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Unde ne petrecem concediul? În trafic.
Bucureştenii care se deplasează zilnic cu maşina pierd anual la volan mai mult de un concediu. 
În fiecare zi pierdem cam o oră şi patruzeci de minute în trafic. Asta înseamnă 25 de zile pe an!
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Strada, trotuarul, piața sunt spații publice, 
amenajate și întreținute de administrația lo-
cală (primăriile de sector sau primăria gene-
rală), din taxele și impozitele plătite de noi, 
cetățenii. Nouă însă ne plac? Ne agresează? 

Ne obstrucționează? Sunt confortabile? Sunt 
funcționale? NU! Sunt pline de obstacole 
(chioșcuri, reclame, stâlpi etc.), de lucrări nefi-
nisate, de cârpeli, copacii sunt neîngrijiți, mulți 
au fost îndepărtați fără rost, unii sunt bolnavi, 

alții au, mai nou, crengile ciuntite fără motiv, e 
plin de garduri și stâlpișori care incomodează 
mersul, asta fără a menționa parcările tolerate 
pe trotuar și neregulamentare. 

Citiți în pagina 6

Cum remediem o aberaţie urbană?
Raluca Munteanu, arhitectă

Detalii în pagina 6
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Mihai Flamaropol: de la glorie la ruină
Adi Dobre, adidobre.wordpress.com

Sunt convins că puțini știu cine a fost Mihai 
Flamaropol, omul care dă numele bătrânu-
lui patinoar din București ajuns în paragină. Și 
asta pentru că în România ultimilor ani, din pă-
cate, valorile și istoria acestui popor sunt igno-
rate, de cele mai multe ori cu bună știință. Mihai 
Flamaropol s-a născut pe 21 noiembrie 1919 la 
București și e unul dintre puținii români ce se 
pot lăuda că au evoluat pentru România în două 
discipline diferite, total diferite, fotbal și hochei 
pe gheață! S-a retras din activitatea sportivă la 
40 de ani, dar a continuat să obțină performanțe 
deosebite ca antrenor (cinci titluri naționale cu 
echipa de hochei a clubului Steaua) și ca jur-
nalist. Pe lângă reportaje, Flamaropol a scris 
câteva cărți despre cele două sporturi pe care 
le-a îndrăgit atât de mult. S-a stins din viață pe 
30 iunie 1985, trăind astfel cea mai mare vic-
torie a hocheiului românesc, victoria împotriva 
naționalei Statelor Unite ale Americii, scor 5-4, 
din 1977, la singura participare a primei noas-
tre reprezentative în elita hocheiului mondial. 
Printre eroii acelui succes fabulos se numără și 
Doru Tureanu, considerat cel mai mare hoche-
ist român al tuturor timpurilor. “La Viena s-a dis-
putat acel Mondial. Țin minte că se terminase 
meciul și stăteam pe gheață fără să scot o vor-
bă. Nu eram singurul, însă. Nu ne venea să cre-
dem. Priveam tabela de marcaj, apoi ne uitam 
la hocheiștii americani... Ne-a trebuit ceva vre-
me să realizăm ceea ce făcusem. Aveam patine 
de fier și rupeam 10 crose pe meci. Americanii 
rupeau una tot turneul. Acestea erau condițiile. 
Și cu toate acestea i-am bătut pe americani“, 
îmi povestea odată Doru Tureanu, care a fost 
primit, în mai 2011, în Hall of Fame-ul hocheiului 

mondial. Generația lui Tureanu, spun cei care 
au mâncat hochei pe pâine în ultimii 50 de ani, 
a fost cea mai bună din istorie. În timpul unei 
discuții pe care am avut-o cu ceva vreme în urmă 
cu Doru Tureanu și cu Mihai Popescu, cel mai 
tânăr jucător din naționala României la Jocurile 
Olimpice de la Lake Placid din 1980, i-am ru-
gat pe cei doi să-mi schițeze cea mai bună pri-
mă-reprezentativă din istorie. “Antrenor e Nelu 
Ionescu. Nu îl putem uita. E tehnicianul de nu-
mele căruia se leagă cele mai bune performanțe 
ale hocheiului nostru. Și acum echipa: Valerian 
Netedu – portar, Dezideriu Varga și Gal Sandor  
– fundași, Traian Cazacu, Doru Tureanu și 
Szabo Geza – atacanți. La Szabo Geza la fel de 
ușor îl putem trece pe Marian Costea, alt nume 
greu. Mai bine îi trecem pe amândoi!“, spunea 
Mihai Popescu. Tureanu, care dădea aprobator 

din cap la rostirea fiecărui nume, n-a avut nimic 
de obiectat. 

Din păcate, nu mai avem hochei. Altădată 
plin, actualul „Mihai Flamaropol“ e acum ca o 
peșteră la derby-urile din Superliga Națională. 
La ultimul meci dintre Steaua și SC Miercurea 
Ciuc au fost în tribune puțin peste o sută de 
spectatori... Copiii din ziua de azi au mult mai 
multe alternative decât aveam noi înainte de 
1989. Asta poate fi o explicație pentru recu-
lul hocheiului românesc în special, și al spor-
tului românesc, în general. Acestei „scuze“ i se 
adaugă lipsa patinaorelor, dar mai ales con-
damnabilul dezinteres al autorităților. La ultima 
Olimpiadă, cea de vară, de la Londra, de anul 
trecut, participarea sportivilor români a fost mai 
degrabă un cântec de lebădă. Aș vrea totuși să 
mă înșel!

Într-una din zilele trecute, în timp ce 
așteptam fantomaticul tramvai 36 pe un ger de 
crăpau pietrele, mi-am dorit să fi avut mașină. 
În aceeași zi, spre seară, mă aflam într-adevar 
în mașină, împreună cu doi colegi, ascultînd 
„Born to be wild“ la radio în timp ce avansam 
cu 5 km/oră prin traficul infernal. La un moment 
dat, spre intersecția Petricani cu Lacul Tei, co-
loana nesfârșită de mașini s-a oprit de tot pen-
tru vreo zece minute. Pe lângă noi, tramvaiele 
treceau ca glonțul, unul după altul, doar ca să 
ne facă în ciudă.

În București se circulă prost, e un lucru evi-
dent. Probabil că lucrurile ar sta altfel dacă oa-
menii ar decide, ca prin minune, să meargă 
mai puțin cu mașinile personale și să foloseas-
că mijloace alternative de transport. Dar nu e 
foarte productiv să așteptăm să se întâmple 
minuni. Păstrând discuția în sfera raționalului, 
putem presupune că posesorii de mașini vor 
continua să le folosească, atâta timp cât nu vor 
avea o alternativă atractivă, chiar dacă astfel 
contribuie la perpetuarea problemei. Consider 
că soluția pentru descongestionarea traficului 
nu poate și nu trebuie să vină de la cetățeni, ci 
de la autorități. Privind în jur, vedem că există 

două opțiuni: una presupune investiții masi-
ve în infrastructură – șosele mai late, străpun-
geri, poduri, pasaje sau autostrăzi suspendate. 
Marile orașe din Occident au recurs la această 
soluție în anii 1960-’70, când s-au confruntat, 
la fel ca și Bucureștiul anilor 2000, cu creșterea 
numărului de mașini. S-a dovedit a fi o soluție 
păguboasă, pentru că perspectiva de a circula 
prin oraș ca pe autostradă i-a încurajat pe lo-
cuitorii acestor orașe să își folosească tot mai 
mult mașinile, până când șoselele proaspăt 
lățite, pasajele și podurile s-au aglomerat și ele 
iar traficul a redevenit un coșmar. 

Cea de-a doua soluție mută accentul de la 
mașini către oameni și demonstrează că me-
toda cea mai simplă de a descongestiona tra-
ficul este să descurajezi traficul rutier și să 
încurajezi metodele de deplasare alternati-
ve, cum ar fi transportul în comun și mersul cu 
bicicleta. Și aici, autoritățile se pot inspira din 
experiența recentă a metropolelor occidentale. 
La Londra, spre exemplu, a fost introdusă la în-
ceputul anilor 2000 o taxă de congestie care 
trebuia să fie achitată de șoferii care doreau să 
tranziteze centrul orașului. La Paris, primăria 
a instituit benzi de circulație destinate exclusiv 

transportului public. La Copenhaga, benzile 
speciale pentru biciclete sunt separate fizic de 
cele destinate mașinilor, astfel încât bicicliștii 
pot circula în deplină siguranță. Alte exemple 
includ restricționarea traficului rutier în anumi-
te zile, decalarea semafoarelor pentru a acorda 
prioritate bicicliștilor și transportului public, ora-
re predictibile pentru tramvaie și autobuze sau 
reducerea tarifelor pentru transportul în comun, 
mergând până la gratuitatea acestuia, cum se 
întâmplă în capitala Estoniei, Tallinn.

În București, primăria a avut o atitudine pe 
cât de duplicitară pe atât de păguboasă față de 
metodele de călătorie alternative. Pistele pen-
tru biciclete, în fapt niște dungi galbene trasate 
în bătaie de joc pe trotuare, au fost de la înce-
put impracticabile, pe lângă că au costat scan-
dalos de mult. Cele două-trei benzi destinate 
exclusiv transportului în comun nu reușesc să 
îmbunătățească circulația autobuzelor și a tro-
leibuzelor atâta timp cât restul străzilor de pe 
traseu sunt blocate la orele de vârf.

Pentru ca alternativa să funcționeze, e ne-
voie de o schimbare de mentalitate la nivelul 
autorităților, care trebuie să învețe să acorde 
prioritate oamenilor, nu mașinilor.

Oameni sau maşini?
Dan Ghiță
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Paşi în trecut
Marius Ionescu, istoric

Ne-am obișnuit să auzim mereu despre 
București că este o capitală murdară, neîngrijită 
de autorități și sluțită de propriii săi locuitori, dar 
nu spune nimeni nimic despre faptul că este, în 
același timp, și o capitală necunoscută chiar ce-
lor care vorbesc despre ea. Marea majoritate a 
bucureștenilor sunt „veniți cu treabă“, pentru un 
loc de muncă sau un salariu mai bun decât în lo-
cul natal, ajunși aici de prin toate colțurile țării și, 
oarecum mai nou, ale lumii. În fapt, puțini sunt 
născuți aici, iar dintre aceștia, marea majoritate 
sunt bucureșteni de una sau două generații cel 
mult. Nu este de mirare că orașul rămâne necu-
noscut, cu o istorie ignorată și frântă zi de zi sub 
lamele buldozelor, sub invazia de „termopane“ ca 
semn al bunăstării, pentru că locuitorii acestui oraș 
nu se simt legați sufletește de el, nu-l iubesc și 
nu-l apără.

Valurile masive de muncitori aduși de la sate 
între 1960 și 1980 au creat nu numai un spor 
demografic semnificativ, ci și o generalizare a 
mahalalelor. Dacă mahalalele (în accepțiunea 
inițială termenul desemna o zonă aflată între 
oraș și sat, cu o slabă dezvoltare urbană, haoti-
că și lipsită de dotări sanitare) au fost în general 
eradicate pe parcurs, mahalaua morală a înflo-
rit. Oameni care nu erau nici țărani, nici orășeni, 
care mimau stângaci comportamente urbane, 
dar aveau preocupări și credințe înțepenite în 
mentalitățile satului, populează această metro-
polă europeană. Astfel am ajuns la formula sati-
rică a satelor suprapuse, în care fiecare etaj de 
bloc corespundea câte unui sat. Toate acestea, 
dar și lipsa interesului autorităților din perioada 
comunistă pentru păstrarea identității și a isto-
riei Bucureștiului, au dus la pierderea unei părți 
însemnate din fondul vechi de case și la între-
ruperea istoriei orașului. Desigur, nu orice casă 
veche merita să fie păstrată, dar au fost distruse 
iremediabil cartiere întregi, locuri ce țin atât de 
spiritualitatea românească, cât și de istoria urba-
nă, clădiri cu o deosebită valoare arhitecturală.

Perioada post 1990 a adus cu sine și o anu-
me segregare socială și o înflorire a mahalale-
lor, în sensul lor moral, de populație lipsită de 
cultură, simț civic și interes pentru spațiul public. 
Dacă înainte de 1989 locuințele se atribuiau de 
către angajator (statul român), astfel încât într-
un bloc de la marginea orașului puteau trăi îm-
preună un tovarăș director de liceu, un măturător 
de stradă, un ofițer superior de miliție, un medic, 
un tractorist și un strungar, în anii democrației 
originale a fost dat tonul unui soi de elitism al 
spațiului locativ. Cei cu stare au căutat să se 
mute în noile cartiere apărute, separându-se 
astfel de restul populației. Ambele categorii însă 
au un lucru în comun: tratează spațiul public cu 
indiferență. Bogații își înalță garduri înalte și ma-
sive în jurul noilor vile, semn de teamă, dar și de 
opulență, iar ceilalți stâlcesc fațadele clădirilor 
cu tot felul de improvizații pentru că, deși sunt 
proprietarii imobilelor, și nu simpli locatari, îi in-
teresează doar soluțiile cele mai ieftine și spațiul 
din interiorul apartamentelor.

În lumina acestor lucruri putem constata că s-a 
născut un fel păgubos de a gândi, în care isto-
ria și valorile acestui oraș nu contează, ci se to-
pesc în noianul de griji cotidiene. Cei care profită 
de această stare de fapt sunt rechinii imobiliari 

(majoritatea străini, fără a fi legați de acest loc, ur-
mărind doar un profit cât mai mare) și autoritățile 
corupte, care în loc să-l protejeze, rup în fiecare zi 
dintr-un oraș ce ar putea avea un farmec deose-
bit, dacă ar fi puse în valoare specificul și istoria.

Câți dintre noi nu cunosc intersecția străzilor 
Văcărești, Olteniței și Berceni, locul numit Piața 
Sudului. Aici se află un mall foarte căutat (doar 
este loc de cumpărături), poate cel mai impor-
tant din sudul capitalei. Acest loc este vizitat zi 
de zi de mii de oameni. Extrem de puțini sunt 
aceia care ajunși în capătul culoarului de la par-
ter, având în stânga un oficiu bancar și în dreap-
ta un magazin de jucării, știu că sub picioarele 
lor s-a aflat cândva altarul bisericii Văcărești, 
poate cea mai mare și mai strălucită mănăsti-
re ortodoxă din Europa răsăriteană, demolată 
abuziv și fără rost.

Câți dintre bucureștenii petrecăreți, mai ales 
tinerii studenți, nu trec zilnic prin intersecția din-
tre străzile Șelari și Halelor, în zona denumi-
tă generic „centrul vechi“ sau „Lipscani“. Puțini 
sunt cei care știu că pe locul cărămizilor ce se 
înalță din pavaj (primăria capitalei, deși se laudă 
că a refăcut zona întocmai precum una demnă 
de a concura Viena, nu a pus nici-o tăbliță infor-
mativă), unde terasa din apropiere servește pe 
timp de vară bere rece trecătorilor înfierbântați, 
s-a aflat până în anii 1930 Hanul Verde, unul 
dintre locurile emblematice a ceea ce era atunci 
un centru comercial și bancar, nu unul al bode-
gilor cu ifose. Cu toate că nu primim informații 
despre istoria locului, de la etaj se desprind 
bucăți enorme de tencuială și cărămizi.

De asemenea, câți dintre locuitorii capitalei, 
știu că în zona nou-botezatului Pasaj Latin, fost 
Lipscani, se găsesc ascunse prin pământ rui-
ne ale unei fortărețe din vremea lui Mircea cel 
Bătrân, ale unor cuptoare metalurgice și ale 
unei bisericuțe din secolul al XIV-lea, ori urme 
ale incendierii Bucureștiului de către trupele lui 
Sinan Pașa?

Întrebarea de final este următoarea: câți dintre 
bucureșteni cunosc istoria acestui oraș, dar, mai 
ales, câți sunt dispuși să o afle și astfel să desco-
pere capitala cu afecțiune? Noi pornim această 
serie de articole, în care vom prezenta locuri și 
istorioare necunoscute sau puțin cunoscute.

Vocea
cetățeanului

Lansăm această nouă rubrică a ziarului 
nostru, cu încredere că „vocea cetățeanului“ 
poate deveni un lucru tot mai real și puter-
nic, în fața căruia reprezentanții autorităților 
să nu mai rămână indiferenți, ci să acor-
de importanța cuvenită și să țină cont de 
dorințele bine argumentate.

Aici, dumneavoastră, cititorii noștri, veți 
avea ocazia să aflați despre problemele 
cu care se confruntă în prezent Bucureștiul 
și poziția pe care câțiva dintre locuito-
rii orașului o iau față de ele, cu mult curaj 
și responsabilitate civică. Facem asta în 
speranța că veți dori să vă alăturați lor. 

În acest număr vă prezentăm cazul Pieței 
George Enescu (cunoscută și ca Piața 
Palatului), care este amenințată prin intenția 
de ridicare abuzivă a unor construcții mo-
derne în jurul fostului restaurant Cina (clă-
dire-monument), cu acordul și sprijinul 
Primăriei Generale, după cum v-am relatat 
și în numărul 3, din noiembrie 2012, al zia-
rului nostru.

Pe site-ul Primăriei Generale, la adre-
sa http://pmb.ro/servicii/urbanism/proiecte/
proiecte_0.php?catid=160, sub denumirea 
PUD Str. C. A. Rosetti nr. 1 – 3, poate fi 
găsit anunțul de intenție al acestui proiect. 
Iată ce spun câțiva bucureșteni, dintre cei 
care au avut dorința și îndrăzneala de a-și 
face vocea auzită în fața autorităților, fie și 
online:

„Nu sunt de acord cu apariția corpurilor 
de clădire pe care le propuneți, din următoa-
rele motive: nu se încadrează în specificul 
zonei; ascund o clădire cu valoare istorică și 
arhitecturală (veche meteahnă de sorginte 
comunistă); presupun scoaterea din circu-
it a încă unui petic de verdeață (nouă me-
teahnă de sorginte capitalistă); deranjează 
vizual prezența Ateneului Român.

Vă rog respectuos să luați în calcul opinia 
mea și a celorlalți internauți când veți deci-
de soarta acestui proiect. Fac apel la pro-
prietarii actuali ai Casei Cesianu-Boerescu 
să pună mai presus frumusețea sufletească 
pe care ne-o inspiră această clădire, decât 
interesul meschin al goanei după profit!“

- Iulian Z.

„Această zonă este una dintre puținele 
în care Bucureștiul se aseamănă cu capi-
talele europene, capitale în care istoria este 
lăsată să strălucească și să respire; care 
sunt mândre să arate ca nu au devenit re-
cent puncte importante pe harta lumii, ci de 
mai multe sute de ani. Acesta e unul dintre 
motivele pentru care sunt împotriva acestui 
proiect – construcția propusă ar răpi fiecă-
rei clădiri, și de fapt întregii zone, străluci-
rea, atât prin aglomerare, cât și, mai ales, 
prin alăturarea complet nepotrivită de stiluri. 
Și ar da impresia, corectă, de construire ha-
otică, de lipsă de apreciere față de propriul 
oraș și istoria sa.“

- Cristina C.

Aici s-a aflat, până în anii 1930, Hanul Verde,
unul dintre locurile emblematice ale zonei care 

era pe atunci un centru comercial și bancar.

Foto: M
arius Ionescu
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Ziua bună se cunoaște de dimineață.

Pe alei ne însoțesc 3-4 rânduri de garduri.

A.D.P., Sector 4: 021 332 24 46/332 10 14 
E-mail: primarie4@gmail.com 
Petiție pentru întreținerea, deci și curățarea 
promptă a aleilor din parcuri atunci când se 
formează gheață: www.infobdb.ro, rubrica Petiții.

Folosirea lui „ca și“ în locul lui „ca“ pentru evi-
tarea cacofoniei este atât de frecventă în ultima 
vreme încât pare a fi devenit regulă. Ei bine, nu a 
devenit. Adverbul „ca“ exprimă varii idei, dar este 
sinonim cu „ca și“ doar în situaţia în care este vor-
ba de o comparație: 

Ionel este la fel de blond ca (și) Andrei. 
La fel ca (și) mine, și Angela adoră fructele. 
În alte situații, adverbul „ca“ poate să exprime 

un raport relațional, fiind sinonim cu: „referitor la“, 
„în ceea ce privește“, „din punct de vedere al…“: 

Ca formă, textul este îngrijit, dar este lipsit de 
conținut. 

Utilizarea abuzivă a lui „ca și“ a început, în 
situații similare, când cuvântul de după adverb în-
cepea el însuși cu „ca“. Nimeni nu spune „ca cali-
tate“, mulți au aflat că e ridicol să spui „ca virgulă 
calitate“, prin urmare un „inventiv“ a găsit soluția 

Ca și calitate, haina merită toți banii. 
Când la fel de simplu este să spui:
Din punct de vedere al calității/ În ceea ce 

privește calitatea, haina merită toți banii. 

O altă situație devenită deja clasică în care 
„ca și“ este utilizat abuziv este când „ca“ arată 
calitatea persoanei sau obiectului despre care 
se vorbește, ca în exemplul de mai jos:

Ca profesor, era neîntrecut în a-și atrage sim-
patia elevilor. 

În situații când cacofonia pândește după colț, 
recomandabil nu e deloc să introduci „și“-ul apa-
rent salvator, ci să folosești locuțiunile sinonime: 

(Ca și) În calitate de coordonator, vă rog 
să-mi transmiteți raportul până mâine. 

Suntem recunoscuți (ca și) drept compania 
cea mai competitivă de pe piață. 

Ursulețul acesta l-am primit (ca și) drept cadou.
Culmea este că acum mulți folosesc „ca și“ 

chiar când nu e nici un cuvânt care începe cu 
„ca“ prin preajmă, așa că îi auzim tot timpul: „ca 
și formă“, „ca și profesor“.

Evitați „și“-ul nelalocul lui, pentru că altfel, ca 
și ei, riscați să fiți catalogați, Doamne ferește, 
ca și drept inculți!

„Ca şi cadou“
Luminița Corneanu

Vorba bună

Pungile de plastic nu sunt 
atât de inofensive pe cât par. 

Conțin multe chimicale și se rup 
când ți-e lumea mai dragă. 

La fiecare adiere mai serioasă, 
pungile de plastic „decorează“ 
gardurile, crengile copacilor 

și străzile Bucureștiului. 
Traista din pânză e mult 

mai trainică, e tradițională, 
ecologică și arată mult mai bine. 
Trei sau patru astfel de sacoșe 

rezistă timp îndelungat 
și vor reduce cantitatea de 

plastic și consumul de resurse. 
Noi economisim bani și rămânem 

cu produsele în sacoșă.  
 

Un mic efort pentru 
un oraș mai curat!

Fotografii: Ana Galbenu

Patinoarul de pe scări
Cosmin Teodorescu

În ultimele zile ale lui 2012 am ieșit împre-
ună cu câțiva prieteni la promenadă. Am ales 
parcul Lumea Copiilor, ca să vedem și noi cum 
arată. Multă lume îl laudă, multă lume îl critică. 
Ne privea de sus un soare cu dinți, dar prin parc 

se plimbau câțiva oameni. Vreo trei se foloseau 
de aparatele pentru exerciții fizice, ceea ce ne-a 
bucurat. La o privire mai atentă, am observat cât 
de lipsit de sens și de estetică erau „securizate“ 
cu garduri din metal aceste zone de exerciții fizi-
ce, ocazie cu care ne-am adus aminte de o pro-
blemă generală: gardurile vii au fost înlocuite cu 
cele din metal, sârmă și alte materiale, iar în tot 
orașul te agresează isteria montării de garduri 
oriunde, fără discernământ.

 Continuându-ne plimbarea, am descoperit o 
locomotivă cu aburi, o piesă a istoriei, fabricată 
la Reșița. Locomotiva este înconjurată de …? 
Ați ghicit: un gard! De data asta, din beton aco-
perit cu lemn, pe post de bancă. Ca să ajungi 
la bijuteria tehnicii, fie ocolești gardul până la 
„intrare“ (una singură), fie îl sari. Noi l-am oco-
lit, într-un soi de ritual lipsit de sens. Lângă lo-
comotivă stăteau de vorbă doi domni și câțiva 
copii. Ne-am gândit că domnii au grijă de loco-
motivă și povestesc copiilor despre ea. Ei bine, 

nu, erau doi tați care-și însoțeau copiii la joacă. 
Oare n-ar fi fost interesant să existe o plăcuță 
care să spună istoria locomotivei? Am continuat 
cam dezamăgiți, dar mai apoi am aflat cu bucu-
rie că acea locomotivă este un magnet pentru 
copii, care „stau ciorchine pe ea“.

Printre plimbăreți am întâlnit părinți cu copii, 
puști, adolescenți, pensionari. Relaxarea a durat 
până să ajungem la scările care îți poartă pașii 
spre parcul Tineretului. Acolo, toate treptele erau 
acoperite de un strat gros de gheață, iar oame-
nii se chinuiau să urce și să coboare. În acea 
clipă am înțeles rostul gardurilor din metal, altfel 
inutile: sunt pentru a te deplasa iarna fără să-ți 
frângi mâna, piciorul, gâtul. Ajunși în vârful dea-
lului, ne-am întâlnit cu un grup de cinci slujbași 
îmbrăcați în verde, purtând însemnele primăriei 
sectorului 4. În zona de distracții, o roată colora-
tă se învârtea în ritmul ei, de undeva se auzea 
muzică. Ce făceau „verzii“ primăriei? Dansau!

În același timp, un tânăr se chinuia împreună 
cu copilașul lui să coboare scările. Am discutat 
puțin și pentru că am ajuns și în punctul resem-
nării – „Și ce pot eu să fac?“ –, i-am propus și 
vă propun și dumneavoastră: „Să semnalăm la 
primărie!“. Dacă nu facem nimic, nici nu se va 
întâmpla nimic.

Pe alei tot ghețuș am găsit, până am trecut 
de Polivalentă. În schimb, aleea principală din 
Tineretului, de aici până la intrarea în parc dinspre 
liceul Gheorghe Șincai, era frumos deszăpezită.

Soluții pentru deszăpezire există, oameni 
care au nevoie de un loc de muncă există, 
administrație există, contracte există, dar sume-
le plătite din bugetul primăriilor sunt cheltuite in-
util, atâta vreme cât munca se face „pe sărite“.
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Mărul putred le strică și pe cele bune.

Carol Popp de Szathmári, fotograful 
Bucureștilor, Art-Historia, 2012

Un austroungar născut în Cluj a iubit 
Bucureștiul cu pasiune și a avut un ateli-
er foto în Bucuresci, cam de pe la 1850. 
Firma prezenta cu demnitate activitatea 
atelierului: „Fotografia Română“. În 2012, 
domnii Emanuel Bădescu și Radu Oltean au 
alcătuit o colecție de fotografii inedite atât 
prin compoziție, cât și prin tehnica folosită 
acum mai bine de un secol. Este o comoa-

ră de imagini cu ajutorul cărora parcurgem o perioadă prea puțin 
cunoscută din viața Bucureștiului.

Găsim imagini în care apar Gara Filaret, prima din București, 
Turnul Colței, lucrările de ridicare a statuilor de la Universitate, ima-
gini ale unor vânzători ambulanți și o serie de panorame.

Filip Florian, Zilele regelui,
Editura Polirom, 2008

Filip Florian este unul dintre autorii ro-
mâni contemporani cu cele mai multe tra-
duceri în străinătate. Zilele regelui este al 
treilea roman al lui, după Degete mici și 
Băiuțeii, cel din urmă scris împreună cu 
fratele său, Matei. „Regele“ din titlul cărții 
este regele Carol I al României – dar el 
este mai mult absent în roman. Eroul ro-
manului este doctorul Joseph Strauss, un 
dentist din Berlin care, după ce îi tratea-

ză un abces dentar tânărului principe prusac Karl Eitel Friedrich 
Zephyrinus Ludwig de Hohenzollern-Sigmaringen, se trezește cu 
o invitație, însoțită de o pungă imensă cu bani, din partea fostului 
client, care urma să ocupe tronul Principatelor Unite, sub nume-
le de Carol I. Invitația este de a veni și el la Bucuresci, iar accep-
tul medicului neamț îl atrage pe acesta în aventura vieții lui. Vom 
cunoaște Bucureștiul de la jumătatea secolului al XIX-lea, văzut 
prin ochii unui străin, și vom participa, alături de acesta, la Războiul 
de Independență. Un personaj cu totul special al romanului este 
motanul Siegfried, care îl însoțește pe doctorul Strauss în aventu-
ra sa balcanică: Siegfried este el însuși un narator, unul plin de far-
mec și de romantism.

Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinț,
Editura RAO, 2011

Micul prinț este una dintre acele cărți de 
care te îndrăgostești la prima vedere, nu 
te mai desparți niciodată de ele și pe care 
le poți citi și reciti la nesfârșit, indiferent de 
vârstă. Micul prinț e un personaj pe care 
naratorul îl întâlnește în deșert, într-un mo-
ment în care i se stricase avionul – subiect 
ce revine în mai multe romane ale lui Saint-
Exupéry, care a fost pilot de-adevăratelea. 

Povestea nu e una realistă, ci o parabolă filosofică despre iubire și 
prietenie, despre valorile umane și toleranță, spusă într-o manie-
ră care o face accesibilă și copiilor, și adulților. Iată, de pildă, când 
Micul prinț întâlnește o vulpe și îi cere să se joace cu el, aceasta 
refuză inițial, pentru că, îi spune ea, nu este îmblânzită. Cum Micul 
prinț nu înțelege ce înseamnă să îmblânzești pe cineva, vulpea îi 
explică: 

„– Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim, zise vulpea. 
Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a 
gata, de la neguțători. Cum însă nu există neguțători de prieteni, 
oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei cu adevărat să ai un prieten, 
îmblânzește-mă!“

Tolba de cărți Unde 
ne simţim bine?
Mickey’s Magic Show
17 februarie, Sala Palatului, ora 11:00

Lacul Lebedelor – The Imperial Ice Stars
20 februarie, Sala Palatului

Lipscani – Ghid turistic & de chefuri
24 februarie, ora 11:00, Teatrul Național, Sala Mică

Ricchi e Poveri
26 februarie, Sala Palatului, ora 20:00

Târgul Mărțișorului 
27 februarie – 3 martie 2013, între 10:00 și 18:00 
Muzeul Țăranului Român

Țarul Ivan își schimbă meseria
Regia: Gelu Colceag, după piesa de Mihail Bulgakov 
Teatrul Metropolis, str. Mihai Eminescu nr. 89 
tel.: 021 210 51 08, 0728 138 265

Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeșului
6 decembrie 2012 – 26 mai 2013, 
Muzeul Național de Artă al României 
Până pe 30 aprilie: miercuri – duminică, 10:00 – 18:00 
Începând cu 1 mai: miercuri – duminică, 11:00 – 19:00

Concert extraordinar – Royal Romantic 
24 martie, Ateneul Român, ora 19:00
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Cum remediem o aberaţie urbană?
(continuare din pag. 1)
Raluca Munteanu, arhitectă

Începem un exercițiu prin care încercăm să 
descifrăm problemele de pe stradă și să cău-
tăm modalitățile în care ele pot fi corectate. Vă 
puteți implica direct observând cum stau lucru-
rile pe strada dumneavoastră și acționând con-
form acestui model, prezentat în continuare:

Așadar, dacă parcurgem 150 de metri din tro-
tuarul de pe latura de nord a Pieței Iancului, pe 
lângă clădirea restaurantului Intermacedonia, 
întâlnim: aliniamentul de copaci incomplet, un 
loc unde a existat un copac fiind gol chiar în mij-
locul stației de RATB (elementul 1, din fotografia 
alăturată), multe chioșcuri – o cabină telefoni-
că nefuncțională, un chioșc de flori, un adăpost 
RATB mai nou, un adăpost RATB mai vechi 
(elementul 2, din fotografia alăturată), un auto-
mat de cartele de telefon (elementul 3, din foto-
grafia alăturată), garduri la marginea trotuarului 
și care împrejmuiesc copacii, stâlpi pentru ilumi-
nat, cabluri și reclame. Pavajul din asfaltul trotu-
arului este cârpit, pe alocuri denivelat, cu urme 
de marcaje ale pistei nefuncționale pentru bici-
clete, cu găuri și capace.

De ce este inconfortabilă zona aceasta de 
trotuar? Chioșcurile sunt construcții temporare, 
ușor demontabile, care conform legii au perioa-
dă limitată de amplasare pe spațiul public (ma-
xim 2 ani). În stația veche de autobuz însă, încă 
există (are mai mult de 6 ani) și a fost transfor-
mat într-un mic magazinaș. Reparațiile la trotuar 
se fac de jur împrejur de parcă a prins rădăcină, 
e de neatins, motiv pentru care noua stație a 
fost așezată lângă, prin sacrificarea unui copac. 

Călătorii care urcă și coboară riscă să se acci-
denteze din cauza ciotului de copac sau a bor-
durilor dimprejur. Alt obstacol este automatul de 
cartele telefonice, înfipt exact în dreptul trecerii 
de pietoni, îngustând astfel capătul acesteia și 
accesul pietonilor spre trotuar.

Acest spațiu demonstrează lipsa de profe-
sionalism, responsabilitate și coordonare din 
administrații (stația RATB și trecerea de pietoni 
sunt amenajate de direcția de infrastructură și 
transport a PMB, iar chioșcurile și automatele pri-
mesc aprobare de la primăria de sector). Patru 
măsuri simple, necostisitoare pot îmbunătăți 
considerabil confortul pe zona prezentată:

1. desființarea vechii stații de autobuz;
2. amplasarea stației noi pe locul celei vechi;

3. plantarea copacului lipsă (un castan, pen-
tru a păstra continuitatea copacilor existenți);

4. desființarea automatului de cartele telefo-
nice din capătul trecerii de pietoni.

Instituțiile responsabile sunt Direcția de Infra- 
structură și Transport a PMB, Administrația Do- 
meniului Public din cadrul Primăriei sectorului 2 
și Poliția Rutieră (pentru aviz de amplasare a 
stației RATB). Refacerea pavajului fără gropi și 
reamenajarea unei piste funcționale pentru bici-
clete sunt nevoi imediate și se pot realiza după 
eliminarea obiectelor care incomodează locul și 
reașezarea celor necesare (stația de RATB). 

Realizând nivelul minim de confort și sigu- 
ranță în utilizare pentru acest spațiu putem să 
ne punem probleme de funcționalitate și es-
tetică mai ample: eliminarea reclamelor, a ca-
blurilor suspendate, aspectul stației de RATB, 
indicatoarele de stradă etc. Spațiul public este 
un bun public, de care noi, toți cetățenii, avem 
dreptul să ne bucurăm, în siguranță și confort. 
Gropile, denivelările nemarcate, obstacolele 
(automate, garduri) așezate aleator cresc riscul 
de împiedicare și lovire, iar administrația poate 
fi și trebuie trasă la răspundere în caz de acci-
dent. Ocuparea spațiului public cu chioșcuri pe 
termen nelimitat este un abuz – acesta folosind 
în interes privat un bun public.

Fotografii: 
  Raluca Munteanu și Ioana Maria Rusu 

Imagini exemplificatoare: 
  Raluca Munteanu și Mihaela Butacu

În prezent, acest segment de stradă din Piața Iancului este supraîncărcat cu obiecte aglomerate fără o coerență.

Cu un efort minim, primăriile pot amenaja acest loc pentru a deveni unul prietenos.
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Știri
Decizie definitivă și irevocabilă: tur-
nul Cathedral Plaza, construit ilegal, 
trebuie demolat 

Curtea de Apel Ploiești a dispus la 
sfârșitul lunii ianuarie demolarea turnu-
lui Cathedral Plaza și readucerea tere-
nului pe care a fost edificată această 
construcție la destinația inițială, aceea 
de parc, a anunțat printr-un comunicat 
de presă Arhiepiscopia Romano-Catolică 
București. Decizia Curții este definitivă și 
irevocabilă. Pe de altă parte, proprieta-
rul Cathedral Plaza, compania Millenium 
Building Development a contestat decizia 
instanței, considerînd că aceasta nu poate 
produce efecte deoarece compania care 
deține clădirea nu a fost citată ca parte 
în proces. Primarul Sorin Oprescu a afir-
mat, într-o declarație televizată referitoa-
re la acest caz, că „va respecta legea“ și 
a estimat la circa 3 milioane de euro cos-
turile de demolare. Clădirea Cathedral 
Plaza, înaltă de 75 de metri, a fost ridicată 
începînd cu anul 2006 în imediata apro-
piere a Catedralei Sf. Iosif, reprezentanții 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice București 
reclamînd faptul că dezvoltatorul nu a res-
pectat proiectul inițial, care prevedea o 
înălțime a clădirii de doar 17 metri și arăt-
înd că în forma actuală, construcția pune 
în pericol integritatea Catedralei.

Condiții drastice pentru terasele din 
centrul vechi.

Primăria Municipiului București a inițiat 
o dezbatere publică privind proiectul de 
regulament referitor la organizarea și 
funcționarea teraselor sezoniere în peri-
metrul Centrului Istoric din București. Pe 
lângă prevederea legată de impunerea 
orei de închidere pentru terasele din cen-
trul istoric, care a stârnit deja controverse 
aprinse, proiectul mai instituie o zonă li-
beră de minimum 4 metri pe străzile fără 
trotuare pentru intervenția ambulanțelor 
și a pompierilor și un spațiu liber destinat 
circulației pietonale de cel puțin 1,5 metri 
lățime în dreptul terasei. De asemenea, se 
vizează interzicerea mobilierului și a jardi-
nierelor din materiale plastice precum și a 
plantelor decorative artificiale, dar și posi-
bilitatea ca terasele să utilizeze o croma-
tică uniformă. Arhitectul-șef al capitalei, 
domnul Gheorghe Pătrașcu, a precizat 
că terasele din zona care nu este pre-
ponderent de locuit vor rămâne deschise 
în zilele de lucru până la ora 24:00, iar în 
weekend până la 1:00.

Taxe și impozite locale mai mari cu 16%
Consiliul General al Municipiului Bucu- 

rești a aprobat pe 29 ianuarie majorarea 
taxelor si impozitelor locale cu 16%, re-
prezentând indexarea cu rata inflației 
pe ultimii trei ani. Vor crește cu 16% im-
pozitele pe clădiri și terenuri pentru per-
soanele fizice. Impozitul pe mașină va 
rămâne neschimbat. Primarul general, 
Sorin Oprescu, a declarat că nu dorește 
majorarea taxelor, dar că este obligat de 
Guvern să procedeze astfel. Ca măsură 
de reducere a cheltuielilor, autoritățile lo-
cale au declarat că nu vor mai trimite la 
domiciliu noi înștiințări de plată, care să 
comunice această majorare recentă.

Într-o seară de marți, pe 22 ianuarie anul aces-
ta, la ora ceaiului, la Cărturești s-a adunat lume 
multă, dar lume bună. Domnii Neagu Djuvara, 
Șerban Sturdza și Stelian Tănase, alături de gaz-
da evenimentului, domnul Gabriel Bassarabescu, 
ne-au condus, cu umor și erudiție, într-o călăto-
rie palpitantă prin istorie, prin Bucureștiul vechi, 
dincolo de zidurile fostului hotel Concordia. 
Alături de gazetari, istorici, arhitecți, constructori, 
studenți și nu numai, la conferință au participat și 
ministrul culturii, domnul Daniel Barbu, și dom-
nul Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați 
Bucureștiul și candidat independent la postul de 
primar în 2012.

În clădirea hotelului Concordia, aflată pe stra-
da Germană (devenită mai apoi Smârdan), la 
numărul 39, în seara zilei de 23 ianuarie 1859, a 
fost hotărâtă dubla alegere a lui Alexandru Ioan 
Cuza ca domn al Țării Românești și al Moldovei. 
Detaliile momentului sunt foarte interesante, fi-
ind o demonstrație de geniu politic cu care este 
firesc să ne mândrim. Trebuie să-l auziți pe pro-
fesorul Djuvara povestind amănunte de culise 
ale vremii și sigur o să vă treacă fiori. Nouă așa 
ni s-a întâmplat, dar nu vă speriați, sunt fiori de 
încântare și de emoție!

Conspirații și intrigi politice, camere de lux 
după ultima modă europeană a acelor tim-
puri, loc în care se strângea lumea (foarte 
mulți străini), Concordia avea un farmec spe-
cial. Inaugurat în 1852, hotelul se mândrea 
cu cele 90 de camere, un salon de restaurant 
unde înalta societate se delecta cu specialități 
franțuzești, românești, italiene sau germane, o 
cafenea și o sală de biliard, fiind la vremea sa 
unul dintre cele mai moderne hoteluri. În afa-
ră de întâlnirile membrilor Partidei Naționale, în 
incinta hotelului Concordia s-a înființat în anul 
1876 și „Societatea de Cultură și Solidaritate 
Între Studenți“.

Concordia, 
hotelul unirii românilor
Ioana Novac

În ciuda importanței istorice și a faptului că 
este una dintre cele mai vechi din București, 
clădirea hotelului Concordia este și astăzi în 
paragină, chiar în centrul vechi, iar placa come-
morativă a fost acoperită. În urmă cu cinci ani, 
fostul hotel era locuit de mai mulți chiriași, care 
cum puteau, iar acum este gol, păzit de câțiva 
„badigarzi“. Deși se află în plin centru istoric al 
capitalei, această clădire cu deosebită însem-
nătate istorică este lăsată să se prăbușească, 
sub privirile nepăsătoare ale primăriilor și în in-
teresul „rechinilor imobiliari“. Prea puțini dintre 
cei care trec prin zonă știu că acolo s-a aflat 
mai demult un hotel, încă și mai puțini cunosc 
semnificația locului. Tocmai astfel de clădiri, 
cum este hotelul Concordia, sunt cele care dau 
personalitatea, însemnătatea și caracterul spe-
cial al zonei.

Demersul propus de distinșii vorbitori constă 
în regenerarea spațiului, restaurarea hotelului și 
reintegrarea clădirii în spațiul urban și în circuitul 
economic, astfel încât să fie un loc viu, unde se 
întâmplă lucruri frumoase.

Pe 23 ianuarie, la 154 de ani de la eveni-
mentul istoric, inițiatorii proiectului de readucere 
la viață a hotelului unde a fost hotărâtă unirea 
Țării Românești cu Moldova au lansat o scrisoa-
re deschisă adresată autorităților. Noi, cei de la 
Bună dimineața, București! o semnăm, vom 
contribui la susținerea ei și vă invităm și pe dvs. 
să faceți la fel.

Vă rugăm, pe aceia dintre dumneavoastră 
care doriți să susțineți acest demers, să expe- 
diați, pe adresa căsuței poștale sau pe cea 
de e-mail a redacției noastre, mesajul însoțit de 
nume, prenume și o informație de contact.

La conferința de presă de a fost prezent și domnul Daniel Barbu, ministrul culturii.
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Cum am început
Ne-am întâlnit într-o zi de septembrie. Dis-

de-dimineață. V-am întâmpinat cu salutul vesel 
„Bună dimineața!“, cu teancuri de ziare în brațe 
și cu zâmbetul pe buze. În parcuri, în piețe, pe 
stradă, la metrou, în librării. Știți voi pe unde ne-
am văzut prima oară.

Ne-am revăzut, lună de lună. Ne-am dat 
binețe, am dezbătut, am stat la taclale. Ați în-
ceput să ne așteptați. Am început și noi să 
așteptăm cu nerăbdare fiecare dimineață în 
care ziarul ieșea de la tipar.

Patru numere mai târziu, iată-ne: 30 de 
entuziaști care scriu și distribuie ziarul în timpul 
lor liber și vreo 25.000 de bucureșteni bucuroși 
să ne citească.

Împreună, prin implicare civică, vom avea un 
cuvânt de spus în viața comunității și în adminis-
trarea Bucureștiului.

Mergem mai departe
Dacă în 2012 ne-am găsit și ne-am plăcut, în 

2013 mergem mai departe. Împreună.

Noi ne angajăm să publicăm ziarul în fieca-
re lună. Să abordăm tot mai multe subiecte de 
interes pentru bucureșteni, să ajungem la mai 
mulți cititori. Voi vă angajați să ne susțineți con-
cret pe un an?

Până la 1 martie ne-am bucura să creștem 
cu o sută de susținători. Donând fiecare câte 
222 de lei ne veți permite să acoperim costu-
rile de tipografie pe un an și să ne concentrăm 
pe conținut.

Batem palma?

Fii în prima sută!

Transfer bancar:
Contul în LEI este deschis la Banca Română pentru Dezvoltare 

(BRD), sucursala din Bulevardul 1 Decembrie 1918 Nr. 33A, 
Sector 3, București.

IBAN: RO29BRDE441SV43802324410

Viața actuală îmi oferă aproape zilnic un lu-
cru interesant pe care aș vrea să vi-l povestesc.

De pildă: Eram în același avion Zurich-Bucu- 
rești, cu un fost prim-ministru al României, drept 
urmare mă gândeam să scriu despre părerea mea 
referitoare la politica din România. Sau acum, că 
fac și un master la universitate, comportamentul 
anumitor profesori este chiar o invitație să scriu 
o satiră. Sau de pildă muncesc, ca orice om cu 
studii superioare în București, la un call-center la 
servicii clienți la o multinațională, ce chiar cere o 
analiză de sistem și oportunități pe piața muncii. 
Sau despre de ce este obligatoriu la cununia de 
la starea civilă o adeverință medicală. Mă întreb 
dacă asta chiar nu depășește viaţa privată și mai 
degrabă trebuie să fie ceva intim într-un cuplu.

Deja aveam pe gând să aleg una dintre teme-
le de mai sus să adâncesc la subiect, dar nu! A 
intervenit ceva mult mai important și interesant:

O seară frumoasă și liniștită, acum niște zile, 
am stat acasă în sufragerie. Trebuie să adaug 

Vizitatorul de la etajul 13
Ursula Heckendorn

că stau la etajul 13. Am citit ceva pe net, și brusc 
a apărut lângă picioarele mele un șobolan (da, 
șobolan și nu șoarece cum toți cei care poves-
team m-au întrebat). Am țipat ca o pițipoancă 
extremă și eu, autoconsiderându-mă mereu un 
fel de Bruce Willis feminin, am urcat eroic pe 
scaun și acolo am rămas. Șobolanul bineînțeles 
s-a speriat la prima mea țipare și a fugit imediat. 

După trecerea șocului, colega mea de apar-
tament (pentru cei care citesc mai de mult: fos-
tul coleg a plecat înapoi în Franța) și eu am 
discutat și ne-am informat imediat că șobolanii 
sunt deștepți și desigur s-a întors de unde a ve-
nit. Adică în gaură la țevile din baie. Dar să îl lă-
udăm că era șobolan sportiv. Să urce până la 
acest etaj! Imediat am închis cu tot ce găseam 
prin casă intrarea lui vizitator. Și am început să 
râdem de reacția noastră.

Când voiam să mă culc, intrând în camera 
mea, l-am văzut așezat în colțul tavanului, pe 
țevi. Acum, reacția mea s-a repetat, doar că de 

data asta fără eschivare pe scaun. Panicate, 
am sunat pe toată lumea să întrebăm dacă au 
chef să ne ajute, adică să vină să prindă pe 
șobolanul, care în continuare era stabilit fericit 
în refugiul meu. Mă mir că miercuri la ora 23:00 
toată lumea a renunțat la această minunată 
invitație.

Deci am sunat la un exterminator profesionist. 
Când a ajuns, noi, naive, credeam că îl prinde 
cu o cutie mică sau cu o capcană cu cașcaval. 
Bineînțeles, a venit cu otravă. Dar când el a văzut 
ochii noștri mari, s-a dus în camera mea și s-a ba-
ricadat acolo. 1 la 1. Ne-a spus apoi că era un pui 
de șobolan cu un corp cam de 15 cm, fără coadă, 
deci nu vreau să știu ce înseamnă un adult. După 
cam un sfert de oră, l-a captat. Eroul nostru!

Ce a rămas este o cameră care arăta parcă 
a trecut un taifun pe-acolo, dar fără șobolan. Și 
concluzia înțeleaptă: dacă vrei să afli ceva des-
pre tine însăți, trebuie să întâlnești vreodată un 
șobolan la tine acasă.

Cu ochi străini


