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Petiţia
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Pe aripile vântului de primăvară
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Ați avut vreodată nemulțumiri față de ce 
se întâmplă în spațiul public al cetății? Cu toții 
avem. De regulă, impresia noastră este că 

tocmai celor responsabili de rezolvarea proble-
melor nu le pasă. Pe de o parte, așa este, însă 
cei responsabili suntem și noi, fiecare. 

De ce?, vă puteți întreba. Apartenența la o 
societate trebuie exercitată activ printr-o impli-
care civică având la bază informarea corec-
tă și comunicarea constantă între autorități și 
cetățeni. Ca și în cazul relațiilor personale, co-
municarea eficientă și constantă stă la baza unei 
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Grădina de la bloc  
K-gula a amenajat o suprafață de pământ în spatele blocului său.

K-gula este un rapper român ce activează în industria muzicală încă din 1998, de-a lungul 
timpului având colaborări cu diferite trupe și nume sonore din muzica românească.

Împreună cu doi prieteni, ai pus mâna 
pe o sapă și ai realizat o grădină de 
toată frumusețea în spatele blocului tău. 
E uimitor ! Cum ai ajuns la acest pas ?
Sunt două motive principale. În primul rând, 

am fost determinat de un vecin de la un bloc 
alăturat, care se ocupă de grădină de aproape 
17 ani și a făcut acolo un rai coloristic. Al doilea 
motiv a fost că într-o anumită perioadă de timp 
aveam un început de depresie și m-am gândit 
să fac ceva. În două zile am scăpat de depresie, 
dând de trei ori cu sapa în grădină. Alte motive 
mult mai practice au fost: praful, pe un pământ 
mort, fără vegetație, la o rafală de vânt se ridi-
că, se duce pe trotuare. Mă săturasem cînd ve-
neam acasă să văd că nu era pic de culoare, era 
mult cenușiu. Apoi era un verde extraordinar de 
plăcut, ceva viu. Mi-am zis că așa ar trebui să 
arate orașul, orice grădină de bloc.

E prima ta acțiune pentru comunitate 
sau ai mai făcut și altele ?
Nu. Eu m-am apucat de grădină pentru mine. 

Oamenii care treceau pe lângă grădină, veneau 
la gard, toți mi-au dat de înțeles că vor să aibă 
așa ceva.

Ce știai despre grădinărit înainte de a
începe lucrările ?
Absolut nimic. În viață merg pe principiul „ia 

să văd dacă pot să fac asta“. Trag de mine până 
când reușesc. Ulterior am aflat că în Olanda și 
Statele Unite ale Americii există mai multe mișcări 
de gen „urban garden“. Se ocupă de plantare 
de legume, zarzavaturi, alții se ocupă doar de 
înfrumusețarea grădinilor. În Olanda, există o gru-
pare care pur și simplu îți schimbă grădina peste 
noapte, apoi îți lasă un instructaj cum să te ocupi 
de grădină. Nu am știut de aceste lucruri până 
când m-am ocupat. Apoi au venit și mi-au povestit 
diverse persoane despre aceste lucruri.

Cât au costat lucrările ?
Anul trecut am cheltuit pentru grădină în jur 

de trei milioane, însemnând semințele de gazon, 

mașina de tuns, sfoara folosită la gărduleț. 
Pe acesta l-am făcut din crengile căzute pe jos.

S-a oferit vreun vecin să te ajute sau 
chiar să te reclame ?
În momentul când am pus piciorul pe sapă, 

s-au încântat toți. Sunt doi vecini ce mă ajută 
la munca fizică și dacă mai este nevoie să mai 
cumpărăm câte ceva, alți doi tovarăși care nu 
stau cu mine in bloc. 

Cine utilizează spațiul astfel creat ?
Spațiul este pentru toată lumea care trece, 

pentru toți vecinii. Nu este doar pentru mine. Eu 
vreau să fac o grădină feng shui. Le-am spus ve-
cinilor care au copii, când va fi gata, nu au decât 
să intre, să se joace, să facă ce vor.

Ai devenit cel mai popular în bloc sau 
poate erai deja ?
Eram deja, nu am devenit prin acest lucru. 

Pot să spun că au apreciat mai mult persoa-
na mea după ce m-am ocupat de grădină. Le-a 
plăcut pentru că atunci când deschideam fe-
reastra nu mai dogorea pământul, era mai plă-
cut. Udam dimineața, udam seara, era mai 
răcoare. Oamenii au apreciat foarte mult, nu 
au mai aruncat gunoaie. Sunt foarte mulți care 
nu s-au apucat de grădină pentru că au ve-
cini nesimțiți, aruncă gunoaie pe stradă. M-am 
gândit și eu la aceste lucruri, să am discuții cu 
fiecare. Adun obiectele, le arunc la coșul de gu-
noi. Până la urmă, oamenii se obișnuiesc și nu 
mai aruncă. Trebuie să fim un exemplu bun și 
pentru tineri. Spațiul respectiv mi-a schimbat 
modul de gândire.

Te gândești să mai amenajezi alte spații 
publice ?
Da. Deja am vorbit cu aproximativ opt oameni 

care s-au gândit să se ocupe de grădina de lân-
gă blocul lor. Vom merge să amenajăm spațiile 
lor. Fiecare va avea ideea lui, cum să fie grădina 
blocului său.

Pe pagina ta de Facebook, ideea e
apreciată de peste 1300 de oameni, 

600 de persoane au distribuit-o. Te așteptai 
să aibă un ecou atât de puternic?
Ideea a fost preluată și de persoane cunos- 

cute, care au crezut în ea și au transmis-o mai 
departe. Dacă adunăm, s-a ajuns la vreo 10 000 
de oameni care apreciază.

Te așteptai să aibă un impact atât de 
puternic ?
Mă așteptam să le placă ce văd, însă nu 

mă așteptam la un impact așa puternic într-o 
perioada scurtă de timp, de când am pus me-
sajul pe pagina de net. Când m-am apucat să 
fac această treabă, am dat o șansă de câștig 
de 3-4 ani, nu instantaneu. Nimeni să nu se 
aștepte în două săptămâni să aibă rezultate, 
chiar și în primul an. Trebuie să ai răbdare, așa 
e și în viață. Să te ocupi de întreținere, mai ales 
în locurile unde grădinile nu au mai fost lucrate 
mulți ani, trebuie să le resuscitezi. E al treilea 
an în care mă ocup.

Sunt atât de mulți tineri care au probleme la 
școală, droguri. Nu știu să-și descongestioneze 
mintea, să se relaxeze. Lucrul în aer liber, te poa-
te ajuta foarte mult. Este un sfat bun să te apropii 
de natură, îți dai seama ce îți face societatea. Se 
pot învăța foarte multe lucruri din acest demers.

Ce vrei să faci în continuare ?
Aș vrea să se schimbe orașele. Sunt orașe 

în țară care au grădini drăguțe. Mă gândisem să 
fac ceva să motivez oamenii, de exemplu să fac 
un concurs, o pagină web prin care să mi se tri-
mită un catalog cu imagini ale spațiului respectiv 
(înainte și după). Prin vot, să fie selectată gră-
dina premiată. Premiile să fie în obiecte pentru 
grădinărit. Aș încerca să obțin niște subvenții de 
la primării, prin asociațiile de locatari, de exem-
plu consumul de apă pentru grădină.

Un interviu de: Mihaela Butacu, Alexandru Oglindă 
                              şi Ioana Simionescu 
Foto: K-gula



3

B
ună dim

in
ea

ţ
a, Bucureşti!

Petiţia – instrument 
de implicare civică
(continuare din pagina 1)
Radu Boloveschi

Vocea
cetățeanului
Am lansat această rubrică a ziarului nos-

tru, 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.

Aici, dumneavoastră, cititorii noștri, aveți 
ocazia să aflați câteva dintre problemele cu 
care se confruntă în prezent Bucureștiul și 
poziția pe care unii locuitori ai orașului o iau 
față de ele, cu mult curaj și responsabilita-
te civică. 

Pe Calea Dorobanților, în imediata apro-
piere a bulevardului Dacia, un nou proiect 
controversat propune un grup de clădiri mo-
derne cu 7-8 nivele, cu destinație de hotel, 
cazino, galerii comerciale, birouri și locuințe, 
toate construite suprapus pe trei case vechi, 
dintre care două sunt monumente protejate. 
Susținătorii proiectului își justifică intențiile 
prin „îmbinarea dintre vechi și nou“, însă 
cetățenii informați care se opun aduc argu-
mente dintre cele mai solide, pornind de la 
exemplele nefericite ale altor astfel de ten-
tative (precum Cathedral Plaza sau turnul 
de birouri de lângă Biserica Armenească), 
și până la aglomerarea orașului vechi și dis-
trugerea unor zone istorice, de patrimoniu.

Anunțul de intenție al acestui proiect 
poate fi găsit pe site-ul Primăriei Generale, 
la adresa http://pmb.ro/servicii/urbanism/
proiecte/proiecte_0.php?catid=184#, sub 
denumirea „PUZ – Calea Dorobanților 
nr. 16-18, str. G-ral Ernest Broșteanu nr. 4 
și 8, str. Mihail Eminescu nr. 27, sector 1“. 
Iată ce spun câțiva bucureșteni:

„Pe lângă distrugerea unor clădiri istori-
ce și foarte frumoase, oare nu ar trebui luat 
în calcul că infrastructura actuală nu permite 
un asemenea proiect mamut? Locuiesc în 
zonă, știu ce vorbesc. Nu sunt locuri de par-
care, sunt blocaje fără sfârșit pe Dorobanți. 
Vă rog să luați acest mesaj drept un vot îm-
potriva acestei tâmpenii.“

- Tudor V.

„[...] Nu avem nevoie nici de casinouri, nici 
de supermarketuri, nici de alte clădiri-acvariu, 
e plin orașul de ele!“

- Daniel T.

„Promovarea a două clădiri de 27m și, 
respectiv, 45m într-o zonă protejată și în 
aria de protecție a două monumente isto-
rice, dovedește lipsă de respect pentru pa-
trimoniul bucureștean. Deoarece PMB este 
inițiatorul unui PUZ care până pe 30 ianua-
rie 2012 era un proiect privat, cetățenii au 
dreptul să ceară publicarea de către PMB 
a Convenției încheiate cu Rubin Gold. 
Justificarea interesului public este obligato-
rie în acest caz. […] Pe cei care își închipu-
ie că dezvoltarea este sinonimă cu specula 
imobiliară, îi sfătuiesc să compare dezvol-
tarea urbană în orașele asiatice cu cea din 
capitalele Europei. Pentru România, mode-
lul de dezvoltare urbană este Europa (Carta 
de la Leipzig), nu Beijing.“

- Roxana W.

relații de succes. Așa că dacă doriți instituții care
să-și facă treaba și care să vă rezolve proble-
mele, atunci comunicați, comunicați, comunicați. 

Un foarte important – dar, din păcate, puțin 
folosit – canal de comunicare între cetățeni 
și autoritățile locale este petiția. În calitate de 
cetățeni, cu toții avem dreptul la petiționarea 
instituțiilor publice, acestea fiind finanțate din ta-
xele tuturor și trebuind să funcționeze în interesul 
tuturor. Fie că dorim să ne exprimăm poziția față 
de o situație din mediul public sau doar să solici-
tăm informații, putem folosi cu încredere petiția.

Conform Legii 544/2001 privind liberul acces 
la informații de interes public, „accesul liber și 
neîngrădit al persoanei la orice informații de in-
teres public [...] constituie unul dintre principii-
le fundamentale ale relațiilor dintre persoane și 
autoritățile publice“.

Conform legii 544, Art. 2, alin. 
„a) prin autoritate sau instituție publică 

se înțelege orice autoritate sau instituție publi-
că, precum și orice regie autonomă, care uti-
lizează resurse financiare publice și care își 
desfățoară activitatea pe teritoriul României, po-
trivit Constituției; 

b) prin informație de interes public se 
înțelege orice informație care prevede activitățile 
sau rezultă din activitățile unei autorități publice 
sau instituții publice, indiferent de suportul ori de 
forma sau modul de exprimare a informației.“

Cum funcționează o petiție?
Toate instituțiile publice au obligația să înre-

gistreze și să răspundă, în termenul prevăzut de 
lege (10 zile sau cel mult 30 de zile), petițiilor de-
puse de cetățeni în scris și, mai nou, în variantă 
electronică. 

Pentru a depune corect o petiție, întâi și întâi 
trebuie să identificăm în responsabilitatea cărei 
instituții intră problema semnalată. De exemplu, 
personal am înaintat recent o petiție cu privire la 
Parcul Tineretului din București, pentru a sesiza 
faptul că mai multe felinare sunt nefuncționale, 
fiind distruse în totalitate sau având becurile 
arse. După o scurtă cercetare, am aflat că Par- 
cul Tineretului aparține de Administrația Lacuri, 
Parcuri și Agrement București (ALPAB). Am în-
registrat o petiție electronică pe site-ul Primăriei 
Municipiului București. Rezultatul a fost că pri-
măria a sesizat firma care administrează felina-
rele, și în răspuns au menționat că înlocuirea va 
fi făcută în mai multe etape. De asemenea și-au 
cerut scuze pentru disconfortul creat, ceea ce a 
fost deja o victorie. 

O petiție este o cerere care prezintă o pro-
blemă și solicită rezolvarea acesteia de că-
tre instituția abilitată. Conform Art. 6, alin. 3, 
o petiție corectă trebuie să conțină instituția 
publică sau autoritatea căreia i se adresea-
ză, informația solicitată sau, cum a fost în ca-
zul meu, sesizarea și datele de identificare ale 
solicitantului: nume, adresa de domiciliu, date 

de contact. În ultima vreme, multe instituții ac-
ceptă și petiții online, trimise prin e-mail, pe 
lângă cele clasice. Odată petiția trimisă către 
instituția abilitată, un întreg mecanism birocra-
tic se pune în mișcare.

Indiferent de răspunsul la petițiile noastre, 
trebuie să înțelegem că fiecare petiție contea-
ză. Fiecare petiție pune în mișcare instituția 
respectivă și pe oamenii care lucrează acolo. 
Mai multe petiții ne fac vocea auzită și, în cele 
din urmă, respectată și ascultată.

Ce faci dacă nu ți se răspunde?  
Legea nr. 544/2001 prevede că refuzul ex-

plicit sau tacit al angajatului desemnat al unei 
autorități ori instituții publice constituie abatere 
și atrage răspunderea disciplinară a celui vino-
vat. Dacă te afli într-o astfel de situație, poți de-
pune reclamație la conducătorul autorității sau 
al instituției publice respective, în termen de 
30 de zile de când ai luat la cunoștință. Dacă 
după cercetarea administrativă reclamația se 
dovedește întemeiată, răspunsul este trans-
mis persoanei lezate în termen de 15 zile de 
la depunerea reclamației și va conține atât 
informațiile de interes public solicitate inițial, cât 
și menționarea sancțiunilor disciplinare aplica-
te celui vinovat.  În plus, poți înainta o plângere 
la secția de contencios administrativ a tribuna-
lului în a cărui rază teritorială domiciliezi sau în 
a cărui rază teritorială se află sediul autorității 
ori al instituției publice, iar instanța poate obli-
ga autoritatea sau instituția publică să furnizeze 
informațiile de interes public solicitate și să plă-
tească daune. (sursa: avocatnet.ro)

Petiționăm, deci existăm
Ca un exemplu personal, eu am început 

experiența petiționării prin e-mail cu ocazia im-
plicării în campania „Salvați Roșia Montană“, 
petiționând Avocatul Poporului. Apoi pe plan 
local, la Primăria Sectorului 4, pentru mașinile 
parcate pe trotuare, la Primăria Municipiului 
București, pentru felinarele sparte și becurile 
arse din Parcul Tineretului, la RATB, pentru a 
introduce hărți cu traseele autobuzelor în auto-
buzele propriu-zise, și la REBU, pentru a soli-
cita lămuriri cu privire la folosirea clopotelor de 
reciclat și pentru a afișa indicații pentru reciclare 
pe acestea.

Și voi? De unde vreți să începeți?
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O vorbă bună stinge focul mai repede decât apa.

Primul lucru pe care îl are de depășit 
un viitor biciclist este teama de a ieși 
în trafic și de accidente, mai ales într-un 
oraș aglomerat și fără infrastructură re-
ală pentru biciclete. Te ajutăm să înveți 
pas cu pas, să prinzi experiență pedală 
cu pedală, pentru bucuria de a mer-
ge cu bicicleta. 

 
1. Dotarea bicicletei și echipamentul 

Dacă nu ai mai mers pe bicicletă de mult, 
e bine să începi cu câteva ture pe aleile unui 
parc. învață să mergi pe bicicletă din nou, 
să o controlezi, să oprești, să virezi sau să 
eviți obstacole. Parcul este o bună pregătire 
pentru situații neprevăzute din trafic și pen-
tru cunoașterea propriei tale biciclete. Este 
obligatorie dotarea bicicletei cu far și stop, 
cu sonerie / claxon, elemente reflectorizante. 
Echipament recomandat pentru bicicliști: 
casca de protecție, ochelarii de protecție și 
mănușile de ciclism.

2. Minime cunoștințe de legislație 
rutieră și codul rutier

Trebuie să respecți regulile de circulație 
pe drumurile publice; e recomandat să citești 
Codul Rutier și câteva noțiuni de legislație 
rutieră. Biciclistul este obligat să respecte cu-
loarea semaforului, să oprească la trecerile 
de pietoni, să acorde prioritate, să foloseas-
că pistele pentru biciclete acolo unde acestea 
există și sunt amplasate corect și semnalizate. 

Trebuie să cunoască semnele de circulație 
des întâlnite în oraș și nu are voie să circule pe 
sens interzis sau să parcurgă în sens invers 
străzile cu sens unic.

3. Întreținerea și revizia tehnică a 
bicicletei

Pentru siguranța ta este importantă starea 
tehnică bună a bicicletei. Cauciucurile tre-
buie umflate corespunzător, frânele și siste-
mul de frânare, menținute în perfectă stare 
de funcționare. Întreținerea bicicletei poate fi 
făcută acasă sau în atelierele specializate în 
reparații biciclete, periodic, pentru verificări 
și reparații complicate. 

 
4. Siguranța bicicletei și soluții antifurt 

Nu lăsa bicicleta în locuri fără supraveghe-
re permanentă chiar dacă este legată cu an-
ti-furt / U-lock. Dacă bicicleta îți este furată, 
declară cât mai repede furtul la Poliție. Să ai 
la îndemână seria bicicletei (numărul unic de 
producție marcat pe cadru) și factura, ca dova-
dă a achiziționării acesteia. 

 
5. Circulă corect, defensiv și cu atenție

Circulă pe partea corespunzătoare a stră-
zii, semnalizează din timp cu mâna când vrei 
să virezi sau când vrei să oprești. Fii atent 
când te strecori pe lângă mașinile oprite la se-
mafor, pentru că se poate deschide o portie-
ră. Mergi aproape de bordură, dar păstrează o 
distanță de siguranță când sunt mașini par-
cate pe partea dreaptă a carosabilului (există 
șoferi care nu se asigură când dau cu spatele). 
La semafor e bine să ajungi în fața mașinilor 
oprite, să poți fi văzut de către conducătorii de 
autoturisme, mai ales de către cei care vor să 
vireze dreapta. Menține permanent o distanță 
de siguranță pentru frânare.

6. Intersecțiile nu sunt o problemă! 
Trecerea printr-o intersecție nu ridică proble-

me mari dacă vrei să mergi drept înainte sau să 
virezi dreapta, problematică poate fi manevra 
de virare la stânga. Până prinzi curajul necesar 
să efectuezi curba la stânga alături de mașini, 
este bine să traversezi pe la trecerile de pietoni, 
la culoarea verde. Dacă vrei să virezi stânga, 
semnalizează cu mâna pentru ca șoferii din 
spatele tău să te vadă, apoi, prudent, pune 
mâinile înapoi pe ghidon, ca să eviți dezechili-
brarea și accidentarea. 

7. Atenție: linii de tramvai, gropi și 
canale!

Pe străzile și în intersecțiile cu linii de tramvai 
fii atent ca roata să nu se înscrie în șanțul liniei 
de tramvai, pentru că e posibil să pierzi controlul 

ghidonului. Încearcă să nu mergi tangent sau 
de-a lungul unor obstacole ca: linii de tramvai, 
șanțuri înguste, denivelări liniare, cabluri, fur-
tunuri. Cel mai bine este să treci cu roata per-
pendicular peste acestea. Eviți astfel posibile 
accidente cauzate de întoarcerea bruscă a ghi-
donului / roții din față și căderea de pe bicicletă. 
 
8. Cu bicicleta pe ploaie sau iarna

În cazul în care carosabilul este ud, mergi 
cu viteză redusă, adaptată la condițiile de drum, 
astfel încât frânarea să fie sigură. Iarna, atunci 
când carosabilul nu este acoperit cu zăpadă 
sau polei, poți merge cu bicicleta în siguranță 
dacă ești atent la zonele alunecoase, iar ca-
uciucurile indicate sunt cele mai groase și cu 
crampoane. Pe gheață și polei nu este reco-
mandat să circuli cu bicicleta! 

9. Teama de întâlnirile cu câinii
Dacă ești lătrat de un câine sau mai mulți 

și se țin după tine, nu te speria. Încearcă să 
vorbești spre ei cu un ton calm, fără a-i incita și 
mai mult prin gesturi violente și strigăte. În cazul 
în care continuă urmărirea ta, oprește, dă-te jos 
de pe bicicletă, pune bicicleta între tine și câini 
și continuă să vorbești pe același ton, autoritar, 
până te vor lăsa în pace. Câinii atacă obiectul 
în mișcare, bicicleta sau roțile, nu biciclistul. Din 
experiență, abordarea calmă și medierea con-
flictului au funcționat. 

10. Incidente în trafic și pe bicicletă fără 
alcool!

Se întâmplă destul de des incidente cu alți 
participanți la trafic, incidente care trebuie trata-
te tot cu calm și responsabilitate, în niciun caz 
agresiv. Nu consuma alcool. Dacă ai băut și ești 
implicat într-un accident e ușor să se dea vina 
pe tine, chiar dacă accidentul s-a produs din 
vina altcuiva.

Îți dorim să te bucuri de bicicleta ta și de tim-
pul petrecut în aer liber!

10 sfaturi pentru un 
biciclist începător în oraş 
Gabriela Iordan, http://trasee-cu-bicicleta.kerucov.ro

Spațiu de siguranță

Cum îți așterni, așa dormi.
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O vorbă bună stinge focul mai repede decât apa. Cum îți așterni, așa dormi.

De noi, de cetățenii de rând, depinde bu-
năstarea noastră. Cel puțin aceasta este încă 
o posibilitate pe care ne-o oferă democrația, 
pe lângă dreptul de vot. Alegerile sunt mo-
mentul potrivit doar pentru... alegeri. A ne in-
forma despre candidați, despre acțiunile lor 
și respectarea (sau nerespectarea) promi-
siunilor trecute, acestea sunt de făcut, de 
fapt... între alegeri. Acum e mometul să ne 
pregătim „carul“ pentru termenele viitoare. 
Aleșii, fie ei politicieni sau administratori, își 
fac cum necum treaba pe parcursul manda-
tului lor: sunt luate hotărâri, se dezbat pro-
iecte, în mod public sau nu, sunt propuse și 
votate legi. La rândul lor, companiile private 
își fac treaba, maximizându-și profitul: își in-
vestesc fondurile în proiecte imobiliare și de 
infrastructură, produse noi sosesc fără între-
rupere pe piață, indiferent de nevoile reale 
sau de cât de mult cunoaștem despre ele. În 
acest timp noi, cetățenii, oare ne facem trea-
ba, ne îndeplinim mandatul? Și de fapt, în ce 
constă acest mandat? 

Propun să ne gândim că noi, cetățenii, 
avem următoarele responsabilități, pe lân-
gă drepturi: 
1. să ne informăm serios despre ce se întâm-
plă în jurul nostru; 
2. să verificăm dacă realitatea corespunde 
nevoilor și dorințelor noastre; 
3. să ne exprimăm aceste nevoi și dorințe; 
4. să întreprindem acțiuni concrete necesa-
re prin care realitatea, nevoile și dorințele să 
devină totuna.

Acțiunile societății civile sunt de cele mai 
multe ori benevole, dar voluntariatul este 
încă un subiect controversat și nu are un 
loc al lui în lista preocupărilor de zi cu zi ale 
cetățeanului român. Iată două exemple de 
percepție:

„E timp pierdut.“ Dar există o serie de 
exemple de acțiuni civice de succes. Ca și 
societatea în general, civismul se maturizea-
ză și el.

„Am votat niște oameni, să-și facă trea-
ba, că de-asta sunt plătiți.“ Așa cum ob-
servăm cu ochiul liber, din păcate „treaba“ 
depășește cu mult și putința, și competența 
lor. În lipsa unei școli de administrație și a re-
înnoirii clasei politice în 23 de ani, este nere-
alist să ne așteptăm ca toate soluțiile să vină 
de la politicieni și birocrați.

Căutând bine, ne putem găsi fiecare do-
menii de interes la care putem contribui prin 
experiența noastră sau pentru că ne plac și 
dorim să le promovăm. Sunt multe subiecte 
de abordat, este destul de făcut pentru toată 
lumea! Eu zic să ne ascultăm vocea interioa-
ră: ne ghidează ea spre domeniul și forma 
de acțiune care ni se potrivește. Iar la capătul 
efortului, când ne găsim răpuși de oboseala 
unei activități desfășurate fără a fi plătiți, dar 
fericiți că am realizat „ceva“, în zâmbetul in-
sului din oglindă vom vedea că am atins o 
stare: bucuria. Bucuria pentru o acțiune, bu-
curia de a fi contribuit, bucuria de a fi cine 
suntem. 

Alăturat găsiți patru exemple de acțiune.

1. Răspunderea 
reprezentanților aleși

Cum stăm: Aleșii nu sunt cu
adevărat trași la răspundere față 
de promisiunile făcute în timpul 
alegerilor, nici față de activitatea 
derulată în timpul mandatului. Rareori 
sunt aleși pe baza performanțelor 
realizate deja și prea des pe baza 
apartenenței la un partid sau din 
ignoranță față de candidații 
alternativi, adesea independenți.

Ce piste există: www.alesiivoteaza.
ro este un site informativ prin care se 
pot urmări câțiva indicatori ai activității 
parlamentarilor și senatorilor: prezență 
la ședințele Parlamentului, inițiative 
legislative, votul emis în ședință etc. 
www.cineceapromis.ro este un site 
unde pot fi înregistrate și urmărite 
promisiunile făcute în campanie.

Ce ar prinde bine: Metode de
evaluare a competenței și a realizărilor 
aleșilor. O platformă de prezentare 
a independenților care activează 
cu mult înainte de alegeri, dar care 
în lipsa fondurilor de partid, rămân 
puțin cunoscuți și puțin apreciați.

Administrații de resort: Agenția 
națională de integritate 037 206 98 69 
sau www.integritate.eu, pagina web 
a Senatului www.senat.ro și cea a 

Camerei Deputaților: www.cdep.ro.

3. Transport public 
de calitate

Cum stăm: În București, nu este 
oferită prioritate transportului public, ci 
celui personal. Sunt sacrificate astfel 
sănătatea bucureștenilor, prin poluare 
excesivă, și șansele capitalei de a 
beneficia de o urbanizare modernă, 
centrată pe cetățeni, nu pe mașini.

Ce piste există: Asociația
Concept Urban împreună cu 
SimPlus Invest S.R.L. propun gratuit 
www.transporturban.ro, un calculator 
pentru traseele în rețelele publice de 
transport. Furnizează situația exactă 
a stațiilor, durata călătoriei, numărul 
de stații și de kilometri.

Ce ar prinde bine: Benzi dedicate
transportului public în întreg orașul. 
Radare automate pentru aplicarea 
amenzilor în cazul nerespectării 
benzilor dedicate. Indicatoare de 
punctualitate. Indicatoare de sosire 
în stație a mijlocului de transport.

Administrații de resort: Metrorex 
‒ 021 319 36 01 și 021 336 00 90 
sau www.metrorex.ro. Site-ul a 
introdus recent un calculator 
simplificat de rută cu metroul, 
care include și corespondențele 
cu RATB-ul. RATB ‒ 021 9391 sau 
www.ratb.ro, care propune o hartă 
statică a traseelor de transport urban.

2. Participare civică 
Cum stăm: Mai bine. Din ce

în ce mai mulți cetățeni își asumă 
răspunderea de a crea schimbările 
pe care și le doresc în spațiul în care 
trăiesc. Grupuri de inițiativă civică, 
cum ar fi GIC Lacul Tei (laculteiinfo. 
wordpress.com) și GIC Callatis 
Drumul Taberei (callatis-drumultaberii.
blogspot.com), sunt acțiuni de 
cartier care au produs schimbările 
de care comunitatea avea nevoie. 

Ce piste există: www.ce-re.ro/
pas Programul PAS propus de către 
asociația CeRe este un serviciu 
permanent de asistență, pe care 
îl prezintă așa: „ori de câte ori te 
gândești să te înhami la o campanie 
prin care să participi la luarea 
deciziilor care afectează comunitatea 
ta ‒ fie ea un cartier, un sat sau 
comunitatea șahiștilor ‒ și ai nevoie 
de sprijin, ne poți contacta la numărul 
de telefon 031 105 07 55, persoană 
de contact: Lavinia Chiburte sau pe 

adresa de e-mail: pas@ce-re.ro“.

4. Transport urban
cu bicicleta 

Cum stăm: „Bucureștiul este
codaș și în privința utilizării bicicletei
ca alternativă la transportul cu 
automobilul personal. Rata cu care 
bucureștenii circulă cu bicicleta la 
muncă este de doar 0,7% (comparativ 
cu 59,5% în Copenhaga sau 45,6% 
în Amsterdam)“, conform studiului 
comparativ publicat de asociația 
Ecopolis (www.ecopolis.org.ro).

Ce piste există: Asociațiile
Optar (www.optar.ro), Bate șaua să 
priceapă iapa (www.batesaua.ro) sau 
Comunitatea Bicicliștilor din București 
(www.comunitateabiciclistilor.ro) sunt 
printre cele mai active în informarea 
publicului și colaborarea eficientă cu 
autoritățile de resort în soluționarea 
acestei probleme.

Ce ar prinde bine: Piste amplasate
pe carosabil, dedicate transportului 
cu bicicleta.

Administrații de resort: 
Administrația Străzilor București, 
021 315 12 19 sau www.aspmb.ro/

admcirculatie.html.

Vara sanie, iarna car
Ioana Simionescu

Va urma!
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Casa bombonieră, 
în lumea Miţei Biciclista
Laura Rotaru, http://punctedefuga.ro

D
e la distanță casa arată asemenea 
unei bomboniere desuete, exact cum 
o descria atât de sugestiv doamna 
Silvia Colfescu într-unul din articolele 

sale. Încadrată într-un front stradal în care se 
interpune între o clădire construită în stil neo-
românesc și o clădire în stil eclectic, casa de 
la intersecția străzilor Christian Tell și Biserica 
Amzei surprinde prin decorația încărcată a 
fațadelor ce o transformă într-o apariție inedită.

O plăcuță discret poziționată pe fațadă ne 
anunță că aceasta este casa legendarei Mița 
Biciclista. Adevărul istoric, consemnat în vo-
lumul „Cronologia Bucureștilor“ de Gheoghe 
Parusi, este că în jurul anului 1900 respectivul 
arhitect este însărcinat de către doamna Maria 
Mihăescu (cunoscută în epocă prin porecla de 
Mița Biciclista) să refacă fațadele casei în stil 
Art Nouveau. E greu de spus ce anume l-a re-
comandat pe arhitect în fața doamnei Mihăescu 
pentru această comandă – arhitectul, făcând 
parte din școala lui Ion Mincu, a rămas cunos-
cut pentru o arhitectură de altă factură. 

Îmi imaginez că un cuvânt hotărâtor în as-
pectul fațadei așa cum o vedem astăzi l-a avut 
proprietara clădirii, o femeie cunoscută în epo-
că pentru nonconformismul său. Doamna Maria 
Mihăescu poate fi găsită menționată aproape în 
fiecare număr al revistei Furnica începând cu 
anul 1904 și până în anul 1913 (judecând dupa 
numerele incluse în arhiva Bibliotecii Digitale a 
României). 

„Ziarele din Viena au publicat senzaționala 
știre că: prințesa Michaescu din România a 
cumpărat o pălărie cu respectabila sumă de 
4800 de coroane.

Ziarele vieneze comit o mică greșeală. 
Anume: nu există în România nici o prințesă 
Mihăescu. Exista însă celebra și șarmanta Mița 
Biciclista.“ 

Printr-un capriciu al sorții, doamna Mihăescu 
ajunsese la început de secol posesoarea unei 

averi considerabile, iar călătoriile sale în Europa 
erau cu multă precizie monitorizate de articole-
le ziarelor vremii.

Probabil tocmai acestor călătorii, cât și pa-
siunii pentru nou a Mariei Mihăescu li se dato-
rează modificările aduse arhitecturii casei sale. 
La început de secol XX stilul Art Nouveau era 
în floare în vestul Europei, totuși la noi în țară 
(exceptând Transilvania) „se consideră în ge-
neral că Art Nouveau a avut un ecou modest“. 
Locuința Mariei Mihăescu este deci una din-
tre puținele clădiri cu influențe Art Nouveau din 
București, un Art Nouveau foarte particular, în-
corporat în eclectism, după cum afirma domnul 
Marcu Lepădat în studiul său.

În realitatea începutului de secol XX, strada 
Biserica Amzei diferea mult față de cum o ve-
dem astăzi. Personalități ale căror nume astăzi 
le vedem în manualele de istorie erau vecinii 
doamnei Maria Mihăescu, iar casele lor – mul-
te dispărute acum – construiau împreună una 
dintre zonele cele mai exclusiviste ale orașului. 
Dacă este adevărat că Maria Mihăescu a primit 
casa în dar, acest lucru dă o scară a influenței 
jucate de ea în cercurile societății cu putere fi-
nanciară (și politică) ale vremii.

Un rol important joacă în mod cert în cercu-
rile mondene – porecla sa de Mița Biciclista se 
datorează faptului că este una dintre primele fe-
mei ce subscriu pasiunii pentru velocipede. 

La acea vreme, ciclismul devenise un sport cu 
oarecare popularitate, iar „În 1891, la București 
ia ființă Clubul velocipediștilor“. Tot atunci „este 
inaugurat velodromul de la Șosea. Construirea 
lui fusese finanțată de Luigi Cazzavillan“ .

Ziarele vremii prezintă în culori vii agitația 
stârnită de circulația velocipedelor pe străzi-
le capitalei: „Dimineața, de la Șosea până în 
Băneasa e spuză. (...) Seara, o grupă impozan-
tă, un amestec de biciclete și tandemuri, defi-
lează invariabil pe întreaga Cale a Victoriei și se 
răsfață pe Șoseaua Kiseleff.“

Desigur, pentru Maria Mihăescu o locuință 
aproape de Calea Victoriei este cât se poate 
de oportună în contextul pasiunii sale pentru 
ciclism. 

Trecerea timpului a avut însă o oarecare 
influență în preferințele excentricei „demimon-
dene“, întrucât în anii de început de secol arti-
colele ce o au ca subiect fac referire la cursele 
hipice la care aceasta participa în Brăila.

Iar, în ceea ce o privește, surprizele sunt de-
parte de a se opri aici. O mică surpriză găsim 
într-un articol din 1910 al revistei Furnica (anul 
VI, nr. 23, februarie 1910):

„D-na M. Mihăescu, (...) grațioasa regi-
nă a demimondenului bucureștean, a pus la 
dispoziție subsolul luxoasei d-sale locuințe din 
str. Lascar Catargiu (colț cu str. Luminei) pentru 
o expoziție permanentă de pictură și sculptură 
a societatei Arta.“

Casa la care se face referire este aceeași 
casă la care ne-am referit și până acum – de-a 
lungul timpului, strada Lascăr Catargiu a fost 
redenumită Biserica Amzei, în timp ce strada 
Luminei a fost redenumită Christian Tell.

Spațiul de la subsolul reședinței a încetat 
să mai găzduiască o galerie de artă probabil 
atunci când casa a fost naționalizată. Vechea 
„damă demimondenă“ și-a pierdut de la acea 
dată și averea, și faima, și viața ușoară, rămâ-
nând până la moartea sa în anii ’60 locatara 
unei încăperi mici de mansardă a propriei case. 
Încerc să-mi imaginez viața nonconformistei fe-
mei într-o lume întoarsă cu susul în jos, o lume 
în care plimbările cu velocipedul la Șosea se 
transformaseră în serbări muncitorești. Dar nu 
există decât tăcere peste toți acești ani ai casei 
și ai proprietarei sale.

Recent, casa a fost pusă spre vânzare. Din 
anunțul de vânzare am putut afla măcar câte-
va date, probabil absolut irelevante, despre ea – 
casa are se pare 10 camere și o suprafață de 
1900 mp. Momentan, demersuri de reabilitare a 
casei nu par să demareze, iar zidurile sale doar 
se macină pe an ce trece.

Note:
Revista Furnica, anul VII, nr. 45, joi 14 iulie 1911
Marius Marcu Lăpădat, Fețele ornamentului – 

arhitectura bucureșteană în secolul 20, Editura Univers 
enciclopedic, 2003

Adrian Silvian Ionescu, Modă și societate urbană, 
Editura Paideia, 2006

Gheorghe Parusi – Cronologia Bucureștilor,
20 septembrie 1459 – 31 decembrie 1989, Editura 
Compania, 2007

Revista Furnica, anul VI, nr. 23, februarie 1910
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S
ă fi fost prin 1991 sau 1992 când am vă-
zut prima dată locul unde s-a aflat când-
va Mănăstirea Văcărești. Unul dintre 
băieții alături de care ne aventurasem 

la câteva străzi depărtare de casă ne povestea 
că acolo a fost cândva o mare biserică. Ascultam 
cu mare băgare de seamă cum povestea că 
Ceaușescu a dărâmat tot ce era acolo și a vrut să 
facă un tribunal și mai apoi o sală de sport. Apoi 
toamna a trecut și eu am uitat. Macaralele acelea 
înalte au dispărut, zidurile de beton au fost scoase, 
maidanele au fost înlocuite cu parcări tot mai multe 
sau blocuri noi. Capitalismul transformase locul în 
Complexul Comercial Aleea Castanilor, iar ulterior 
același capitalism avea să ducă la construirea Sun 
Plaza Mall pe locul fostului altar.

Nu fac parte dintre cei optimiști, ce cred că 
însănătoșirea morală a acestui popor se va pro-
duce curând și că o să aducă cu ea și reclădirea 
Văcăreștilor. Am ales să scriu despre ctitoria lui 
Mavrocordat tocmai pentru că este puțin cunoscu-
tă de publicul larg și face parte din istoria mai puțin 
turistică a Bucureștiului.

După înlăturarea Brâncoveanului, pe tronul 
Țării Românești a fost adus Nicolae Mavrocor- 
dat. Acesta inaugurase secolul fanariot, fiind în-
tre 1709-1710 și 1711-1714 domn al Moldovei. 
Începând cu 1716, când debutează domnia sa 
în Țara Românească, Mavrocordat alege să-și 
schimbe stilul de conducere, dorind să-și apropie 
atât norodul, cât și pe boieri. Știind de o dorință 
mai veche a Brâncoveanului, decide să înceapă 
în același an construcția unei grandioase mănăstiri 
în apropierea Bucureștiului, pe locul numit Calea 
Văcăreștilor, în dreptul comunei Popești, pe un 
deal ce domina împrejurimile. Despre coama dea-
lului Văcărești se spune că numele i se trage ori de 
la boierii Văcărești ce ar fi avut în vechime o moșie 
aici, ori de la îndeletnicirea localnicilor sau de la im-
pozitul pe care aceștia îl plăteau pe văcărit.

Prima sa domnie în Țara Românească este 
scurtă, căci în același an, 1716, izbucnește războ-
iul turco-austriac, iar Nicolae este capturat și dus în 
închisoare la Sibiu. În locul său a venit pe tron frate-
le acestuia, Ioan, care, bolnav fiind, moare în 1719 
și astfel lasă loc pe tron lui Nicolae, care își începe 
cea de-a doua sa domnie în Valahia.

Pare-se că anii de temniță l-au schimbat pe 
Nicolae, căci începe să se poarte cu mare grijă față 

de țara pe care o cârmuiește. Tot acum își îndreaptă 
atenția spre lucrarea ce a început în prima domnie, 
anume Mănăstirea Văcărești. Tocmește meșteri 
ce au lucrat pentru Brâncoveanul la Mănăstirea 
Hurezi (Horezu) și le cere să facă aici o mănăstire 
mai mare și mai frumoasă, ceea ce avea să devi-
nă cea mai izbutită ctitorie ortodoxă din părțile de 
răsărit ale Europei, așa cum a descris-o mai târziu 
marele arhitect G.M. Cantacuzino.

În 1722, luna septembrie, acești meșteri au is-
prăvit munca și au chemat pe domnitor și pe mi-
tropolitul Daniil să vadă noua mănăstire. Sfințirea 
bisericii s-a făcut doi ani mai târziu, fiind închinată 
Sfântului Mormânt de la Ierusalim, împreună cu pă-
mânturile din jurul său, unde se cultivau viță-de-vie 
și zarzavaturi. Somptuosul lăcaș de cult, menit să 
fie folosit și ca o mică cetate pentru Mavrocordat, 
era impunător ca dimensiuni și rafinament arhitec-
tural. Pornind de la modelul Mănăstirii Hurez, ridi-
cată de Brâncoveanul pe moșia sa de la Romanii 
de Jos, actualul Horezu, între 1690 și 1693, aceștia 
au izbutit să aducă un suflu nou în creația lor și să 
desăvârșească stilul brâncovenesc.

Ca aspect exterior, biserica Mănăstirii nu se de-
osebea prea mult de cea de la Hurezi sau de cea 
a Mitropoliei. Ambele au un plan foarte asemănă-
tor și ambele sunt, în fapt, rafinări ale celui de la 
Biserica Episcopală Curtea de Argeș, ceea ce i-a 
făcut pe mulți să așeze Mănăstirea Văcărești pe 
treapta finală a evoluției arhitecturii bisericești în 
Țara Românească.

Nicolae Mavrocordat, renumit în epocă pentru 
biblioteca sa foarte valoroasă, cu multe cărți rare, a 
donat multe dintre ele pentru a se constitui un fond 
de carte în cadrul bibliotecii pe care o construise ca 
anexă pentru mănăstire. 

În timpul vieții lui Nicolae Mavrocordat, com-
plexul mănăstiresc Văcărești s-a îmbogățit cu mai 
multe anexe și dependințe, chilii și bucătării, o 
tiparniță și o școală în limba elenă, dar totuși nu a 
putut fi terminat până la moartea sa, survenită la 3 
septembrie 1730, în urma unei epidemii de ciumă. 
Domnitorul a fost înmormântat chiar în ctitoria sa, 
cu mare alai, și se spune că mulți l-au plâns în acea 
zi. Desăvârșirea Mănăstirii și îmbogățirea fondului 
de carte s-au datorat fiului lui Nicolae, Constantin 
Mavrocordat (1711-1769), acesta fiind domn de nu 
mai puțin de șase ori în Țara Românească.

    (va urma)

Știri
 ■ Pistele pentru bicicliști ba pe carosa-

bil, ba pe trotuar
Pe 8 martie 2013, purtătorul de cuvânt 

al Administrației Străzilor București (ASB), 
Carmen Dincă, anunța că Primăria va muta 
pistele pentru bicicliști pe carosabil. 

Pe 11 martie 2013 primarul general, 
Sorin Oprescu, a anunțat că pistele vor fi 
trasate din nou pe trotuare. În cadrul gru-
pului de lucru pentru realizarea Planului 
Integrat de Mobilitate în București, reunind 
specialiști din domeniu și reprezentanți ai 
ASB și ai Primăriei București, Organizația 
pentru Promovarea Transportului Alternativ 
în România (OPTAR) a prezentat studii de 
specialitate pe subiect, care enumeră 14 
posibilități de accidente atunci când pistele 
sunt trasate pe trotuare, pe când acest nu-
măr scade la 6 atunci când pistele sunt tra-
sate pe carosabil. 

Cu privire la precedenta trasare pe trotu-
are, Curtea de Conturi a confirmat că va au-
dita ASB începând cu iunie 2013, ca urmare 
a petiției prin care OPTAR cere identificarea 
vinovaților și recuperarea prejudiciului în va-
loare de aproximativ 11 milione de euro, creat 
prin recepționarea și plata ilegală a pistelor.

 ■ Două săptămâni pentru revizuirea res- 
ponsabilă a noului Cod Silvic

Noul Codul Silvic a fost trimis din nou în 
Comisia de specialitate a Camerei Depu- 
taților, unde va fi analizat în următoarele 
două săptămâni. Coaliția de Mediu, consti-
tuită din 70 de ONG-uri din toată țara, in-
sistă ca acest text să respecte principiul 
fundamental al silviculturii: „nu tăiem mai 
mult decât produce pădurea“. În forma sa 
actuală, noul Cod Silvic conține prea mul-
te excepții, permițând depășirea cotelor de 
recoltare anuală, o contabilizare incomple-
tă a pierderilor de suprafețe împădurite, fie 
din cauze naturale, fie prin defrișări ilegale. 
Trecerea pădurilor în regim intravilan, adică 
în zona construită, figurează încă în proiec-
tul actual. Aceste prevederi încurajează ex-
ploatarea materiei prime, nu și o industrie a 
lemnului sustenabilă, generatoare de veni-
turi și locuri de muncă în mod responsabil.

 ■ Vid legislativ și proteste împotriva ga-
zelor de șist

În data de 27 februarie, peste 7000 de 
persoane au protestat în Bârlad împotriva ex-
ploatării, de către firma americană Chevron, 
a gazelor de șist prin metoda fracturării hi-
draulice. Chevron are în plan să utilizeze 
600 000 de hectare de teren, în mare par-
te retras din circuitul agricol și, cu titlu gratu-
it, aproximativ două miliarde de metri cubi de 
apă, punând astfel întreaga zonă în pericol 
de secătuire. Conform planului, o mare par-
te din apa folosită la fracturare, încărcată cu 
numeroase substanțe nocive, ar fi reinjecta-
tă în subsol, poluându-l în mod iremediabil. 
Statele Unite utilizează acest tip de exploata-
re pentru a-și reduce dependența energetică, 
lăsând pe plan secund poluarea și efectele 
asupra sănătății locuitorilor din zonele viza-
te. În schimb, Franța și Bulgaria au interzis 
recent fracturarea hidraulică. În momentul de 
față, în România, nu există un cadru legisla-
tiv în ceea ce privește exploatarea gazelor de 
șist. Un nou protest va fi organizat la Bârlad 
în data de 4 aprilie, anul curent.Schiță: Astrid Rădulescu

Cum am pierdut 
mănăstirea Văcăreşti (I)
Marius Ionescu, istoric, http://arhitecturasiurbanisminromania.blogspot.ro
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Drumul expres Ciurel–A1, 
inutil şi periculos 
Cosmin Teodorescu

Unde ne simțim bine?
Teatru

CAmPAniA nAționAlă „ARTiȘTii 
PEnTRU ARTiȘTi", ediția 2013
TNB (021.314.71.71), Clipe de viață, unică 

reprezentație, 25 martie, ora 19:00.
Teatrul Bulandra – Grădina Icoanei 

(021.212.05.27), Scaunele, 26 martie, 
măscăriciul, 27 martie, ora 19:00.

Teatrul Evreiesc de Stat (021.323.39.70/ 
0721.332.436), Teibele și demonul ei, 
27 martie, ora 19:00.

Teatrul Metropolis (021.210.51.08/ 
0728.138.265), Jubileul, 27 martie,
ora 19:00.

Teatrul Mic (021.314.70.81), Visul unei 
nopți de vară, 27 martie, ora 19:00.

Teatrul de Comedie (021.315.91.37), 
Elling, 31 martie, ora 19:00.

Unteatru (unteatru@gmail.com): 
Treapta a 9-a, 29 martie; novecento,
30 martie; Ce zile frumoase!, 31 martie

ArCuB (021.319.26.90/91): Cină cu 
prieteni, 24 martie; Însemnările unui 
nebun, 28, 29, 30 martie; 3, 4, 5 aprilie

În Culise Teatru Pub (021.320.20.59/ 
0735.026.762): Cum se zice, 24, 30 
martie; Frumoasa călătorie a urșilor 
panda povestită de un saxofonist,
26 martie; Spectatorul condamnat
la moarte, 27 martie; Scrisori către Rita, 
28 martie; Cum am dresat un melc
pe sânii tăi, 31 martie.

Teatru de pe Lipscani 
(021.315.89.80/0761.319.819): Testament, 
24 martie; Royal Fashion, 30 martie ; Toți, 
31 martie.

CCUNB (021.336.43.40): Familia Tót, 27 
martie.

Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 
0742.883.771): seară de teatru, joia,
de la 20:00.

Muzee
Muzeul „Grigore Antipa“ (021.312.88.26): 
expoziția „Corpul uman“, între 22 martie 
și 30 iunie.

Film
Cinema Elvira Popescu (0374 125 200): 
Zilele filmului francofon la București: 
Spécial Afrique, 22-28 martie; Acest 
obscur obiect al dorinței, 30, 31 martie.

Centrul ceh (lângă Biserica Rusă): 
lunea de film documentar.

Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 
0742.883.771): Seară de film, miercurea 
de la 20:00.

Muzică
ConCERT Tudor Gheorghe, „Ce-am
avut si ce-am pierdut“, dedicat poetului 
și dramaturgului Marin Sorescu,
1 aprilie, Sala Palatului (021.315.73.72).

Institutul Cervantes (021.210.27.37): 
concert de chitară „Armoniile timpului“, 
27 martie.

M
arți, 5 martie 2013, a avut loc la 
sediul ActiveWatch o conferință 
de presă referitoare la suspenda-
rea de către Tribunalul București 

a Planului Urbanistic Zonal care stabilește tra-
seul drumului expres spre autostrada A1. 

Au fost prezenți domnii Ovidiu Cordoneanu și 
Victor Rausse, membri ai Grupului de Oponență 
a Proiectului Drum Expres Penetrație Ciurel – A1,
Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați 
Bucureștiul, și Dumitru Dobrev, avocatul dom-
nului Cordoneanu. 

Proiectul demarat în urmă cu doi ani de 
Primăria Generală a Municipiului București, 
care vizează realizarea așa-numitei penetrații 
Splaiul Independenței – Ciurel – autostra-
da A1, este contestat de la bun început de 
cetățenii ce locuiesc în zona care va fi afec-
tată de acesta. Construcția drumului expres a 
avut la bază o autorizație de construcție emi-
să în regim de urgență, care a fost anulată în 
instanță în august 2012. Autorizațiile în regim 
de urgență se emit în mod legal numai pentru 
situații de calamități naturale, a explicat avo-
catul Dumitru Dobrev.

Joi, 28 februarie, Tribunalul București a sus-
pendat PUZ care stabilește traseul proiecta-
tului drum expres, la cererea domnului Ovidiu 
Cordoneanu. 

În cadrul conferinței de presă, cetățenii din 
Grupul de oponență au prezentat motivele pen-
tru care se opun acestui proiect. În primul rând, 
traseul autostrăzii vizează direct proprietățile lor, 
iar acest lucru nu se va face pentru un beneficiu 
public evident. Domnul Victor Rausse a arătat 

că proiectul Penetrație Splai – A1 nu descarcă 
Bulevardul Iuliu Maniu și, deci, nu fluidizează 
traficul, așa cum susține primăria. În al doilea 
rând, ca o chestiune de interes public general, 
drumul expres urmează să treacă la o distanță 
foarte mică de Uzina de Apă Roșu, care alimen-
tează cu apă potabilă Bucureștiul, existând un 
risc major de poluare cu smog, iar în al treilea 
rând, proiectul va fi unul foarte costisitor, deoa-
rece primăria nu are banii necesari pentru el și 
se va împrumuta de pe piața bancară pentru re-
alizarea acestuia. 

Domnul Victor Rausse a prezentat variantele 
alternative de traseu pe care Grupul de Oponență 
le-a propus Primăriei București, fără ca aces-
tea să fi fost luate în considerare: străpunge-
re Strada Preciziei, strada Liniei și Bulevardul 
Timișoara, variante mai ieftine și mai eficien-
te de descongestionare a traficului din zonă. 
Afirmațiile cetățenilor sunt susținute și de singu-
rul studiu de trafic făcut vreodată pentru acest 
proiect, realizat de o companie japoneză în anul 
2000, care apreciază ca nerecomandabil exact 
traseul pe care dorește Primăria București să-l 
urmeze drumul expres. Cetățenii acuză interese 
imobiliare în zonă, deoarece PUZ-ul prevede, 
pe marginea acestui drum expres, construirea 
de clădiri de 14 etaje. 

În final, dl Nicușor Dan a salutat înființarea 
Grupului de Oponență, apreciind că este ab-
surd și regretabil că, în loc ca Primăria să 
îmbunătățească viața cetățenilor și să vină în 
întâmpinarea nevoilor lor, dimpotrivă, cetățenii 
sunt nevoiți să se organizeze pentru a comba-
te primăria. 

Publicație editată 
de un grup 
de voluntari:
Mihaela Butacu
Luminița Corneanu
Bogdan Franovici
Dan Ghiță
Teodor Pricop
Ioana Simionescu
Alina Stănculescu

Locuitorii din zonă au venit cu temele făcute.
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