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	 	Ei	bine,	aflaţi	că...
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În luna aprilie a anului 1857 este introdus 
în București iluminatul public cu lămpi cu pe-
trol lampant produs de „Fabrica de gaze“ de 
la Ploiești, prima de acest fel din lume, inau-
gurată de Marin Mehedințeanu în același an. 
Bucureștiul devenea primul oraș din lume ilu-
minat în acest fel. Lichidul era incolor, inodor, 

ardea cu flacără luminoasă de formă și in-
tensitate constante, nu făcea fum, nu produ-
cea cenușă sau alți compuși. Se întâmpla în 
București, înaintea marilor orașe ale lumii.

La început, sistemul de iluminare era alcătuit 
din 1000 de lămpi cu gaz.

Câinii fără stăpân
Citiți în pagina 2
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Așteptăm sugestiile și comentariile dvs. pe pa-
gina web (www.infobdb.ro) și pe cea de Facebook 
(www.facebook.com/BunaDimineataBucuresti).

(Surse de informare: S. Chinny Krishna - publi-
sher; The Blue Cross of India; Studiul Organizației 
Mondiale a Sănătății împreună cu World Society 
for the Protection of Animals).

înregistrare și marcaj), completate de educare 
și supraveghere. 

Rata de înmulțire este mult mai rapidă de-
cât capacitatea autorităților de a prinde și omorî 
animalele, și crește proporțional cu rata omo-
rârii. Chiar dacă s-ar reuși exterminarea a 
50% din populația canină, tot nu ar rezulta ni-
mic mai mult decât îmbunătățirea condițiilor de 
înmulțire și supraviețuire a celeilalte jumătăți ră-
mase și, implicit, dublarea spațiului disponibil și 
a cantității de hrană.

Astfel, în București, în anul 2001 erau 80.000 
de câini. În perioada 2001- 2007, Administrația 
pentru Supravegherea Animalelor București 
a raportat capturarea și eutanasia a 144.339 
de câini.

       2001…47 916 câini eutanasiați    
2002…33 650 de câini eutanasiați    
2003…10 159 de câini eutanasiați
2004…13 602 câini eutanasiați    
2005…14 418 câini eutanasiați
2006…13 236 de câini eutanasiați
2007 …11 361 de câini eutanasiați

Bugetul cheltuit a fost de 9 milioane de euro. 
Rezultă că pentru eutanasia unui câine s-au 
cheltuit peste 60 euro, în timp ce o sterilizare 
costă 20 euro. În prezent, se estimează că în 
capitală trăiesc aproximativ 40.000 de câini fără 
stăpân. Dintre aceștia, aproximativ 60% sunt 
deja sterilizați.

Pe parcursul celor 7 ani, plecând de la cei 
80.000 de câini existenți în anul 2001, au fost 
omorâți 144.399, alți aproximativ 50.000 au 
murit din cauze naturale (bătrânețe, boli, acci-
dente) iar numărul lor s-a redus la 40.000. Se 
observă clar că rata înmulțirii și supraviețuirii 
crește o dată cu rata omorârii. Metoda sterili-
zării masive și rapide micșorează drastic rata 
de înmulțire, în timp ce procentul deceselor din 
cauze normale rămâne constant. În fapt, scă-
derea populației canine de la 80.000 la 40.000 
a fost cauzată de sterilizarea „pe alocuri“ făcu-
tă de diverse asociații și persoane particulare.

Sursele problemei
Indiferent că iubim animalele sau nu, cu 

toții suntem de acord că avem o problemă în 
București cu câinii fără stăpân. 

Sursele acestei probleme au fost, inițial, de-
molările din anii ’80. Cartiere întregi de case au 
fost rase, în locul lor au apărut blocuri, iar câinii 
au rămas pe străzi. Problema s-a cronicizat ul-
terior, din cauza indiferenței autorităților față de 
înmulțirea necontrolată a acestor câini, rămași 
fără stăpân. 

Cauza actuală, și cea mai ignorată, a apariției 
câinilor fără stăpân este abandonul puilor de 
către persoanele care locuiesc preponderent 
la curte și care, în loc să-și sterilizeze anima-
lele, le lasă să-și urmeze instinctul. Este vorba, 
apoi, de abandonul câinilor de apartament: oa-
menii cumpără animale de companie fără să-
și dea seama ce implică îngrijirea acestora, iar 
ulterior le abandonează. 

Există, de asemenea, câțiva factori care con- 
tribuie la amplificarea fenomenului, precum lip-
sa de responsabilitate a stăpânilor care își lasă 
câinii necastrați liberi pe străzi, gestionarea ine- 
ficientă a problemei câinilor comunitari ori obi-
ceiul oamenilor de a hrăni generații întregi de 
pui proveniți de la cățeaua blocului, în loc s-o 
sterilizeze.

Controlul reproducerii: sterilizarea
Deși pare cea mai lentă metodă, controlul re-

producerii este singura soluție care s-a dovedit 
eficientă pe termen lung în cazul unei popu- 
lații mari de animale fără stăpân. Metoda este 
simplă și are numeroase avantaje. Controlul 
reproducerii presupune: prinderea animalelor, 
deparazitarea, vaccinarea și sterilizarea lor, 
identificarea și marcarea într-un mod vizibil de 
la distanță, apoi eliberarea acestora în locul 
de unde au fost capturate.

Anunțarea unui program de sterilizări crește 
eficiența prinderilor, căci iubitorii de animale 
vor ajuta echipajele sau vor duce chiar ei câinii 
la cabinet, pentru sterilizare. Apoi, vaccinarea 
elimină riscul producerii unor boli periculoase, 
cum este rabia. În plus, în urma sterilizării, agre-
sivitatea câinilor va scădea drastic, căci, de obi-
cei, agresivi sunt masculii în perioada de montă 
sau femelele cu pui. 

Dovezi științifice
Tratate de specialitate, inclusiv concluzii-

le Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), re-
comandă aplicarea unui program de control al 
reproducerii și nu adoptarea unei soluții radica-
le, inumane, scumpe și, cel mai grav, ineficiente, 
precum eutanasierea. Cercetările conduse de 
OMS în perioada 1981-1988, în cadrul progra-
mului de luptă împotriva rabiei umane și cani-
ne din țările în curs de dezvoltare, au arătat că 
programele de eliminare a câinilor fără stăpân 
prin prinderea și eutanasierea lor sunt ineficien-
te și costisitoare. Ele nu atacă originea proble-
mei, care este ritmul ridicat al reproducerii. Prin 
urmare, controlul populației canine se bazea-
ză prioritar pe: sterilizări, vaccinări (implicând 

Cabinete veterinare care sterilizează gratuit câini comunitari
în baza unui acord cu PMB (conform aspa.ro): 
Denumire cabinet Adresă Telefon

S.C. Gălbinașu Vet S.R.L. Str. Simon Bolivar nr. 10, sector 1 0723 518 625
S.C. Flipper Trading Co S.R.L. Str. Dinicu Golescu nr. 14, sector 1 0723 268 704
S.C. Heras Clinic Vet B-dul Gloriei nr. 26, sector 1 031 105 53 05
Nobil CIA Vet Str Carpenului nr 35, sector 1 021 221 30 08
S.C. Vet Help 2001 S.R.L. B-dul Dacia nr. 136, sector 2 021 211 25 64
S.C. Sturzu Er Trick S.N.C. Str. Ciochina nr. 1, bl. 25, sc. 3, ap. 31, sector 4 0722 649 148
S.C. Eagle Vep Str. Sg. Ghe. Condurache nr. 23, sector 4 0727 040 661
Flamingo Vet Str Șoimuș nr 19, sector 4 0721 245 280
Adary Vet Str Lalosu nr 56, sector 4 0723 247 411
Bimbo Vet B-dul C-tin Brâncoveanu 132, bl. 3, parter, sector 4 0744 369 600
S.C. Vet Magic Șos. Alexandriei nr. 142, sector 5 0721 237 566
S.C. Biovet Farma S.R.L. Str. Mihail Sebastian nr. 211 C, sector 5 021 410 34 69
S.C. Onevet Gruo S.R.L. Str. Uverturii nr. 96, sector 6 021 430 38 12
S.C. Lamy Vet S.R.L. B-dul Timișoara nr. 69, bl. C13, sector 6 0723 371 499
Sanita Vet Aleea Topoloveni 2, bl. A1, sc. D, ap. 51, sector 6 0744 523 340

Câinii	fără	stăpân 
Roxana Radu  

Analiză cu cap și coadă

Instituția publică responsabilă de pro-
blema dezbătută în articol:

Autoritatea pentru Supravegherea și Pro- 
tecția Animalelor: Str. Șelari nr. 4, sector 3

Contact: 021 312 95 55
www.aspa.ro, relatiicupublicul@aspa.ro
Important! Această instituție gestionează 

un program de sterilizări gratuite pentru câi-
nii comunitari din București. Pentru a sesiza 
prezența unui câine nesterilizat, sunați la:

Telverde: 0800 827 722
Organizații neguvernamentale:
Asociația pentru Protecția Animalelor ROBI: 

derulează propriul program de sterilizări gratuite
Contact: Marilena Cristian (președinte)
www.4animals.ro, robi_mydog@yahoo.com, 
asociatia.robi@gmail.com

Vier Pfoten România
Str. Maica Alexandra nr. 24, sector 1
Tel: 021 311 25 98. Programare pentru ste- 

rilizări: 021 316 77 31.
www.vier-pfoten.ro; office@vier-pfoten.ro
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Elvira	Popescu
actriță, directoare de teatru, contesă
Ioana Simionescu

Săptămâna	„Şcoala	altfel“, 
în	Bucureşti
Cristina Stan

Știri
 ■ Bicicliștii din București nu vor pis-

te pe trotuare și au făcut o plimbare 
până la Primăria Municipiului București, 
mărșăluind simbolic, pe biciclete

Peste 4200 de bicicliști au participat, pe 
23 martie, la un marș de protest pe două 
roți, ca răspuns la declarațiile primarului 
Sorin Oprescu privind trasarea noilor pis-
te de biciclete tot pe trotuare, în condițiile 
în care 80% din vechile piste, realizate în 
2008 și 2011, au fost declarate ilegale de 
către Poliția Rutieră, anul trecut, fiindcă pu-
neau în pericol siguranța bicicliștilor și a 
pietonilor. Mai mult, pentru amenajarea pis-
telor, Primăria Capitalei, prin Administrația 
Străzilor, a plătit 11 milioane de euro (aprox. 
150.000 euro/km, mai mult decât un kilo-
metru de autostradă în Bulgaria).

Sub deviza „Nu vrem piste pe trotuar!“, 
bicicliștii au cerut mutarea acestora pe ca-
rosabil. 

Contrar părerilor neavizate, studiile inter- 
naționale au demonstrat deja că prezența 
bicicliștilor în trafic scade raportul dintre nu-
mărul de accidente și numărul de utilizatori 
ai pistelor, șoferii devenind mai responsabili. 
În Râmnicu Vâlcea și Sibiu, singurele orașe 
din România cu benzi pentru biciclete ex-
clusiv pe carosabil, nu s-a înregistrat până 
acum nici un deces în accidente asociate 
cu aceste marcaje. Decongestionarea tra-
ficului și scăderea poluării reprezintă alte 
beneficii majore ale încurajării mijloacelor 
alternative de transport.

Ca urmare a acțiunii de protest, Primăria 
a acceptat să colaboreze cu ONG-urile din 
domeniu la un studiu de oportunitate pen-
tru dezvoltarea unei rețele de piste pentru 
bicicliști, pe axele N-S (Piața Presei – Piața 
Sudului) și E-V (Militari – Colentina). 

 ■ Și bucureștenii au protestat contra 
exploatării gazelor de șist

Manifestații de protest contra exploa-
tării gazelor de șist prin metoda fractură-
rii hidraulice au avut loc în data de 4 aprilie 
2013, în peste 30 de orașe din țară. Ieșiți 
în Piața Universității, bucureștenii s-au ală-
turat evenimentului național, exprimându-și 
îngrijorarea față de riscurile acestei meto-
de de exploatare pentru mediu și economie 
(cutremure, contaminarea apelor potabile 
și subterane, soluri radioactive, afectarea 
florei și faunei) și pentru sănătatea umană 
(afecțiuni respiratorii, de piele și ale siste-
mului nervos, cancer), mai ales că zonele 
pe care se dorește forarea acoperă aproa-
pe 70% din teritoriul României.

 ■ În luna mai este celebrat Bucureștiul 
Interbelic

Balul Bucureștiului Interbelic, aflat la a 
IV-a ediție, își așteaptă invitații joi, 23 mai, 
în sălile Bizantină și Gotică din faimosul pa-
lat al Cercului Militar Național. Evenimentul 
cultural-artistic, organizat de Fundația 
Calea Victoriei, face parte din mai ampla 
manifestare de inspirație interbelică nu-
mită „Luna Bucureștilor“. Costumațiile din 
anii ’20, muzica interbelică și momente-
le de teatru vor conduce participanții îna-
poi în timp, în vremurile pline de farmec ale 
Micului Paris. Biletul de participare la bal 
costă 170 de lei.

Doamnele Bucureștiului 

Elvira Popescu a rămas o figură de seamă în 
istoria teatrului de comedie francez. Exotismul ac-
centului său, alura sa când imperială, când ami-
cală și mai ales simțul comediei, au marcat timp 
de 45 de ani scena pariziană „de bulevard“. S-a 
născut în București, la 10 mai 1894, iar talentul 
său de imitatoare se vădește timpuriu. Absolvind 
Școala de teatru, iat-o actriță a Teatrului Național 
București la 16 ani, iar la 20 jucând un rol prin-
cipal (TNB, 1916). Urmează căsătoria cu acto-
rul Ion Athanasiu, nașterea fiicei Tatiana, apoi în 
ritm accelerat joacă în mai multe filme, piese de 
teatru, preia direcția artistică a teatrului Excelsior 
(1919), fondează Teatrul Mic (1921), divorțează 
și se recăsătorește cu Ion Manolescu-Strungă, 
ulterior ministru al industriei în 1934, decedat în 
1951, în închisoarea de la Sighet.

În 1924, Elvira Popescu lasă totul în urmă 
și pleacă la Paris, acceptând rolul principal în 
piesa „Verișoara din Varșovia“, la invitația cu-
noscutului autor Louis Verneuil. Primul rol pari-
zian este un triumf care nu se va dezminți, așa 
încât în spatele cortinei va fi poreclită „Porte-
bonheur“, făcând un succes din fiecare piesă 
în care a jucat. Cei mai renumiți autori de vo-
deviluri scriu piese pentru ea, presa o numește 

„Nôtre dame du boulevard“. 34 de filme și 
20 de piese, dintre care una ajunsă la 2 000 
de reprezentații, constelează traiectoria aces-
tui „monstru sacru“, distins în 1987 cu Premiul 
Molière, pentru întreaga carieră! În 1960, Elvira 
Popescu se instalează la Mezy, în superba casă 
construită de arhitectul Mallet-Stevens pentru 
modistul Poiray. Sacha Guitry vorbea de o actriță 
„colosală“, care „nu e franțuzoaică, dar e parizi-
ancă“. Atât de pariziancă, încât al treilea soț o 
face contesă. La Paris, numele ei a fost dat uneia 
dintre sălile teatrului Marigny, pe care l-a condus 
timp de 9 ani, după cum a condus și Théâtre de 
Paris, timp de 13 ani. În București, sala de cine-
ma a Institutului Francez perpetuează memoria 
celei mai franțuzoaice dintre actrițele românce.
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La început de aprilie, Bucureștiul a tot forfo-
tit de grupuri de copii, mai mici sau mai mari. 
Au fost pe ici, pe colo, mai gălăgioși ca nicio-
dată, entuziasmați, așteptând să intre la mu-
zee sau plimbându-se prin parc. Nu, nu au 
chiulit toți de la școală, ci au fost la „Școala 
altfel“, proiect național desfășurat între 1 și 5 
aprilie. Cu această ocazie, elevii participă la 
activități prin care pot învăța într-o manieră 
neconvențională.

Fiind elevă înscrisă în program, am avut 
o surpriză plăcută la „Ziua porților deschi-
se“ de la Facultatea de Litere. Am rămas im-
presionată atât de arhitectura interioară a 
clădirii, cât și de turul interactiv al facultății, 
realizat de o studentă din anul II. Dar cea mai 
frumoasă parte a turului a fost un seminar 
deschis despre copilărie de-a lungul istori-
ei, prilej cu care am putut gusta o fărâmă din 
viața unui student.

Apoi au urmat vizitele la muzee, un curs de 
prim-ajutor ținut de voluntari ai Crucii Roșii, 
un salon de creație poetică la Universitatea 
„Dimitrie Cantemir“, vizionarea unui film la 

Institutul Francez și un tur istoric al orașului. 
Mi-aș fi dorit să particip la cât mai multe 
activități, dar timpul s-a scurs prea repede. 

Din povestirile unor prieten și colegi, am 
aflat cum a fost la alte evenimente. Unii au 
participat la un proiect despre inovare socia-
lă în cadrul Junior Achievement (pe parcur-
sul căruia a trebuit să se propună idei pentru 
dezvoltarea durabilă a societății), alții au fost 
pe 4 aprilie la un concert caritabil în clubul 
Kulturhaus, la care biletul de intrare consta 
în donarea unei cărți pentru bibliotecile din 
trei școli defavorizate din Dâmbovița. Cei mai 
norocoși au putut vizita Palatul Parlamentului, 
3000 de liceeni au participat la „Marșul anti-
drog“ pe 4 aprilie, copiii din două grădinițe au 
vizitat fabrica unei mari firme de lactate și au 
învățat cum se transformă laptele proaspăt în 
iaurt, iar elevii pasionați de natură și ecologie 
au plantat copaci, susținuți de voluntarii de la 
„Let’s do it, România!“.

Ce mai, a fost o săptămână plină, frumoa-
să, educativă și, cel mai important, distractivă! 
Pentru o săptămână, Bucureștiul a întinerit.
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Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea.

Proiectul	care	bagă	
pietonii	în	pământ
arhitect Matei Damian, APB – Arhitecții Pentru București

Dezbaterea a fost organizată ca urmare a 
solicitărilor venite din partea unor organizații ne- 
guvernamentale și a comentariilor publicate de 
cetăţeni pe site-ul PMB.

Proiectul prezentat și susținut de Primăria 
Municipiului București ridică patru probleme de 
fond: de respect față de proprii cetățeni, de opor-
tunitate, de soluție arhitecturală si de încadrare 
într-o viziune generală. Să le luăm pe rând.

 
A. Respectarea propriilor cetățeni 
și a regulilor europene 
Pentru intervențiile majore în oraș, statele mem-
bre ale Uniunii Europene au prevăzut câteva 
reguli elementare, care se referă în special la 
consultarea cetățenească, la transparența de-
cizională, la concurența loială între proiectanți 
și la implicarea societății civile, de fapt a utili-
zatorilor spațiului supus schimbării. Practic, un 
proiect de reconfigurare urbană a unei piețe im-
portante din oraș se face cu respectarea urmă-
torilor pași:

1. Mediatizarea intenției primăriei de a rea-
menaja o piață publică, concomitent cu ape-
lul lansat cetățenilor de a aduce comentarii în 
acest sens. Începe dezbaterea publică.

2. Lansarea temei de proiectare, parte inte-
grantă a unui concurs public de idei.

3. Jurizarea independentă, în cadrul căreia 
profesioniști în domeniu evaluează proiectele 
depuse si declară câștigătoare soluția optimă.  

4. Dezbaterea publică pe proiectul câști-
gător. Se prezintă soluția aleasă, cetățenii fiind
invitați să-și exprime punctul de vedere și să facă 
eventuale sugestii. Dacă opoziția cetățenilor față 
de proiect este totală, atunci se poate ajunge 
chiar la abandonarea proiectului. 

Așa funcționează lucrurile într-o capitală 
europeană, atunci când în joc se află una din 
piețele centrale ale orașului, de regulă cu valoa-
re simbolică mare pentru cetățeni, cum este fără 
îndoială cazul Pieței Romane. Câte dintre aces-
te puncte s-au respectat la proiectul propus?
 
B. Oportunitatea proiectului   
Justificări de bază ale inițiatorilor, conform hot-
news.ro

1.  „Rezolvarea civilizată a accesului în stația de 
metrou“ este motivația principală a proiectan-
tului. Este un argument de-a dreptul hazliu... 
Suntem așa de înstăriți noi, bucureștenii, încât 
ne permitem să plătim 15.000.000 de euro pen-
tru a „face civilizată“ o intrare la metrou, fie ea
și în Piața Romană? 

2. „Fluidizarea traficului în zona intersecției“ 
este motivația principală a Primăriei. Stimați 
domni, un sens giratoriu semaforizat (ca în 
prezent) va rămâne – cu sau fără treceri de 
pietoni pe stradă – un sens giratoriu sema-
forizat! Autoturismele vor sta la aceeași cu-
loare roșie a semaforului, numai pietonii vor fi 
obligați sa orbecăie într-un pasaj subteran ca 
niște cârtițe, fără posibilitatea de a folosi zebra 

de la suprafață. Studiile de trafic la care se 
face referire arată că, prin noua propunere, 
s-ar câștiga câteva minute. Nici măcar cei mai 
înverșunați șoferi bucureșteni nu ar fi de acord 
să plătească 15.000.000 de euro din banii lor 
pentru un minut câștigat ‒ mare atenție! ‒ într-o 
singură intersecție din oraș, urmând ca la urmă-
toarea intersecție să se blocheze din nou.

Nota bene, însuși autorul proiectului a con-
trazis afirmația primăriei, recunoscând că pro-
iectul aflat în discuție „nu este o soluție pentru 
rezolvarea problemelor de trafic.“ Mai este 
așadar proiectul oportun în aceste condiții?

    
C. Proiectul ca soluție de arhitectură 
Calități arhitecturale în viziunea proiectanților, 
conform hotnews.ro

1. „Lumina naturală“. După câte se poate dis-
tinge în planșele publicate, lumina naturală va 
proveni din aproximativ 5% din suprafața totală 
a pasajului, prin urmare nu se poate constitui 
într-un argument principal.

2. „În mijlocul pasajului va fi un luminator, care 
se va putea deschide“. Tocmai aici, sub inter- 
secția cea mai intens circulată și poluată a ca-
pitalei, se propune un „spațiu luminat și ventilat 
natural“. Nu trebuie să fii specialist în domeniu ca 
să-ți imaginezi ce plăcere va fi pentru cetățenii 
din cafeneaua amplasată sub intersecție să-și 
bea cafeaua în noxele provenite de la tobele de 
eșapament și în zgomotul asurzitor al mașinilor 
care vor trece în viteză deasupra capetelor lor. 
Oare cum va arăta luminatorul situat la nivelul 
carosabilului și ce procent de lumină va mai pă-
trunde prin stratul gros de praf după câteva zile 
de trafic intens? 

3. „Spații comerciale și cafenele în pasaj“. 
Aceasta ar însemna, de fapt, compromiterea 
spațiilor comerciale și a cafenelelor de la par-
terul clădirilor din împrejurimi și a relației trecă-
torilor cu acestea. Oferta actuală de la nivelul 
străzii este suficientă.

Care sunt, de fapt, beneficiile aduse de pro-
iect, când singura idee valabilă și care meri-
tă cu adevărat atenție este refacerea zonei de 
vegetație în perimetrul pieței?!
 
D. Lipsa încadrării într-o viziune de 
dezvoltare generală a Bucureștiului

Străzile Bucureștiului se sufocă din cauza 
numărului mare de autoturisme care tranzitează 
orașul, bucureștenii se sufocă la propriu din ca-
uza noxelor, iar administrația locală vine din nou 
cu un proiect punctual, care nu este parte in-
tegrantă a unei viziuni generale. Stimați domni, 
un nou pasaj subteran nu va rezolva nicioda-
tă problemele grave din capitală. Dacă doriți în-
tr-adevăr îmbunătățirea traficului în București, 
alocați toate resursele financiare pentru fina-
lizarea centurii exterioare. Astfel, jumătate din 
premisele de trafic de la care porniți acum vor 
dispărea. Dacă într-adevăr doriți „civilizarea“ 
Pieței Romane, cu aproximativ 20% din bugetul 
de 15.000.000 euro, ați putea începe renova-
rea si restaurarea celor două case de patrimo-
niu „care plâng“, aflate în piață: Casa Nicolae 
Petrașcu, opera marelui arhitect Ion Mincu, afla-
tă într-o stare avansată de degradare, și Casa 
Nanu Mușcel, de lânga ASE, imobil de sfârșit 
de secol XIX, actualmente în paragină.

În luna martie, la primăria capitalei a avut loc o dezbatere publică legată de proiectul 
propus pentru Piața Romană: un pasaj pietonal comercial, cu fante de lumină deschise 
chiar în mijlocul intersecției. Și-au exprimat părerea arhitectul Alexandru Beldiman, 
șef de proiect, membri ai organizațiilor neguvernamentale, arhitecți, locuitori ai orașului. 
Au fost prezentate exemple din alte țări. Concluzia majorității urbaniștilor și arhitecților 
prezenți în sală a fost că pasajul constituie mai degrabă o rezolvare tipică anilor ’60-’70, 
care nu răspunde nevoii actuale de mobilitate și care nu are legătură cu o înțelegere 
contemporană a spațiului urban. Pietonul, nu autoturismul, este pus în primul plan.

Foto: Mircea Galbenu
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Bogăția cea mai mare a omului e modestia.

Titan
Ioana Novac

Bucureştenii, 
alături	de	parcul	IOR
Redacția

Vestea că Parcul IOR din București este în pe-
ricol a început să circule în urmă cu câteva săp-
tămâni, când autoritățile locale au montat acolo 
panouri pe care scria: „Proprietate privată. Teren 
retrocedat“. Este vorba de 12 hectare, care au 
fost retrocedate în anul 2005, reprezentând un 
sfert dintr-unul dintre cele mai mari parcuri ale ca-
pitalei, oficial numit „Alexandru Ioan Cuza“.

Locuitorii din jurul parcului s-au organizat și 
au creat o pagină de Facebook, numită „Prietenii 
Parcului IOR“. Au anunțat că sâmbătă, 13 apri-
lie, vor strânge semnături pentru o scrisoare 
deschisă adresată autorităților, prin care sem-
natarii cer păstrarea terenului ca spațiu verde, 
prin exproprierea în interes public a proprieta-
rului și despăgubirea acestuia. Oamenii se tem 
că verdeața va fi înlocuită de beton, așa cum 
s-a întâmplat în multe alte locuri din București.

La orele prânzului, la intrarea în parc dinspre 
biserica de lemn era plin de lume. Se stătea la 
coadă pentru semnături și s-a stat timp de câ-
teva ore. Organizatorii au anunțat că au adu-
nat spre 800 de semnături. Primarul Robert 
Negoiță a venit să discute cu cetățenii și a pro-
mis că va avea o întrevedere cu reprezentanții 
acestora în perioada următoare.

Prezent în parc a fost și Nicușor Dan, 
președintele Asociației „Salvați Bucureștiul“, 
care a afirmat că, în mod normal, nu ar trebui să 
existe riscul ca pe terenul retrocedat să apară 
construcții în perioada următoare, atâta vreme 
cât legea interzice construirea pe spații verzi. A 
apreciat însă că este de salutat și de încurajat 
demersul cetățenilor, care s-au coalizat pentru 
a menține parcul intact, mai ales că experiența 
a demonstrat că autoritățile nu țin totdeauna 
seama de lege.

La final, o parte dintre cei prezenți au plantat 
un castan în zona retrocedată, ca gest simbo-
lic, cu speranța că acesta va face curând parte 
din parcul IOR.

Vocea 
cetățeanului

Am lansat această rubrică a ziarului nostru 
cu încredere că „vocea cetățeanului“ poate 
deveni un lucru tot mai real și puternic, 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, precum și poziția pe care 
unii locuitori ai orașului o iau față de ele, cu 
mult curaj și responsabilitate civică. 

Despre proiectul pasajului pie-
tonal de la Piața Romană ați putut 
afla detalii în articolul nostru de la pa-
gina 4. Iată și reacția unor bucureșteni 
la anunțul de intenție, denumit „PUZ - 
Modernizare Piața Romană și pasaj pi-
etonal“, publicat pe site-ul Primăriei 
Generale, la adresa http://pmb.ro/ser-
vicii/urbanism/proiecte/proiecte_2.
php?catid=136&.

„Acest proiect este inutil, urâțește 
zona centrală și nici nu ajută la flui-
dizarea traficului pe bd. Magheru, în 
continuare vor fi blocaje la celelal-
te intersecții, Universitate, Galeriile 
Orizont, str. C.A. Rosetti cu Magheru. 
Bani cheltuiți degeaba, șantier în mjlo-
cul orașului pentru mai mulți ani.“

Cosmin N.

„Piața Romană are un flux de pietoni 
mult mai important decât cel de mașini. 
Reprezintă un nucleu vital, comercial, 
studențesc, cultural etc. Pasajul rutier 
nu face decât să omoare acest nucleu, 
punând în prim plan traficul de tranzit, 
în defavoarea spațiului public și a pieto-
nului. Zona are și valoare istorică, aflată 
sub legea patrimoniului, iar pasajul va 
mutila peisajul urban. Sunt contra aces-
tui pasaj! Vă rugăm să prezentați toate 
studiile conexe (sociale, de mediu, eco-
nomice) care fundamentează această 
inițiativă. Doar o estimare de trafic nu 
poate fi acceptată, în contextul unui 
oraș european care își propune să pro-
moveze dezvoltarea durabilă!“

Raluca M.

„În toată lumea se caută exclude-
rea mașinilor din centrul orașelor mari, 
mai ales a capitalelor. Uitați-vă la New 
York, unde primarul Bloomberg a inter-
zis circulația mașinilor pe multe străzi și 
le-a transformat în spații pietonale. Se 
pare că Primăria Bucureștiului trăiește 
încă în secolul al 19-lea! Mai bine s-ar 
renova cel puțin în exterior clădiri-
le de pe Bulevardul Magheru și Calea 
Victoriei.“

Tacu A.

Cartierele Bucureștiului 

Cea mai simpatică fotografie a copilăriei 
mele este micuță, cu zimți rotunzi pe margini. 
Sunt eu, într-o barcă, alături de mama, pe la-
cul din parcul IOR, fericită nevoie mare. Nu-mi 
amintesc mare lucru de pe atunci, însă știu că 
îmi plăcea tare mult să mergem în parc, mai ales 
„dincoace“ de pod, unde era mai frumos ame-
najat decât în partea cealaltă, înspre ștrand. 
Acolo mergeam iarna, căci movilele de pământ 
se transformau în cele mai grozave derdelușuri, 
pe care ne dădeam cu săniuțele.

Am crescut în cartierul Titan, tot aici am 
mers prima dată la film, la cinematograful Gloria 
(care apare încă în lista cinematografelor, deși 
pe afară arată destul de părăginit), unde, pe 
vremuri, trebuia să stai la coadă la bilete. La 
liceul MF3 (denumit oficial A.I. Cuza) au fost fil-
mate secvențe din filmul „Liceenii“. Alte „vede-
te“ ale cartierului au fost, de-a lungul timpului, 
ștrandul „Trei ligheane“, fabricile Faur (fosta uzi-
nă Malaxa S.A.R.) și Republica (fosta Uzină de 
Tuburi și Oțelării „Malaxa“ S.A.R.), sticlăria, dar 
și betoniera, demolată în urmă cu câțiva ani și 
înlocuită de niște blocuri. Numele cartierului a 
fost dat de fabrica de ciment Titan, construită în 
1912, dar care astăzi nu mai există. Puțină lume 
știe că în anul 1935 uzina Malaxa S.A.R. a pro-
dus 93 de locomotive și că aici a fost realizat 

prototipul primei locomotive Diesel de concepție 
românească, intrată în producție în 1938.

Comunismul a ridicat primele blocuri, ce da-
tează de prin anii ʼ50, iar cele mai multe din anii 
ʼ70, când s-a construit masiv, clădirile fiind înde-
site, în vederea dezvoltării orașului și a concen-
trării forței de muncă în apropierea uzinelor „23 
August“, Republica, Policolor și Sticlăriei.

Acum locuiesc în același cartier, care a reușit 
să rămână destul de aerisit, verde și curat. Ba 
chiar în pomii din grădinile blocurilor zărești une-
ori ciocănitori, mierle și câțiva pițigoi. Avem stații 
de metrou și pe bulevardul Pallady, parcul IOR 
este în continuare un punct de atracție pentru 
mulți bucureșteni și, în plus, suntem foarte aproa-
pe de ieșirea la autostrada care ne duce la mare! 
 
Logo: Tea Tomescu

Foto: Bogdan Franovici
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„Vegetaţia	capitalei	este	în	suferinţă!“
Doamna Maria Iulia Catană este inginer hor-

ticultor, cu o experiență de 20 de ani în Grădina 
Botanică „Dimitrie Brândză“ din București și co-
laborator la Facultatea de Arhitectură și Urba- 
nism „Ion Mincu“ la predarea specialităților 
dendrologie, floricultură, tehnica plantării. Am 
stat de vorbă cu domnia sa despre importanța 
spațiului verde în orașe, despre rolul cetățenilor 
în îngrijirea și protejarea acestuia, despre relația 
dintre spațiul verde și calitatea vieții în București. 

Bună dimineața, București!: Cum arată ve- 
getația din București, din perspectiva unui 
specialist?

Maria Iulia Catană: Vegetația capitalei din 
păcate este în suferință, parcurile și grădi-
nile sunt insuficiente, multe scuaruri nu sunt 
funcționale, cu bănci poziționate în plin soare. 
În schimb, zonele intens circulate, cu intersecții 
mari, sunt bine îngrijite, cu foarte multe flori, dar 
cu niște costuri foarte mari. În multe locuri au 
fost îndepărtați trandafirii, care se păstraseră 
foarte bine și frumos în timp, și au fost înlocuiți 
cu aranjamente florale, care trebuie schimbate 
cel puțin de două ori pe an.

BDB: Ce îmbunătățiri ați aduce aspec-
tului actual al capitalei, din acest punct de 
vedere?

În primul rând, aș proteja mai mult arborii, 
care sunt longevivi și au rolul cel mai important în 
îmbunătățirea mediului urban, prin plantarea go-
lurilor cu specii autohtone rezistente poluării ur-
bane, și, mai ales, prin protejarea celor existenți. 
Sunt numeroase alveole care pot fi refăcute prin 
înlocuirea pământului degradat, împrospătarea 
cu pământ bun și, apoi, plantarea unor specii au-
tohtone, și cu durată lungă de viață.

BDB: Care ar fi…
Speciile de arbori specifice zonei București 

și cu un comportament adaptat sunt: frasinul, 
arțarul, teiul, plopul, carpenul, ulmul, stejarul, fa-
gul, arinul, mesteacănul, salcia, dudul și nucul. În 
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză“ arborii au-
tohtoni sunt ocrotiți corespunzător, deci o sursă 
pentru astfel de arbori există, și încă aproape. 

BDB: Au de suferit arborii în urma poluă-
rii urbane? Au ei destulă apă în București? 

Bucureștiul este un oraș foarte poluat. Pe 
lângă oameni suferă și vegetația, mai ales ar-
borii. Aceștia sunt cei mai expuși noxelor, 
temperaturilor extreme, agresiunii umane și lip-
surilor de pământ cu alveole corespunzătoare, 
iar apa este insuficientă, căci în loc să se ude 
arborii, se spală trotuarul de praf. Efectele se 
pot vedea: arbori uscați sau cu părți masive de 
uscături, bolnavi, cu dăunători și cu răni deschi-
se în trunchi și ramuri. Un simplu exemplu este 
copacul chiar din fața Ministerului Agriculturii – 
ce ironie!

BDB: Ce fel de boli afectează arborii?
Bolile apar în urma atacurilor dăunătorilor (de 

exemplu: păianjeni, păduchii lânoși și țestoși, 
afide, omizile defoliatoare, molia castanului). 
Acești dăunători, prin agresivitatea lor, provoa-
că dezechilibre metabolice și permit pătrun-
derea ciupercilor microscopice, bacteriilor și a 

micoplasmelor în interiorul țesuturilor, provo-
când diverse boli. Castanii sunt atacați de molia 
castanului, un dăunător care este răspândit în 
toată Europa, din păcate foarte agresiv, cu atac 
nocturn prin depunerea ouălor în țesutul frun-
zelor. Larvele consumă frunzele, castanul pier-
zând toate frunzele în plină vară. Toamna, pe 
fondul ploilor, acestea încep să crească și chiar 
înfloresc, consumându-și substanțele de rezer-
vă necesare pentru iernat. Pe perioada iernilor 
suferă din cauza gerurilor și de aici apare deze-
chilibrul metabolic, care duce la rupturi masive 
sau chiar prăbușiri.

BDB: Urina și fecalele animalelor de la ni-
velul rădăcinilor au efecte nocive?

În mod normal, dacă fecalele se strâng în 
punguțe și pomul se udă corespunzător, efecte-
le ar fi nesemnificative. Dar când nu se respectă 
aceste lucruri, atunci se creează un mediu acid, 
care permite dezvoltarea unor agenți patogeni, 
iar aceștia duc la îmbolnăvirea rădăcinilor.

BDB: Ce părere aveți despre toaletarea 
arborilor și, mai ales, de felul în care se face 
ea la noi? 

Arborii au nevoie de o toaletare anuală, pen-
tru a se menține o coroană echilibrată și sănă-
toasă. În funcție de specie, trebuie îndepărtate 
procente diferite din coronament. Prin tăieri, se 
elimină ramurile uscate, bolnave, sau se scur-
tează cele care cresc foarte mult, urmând în 
mod obligatoriu acoperirea rănilor cu mastic. 
ADPL și Primăria se ocupă de toaletarea ar-
borilor, împreună cu câteva firme de alpiniști 
utilitari, pentru intervenții în zonele dificile. Din 
păcate, de foarte multe ori, nu sunt respectate 
recomandările principale în cazul toaletărilor și 
rezultă un aspect dezolant: trunchiuri retezate 
brusc și neacoperite nici măcar cu o peliculă de 
vopsea, pentru o protecție minimă a țesuturilor 
împotriva pătrunderii ciupercilor microscopice, 
tăieri de ramuri doar pentru a face loc cablurilor 
electrice sau eliminări de arbori maturi, pentru 
a pătrunde mai multă lumină în apartamentele 
de la parter.

BDB: Ce părere aveți despre aliniamentul 
stradal din zona Universitate? Cum o duc 
arborii plantați? Alegem arbori în alveole cu 
pământ la sol sau în jardiniere? 

Această arteră este foarte aglomerată, cu un 
trafic foarte intens. Aici ar trebui să se dea o 
importanță foarte mare arborilor stradali, apli-
când tehnologia de cultură corespunzătoare 
unei zone dificile. Mai trist este că, deși avem 
și aici alveole cu pământ, autoritățile au preferat 
să cheltuiască banii publici pe arbori în ghive-
ce, care sunt greu de întreținut, necesită îngrijiri 
speciale și nu rezistă în timp.

BDB: Care este diferența între un arbore 
de pepinieră și unul crescut în mediu natu-
ral, din sămânță, în pădure? 

În primul rând, diferența este la nivelul rădă-
cinii. Cel crescut natural are rădăcina pivotantă, 
aspect foarte important pentru viitorul arbore în 
nutriție și diminuarea riscului de prăbușire, con-
ferindu-i o creștere mult mai rapidă și viguroa-
să. Arborele din pepinieră are nevoie de un timp 

pentru acomodarea sistemului radicular în noul 
mediu, necesită ingrijirile corespunzătoare de 
udare, fertilizare, tutorare și duce la întârzierea 
creșterii în acest interval de timp, procentul de 
prindere și  supraviețuire fiind destul de mic.

Vegetația orașului este și responsabilitatea cetățenilor. 
Nu este suficient ca administrația să planteze, trebuie 
să și întrețină, iar noi să respectăm viața plantelor 
și să le protejăm, fie că este vorba de grădina 
de la bloc, de arborii de pe strada noastră, 
de parcuri sau de florile de la pervazul locuinței.

Un interviu de: 
Raluca Genoiu, Gabriela Iordan

Foto: Dana Lupașcu

Interviu cu doamna Maria Iulia Catană, inginer horticultor

Și dvs. puteți contribui, adresându-vă insti- 
tuțiilor statului responsabile și ONG-urilor:

Administrația Domeniului Public
Sector 1: 021 319 32 58; 021 319 32 63, 

secretariat@adp-sector1.ro
Sector 2: 021 252 77 89, 

office@adp2-bucuresti.ro
Sector 3: 021 346 33 34; 0744 302 605; 

adpbsa@yahoo.com
Sector 4: 021 332 10 14; 0732 320 953
Sector 5: 021 412 00 76, 021 412 00 79
Sector 6: 021 410 25 50; 021 410 09 57; 

021 410 16 81; contact@adpdu6.ro
Agenția pentru Protecția Mediului 

București: 021 430 66 77; 021 430 12 37;
 office@apmbuc.anpm.ro

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement București: 021 224 58 60; 
office@alpab.ro 
Organizații neguvernamentale pentru 
protecția mediului:

Eco-civica: 021 642 64 78; 0727 098 853
Ecopolis: 021 319 49 31; 

echipa@ecopolis.org.ro
Coaliția pentru Mediu: tel.: 021 319 49 31; 

secretariat_coalitie@ecopolis.org.ro
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Cum	am	pierdut 
mănăstirea	Văcăreşti (II)
Marius Ionescu, istoric, arhitecturasiurbanisminromania.blogspot.ro

A
rhitectul G.M. Cantacuzino afir-
ma despre Mănăstirea Văcărești 
că este cea mai izbutită ctitorie 
ortodoxă din părțile de răsărit ale 

Europei, reprezentând o adevarată chinte- 
sență a spiritualității medievale românești. 
Autoritățile comuniste de la sfârșitul anilor ʼ80 
au considerat că nu este altceva decât un im-
pediment în dezvoltarea orașului, fiind demolată 
spre a construi fie un tribunal, fie o imensă 
sală de sport. Bucureștenii anului 2013 au uitat 
această construcție măreață, pășind agale prin 
marele centru comercial zidit peste altarul fos-
tei biserici. De ce o asemenea creație minunată 
a fost dată uitării de către locuitorii capitalei? 
De ce a fost demolată în mod gratuit și abuziv? 
De ce nu este menționată prea des atunci când 
se discută despre demolările din anii ̓ 80? Poate 
o parte dintre răspunsuri pot fi date chiar de isto-
ria acestui reper al arhitecturii românești.

În numărul trecut, am povestit prima parte 
a istoriei mănăstirii, iar acum ajungem cu firul 
anilor la 1848, când liderii revoltei sunt închiși 
în chiliile Văcăreștiului pentru o vreme, fiind 
ales acest loc din pricina incendiului din 1847, 
care a distrus aproape tot Bucureștiul medieval, 
implicit și vechea pușcărie. Două decenii mai 
târziu, în timpul domniei lui Cuza, aceasta este 
trecută în proprietatea statului și transformată în 
penitenciar, ieșind definitiv din conștiința publică.

În timpul celui de-al doilea război mondial, 
Nicolae Ceaușescu este închis vremelnic la 
Mănăstirea Văcărești. Unele legende urbane 
afirmă că acesta ar fi fost motivul mâniei sale 
asupra mănăstirii, de aici trăgându-i-se sfârșitul 
ctitoriei lui Mavrocordat. Seria de filme „Brigada 
Diverse“, realizată între 1969 și 1972, notează 
un aspect interesant despre Văcărești. Cei trei 
amici plecați în Bucovina fără să știe că sunt 
complicii unui hoț de icoane, vorbesc între ei și se 
bucură că nu mai sunt la „studii“, la Văcărești. Tot 
în cursul acestui film, unul dintre milițieni prinde 
un alt hoț, deghizat în călugar, apoi raportează 

către superior că în mod sigur acel călugar și-a 
făcut ucenicia la Văcărești. Deși îndoctrinate 
ideologic, aceste filme au fost făcute în timpul 
relaxării regimului comunist, din anii 1962-1975, 
când cenzura îngăduia prezentarea unor as- 
pecte mai puțin pozitive din societatea româ- 
nească. De asemenea, scena asasinării unor 
comuniști din închisoare de către legionari, din 
filmul „Un comisar acuză“ (1973), a fost filmată 
tot la Văcărești, întărind și mai mult faptul că 
această mănăstire nu era privită altfel decât ca o 
simplă închisoare înzestrată cu biserică.

În 1972, închisoarea este desființată. Direcția 
Monumentelor Istorice reușește să includă mă- 
năstirea, începând cu anul 1974, într-un vast 
program de renovare, urmărind să transforme 
Văcăreștiul într-un muzeu al credinței religioase 
românești medievale. Imediat după cutremurul 
din ʼ77, au fost sistate și lucrările de consolidare 
și renovare, schelele îmbrăcând mănăstirea 
vreme de câțiva ani.

Anul 1986 schimbă definitv soarta acestui 
lăcaș de cult, căci, în urma unei vizite inopinate 
a dictatorului, se hotărăște demolarea și pre- 
gătirea unui concurs de arhitectură cu scopul 
de a construi un nou sediu pentru Tribunalul 
București. Ulterior, destinația a fost schimbată 
în cea de sală de sport. Cu toate eforturile 
disperate ale unor arhitecți precum Gh. Leahu, 
în anul 1987 nu mai exista nimic din vechea 
mănăstire și deja se turnau fundațiile noului 
tribunal, în laudele scrise de Corneliu Vadim 
Tudor în presa vremii. Până la demolarea sa 
definitivă, în iarna lui 1987, pe acel loc s-au 
filmat scene de război din „Noi, cei din linia întâi“, 
în regia lui Sergiu Nicolaescu, producându-se 
mari stricăciuni. Regizorul a declarat ulterior că 
oricum demolarea începuse deja.

Anii ʼ90 au adus planuri îndrăznețe de re-
constituire ori de zidire pe locul respectiv a unui 
muzeu, dar nimic nu s-a concretizat. În schimb, 
capitalismul a câștigat, prin construirea întâi 
a unui bazar și, ulterior, a unui mare centru 
comercial. Din stradă, din Șoseaua Văcărești, 
tot ce a mai rămas din mănăstire este o scară 
din piatră, care cândva urca dealul către turnul 
de acces. Astăzi duce către un bazar unde 
poți cumpăra pantofi sport marca „Adidos“ sau 
replici chinezești ale iPhone 5. Alte câteva resturi 
de coloane sau fresce se găsesc împrăștiate 
printr-un șopron din curtea Palatului Mogoșoaia 
ori prin beciul Muzeului Cotroceni.

Lipsa implicării Patriarhiei Române în fa-
voarea acestui monument este cel mai bine 
exemplificată de răspunsul dat de Patriarhul Iustin 
Moisescu lui D.G. Giurescu, când acesta încer-
ca salvarea Văcăreștilor: „Mănăstirea Văcărești 
nu mai aparține de multă vreme bisericii. A fost 
timp de 100 de ani închisoare, proprietatea statu-
lui, așa încât chestiunea este de competența or-
ganelor respective. Ce vrei, tovarășe Giurescu, să 
se facă închisoare din nou? Să se restaureze cum 
a fost închisoarea? Refacerea întregului complex 
ar costa mult, mai mult decât Centrul Civic. Să ter-
minăm, de asemenea, cu exagerările, spunând că 
ansamblul de pictură de la Văcărești este unul din 
cele mai mari din sud-estul Europei."

 
 

Întoarcerea lui Arpagic, Ana Blandiana 
Lectura: Mariana Mihuț
Humanitas Multimedia, 2011

Așa-i că vă plac pisicile, iar pe internet nu 
ratați nici un videoclip cu mâțe trimis de 
prieteni? Și dacă am ghicit, și dacă nu, pe 
Arpagic tot trebuie să-l cunoașteți. Este 
unul dintre cei mai celebri pisoi din litera-
tura română, creat, prin anii ʼ80, de Ana 
Blandiana. Cartea e una deja devenită 
clasică, potrivită și pentru părinți, și pen-
tru copii. Audiobookul despre care vorbim 
e o modalitate foarte comodă de a face 
cunoștință cu Arpagic: vocea caldă, mater-
nă a actriței Mariana Mihuț recită pentru noi 
poeme din volumele Întâmplări din grădina 
mea, din 1980, și Alte întâmplări din grădi-
na mea, din 1987. Imaginați-vă că sunteți în 
mașină și ascultați: „De câteva nopți/ A în-
ceput să șoptească și să se repete/ Că prin 
sat circulă, ca niște hoți/ Două lumini cam 
suspecte.// Și cum nimeni nu știe să țină/ 
Un secret atât de mic,/ S-a aflat că produ-
cătorul de lumină/ Este Arpagic.“

Bobo Burlăcianu, Ada Milea, Cristi Rigman, 
Alcool, după Ion Mureșan, 2013
Dacă v-am pierdut cu numele din titlu, re-
capitulăm: Bobo de la „Fără zahăr“, pe 
Ada Milea o știți, Cristi Rigman e vocalist 
și percuționist, iar Ion Mureșan, ei bine, Ion 
Mureșan e considerat unul dintre cei mai 
valoroși poeți români în viață, iar cartea 
Alcool, ultimul său volum, a fost premiat de 
Uniunea Scriitorilor în 2010. Nu ne-ntrebați 
pe noi de ce n-ați auzit de Ion Mureșan 
dacă tot e așa mare, că nu noi îl dăm pe 
Gigi Becali la jurnalul de știri. Partea bună 
a poveștii e că trei artiști tineri s-au apucat 
să transforme poemele din cartea Alcool în 
cântece, au adaptat puțin textele și-a ieșit 
o minunăție de album. Dacă vreți să vă 
convingeți, găsiți pe portalul Liternet.ro câ-
teva fragmente de melodii. Noi, aici, ne limi-
tăm la un poem ca atare: „Și a fost seară./ Și 
a fost dimineață./ Dar asta a fost demult./ Și 
o singură dată.“ (Facerea lumii)
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Ziarul nostru este distribuit 
în: librăriile Bastilia, Cărturești, 
Humanitas și Kiralina, teatrele 
Godot Cafe, Nottara, Mic, 
Foarte Mic, de Comedie, 
Excelsior, Bulandra, Național, 
ArCuB, Clubul Țăranului, 
Carol 53, Green Hours Jazz 
Café, OTA, Dianei 4, Biblioteca 
Universității Spiru Haret, 
Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism Ion Mincu, Institutul 
Cervantes, Centrul Ceh, Anthony 
Frost English Bookshop, Subsol 
Bar, CCUNB.
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Unde ne simțim bine?
Dans

Teatrul Odeon (021 314 72 34): Șaraiman –
dans contemporan și stand-up comedy 
cu Răzvan Mazilu și Dan Badea, 2 mai.

Evenimente artistice, sportive
Herăstrău (restaurantul Pescăruș): 
la fiecare sfârșit de săptămână: Roaba
de cultură, începând cu mijlocul lunii mai;
Arenele BNR (Str. Dr. Staicovici nr. 42-46, 
021 410 67 59): BRD Năstase Țiriac Trophy, 
22-28 aprilie.

Film
Festivalul Filmului European, 9-11 mai;
Centrul ceh (lângă Biserica Rusă): Lunea 
de film documentar;
Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 0742 
88 37 71): Seară de film, miercurea, de la 
ora 20:00.

Foto
World Press Photo: expoziție itinerantă 
de fotojurnalism, Piața Universității din 
București, 2-26 mai.

Literatură
Noaptea literaturii europene, 29 mai, 
Centrul ceh (lângă Biserica Rusă): Lecturi 
din autori faimoși cehi, ora 19:30.

Muzee
Noaptea Muzeelor, 18 mai;
Muzeul Național Tehnic (Parcul Carol, 
Str. Candiano Popescu nr. 2): Expoziție 
de construcții lego, 16-18 mai;
Muzeul Țăranului Român (021 317 96 61): 
Grădini sătești – ieșirea din iarnă,
18 aprilie-5 mai;
Muzeul Național Cotroceni (021 317 31 06), 
Tia Peltz – linii și culoare, 17 aprilie-2 iunie.

Muzică
EUROPAfest 2013, 9-25 mai;
Green Hours International Jazz Fest 
(ediția a 5-a), 30 mai-2 iunie;
Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești“ 
(021 350 66 19/20): Mogoșoaia Classic 
Fest (festival de muzică clasică),
21 aprilie-26 mai.

Târguri
Romexpo, pavilioanele C1-C5: Salonul 
Internațional de Carte Bookfest,
29 mai-2 iunie;
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ 
(021 317 91 03): Vin Floriile cu soare
și soarele cu Florii, 26-28 aprilie.

Teatru
Teatru de pe Lipscani (021 315 89 80/0761 
31 98 19): Cherchez la femme!, 11 mai, 
19:00; România. Închis pentru inventar,
18 mai, 19:00; Royal Fashion, 25 mai, 19:00;
Teatrul mic (021 314 70 81): Mutter Courage, 
8, 19, 23, 28 mai, 19:00;
Teatrul foarte mic (021 314 09 05): Mă tot 
duc, 12, 22, 28, 29 mai, 19:00;
Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 0742 88 
37 71): Seară de teatru, joia de la ora 20:00.
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Dragi cititori, vă propunem un concurs al cărui 
premiu constă în pâine coaptă în cuptorul unei 
bucătării de bloc, din București, cartierul Titan. 
Pâinea cu maia, fără drojdie, este o pâine simplă, 
cum făceau brutarii înainte să apară drojdia in-
dustrială la plic. Aceasta conține doar făină, apă 
și sare, atât și nimic mai mult. Maiaua este un fer-
ment natural, care se dezvoltă din făină și apă. 
Dospirea pâinii se întâmplă în mod natural, fără 
suplimente și adaosuri chimice și durează în jur 
de 12 ‒ 14 ore.

Pentru a participa la concurs, trebuie să 
menționați trei nume de străzi din București, 
cu rezonanțe brutărești. Vor fi selectați pentru 
tragerea la sorți toți cei care trimit o listă cu trei 
astfel de nume, fără ca depășirea acestei cifre să 
constituie un avantaj. Membrii redacției și cola-
boratorii nu au dreptul de a participa la concurs.

Concurs! Vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail 
redactie@infobdb.ro sau la adresa poștală C.P. 32
O.P. 80, precizând numele dumneavoastră com-
plet și datele de contact (adresă de e-mail și/sau 
număr de telefon). Termenul limită de trimitere a 
mesajelor este 10 mai 2013. Tragerea la sorți va 
avea loc pe 12 mai, iar câștigătorul va fi anunțat 
în numărul următor al publicației noastre, în va-
riantă tipărită și electronică, pe site-ul web și pe 
pagina noastră de Facebook.

Fiecare își dorește o mașină care îi poate da 
libertate de deplasare, comoditate și chiar un 
plus în statutul social. Mașina e un obiect, pre-
cum altele din casa fiecăruia (patul, dulapul, te-
levizorul), doar că ea stă tot timpul în stradă. 

Strada e un bun comun, adică aparține și al-
tora, care poate nu au mașini. E un loc unde 
fiecare are dreptul să se poată deplasa comod, 
în siguranță, acolo unde are nevoie. Totuși, pen-
tru că tot mai mulți dintre noi ne „depozităm“ bu-
nurile personale pe spațiul comun, locurile de 
deplasare sunt tot mai înguste și mai neplăcute 
(atât carosabilul, cât și trotuarele). Dacă posed 
multe obiecte, la un moment dat camera nu îmi 
va mai fi suficientă pentru a le depozita. La fel se 
întâmplă și pe stradă, care nu poate să depozi-
teze toate mașinile. Așa cum nu-mi sparg pereții 
ca să am mai mult loc de adunat lucruri, nici stră-
zile nu se pot și nu trebuie lărgite tot mai mult, ca 
să așezăm din ce în ce mai multe mașini.

Ce facem cu ele atunci? Construim parcări, 
supra- sau subterane. Dar acestea costă și ne-
cesită timp. De aceea trebuie să înțelegem că 
folosirea personală a spațiului public (parcare) 
trebuie plătită – fonduri pe care și administrația 
trebuie să le gestioneze, astfel încât să amena-
jeze aceste spații de depozitare a mașinilor. E 
greșit să credem că dacă avem mașină, e auto-
mat dreptul nostru de a o lăsa oriunde e loc și, 

mai ales, să avem pretenția să fie gratis. Câteva 
reguli simple ne pot face tuturor viața mai bună 
și, mai încet sau mai repede (depinde și de noi), 
lucrurile se vor îmbunătăți.

Există locuri despre care știm că sunt foar-
te aglomerate și că duc lipsă de locuri de par-
care. Acolo renunțăm să mergem cu mașina. 
Folosim bicicleta sau transportul public.

Trotuarele și spațiile verzi nu sunt locuri pen-
tru parcat. Evităm să urcăm mașinile pe locurile 
pentru pietoni sau pe cele înverzite. Mai bine o 
ducem mai departe de locul unde avem nevoie 
să ajungem și revenim pe jos, decât să incomo-
dăm pietonii (și șoferii sunt pietoni) sau să dis-
trugem spațiile verzi.

Plătim taxele de parcare și solicităm admi- 
nistrației publice un program concret și eficient 
pentru construirea de parcări, atât în cartierele 
de locuit, cât și în punctele de interes din oraș, 
dar fără a distruge patrimoniul (așa cum a făcut 
în mod nejustificat în cazul parcării de la Piața 
Universității).

Un loc de parcare gratis este o lipsă de res-
pect pentru restul cetățenilor. Înseamnă că eu 
folosesc abuziv, în interes propriu, un bun pu-
blic, restricționând accesul celorlalți!

Dacă v-a plăcut ce aţi citit şi cum ne-am întâlnit, 
puteți contribui cu o donație în contul:
RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, Agenția Trapezului
Asociaţia Bună dimineaţa, Bucureşti!


