009, la propunerea Primăriei Capi- 
talei, Consiliul General al Municipiului București 
a desființat Agenția de Reglementare a Nive- 
lelor de Servicii Apă Canal a Municipiului Bucu- 
rești (ARBAC) și Agenția Municipală pentru 
Eficientizare și Reglementare în domeniul Ener- 
giei București (AMEREB), iar în locul celor două 
organisme, municipalitatea a înființat Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publi- 
ce (AMRSP). Desființarea și înființarea s-au fă-
cut prin HCGMB nr.339/2009. Membrii consiliu-
lui executiv ai AMRSP sunt numiți de primarul 
general.

Cu un număr de kilometri de străzi fără 
utilități mai mic și cu ajutor din partea primăriilor 
care au realizat o parte dintre lucrări, Apa Nova 
a reușit să termine până la sfârșitul anului 2010 
numărul de străzi stabilite ca obligatorii până 
la această dată, potrivit unui Raport ARBAC. 

Pentru lucrările efectuate de primăriile de sec-
tor și Primăria Capitalei în aria contractului de 
concesiune, Apa Nova trebuie să facă lucrări 
suplimentare de 6,7 milioane de euro, potrivit 
aceluiași raport ARBAC. 

Potrivit contractului de concesiune, în cazul 
în care Apa Nova nu își îndeplinea obligațiile 
de extindere a rețelelor până la sfârșitul anu-
lui 2010, amenzile stipulate sunt de până la 5 
milioane de euro/pe an. Investițiile făcute de 
autoritățile publice și diminuarea listei cu străzi 
au ajutat societatea franceză să își îndeplineas-
că obligațiile prevăzute în contract și, deci, să 
nu mai primească amenzi. 

Cum s-a dublat în București prețul la apă și canalizare în ultimii 3 ani 
și de ce mai avem străzi fără utilități 
Apa Nova, firma care operează acest serviciu, are profit de circa 100 milioane lei/an
Catiușa Ivanov. Materialul este preluat de pe Hotnews.ro. Foto: Răzvan Bănică

În 13 ani, de când serviciul de apă și canal 
din București a fost concesionat de Primăria 
Municipiului București firmei Apa Nova 
(ANB), tariful la apă a crescut de aproape 
17 ori. 
Doar în ultimii trei ani prețul la aceste 
servicii aproape s-a dublat. Există semne 
de întrebare legate de modul în care 
Apa Nova și-a îndeplinit obligațiile 
asumate prin contractul de concesiune.
Societatea franceză trebuia să introducă 
apă și canal pe toate străzile pavate din 
București până în 2010, riscând altfel 
amenzi de până la 5 milioane de euro 
pentru fiecare an de întârziere. 
La presiunea cetățenilor care trăiau ca în Evul 
Mediu, primăriile au realizat din bani publici 
o parte din lucrările pe care Apa Nova trebuia 
să le facă, fără să încaseze amenzi de 
6 milioane de euro imputabile Apa Nova 
pentru nerespectarea contractului.

Agenția de Reglementare a Nivelelor 
de Servicii Apă Canal a Municipiului București 
preciza, într-un raport ce datează din 2008, 

că Apa Nova  își îndeplinise doar 22,5% 
din obligațiile pe care și le asumase.

Profit net Apa Nova, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe
 ● 2012 - 118.135.449 lei;
 ● 2011 - 85.732.079 lei;
 ● 2010 - 69.564.116 lei;
 ● 2009 - 111.187.438 lei;
 ● 2008 - 61.299.343 lei;
 ● 2007 - 85.560.459 lei.

Analiză creștere tarif
 ● 2000 - metru cub de apă - 0,26 lei; canalizare - metru cub - 0,06 lei; 
 ● 2003 - metru cub de apă - 0,75 lei; canalizare - metru cub - 0,16 lei; 
 ● 2007 - metru cub de apă - 1,95 lei; canalizare - metru cub - 0,43 lei; 
 ● 2008 - metru cub de apă - 2,06 lei; canalizare - metru cub - 0,46 lei; 
 ● 2009 - metru cub de apă - 2,26 lei; canalizare - metru cub - 0,50 lei; 
 ● 2010 - metru cub de apă - 2,26 lei; canalizare - metru cub - 0,50 lei; 
 ● 2011 - metru cub de apă - 2,40 lei; canalizare - metru cub - 0,53 lei;
 ● 2012 - metru cub de apă - 3,86 lei; canalizare - metru cub - 0,86 lei;
 ● 2013 - metru cub de apă - 4,36 lei (5,4 lei cu TVA inclus); canalizare - metru cub - 0,97 lei 

Notă: prețurile sunt fără TVA. 

Astfel: 
 ● din 2010 până în 2013, imediat după desființarea ARBAC, aproape s-a dublat ta-

riful la metrul cub de apă și la canalizare. 
 ● din 2000 până în 2013 tariful la apă a crescut de la 0,26 lei la 4,36 lei, deci de 

aproape 17 ori.
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Cum s-a dublat în București prețul la apă și canalizare în ultimii 3 ani 
și de ce mai avem străzi fără utilități 
Apa Nova, firma care operează acest serviciu, are profit de circa 100 milioane lei/an
Catiușa Ivanov. Materialul este preluat de pe Hotnews.ro. Foto: Răzvan Bănică

Adrian Cristea, director AMRSP (fost ARBAC), 
spune că Apa Nova și-a îndeplinit obligațiile. 
„Raportul Comisiei de Experți din ianuarie 
2009, anexă la actul adițional 6 la contractul de 
concesiune, stabilește lista străzilor de acoperit 
cu rețele de apă și canalizare aflate în obligația 
concesionarului Apa Nova București. Lungimea 
străzilor de acoperit cu rețele de apă pota-
bilă până în 2025 este de 246,1 km, din care 
110,3 km de acoperit până la sfârșitul anului 
2010. Lungimea străzilor de acoperit cu rețele 
de canalizare până în 2025 este de 210,1 km, 
din care 91,3 km de acoperit până la sfârșitul 
anului 2010. Validarea respectării acestor indi-
catori de performanță a fost dată prin decizia 
AMRSP nr. 9/07.09.2011. Toate străzile aflate în 
obligația ANB de a fi echipate cu rețele până 
în anul 2010 au fost acoperite înainte de înce-
perea Programului Bucur“, a declarat Adrian 
Cristea, director AMRSP. 

Amenzi date de ARBAC 
și aprobate de Consiliul General 
al Municipiului București 

 ● prin decizia ARBAC nr. 9/2002, aprobată 
prin HCGMB 116/2007, Apa Nova a fost amen-
dată cu 100 000 de euro fiindcă nu a prezentat 
ARBAC raportul anul obligatoriu privind calita-
tea apei potabile;

 ● prin decizia ARBAC nr. 34/2004, apro-
bată prin HCGMB 115/2007, Apa Nova a fost 
amendată cu 1,5 milioane de euro fiindcă nu a 
informat ARBAC dacă și-a respectat obligația 
privind montarea noilor branșamente;

 ● prin decizia ARBAC 6/2006, aprobată prin 
HCGMB 114/2007, Apa Nova a fost amendată 
cu 1,5 milioane de euro fiindcă nu a informat 

ARBAC cât la sută din facturile emise sunt în 
baza citirii contoarelor individuale;

 ● prin decizia ARBAC 3/2007, aprobată prin 
HCGMB 113/2007, Apa Nova a fost amenda-
tă cu 3,5 milioane euro, fiindcă nu a informat 
ARBAC cât la sută din facturile emise sunt în 
baza citirii contoarelor individuale;

În total, în perioada 2002-2007, ARBAC a 
amendat ANB cu 6,6 milioane de euro, iar prin 
HCGMB 113-116 Consiliul General soma ANB 
ca în termen de 30 de zile societatea să plă-
tească amenzile. În caz contrar, aceste amenzi 
urmau să fie executate din garanția de bună 
execuție. Aceste amenzi nu au fost încasate 
nici până astăzi. 

Mai mult, în rapoartele ARBAC se arată că 
Primăria Capitalei a tergiversat încasarea bani-
lor.

„În situația refuzului ANB de a plă-
ti penalitățile, CGMB a adoptat 4 Hotărâri (nr. 
113, 114, 115 și 116 din 14.06.2007) de notifica-
re a Concesionarului pentru a plăti penalitățile, 
în cadrul procedurii execuției garanției de 
execuție. Din nefericire, informația necesară 
ARBAC pentru parcurgerea tuturor etapelor de 
execuție a garanției de execuție a fost bloca-
tă timp de 8 luni de zile, ARBAC primind de la 
PMB informația că ANB nu s-a conformat notifi-
cărilor CGMB în luna martie 2008, în loc de luna 
iulie 2007, și numai după ce ARBAC a transmis 

7 scrisori la PMB, din care două avertizări în in-
teres public, la care s-a adăugat o atenționare 
a Prefecturii către PMB, de a comunica, în ca-
drul obligațiilor sale legale, informațiile cerute 
repetat de către ARBAC“, se arată în Raportul 
ARBAC pe anul 2007-2008. 

Comisia de experți a fost solicitată să anali-
zeze această situație abia în toamna lui 2009. 
Potrivit directorului AMRSP (fost ARBAC), 
Adrian Cristea, Comisia de experți a decis că 
aceste amenzi sunt nejustificate. 

„Faptul că nu am încasat penalitățile, după 
cum știți, dacă accesam garanția de bună 
execuție, banii mergeau tot în sistemul de apă. 
Intrând tot în sistemul de apă, practic îi ajutăm 
în realizarea nivelului de servicii“, mai explică 
Cristea de ce nu a încasat Primăria amezile.

După 2008, Apa Nova nu a mai primit nicio 
amendă. Interesant este că în 2008, Costin Bere- 
voianu, fost director Apa Nova, a devenit consi-
lierul personal pe probleme de apă și canal al 
Primarului Sorin Oprescu. 

Acest material jurnalistic a fost realizat în ca-
drul proiectului “Orașul nostru, nu moșia voas-
tră!“, derulat de Centrul de Resurse pentru 
participare publică (CeRe) cu sprijinul financi-
ar al donatorilor individuali și al Fondului pen-
tru Inovare Civică, program finanțat de Trust 
for Civil Society în Central and Eastern Europe, 
sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 
Materialul nu reprezintă punctul de vedere al 
finanțatorilor și sponsorilor.

Precizare: Apa Nova nu a răspuns întrebări-
lor adresate de HotNews.ro și nu a făcut niciun 
comentariu.

În total, în perioada 2002-2007, 
ARBAC a amendat Apa Nova București 

cu 6,6 milioane de euro.



8

Bu
nă

 d
im

in
ea

ţ
a
, B

uc
ur

eş
ti

!

Ca urmare a campaniei, în prezent 35 de 
consilieri generali au un orar public de audiențe 
(față de 9 consilieri,  la începutul campani-
ei), prezentat pe site-ul Primăriei Municipiului 
București pe www.pmb.ro.

Pentru alți 14, informații detaliate (activitate 
profesională, planuri pentru acest mandat etc.) 
găsiți pe www.nuasteptasupereroi.ro. 

Pentru a avea un consiliu și o primărie care 
funcționează transparent și răspund cetățenilor 
nu este nevoie de supereroi. Este nevoie doar 
de cetățeni care încep să pună întrebări și să se 
intereseze de oraș. 

Centrul de Resurse pentru participare publi-
că (CeRe) vă prezintă mai jos ultima serie de 
17 consilieri din Consiliul General al Municipiului 
București. 

Consilierii generali sunt cei care decid asu-
pra unor subiecte extrem de importante: nivelul 
taxelor în București, ce se întâmplă cu parcurile 
capitalei, ce pasaje rutiere se construiesc, cine 
beneficiază de locuințele sociale. Păstrați con-
tactele lor! Nu știți când o să doriți să îi întrebați 
ceva!

Acest demers este o parte a campaniei 
„CeRe-ți orașul înapoi, nu aștepta supereroi!“, 

campanie prin care dorim să îi responsabilizăm 
pe aleșii noștri în așa fel încât să fie mai ușor 
de contactat de cetățenii pe care îi reprezintă. 
Datele de contact și un orar de audiențe ‒ obli-
gatoriu conform legii ‒ ar fi un prim pas pentru 
un dialog cu cetățenii. 

Informații suplimentare pe 
www.NuAsteptaSuperEroi.ro, 

la e-mail: nuasteptasupereroi@ce-re.ro 
sau la telefon 0311 05 07 55.

Prenume Nume Telefon E-mail Program 
de audiențe Comisie Partid

1 Manuela Violeta Popescu 021 305 55 00/13 03 manuela.popescu@infoinvest.ro În fiecare joi, 16:00-18:00 
Str. Doamnei, nr. 11 
(sediul PNL vizavi de Banca 
Națională a României)

Comisia de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului (președinte), Comisia 
pentru Salubritate PNL

2 Dorin Popescu 0744 772 141 Nu există informații publice 
disponibile

Nu există informații publice 
disponibile

Comisia Patrimoniu, Comisia pentru 
Utilități Publice PSD

3 Eugenia 
Ana-Maria

Popescu Nu există informații 
publice disponibile

Nu există informații publice 
disponibile

În fiecare joi, 
interval orar 10:00-12:00

Comisia pentru Relația cu Uniunea 
Europeană, Comisia Patrimoniu PP-DD

4 Cornel - Constantin Poterașu 0746 252 442 (prefera-
bil trimiteți mai întâi un 
SMS de introducere)

cornelpoterasu@yahoo.com Miercuri, de la 19:00 la 21:00 
Șos. Olteniței nr. 39-41

Comisia pentru Credite Externe 
și Monitorizarea Derulării acestora, 
Comisia Economică, Buget, Finanțe

PNL

5 Ștefan - Cristian Rădulescu Nu există informații 
publice disponibile

radulescustefan86@yahoo.com Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Comerț, Turism și 
Protecția Consumatorului, Comisia 
pentru Relația cu Uniunea Europeană

PNL

6 Mircea - Cristian Raicu 0743 175 175 mircearaicu1@yahoo.com Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Utilități Publice
PDL

7 Mircea Rizoiu 0724 666 282 Nu există informații publice 
disponibile

Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Salubritate, 
Comisia pentru Relații cu Organizații 
Neguvernamentale și alți Parteneri 
Sociali

PSD

8 Ioan - Răzvan Sava Nu există informații 
publice disponibile

razvansava09@yahoo.com Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Utilități Publice 
(președinte), Comisia Patrimoniu PNL

9 Ion Stan Nu există informații 
publice disponibile

Nu există informații publice 
disponibile

Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Relații cu Organizații 
Neguvernamentale și alți Parteneri 
Sociali, Comisia Transporturi și 
Infrastructură Urbană (președinte)

PSD

10 Felix Mihai Tache 021 305 55 00/13 03 tache.felix@yahoo.com În fiecare miercuri, 
interval 12:00-14:00

Comisia de Ecologie și Protecția 
Mediului, Comisia pentru Utilități 
Publice

PC

11 Mihnea - Ștefan Tălău 021 305 55 00/13 03 mihneatalau@yahoo.com Miercuri, 14:00-16:00 
Splaiul Independenței 
nr. 291-293, et. 3, cam. 7

Comisia Juridică și de Disciplină, 
Comisia Transporturi și Infrastructură 
Urbană

PC

12 Ion - Gabriel Tănase 0727 377 000 igtanase@yahoo.com Luni, între orele 17:30-19:30, 
Sediul PNL Sector 5, 
Bd. Națiunile Unite nr. 5

Comisia de Ecologie și Protecție 
a Mediului (președinte), Comisia 
Economică, Buget, Finanțe (secretar)

PNL

13 Ana-Claudia Țapardel Nu există informații 
publice disponibile

Nu există informații publice 
disponibile

Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Relația cu Uniunea 
Europeană (secretar), Comisia pentru 
Utilități Publice (secretar)

PSD

14 Marius - Cristian Țugurel Nu există informații 
publice disponibile

tugurel_cristian@yahoo.com Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Relații Internaționale, 
Cooperare și Asociere cu alte 
Autorități Publice, Comisia Sănătate și 
Protecție Socială

PDL

15 Silviu Văduva 0721 155 555 silviusilviu@gmail.com 
și 
vaduvasilviu@ymail.com

Nu există informații publice 
disponibile

Comisia pentru Relația cu Uniunea 
Europeană, Comisia de Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului

PDL

16 Mihai Voicu 0754 068 268 mihai.voicu75@yahoo.com Nu există informații publice 
disponibile

Comisia Învățământ, Cultură, Culte 
și Sport PDL

17 Julia Zorkoczy 0749 581 544 julia.zorkoczy@fenechiusiasociatii.ro În fiecare joi, interval ora 
10.00-12.00

Comisia de Ecologie și Protecția 
Mediului, Comisia Juridică și de 
Disciplină

PP-DD

Reprezentanții tăi din Consiliul 
General al Municipiului București (III)

Adoptă un consilier! Ajută-l să se facă și el cunoscut alegătorilor săi! 
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Un artist al acoperișurilor
Silvia Colfescu, http://silviacolfescu.blogspot.ro, foto: Teodor Pricop

Cum ar putea cineva să lase atâtea urme 
durabile pe chipul Bucureștilor fără să fie con-
siderat un adevărat fiu al orașului, chiar dacă 
s-a născut în Moldova?

Cum poate același om să fie într-atâta ui-
tat încât, într-un oraș în care munca mâinilor 
lui împodobește monumente de seamă ale ur-
bei, să nu-și aducă aminte aproape nimeni de 
numele lui? Paradoxal destin al lui Alexandru 
Dimitriu, personalitate marcantă a lumii indus- 
triașilor români interbelici, autor al unora dintre 
cele mai complicate acoperișuri monumentale 
din capitală!

Născut în 1871, „absolvent lauriat“ al Școlii 
de Arte și Meserii din Iași, acest om de o hăr-
nicie și o ingeniozitate ieșite din comun a bă-
tut întreaga Europă, în căutarea perfecțiunii în 
meseria sa. Mult mai târziu, când numele lui 
era deja cunoscut în București, când comen-
zile curgeau și când pe strada General Dona 
(fostă Numa Pompiliu) Nr. 26 era cunoscu-
tă Fabrica de Produse Metalice, specialitate: 
Ornamentații Arhitectonice pentru Acoperișe al 
cărei proprietar era, Alexandru Dimitriu și-a co-
mandat o hârtie cu antet extrem de revelator, 
un adevărat CV.

Sub numele lui, înscris în capul paginii, fi-
gurează lista instituțiilor cărora le datora pre-
gătirea: nu era numai „vechi absolvent al Școlii 
de Arte și Meserii Iași“, ci și „al Institutului de 
Electroplastie Berlin“, și ucenicise într-un șir 
impresionant de ateliere artizanale din Viena, 
Köln, Berlin, Paris, Marsilia etc., specializate în 
prelucrarea artistică și industrială a metalelor.

După o specializare atât de complexă, bine-
înţeles că singurul oraș românesc suficient de 
mare ca să-i cuprindă talentul era București, iar 
oferta pe care o făcea locuitorilor orașului era 
pe măsura civilizației deprinse în Europa.

Și, într-adevăr, orașul a știut să-i întrebuințeze 
știința și îndemânarea și l-a răsplătit pentru 
ele. Una dintre recompensele cele mai dragi 
industriașului a fost medalia de aur obținută la 
Expoziția Generală din 1906.

Aceeași hârtie cu antet informează clienții 
că, printre lucrările executate de întreprinde-
rea Alexandru Dimitriu, se află palate oficiale 
bucureștene, case particulare, biserici, uzine 
și fabrici.

Casa fierarului Dimitriu stă ascunsă după blocurile 
de pe calea Moșilor. Vă așteaptă să o descoperiți, 

ne așteaptă să o îngrijim și să o prețuim.

Unele dintre ele, ca Ateneul, fosta Bibliotecă 
Națională (fosta Bursă), Palatul Patriarhal (fos-
ta Cameră a Deputaților), casa Lipatti, casa 
Petrașcu, casa Dumitrescu, au păstrat până 
astăzi acoperișurile făurite de Dimitriu.

O casă cu un aer aparte se păstrează până 
în zilele noastre pe strada Episcopul Radu, fos-
tă Birjarilor, la nr. 29. Este casa în care a locuit 
Alexandru Dimitriu.

Remanierea unei case de la sfârșitul se-
colului al XIX-lea, săvârșită de însuși propri-
etarul ei, în 1932, a avut ca rezultat o clădire 
pitorească, încadrabilă (cu bunăvoință) în sti-
lul neoromânesc, a cărei volumetrie originală 
se remarcă în peisajul înconjurător. Un cavaler 
de metal, înalt de vreo 3 metri, păzește solemn 
acoperișul casei, ridicând amenințător un cio-
can, cu siguranță simbol al artei ornamentelor 
de metal. Statuia Sfântului Dumitru în armură, 
executată de Dimitriu, care împodobea până 
de curând acoperișul clădirii Primăriei sectoru-
lui 1 („de Verde“), este geamăna cavalerului de 
pe acoperișul propriei case.

Casa este acum locuită de membri ai etni-
ei care predomină în cartier, oameni cumseca-
de, dar fără nicio legătură cu descendența lui 
Alexandru Dimitriu. Între altele, un panou afișat 
pe balconul din mijlocul fațadei anunță că aici 
se află sediul Partidului Socialist Român, in-
voluntar omagiu adus industriașului care s-a 
preocupat în timpul vieții de binele oamenilor 
mărunți. Într-adevăr, el a organizat în atelierele 
lui o școală pentru meseriași, ajutându-i să-și 
deschidă la rândul lor ateliere. Bine inserat în 
societatea bucureșteană (la un moment dat 
era secretar al Camerei de Comerț), Dimitriu 
a fost cel care a pus bazele învățământului se-
ral pentru meseriași, cursurile fiind susținute de 
membri de frunte ai breslelor constructorilor, 
între care inginerul Leonida, arhitectul Ștefan 

Burcuș (autorul clădirii Bursei), arhitectul Petre 
Antonescu (căruia i se datorează clădirea Pri- 
măriei Bucureștilor, casa lui N. Malaxa din Aleea 
Alexandru, casa Oprea Soare, Institutul de Isto- 
rie N. Iorga din Bd. Aviatorilor etc.).

Nașterea unei legende urbane
Știu casa de mult și mă duc din când în când 

să-i dau binețe cavalerului de tinichea. În urmă 
cu câțiva ani, împinsă de curiozitate, am intrat 
în curte. Nu e deloc spectaculoasă, aș zice 
chiar că e o curte proletară – și poate că așa 
se și cuvine să fie curtea Partidului Socialist 
Român.

Pe treptele de la intrare, între cei doi stâlpi 
de ciment cu formă vagă, ședea o fetișcană de 
vreo 17 ani, frumoasă și brunetă. Am întrebat-
o, cu ascunsă maliție, dacă știe de când e sta-
tuia de metal de pe acoperiș.

- Demuuuult, mi-a răspuns ea, cu un aer 
misterios. - Dar de când? am insistat. - De prin 
1970, m-a informat, cu aerul cuiva de 17 ani, 
care vorbește despre istoria antică. Apoi, eva-
luându-mi pofta de mister din priviri, mi-a șoptit: 
În statuia aia e un om. L-au omorât și l-au băgat 
acolo, și stă pe acoperiș de-atunci...

Pe liniștita stradă Alecsandri se păstrează 
însă frumoasa casă pe care Alexandru Dimitriu 
a construit-o ca zestre pentru fiica lui. O parte din 
ea e încă proprietatea nepotului industriașului, 
distinsul doctor Sava Dumitrescu.

Construită de arhitectul State Baloșin, în sti-
lul neoromânesc pe care l-a adus la o expre-
sie personală, ușor de recunoscut, casa e încă 
împodobită cu acoperișul executat în fabrica 
Dimitriu, cu ciocârlanii ornamentali vizibili de 
departe.

Alexandru Dimitriu s-a stins la 84 de ani, în 
1955. A avut timp suficient să asiste la feno-
menele care au însoțit venirea la putere a cla-
sei pentru binele căreia s-a zbătut atât de mult. 
Poate că le-a apreciat pozitiv. Sau poate că nu.

Bine inserat în societatea bucureșteană, 
Alexandru Dimitriu a fost cel care 
a pus bazele învățământului seral 

pentru meseriași.
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Jan Kalab este un artist foarte dinamic, jon-
glând cu instrumentele designului riguros, dar 
și cu cele ale tehnicilor mai libere din zona 
graffiti. Între aceste două tendințe stă tehnica 
(deja ajunsă) tradițională a picturii, ieșind că-
tre publicul cult ce frecventează galeriile de 
artă contemporană. Faptul că artistul a studiat 
la Academia de Artă din Praga, trebuie să își 
fi lăsat fie și indirect amprenta asupra evoluției 
sale de la graffer ce desena litere pe ziduri 
sau trenuri, la pictor abstract care se joacă fo-
losind forme geometrice. Lecția abstracționis- 
mului din prima jumătate a secolului XX este 
și ea asimilată, fără însă ca artistul să rămână 
prins în minimalismul din anii 1970.

Descendența și perspectiva designului grafic 
se pot vedea clar în umbrirea purtată a forme-
lor pe un fond imaginar simulat. Designul grafic 
folosește o astfel de stratagemă, pentru a pune 
în evidență un semn, fie el obiect grafic, logo sau 
text. În dorința lor de a se elibera de figurație, 
abstracționiștii din prima jumătate și minimaliștii 
din cea de-a doua jumătate a secolului XX au 
evitat radical orice urmă de umbră. Precursorii 
abstracționismului, cubiștii, au redus claritatea 
figurativă a umbrei, transformând-o în delimi-
tare a formelor mai curând decât o certitudine 
tridimensională a lor. Fără să țină cont de moftu-
rile diferitelor epoci și stiluri, graffiti-ul începutului 
de mileniu 3 a început să se „desprindă“ de pe 

suprafață, dând iluzia unei reîntoarceri a sem-
nului către figurativitate după ce austeritatea mi-
nimalistă a clădirilor tuturor orașelor a sufocat 
percepția estetică contemporană. Graffiti-ul fi-
gurativ (greșit numit 3D, deoarece 3D înseam-
nă sentimentul de adâncime oferit de suportul 
electronic) este o întoarcere re-evoluționară a 
abstractului tradițional al literelor către figurativul 
umbrelor pe care ele le lasă în jur.  

Deși a intrat în lumea artei prin arta urba-
nă cu formele ei tipice, Jan Kalab s-a desprins 
de agresivitatea lor, făcând pasul către monu-
mentalitate. El a înlocuit indecizia, imprecizia și 
nonșalanța liniilor urbane cu forme geometrice 
riguroase și coerente, trecând din zona graffiti 
către arta monumentală adusă la rigorile desig-
nului contemporan. Lucrările recente, realizate 
pe suprafețele mari ale unor clădiri, sunt greșit 
confundate cu graffiti, marchează un contra- 
atac al picturii monumentale pe scena arhitectu-
rii contemporane. Artistul a preferat materialele 
colante sau diferite forme aplicate pe suprafațe 
prin tehnici industriale. Chiar dacă sunt realiza-
te cu spray-ul, cu vopsea (ca în tehnica graffiti-
ului), lucrările urbane noi ale lui Jan Kalab sunt 
artă monumentală atât datorită dimensiunilor 
mari la care sunt realizate, cât și datorită rigorii 
formelor specifice monumentalității.

De la graffiti 
la monumentalitate
Gabriel Baldovin, foto: Mihaela Butacu

Lucrare a artistului, expusă la galeria H’art, 
noiembrie 2013, București

Știri
 ■ Gropile din București ne costă mai mult de-

cât credem.
Consiliul General al Municipiului București a 

aprobat la sfârșitul lunii noiembrie alocarea a 5,7 
milioane de lei către Administrația Străzilor pen-
tru „despăgubiri civile“. Această sintagmă se re-
feră, mai exact, la procesele pierdute de instituția 
din subordinea primăriei, procese prin care com-
paniile de asigurări își recuperează (din banii con-
tribuabililor) o parte din despăgubirile plătite pentru 
mașinile avariate din cauza gropilor din București.

În aceeași ședință, CGMB a mai aprobat chel-
tuirea a 44 de milioane de lei din fondul de rezervă 
pentru acoperirea subvenției pentru transportul în 
comun în București. Practic, banii au fost alocați 
pentru a se putea menține prețul actual al bilete-
lor RATB.

Sursa: www.b365.ro

 ■ Două la primărie, două la prefectură, două la 
școala de fete...

Primăria Capitalei intenționează să plăteas-
că peste 3,5 milioane de euro (16.124.000 de lei) 
pentru „inventarierea spațiilor verzi private și ac-
tualizarea registrului spațiilor verzi al Municipiului 
București", potrivit unui anunț publicat pe portalul 
oficial de licitații publice e-licitatie.ro. Termenul-limi- 
tă de depunere a ofertelor este 9 ianuarie 2014. 
Însă primăria a mai inventariat o dată aceste spații, 
nu cu mult timp în urmă: în anul 2011, un proiect 
similar de inventariere a spațiilor verzi de pe do-
meniul public, în valoare de 9,3 milioane de lei, a 
numărat inclusiv copacii aflați pe proprietate pri-
vată. Aceste spații verzi private sunt deja inclu-
se în registrul spațiilor verzi, disponibil pe site-ul 
Primăriei (http://regver.pmb.ro) încă din luna au-
gust a acestui an.

 ■ Liber la parcat anapoda de sărbători
Primarul sectorului 4, domnul Cristian Popescu-

Piedone a dispus ca între 20 decembrie și 10 ianua- 
rie 2014, pe raza sectorului 4 să nu se mai ridice 
autovehiculele parcate neregulamentar. Primăria 
sectorului 4 a luat aceasta decizie și în anii trecuți, 
în preajma unor sărbători importante, venind ast-
fel în sprijinul cetățenilor, care, grăbiți să se apro-
vizioneze sau să participe la evenimente tematice, 
organizate cu acest prilej, pot uita că, parcând ne-
regulamentar, riscă să le fie ridicate autovehiculele. 
Excepție de la decizia adoptată vor face autovehi-
culele care blochează accesul în spitale, instituții 
de interes public și local, stații RATB și intersecții.

 ■ Autostrada suspendată a fost aprobată de 
Consiliul General al Bucureștiului, dar nu pre-
zintă interes pentru investitori

CGMB a aprobat la sfârșitul lunii trecute, Planul 
Urbanistic Zonal care stabilește traseul autostrăzii 
suspendate, un proiect evaluat la peste 1,3 miliar-
de de euro. Drumul ar urma să aibă 13,5 km și ar 
merge pe lângă inelul de cale ferată, de la podul 
de pe Șoseaua Colentina, la complexul Europa, 
până la Lacul Morii. Primarul Sorin Oprescu a de-
clarat că acest proiect se va realiza în parteneriat 
public-privat, însă din 2011 până în prezent nu a 
gasit un investitor interesat de lucrare.

 ■ Solidaritate București-Pungești
Pe 2 decembrie a avut loc în Piața Victoriei, în 

fața Guvernului, un nou miting de solidaritate cu să-
tenii din Pungești, care protestează față de explo-
rările și exploatarea gazelor de șist în localitatea lor 
și în apropierea ei.

Protestul a fost provocat de faptul că în cursul 
dimineții jandarmeria a intervenit în forță în tabă-
ra din Pungești, amplasată pe un teren privat al 
unui localnic, a dus la secție și amendat protesta-
tarii, iar ulterior utilajele Chevron au putut pătrunde 
fără incidente în zonele unde se va face explora-
rea. Reporterii de la „Casa Jurnalistului“ relatau în 
seara de 2 decembrie că satul era izolat, drumul 
județean fiind blocat de jandarmerie. Jurnaliștilor 
nu li s-a permis să intre în Pungești. În acest timp 
se lucra continuu la construirea sondei.

La începutul lunii noiembrie, artistul ceh 
Jan Kalab a expus pentru prima oară 
în București, la galeria H àrt, cu sprijinul 
Centrului Ceh. Este un artist contemporan 
praghez, iar lucrările sale se găsesc, 
bineînțeles în Praga, dar și în Sao Paolo, 
Rio de Janeiro, Kosice și Ostrava și expuse 
online pe site-ul www.jankalab.com
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Cine și cum deszăpezește
Alin Paidiu, http://avocatalinpaidiu.ro, foto: Ioana Novac

De fapt, de drept

În fiecare an, Primăria are obligația întoc-
mirii unui „Program de măsuri si acțiuni pentru 
deszăpezirea și combaterea poleiului“.

La 30 octombrie 2013, prin Dispoziția nr. 1130, 
Primarul General a semnat programul operațional 
pentru iarna 2013 – 2014 la nivelul Municipiului 
București.

În cuprinsul acestei dispoziții se regăsesc 
reglementări cu privire la instituirea Comanda-
mentului de deszăpezire și combaterea poleiu- 
lui, componența acestuia, unitățile și agenții eco-
nomici angajați în aceste programe, modul de 
acțiune în raport de utilizarea arterelor publice, 
de existența unor obiective sociale și de interes 
public etc.

Aceeași dispoziție enumeră obligațiile ce revin 
fiecărui cetățean astfel:

 ● Persoanele fizice și persoanele ju-
ridice vor îndepărta țurțurii de gheață 
formați în urma fenomenelor meteorologi-
ce și vor curăța de zăpadă și gheață tro- 
tuarele aferente imobilelor unde domicilia-
ză sau își desfășoară activitatea, a sediilor 
de firme, a curților și a terenurilor deținute, 
fără a depozita această zăpadă pe caro-
sabil sau pe gurile de canal. La imobilele 
în care la parter funcționează societăți co-
merciale, magazine sau prestatori de ser-
vicii, obligațiile menționate revin acestor 
unități pe timpul funcționării lor.

 ● Toți deținătorii de autoturisme parca- 
te pe carosabil vor lua măsuri pentru pozi- 
ționarea acestora astfel încât să fie permis 
accesul utilajelor de deszăpezire și com-
baterea poleiului.

 ● Traseele tramvaielor vor fi deszăpezi-
te de utilajele RATB.

 ● În schimb, deszăpezirea și combate-
rea poleiului pentru stațiile RATB și refugi-
ile pietonale ale stațiilor RATB se execută 
de către operatorii de salubrizare. 

 ● Parcările publice și căile de acces că-
tre acestea vor fi curățate de Administrația 

FRațII
vinuri, sucuri naturale 
și coniacuri din BasaraBia

Am descoperit prăvălia asta traversând unul 
dintre culoarele stației de metrou Unirii. Absolut 
întâmplător. Ne-am oprit, am întrebat, ne-a plă-
cut, așa că dăm de veste și dvs. Poate aveți 
drum pe-acolo sau, cine știe, acum, că ați aflat, 
poate vă veți face.

Stația de metrou Piața Unirii 2, 
București

luni - vineri: 8:00 - 22:00
sâmbătă - duminică: 12:00 - 22:00

străzilor, care are obligația de a asigura și 
curățarea tuturor indicatoarelor de circulație.

 ● Arterele și/sau trotuarele aferente azi- 
lelor de bătrâni, centrelor de copii, cămine-
lor și adăposturilor speciale vor fi deszăpe-
zite tot de operatorii de salubrizare.
Dispoziția Primarului stabilește pentru opera- 

tori obligația de a finaliza în maximum 4 ore (ur- 
gență 1) de la încetarea fenomenelor meteoro-
logice deszăpezirea arterelor destinate traficului 
RATB (inclusiv pasaje subterane și supraterane) 
și a celor pe care se află obiective sociale și de 
interes public. 

Reținem că operatorii au obligația să ia mă- 
suri ca deszăpezirea și combaterea poleiului pen- 
tru arterele secundare (care fac legătura între ar-
terele de trafic RATB și cele fără trafic RATB) să 
se realizeze în condițiile urgenței 1 (adică tot în 
termen de maximum 4 ore de la momentul încetă- 
rii fenomenelor meteorologice generatoare).

Imediat după finalizarea urgenței 1, intervine 
starea de urgență 2, care are un termen de 
execuție de 4 ore de la declanșarea ei și privește 
acele străzi care nu au fost cuprinse în pro-
gramele de deszăpezire. 

În termen de maximum 8 ore de la finalizarea 
urgenței 2, zăpada și gheața ar trebui încărcate, 
transportate și depozitate (aceasta reprezentând 
urgența 3 a planului).

Tratamentele de combatere a poleiului tre-
buie asigurate în maximum 2 ore de la avertiza-
rea meteorologică. Ele trebuiesc deci aplicate 
anterior apariției fenomenului de polei.

Pentru decontarea lucrărilor, operatorii au obli- 
gația de a prezenta PMB zilnic o copie a Regis-
trului de Evidență a activităților.

Direcția Utilități Publice (din cadrul primăriei) 
are obligația de a verifica mențiunile din aceste 
registre și, pe teren, îndeplinirea activităților con-
semnate în registru.
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Unde ne simțim bine?
Târguri de Crăciun
Piața Țărănească, târg de produse 
tradiționale autentice. Muzeul Național al 
Țăranului Român, 13-15 și 20-22 decembrie.
Florile Dalbe, târg tradițional țărănesc. 
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“, 
14-15 decembrie.
Design Your Christmas!, obiecte originale 
realizate de designeri români și austrieci. 
Librăria Cărturești (Băneasa Shopping City), 
28 noiembrie - 24 decembrie
Târgul Cărtureștilor, Librăria Cărturești 
(Arthur Verona nr. 13), 30 noiembrie - 31 
decembrie
Palatul Național al Copiilor, 11-15 și 20-22 
decembrie
Sala Dalles, 29 noiembrie - 24 decembrie

Expoziții
Karel Zdeněk Líman, arhitectul ceh al 
Casei Regale a României, Muzeul Național 
de Artă al României, până pe 12 ianuarie 2014
Iosif Berman, maestrul fotoreportajului 
românesc interbelic, Biblioteca Națională 
a României (Bd. Unirii nr. 22), până pe 31 
ianuarie 2014
Caricaturiști români din perioada 
interbelică, Biblioteca Națională a României, 
până pe 31 ianuarie 2014
Dinozauri Giganți din Argentina, Băneasa 
Shopping City, până pe 1 februarie 2014

Muzică
Concerte în aer liber la Bucharest 
Christmas Market, Piața Universității,13-15, 
20-22, 26 și 27 decembrie. Acces gratuit. 
Program: www.bucharestchristmasmarket.ro
Concert extraordinar de Crăciun al Corului 
Național de Cameră Madrigal, Ateneul 
Român, 15 decembrie, ora 16:00 și ora 20:00
Christmas Rock Fest (Cargo, Mike 
Terrana și Trooper). Silver Church, 15 și 16 
decembrie. Trupa Cargo va interpreta și un set 
de colinde, în stil tradițional.
Divna (supranumită „vocea îngerilor“) & Corul 
Melodi (Serbia). Cântări ortodoxe bizantine 
întru celebrarea Nașterii Domnului. Ateneul 
Român, 24 decembrie, ora 18:00
Un Crăciun cu Grigore Leșe, Ateneul 
Român, 26 decembrie, ora 18:00

Balet
Lacul lebedelor, spectacol de balet pe gheață 
realizat de Ansamblul de Stat al Baletului pe 
Gheață din Sankt Petersburg. Sala Palatului, 
18 ianuarie, ora 19:00

Film
Festivalul Internațional de Film 
Experimental București (BIEFF), Cinema 
Studio, Cinema Elvira Popescu, 11-15 
decembrie. Program: www.bieff.ro

Pentru copii
Fabrica lui Moș Crăciun. Atelier de creație 
pentru copii între 5 și 7 ani. Muzeul Național 
de Geologie, 14 decembrie. Detalii și înscrieri: 
0720.074.649 sau 021.212.89.52, int. 123.
Cu mama la muzeu... de Sărbători. Ateliere 
de creație și colinde pentru copii între 3 și 
12 ani. Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti“, 14 și 15 decembrie. Detalii și înscrieri: 
021.317.91.10,  int. 195.
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, 
până în iunie 2014. Informații și înscrieri: 
021.317.96.59.

Locuiesc în Berceni, într-un bloc gri, uriaș, clă-
dit pe 11 etaje. Odaia mea se află la etajul 9 iar 
fereastra bucătăriei dă în luminator, fiind foarte 
aproape de ferestrele celorlalți vecini. Lucrul ăsta 
mă face să țin aproape în permanență jaluzelele 
trase. Într-o zi ca oricare alta, însă, am surprins o 
imagine desprinsă parcă din copilăria mea: la cea-
laltă fereastră, o fetiță cu niște ochi rotunzi ca doi 
nasturi, mă privea ronțăind o turtă dulce colora-
tă. O amintire dulce mi-a zâmbit în acel moment... 

„M-am făcut mare“ cu ajutorul bunicilor, într-un 
sat din Ardeal despre care, la vremea aceea, cre-
deam că e ultimul loc de la capătul pământului. 
Îmi imaginam adeseori că într-o bună zi o să urc 
pe creasta celui mai îndepărtat și mai înalt deal 
pe care-l puteam vedea din ogradă și de acolo o 
să pot vedea prăpastia aceea imensă care des-
parte lumea noastră de cealaltă lume. Lumea 
cea mare era construită pe etaje, așa, ca blocul 
în care locuiau părinții mei, la oraș. Lumea noas-
tră era România și cealaltă lume era America, 

așezată deasupra noastră. Vara, după ploaie, 
când cerul era încă plin de nori, spuneam în si-
nea mea: „ce frumooos, uite, în America e iar-
nă și acolo copiii se dau acum cu sania...“ Întâia 
marți a lunii era zi de târg. Doamne, ce zi frumoa-
să mai era! Bunicul se întorcea de la târg cu fel și 
fel și lucrușoare, cu bomboane și halviță! Dar cea 
mai minunată dintre toate era turta dulce în for-
mă de păpușă, cu oglinjoare lipite pe ea. Era cea 
mai colorată și mai dulce păpușă din lume! Mă 
fascinau oglinjoarele acelea, mi se păreau cele 
mai frumoase podoabe de pe lume! Îmi admiram 
păpușica ore întregi. Totuși, până la urmă, pofta 
învingea admirația și-mi mâncam turta dulce cu 
gândul la cea pe care urma s-o primesc în întâia 
zi de marți din următoarea lună... 

... Iar fetița cu ochii precum doi nasturi ne-
gri îmi zâmbea de la fereastra de la etajul nouă, 
ronțăind din turta ei dulce și înțelegându-mi, par-
că, gândurile poposite într-un sat de la marginea 
pământului.

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.

Mulțumim Metrorex pentru permisiunea de a distribui publicația noastră la metrou.
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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.

Fereastra cu turtă dulce
Loredana David

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 în acest fel.

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

Nume ________________________________ Prenume ______________________________
Serie BI/CI ______ Nr. _____________ CNP _______________________________________
Adresa: Str. __________________________________ Nr. ____ Bl. _____ Et. _____ Ap. ____
Telefon _____________________________ Localitate ___________________ Sector ______

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