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Ei bine, aflaţi că...
● Parcul R.A.T.B. conține autovehicule care 

sunt prevăzute cu scaune speciale pentru per-
soanele suferinde de insuficiențe respiratorii 
și pentru persoanele cu obezitate? Pentru cei 
cu „greutate“ există un scaun mai lat decât cele 
normale, iar pentru cei cu probleme de respirație 
este montat deasupra scaunului un mic dispozi-
tiv pentru aer condiționat.

● Șoferul unui troleibuz sau autobuz este obli-
gat să încline autovehiculul, pentru a facilita co-
borârea/urcarea persoanelor cu nevoi speciale, 
atunci când călătorii solicită acest lucru prin apă-
sarea butonului pentru persoanele cu handicap.

● Depoul Victoria, pentru tramvaie, datea-
ză din perioada interbelică, când purta numele 
Bonaparte, și este funcțional și astăzi.

București, 24.05.2013
19h00 – 04h00
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„La Murgu“, pălărier de Bucureşti
Cristian Niță (text și foto)

Aruncând o privire peste nomenclatorul me-
seriilor, găsim tot felul de îndeletniciri ce adesea 
ne stârnesc râsul: aburitor de plută, defectolog, 
destrămător, ceaprazar etc. Unele dintre ele 
sunt încă practicate, unele sunt uitate, iar alte-
le chiar dispărute. Astăzi vă propun să vorbim 
despre meseria de pălărier.

Pălărierul era, în perioada interbelică, un 
personaj indispensabil. Astăzi este un personaj 
obscur, dispărut din cotidian; doar cei nostal-
gici mai îndrăznesc să calce pragul atelierului. 
Dar oare mai avem așa ceva în micul nostru 
fost Paris? Cu acest gând am pornit și l-am în-
tâlnit pe pălărierul despre care vă voi povesti. 
Că în București e ultimul sau nu, încă nu am 
cunoștință. Pe strada Popa Tatu nr. 85, în ve-
chea mahala Matache, se află micuțul atelier al 
domnului Murgu Ștefan sau „nea Murgu“, cum 
îi place să i se spună. 

Pălărier domni și dame, 
transformări, mărit‒micșorat, 

spălat și apretat, orice operație

Așa se recomandă micuțul atelier din piața 
Matache. Trecând pragul, ești întâmpinat de 
jobene, calapoade, stofe și de nea Murgu, un 
om elegant în gesturi, în port și în vorbă. Ajuns 
acum la vârsta de 73 de ani, pălărierul Murgu 
este, pur și simplu, un filosof, având în spate 
cei 40 de ani de ucenicie, școală și profesie în 
acest domeniu.

„Nu mai e lumea ce a fost.“
De ucenici sau urmași nici nu se mai pune 

problema, copiii lui au ales alte cariere, în 
funcție, bineînțeles, de cerințele pieței. „Păi ce 
tânăr ucenic mai stă azi să bage mâna în neofa-
lină să-i înghețe, să lucreze cu mizerie adunată 
și cu miros?“ Neofalina este folosită cu precă-
dere de către pălărieri pentru a scoate pete-
le de grăsime din materialele textile, ea fiind 
un amestec de benzen și de benzină ușoară. 
Singurul său ucenic adevărat a fost soția sa, și 
asta până în anul 2007. De atunci nu mai face 
pălării și se ocupă doar de recondiționări și de 
îngrijire. 

„Nu mai am cum să creez. În primul rând îmi 
trebuie femeie la mână, bărbatul nu are mâna 
ei, apoi ai nevoie de o instalație de linie la des-
facere, iar eu nu îmi permit așa ceva.“

Să nu credeți că a recondiționa o pălărie este 
un lucru ușor. Ea se curăță, se spală, se bagă la 
abur, se trage la funie, se usucă, se coase, se 
întoarce la cazan, se modelează, se calcă, apoi 
se apretează. Acest proces destul de complex, 
urmat cu pricepere și cu dăruire, într-un cuvânt 
cu profesionalism, a făcut de-a lungul timpului 
ca nea Murgu să fie căutat de clienți ca maeștrii 
Tudor Gheorghe sau Gheorghe Zamfir, de oa-
meni de cultură ca Dinu Săraru, chiar și de ca-
dre ale securității și ale armatei din perioada 
comunistă.

Pe lângă pălării, nea Murgu a încercat și 
blănărie, dar a rămas la marea sa dragoste: 
„Domnule, pălăria îl definește pe bărbat, îi confe-
ră eleganță și rafinament. Haina și forma pălăriei 
sunt atuurile unui bărbat ce se vrea a fi domn.“

Nea Murgu cu ale sale pălării este o filă de 
istorie a acestui oraș, o filă ce se va rupe oda-
tă cu el: „Câte greutăți și datorii am și am avut, 
când vin dimineața în atelier îmi aprind o țigară 
și parcă intru în altă lume unde uit de tot și toa-
te, cu toate că ușa nu mi se mai deschide cum 
se deschidea odată. O să vin aici până când nu 
voi mai putea !“

Meserii și prăvălii

Europa se află într-un proces accelerat de 
îmbătrânire, iar România nu face excepție de 
la această tendință demografică: în prezent, 
populația vârstnică din România (65+) este de 
15% din totalul populației, și va ajunge în 2030 
la 20,7% din întreaga populație a țării (Eurostat, 
2011). În București, la 1 iulie 2007, vârstnicii re-
prezentau aproximativ 23% din numărul total 
al locuitorilor capitalei (INS – 2008). Această 
proporție mare a seniorilor determină o atenție 
considerabilă pe care societatea ar trebui să o 
acorde vârstei a treia, în ceea ce privește adap-
tarea serviciilor și facilităților pentru persoanele 
în vârstă.

Nevoile persoanelor vârstnice din București 
cuprind atât subzistența (hrană, locuință, îngriji-
re personală) și sănătatea, cât și viața socială – 
participarea la viața societății, desfășurarea de 
diverse activități împreună cu ceilalți, valorifi-
carea experienței de viață și a celei profesio-
nale în activități remunerate sau de voluntariat. 
Astfel, îmbătrânirea activă poate duce la o viață 
împlinită a persoanelor de vârsta a treia.

În acest sens, în București au fost dezvol- 
tate o serie de servicii și facilități pentru per-
soanele vârstnice, atât publice (create de Di- 
recțiile Generale de Asistență Socială) cât și 
private (create de ONG-urile care activează în 
domeniu). Astfel, există cluburi pentru seniori 

(în sectoarele 1, 2, 3, 6) unde vârstnicii pot soci-
aliza și petrece timpul liber, cantine sociale, ser-
vicii de îngrijire socială și medicală la domiciliu, 
precum și centre rezidențiale, unde vârstnicii 
pot fi ingrijiți. 

Îngrijirea la domiciliu reprezintă o modalitate 
prin care se evită instituționalizarea persoane-
lor vârstnice, se menține autonomia lor și crește 
calitatea vieții acestora. În condițiile în care se 
confruntă cu afecțiuni cronice și cu absența 
unei rețele de rude sau prieteni, vârstnicii întâm-
pină dificultăți în activitățile zilnice. Serviciile de 
îngrijire la domiciliu cuprind: prepararea hranei, 
servirea mesei, efectuarea de cumpărături, aju-
tor în plata diferitelor facturi, comunicare, me-
naj ușor, ajutor în efectuarea igienei personale, 
supraveghere pentru administrarea medicației, 
ajutor pentru deplasarea în interior sau în ex-
terior.

Asociația Umanitară EquiLibre este un ONG 
care are o experiență de 17 ani în oferirea de 
servicii de îngrijire la domiciliu cu personal califi-
cat pentru vârstnicii din București și este acredi-
tat de Ministerul Muncii. În sectorul 6, Asociația 
EquiLibre, în parteneriat cu DGASPC sector 6, 
oferă gratuit servicii de îngrijire la domiciliu 
pentru vârstnici. Aceste servicii sunt oferite de 
asociație și în celelalte sectoare din București, 
la solicitarea vârstnicilor sau a familiei.

Grijă pentru seniori
Ioana Căciulă, foto: Teodor Pricop

DGASPC sector 6, str. Floare Roșie nr. 7A
Telefon: 021 410 30 20
Asociația Umanitară EquiLibre
Telefon: 021 440 11 48 și 0757 022 382
E-mail: ioanacaciula@yahoo.com
www.equilibre-eu.com
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„În Bucureşti, investitorii adevăraţi 
n-au avut loc de speculatori“

Bună dimineața, București!: La jumăta-
tea lunii aprilie, ați participat la un protest 
în Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), legat 
de retrocedarea unei părți din acesta. Care 
este situația acestui parc? Ce se poate face 
acum pentru a preveni „betonarea“ acestei 
suprafețe din parc?

Nicușor Dan: Vreau să precizez că protes-
tul a fost organizat de locuitorii din zonă, nu de 
asociația noastră, iar eu am participat ca simplu 
cetățean. Situația celor 12 hectare din parc tre-
buie privită din două perspective.

Din punct de vedere al proprietății, el a fost 
retrocedat în anul 2005 de primarul Adriean 
Videanu. Retrocedarea a fost făcută în mod ile-
gal, pentru că legea interzicea retrocedarea do-
meniului public. Înțeleg, dar nu am informația 
oficială, că Primăria Sectorului 3 are în curs 
un proces prin care contestă retrocedarea din 
2005. În situația în care nu se reușește anu-
larea retrocedării, soluția evidentă este des-
păgubirea proprietarului și redarea terenului 
domeniului public, pentru a putea fi amenajat ca 
parc. Costul, ținând cont de faptul că pe teren 
nu se poate construi, îl estimez la 5-10 milioane 
de euro, adică 0,2 – 0,5% din bugetul anual al 
Bucureștiului. E o investiție de care ar beneficia 
zeci de mii de bucureșteni, mult mai utilă decât 
panseluțele sau asfaltările de 200.000 euro/ ki-
lometru.

Din punct de vedere urbanistic, terenul are 
regim de spațiu verde amenajat, deci propri-
etarul poate construi doar în limita a 15% din 
teren și numai funcțiuni specifice unui parc: 
restaurante, alei, terenuri de sport etc. Avem 
informația oficială că proprietarul nu a solicitat 
încă o autorizație de construire. Dacă va solici-
ta o autorizație de construire pentru un ansam-
blu rezidențial și dacă Primăria Sectorului 3 i-o 
va da – pentru moment Primăria promite ca nu 
o va da – nu vom ezita sa atacăm autorizația în 
instanță.

 
BDB!: Ați avut, Dvs. și Asociația Salvați 

Bucureștiul, un rol important în menținerea 
ca spațiu verde a unei suprafețe mari din 
Parcul Tineretului. Există asemănări între 
cele două cazuri?

ND: În Parcul Tineretului vorbim de o su- 
prafață de 5 hectare de spațiu verde. Această 
suprafață nu a fost retrocedată, ci concesionată 
pe 25 de ani de Primăria Municipiului București 
unui investitor privat. Acesta a obținut de la 
Primăria Sectorului 4 o autorizație de construire 
pentru un aqua parc, cu care ar fi betonat cam 
3 hectare de spațiu verde. Am reușit să anulăm 
irevocabil în instanță autorizația pentru aqua 
parc. Acum, trebuie ca Primăria Municipiului 
București să anuleze contractul de concesiune 
și să redea terenul bucureștenilor. Arhitectul-șef 
de la Primăria Sectorului 4 a declarat public că 
va da o nouă autorizație de construire, deci ne 
pregătim de un nou proces.

 
BDB!: De ce considerați că e necesar să 

vă implicați în menținerea acestor parcuri 
ca spații verzi? Cei aflați de cealaltă parte a 
„baricadei“ subliniază necesitatea încurajă-
rii investițiilor în oraș.

 
ND: Sunt foarte sensibil la problema inves-

titorilor. În campania electorală din iunie 2012 
am fost singurul candidat care a propus un pro-
gram pentru atragerea investitorilor. Trebuie să 
deosebim însă investitorii de speculatorii imobi-
liari. Bucureștiul n-a avut investitori serioși nici 
în industrie, nu există vreo mare investiție în 
București, nici în imobiliar, nu există clădiri de 
referință construite în București în ultimii 20 de 
ani. Investitorii adevărați n-au avut loc de spe-
culatori. Pentru că pe piață nu a contat cine 
avea un proiect mai bun, ci a contat cine putea 
obține, prin rețelele cunoscute, etaje mai mul-
te. Ilegalitățile din construcții – cam jumătate din 
ce se construiește în București este ilegal – au 
alungat, de fapt, adevărații investitori.

 
Dacă vorbim doar de spațiile verzi, este o 

chestiune vitală pentru bucureșteni. Vă aduc 
aminte că am pierdut, în ultimii 15 ani, jumăta-
te din spațiile verzi din București, de la 3400 de 
hectare la 1700 de hectare. Avem date oficiale 
care arată că s-a dublat incidența anumitor boli 
respiratorii la copii și a anumitor boli cardio-vas-
culare la vârstnici.

BDB!: Ați candidat, cu ocazia alegerilor lo-
cale din 2012, la Primăria Bucureștiului. Cum 
apreciați activitatea primarului ales, la aproa-
pe un an de la câștigarea celui de-al doilea 
mandat de către acesta?

 
ND: Ultimul an nu s-a deosebit cu nimic de 

precedenții patru. Nu am văzut o strategie de 
dezvoltare economică, de atragere a inves-
titorilor. Am văzut în continuare un jaf din ba-
nul public. Vă aduc aminte că s-au construit 
piste de biciclete de 150.000 euro pe kilome-
tru, se întrețin străzi de 200.000 de euro pe ki-
lometru, se cheltuiește cu spații verzi, adică pe 
panseluțe, de cinci ori mai mult decât la Paris. 
Deși s-au cheltuit 10 miliarde de euro, cu care 
se putea construi de la zero un oraș de talia 
Brașovului, nu s-au rezolvat problemele fun-
damentale ale orașului. Nu s-a rezolvat nece-
sarul de creșe și grădinițe. Nu s-a modernizat 
rețeaua de energie termică, prețul gigacaloriei 
fiind dublu față de cât s-ar putea obține cu teh-
nologia contemporană. Mai mult, dacă vorbim 
de energia termică, se anunță o mare aberație: 
privatizarea RADET. Vă aduc aminte că, după 
privatizarea Apa Nova, în 10 ani a crescut pre- 
țul apei de peste 10 ori. Nu s-au rezolvat nici 
probleme mult mai ieftine, dar importante pen-
tru viața bucureștenilor: problema câinilor fără 
stăpân sau a intermediarilor din piețele agroa-
limentare. E inadmisibilă creșterea prețurilor la 
tarabe, datorată în bună măsură concesionării 
piețelor către privați. S-au investit cam un mili-
ard de euro în infrastructura rutieră, dar nu se 
circulă cu nimic mai bine decât în urmă cu 5 ani, 
pentru că investițiile nu se duc acolo unde este 
nevoie. Nu s-a investit nimic în șoseaua de cen-
tură, care ar putea să preia traficul de tranzit, 
adică 30% din trafic. Știm cu toții situația me-
troului din Drumul Taberei. În concluzie, un oraș 
administrat brambura, în dispreț pentru cetățeni.

Un interviu de: Luminița Corneanu
Foto: Bogdan Franovici, M.M. Rusu

Interviu cu domnul Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați Bucureștiul

Nicușor Dan este matematician, 
cercetător la Institutul de Matematică 
„Simion Stoilow“ al Academiei 
Române. În anul 2008 a înființat 
Asociația Salvați Bucureștiul, alături 
de care a luptat, de atunci încoace, 
în instanță pentru patrimoniul 
Bucureștiului, pentru menținerea 
spațiilor verzi și pentru transparență 
în activitatea administraței publice. 
În anul 2012, a candidat ca 
independent pentru funcția de primar 
general al Municipiului București.
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Ceea ce semeni, aceea vei culege.

Joffre: o felie dulce 
din istoria Bucureştiului
Loredana David, www.cofeturi.ro, foto: Ioana Novac

La doi ani după sfârșitul Primului Război 
Mondial, pe 20 august 1920, mareșalul fran-
cez Joseph Jaques Cesaire Joffre sosește la 
București, pentru a acorda orașului „Crucea de 
Război“ și pentru a-l decora pe regele Ferdinand I 
cu „Medalia militară franceză“. La ceremonie 
aveau să participe multe personalități din în-
treaga Europă.

Cine ar fi crezut că acest eveniment poli-
tic va duce la apariția unei prăjituri a cărei fai-
mă avea să depășească granițele României? 
Pentru a marca importantul eveniment, Grigore 
Capșa, cofetar vestit și furnizor de dulciuri al 
Casei Regale, avea să inventeze în cinstea 
mareșalului o prăjitură care să-i poarte nume-
le. Pentru forma și mărimea prăjiturii, Capșa 
a avut drept model forma caschetei purtată 
de soldații francezi comandați de mareșal în 
Primul Război Mondial. Se mai spune că ma-
estrul cofetar a creat prăjitura sub formă cilin-
drică, de „petit four“, ținând cont de faptul că 
mareșalul Joffre suferea de diabet.

Am încercat, de-a lungul timpului, nenu-
mărate rețete de torturi și prăjituri denumite 
„Joffre“. Adaptarea „Tortului Joffre“ prezentat în 
Almanahul Literar Gastronomic, vol. II, Editura 

Athanor, i-a bucurat cel mai mult pe degustă-
tori. Prepararea tortului poate fi o provocare, 
însă rezultatul este delicios și păstrează ceva 
din parfumul acelor vremuri. 

Aveți nevoie de: 
Pentru blat și cremă: 10 albușuri și 10 

gălbenușuri, 500 gr unt, 100 gr cacao, 500 gr 
zahăr, 125 ml apă, 1 lingură de făină, 2 linguri 
de pesmet fin, 1 plic cu zahăr vanilat, esență de 
rom, 3 linguri de cacao.

Pentru glazură: 100 gr ciocolată amăruie, 
30 gr unt

Mod de preparare:
Încălziți cuptorul la 180°C. Fierbeți la foc mic 

apa cu zahăr și cacao. Dați în clocot timp de 
5 minute, apoi lăsați compoziția să se răceas-
că puțin. În compoziția caldă, adăugați rând pe 
rând gălbenușurile, amestecând după fiecare. 
Împărțiți compoziția în trei părți egale.

Pentru blat, amestecați o treime din 
compoziție cu o lingură de făină și două linguri 
de pesmet. Bateți albușurile spumă și încorpo- 

rați-le, amestecând ușor. Răsturnați compozi- 
ția într-o formă pentru tort tapetată cu hârtie 
de copt. Coaceți timp de 30 – 35 minute. 

Pentru cremă, amestecați celelalte două 
părți din compoziția fiartă cu 500 gr unt și 3 lin-
guri de cacao (și o lingurița de cafea solubilă 
pentru un gust aparte). Puneți crema la rece 
timp de o oră.

Pentru glazură, topiți la foc mic 100 gr de 
ciocolată cu 30 gr de unt. 

Asamblarea tortului: Tăiați blatul în două, 
așezați crema între cele două părți și îmbrăcați 
tortul cu glazura de ciocolată.

Et voilà!

Cu toții am auzit despre produse eco sau 
bio. Fără să fie ceva pretențios, aceste produ-
se sunt sănătoase și sunt la îndemâna noas-
tră, a tuturor. În plus, nu trebuie să mergem la 
cine știe ce magazine ca să le cumpărăm: le 
găsim la piață. Anul ăsta, căldura a venit mai 
repede decât ne-am așteptat, astfel că tarabele 
țăranilor s-au umplut deja cu legături de ceapă 
verde și usturoi, ridichi, felurite salate, spanac și 
o sumedenie de alte legume de primăvară, nu-
mai bune pentru o salată proaspătă, crocantă și 
foarte sănătoasă. În curând vor apărea cartofii 
noi, dovleceii, căpșunile și cireșele. Un adevă-
rat festin pentru cerul gurii!

În București avem în jur de 60 de piețe 
agro-alimentare, răspândite prin toate car-
tierele. Din păcate, în multe dintre ele nu-i 
găsim pe producători, ci mai degrabă pe in-
termediari sau distribuitori, care vând mai ales 
legume și fructe aduse de prin alte țări. Dar nu 
despre ei vorbim aici. În unele piețe (cum ar fi 
Nicolae Grigorescu sau Titan I, Obor, Miniș, 
Râmnicu-Sărat, Moghioroș și sigur mai sunt și 
altele pe care nu le știu eu), chiar și în piețele 
mai mici, veți găsi țărani care vând produ-
se din culturi proprii. Îi recunoaștem imediat: 

au mâinile muncite, arse de soare, la fel ca și 
chipurile lor și parcă îți oferă marfa cu ceva în 
plus, venit din rodnicia pământului. La Ozana 
în piață, de pildă, vine tanti Lenuța. O știe tot 
cartierul. Aduce numai fructe și legume de 
sezon cultivate pe terenul dumneaei, unde-
va în județul Giurgiu. Sigur că n-o să găsim 
la tanti Lenuța portocale, mango sau ananas. 
Dar roșiile de august sunt dulci și gustoase, 
castraveții proaspeți, vinetele cărnoase, abia 
adunate de pe brazdă. Iar din prune sau vișine 
se face un compot grozav, care poate fi păs-
trat și pentru iarnă.

Prețurile produselor sunt corecte și accesi-
bile. Cumpărând de la astfel de mici produ-
cători, nu doar că ne vom hrăni sănătos, dar 
vom și încuraja agricultura locală și dezvolta-
rea durabilă și ecologică a spațiului rural ro-
mânesc.  

Dimineaţă merg la piaţă
Ioana Novac (text și foto)

Salată de primăvară: o legătură de ridichi, una 
de ceapă, o salată verde, câteva fire de mărar, 
adică prospețime, sănătate și culoare!
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Un exemplu bun
Într-un București tot mai invadat de clă- 

diri înalte din sticlă, care nu ne reprezintă 
și care ne intimidează în loc să ne încânte, 
iată că, din când în când, avem parte de o 
mică bucurie adusă de o restaurare a unei 
clădiri din centrul orașului. Este vorba de casa 
arhitectului Ion Mincu, aflată pe strada 
Arthur Verona nr. 19. Ion Mincu (1852-1912) 
este un cunoscut arhitect român, promotor 
al stilului arhitectural neoromânesc, printre 
ale cărui lucrări se numără Școala Centrală 
de Fete din București, Bufetul de la Șosea 
(azi restaurantul Doina), Casa Petrașcu, 
restaurarea Casei Vernescu.

Casa Mincu a fost cumpărată în rate din 
cotizațiile a aproximativ 3500 de arhitecți 
înscriși în Ordinul Arhitecților din România, 
proiect coordonat de președintele de atunci, 
domnul Șerban Sturdza. Domnia sa a con-
vins proprietarii să accepte propunerea OAR, 
deși aceștia primiseră o ofertă din partea 
unei firme italiene ce elaborase un proiect 
de demolare a unei jumătăți din casă și de 
construire a unui imobil de birouri.

În momentul achiziționării, starea casei 
era destul de precară. Pentru restaurarea 
ei au fost folosite numai fonduri provenite 
din donații și cotizații, nu și de la terțe per-
soane sau instituții. Restaurarea s-a des- 
fășurat ținând cont de mai multe compo-
nente importante. Prima a fost o strategie: 
lucrările au început atipic, la tavane, pen-
tru a convinge de valoarea casei, care arăta 
groaznic. Avem obișnuința de a conside-
ra eronat lucrurile deteriorate ca fiind urâ-
te. Echipa de restauratori a verificat dacă 
exista cumva pictură sub vopseaua de ulei 
aplicată pe pereți. Astfel, au descoperit ve-
chea pictură, ceea ce a constituit o surpri-
ză deosebit de plăcută. Au urmat lucrările 
de consolidare, de îndepărtare a umidității 
din pereți, de reamenajare cu păstrarea 
unor piese de mobilier originale (dulapuri, 
sobe), toată munca desfășurându-se pe o 
perioadă de 5-6 ani.

Picturile găsite au convins de frumuse- 
țea casei, dar și de valoarea ei, considerabil 
mai mare față de momentul cumpărării. A 
fost un proces succesiv de cunoaștere, de-
terminând ca o casă, care inițial era folosită 
exclusiv de OAR, să permită accesul publi-
cului și să devină cea mai importantă piesă 
de contact a arhitecților cu cetățenii.

Astăzi casa Ion Mincu este un mic cen-
tru arhitectural unde se organizează con- 
ferințe, expoziții, mici concerte.

Cristian Niță, 
în discuție cu arh. Șerban Sturdza

Dispărut-au 
     „plopii fără soţ“!
Andreea Popa, foto: Ana Galbenu

„Academia de Studii Economice va 
deveni o universitate internațională 
până în 2020“, a declarat  înaintea 
începerii festivității dedicate 
Centenarului ASE, pentru Ziarul 
Financiar, rectorul Academiei de Studii 
Economice, Pavel Năstase.

În luna aprilie s-au împlinit 100 de ani de la 
înființarea Academiei comerciale. În primii 10 
ani, aceasta a funcționat într-o clădire închiria-
tă care în prezent nu mai există, în locul ei fiind, 
acum, parcarea din preajma Ateneului Român. 
Se pare că actualul sediu a fost construit  pe lo-
cul unde a fost grădina cu „plopii fără soț“ din 
binecunoscuta poezie a lui Mihai Eminescu 
(sursa www.adevarul.ro). Anul trecut, Academia 
de Studii Economice (ASE) cumpără o clă-
dire istorică, cunoscută sub numele de casa 
Nanu-Muscel din Piața Romană, cu 3,8 milioa-
ne de euro, în vederea construirii unui corp nou 
prin demolarea acesteia.

Arhitectul Șerban Sturdza ne-a prezentat pă-
rerea sa : 

„Dintr-o casă care stă ca un ghimpe, ocu-
pă locul, ar putea să devină una din grupul de 
încăperi care formează modul de prezentare 
a Academiei de Studii Economice. Pe de altă 
parte, ar putea să însoțească un studiu econo-
mic, care să dovedească că patrimoniul este o 
resursă economică. Așadar, pentru un econo-
mist, ar fi un prilej de glorie să facă o analiză 
și să demonstreze că, de fapt, gestul de a re-
cupera și recicla o clădire veche într-un loc re-
prezentativ cum e piața Romană, poate deveni 
o reclamă extraordinară pentru pragmatismul 
economic în ceea ce privește partea cultura-
lă și de memorie. Casa Nanu-Muscel ar putea 
deveni un reper important în mijlocul orașului.“ 
În continuare, arhitectul Șerban Sturdza a afir-
mat, în calitate de director executiv al fundației 
Pro Patrimonio, că aceasta ar fi dispusă să ofe-
re asistență: „Într-o astfel de situație, este im-
portantă consultarea unui specialist, care poate 
spune dacă o clădire merită sau nu să fie păs-
trată, precum și efectuarea unei analize cu rol 
de argument, care să prezinte variantele dis-
ponibile. Așadar, o hotărăre în sensul demo-
lării casei fără o analiză, cum s-a întâmplat la 
Matache, este cea mai proastă treabă.“

Valorificarea economică a patrimoniu-
lui arhitectural este confirmată de evoluția re-
centă a centrelor urbane din țările dezvoltate și 
aduce beneficii tuturor actorilor sociali implicați: 
proprietari, comunitatea locală, specialiști (arhi- 
tecți, restauratori, ingineri) și autoritatea publică. 
Zonele istorice ale centrelor urbane pot fi relan-
sate economic și social prin proiecte de rege-
nerare urbană, având patrimoniul ca punct de 
pornire. 

În România există, încă, percepția potrivit 
căreia patrimoniul reprezintă un obstacol în ca-
lea dezvoltării urbane. Tendința la nivel mondial 

este de integrare a patrimoniului construit în pe-
isajul urban. Instituțiile și persoanele implica-
te în protejarea zonelor istorice pot beneficia 
de avantajul că alte țări au găsit, deja, soluții și 
le-au aplicat în vederea dezvoltării durabile si 
a unei vieți cât mai sănătoase și mai plăcute în 
oraș.

Având în vedere obiectivul ASE-ului, de a 
deveni universitate internațională, aceasta 
ar trebui să nu piardă din vedere organizarea 
de cursuri despre economia patrimoniului 
construit. Valoare de emblemă pentru econo-
mie, universitatea, atât prin profil, dar și prin 
poziționarea sediului în centrul orașului, ar pu- 
tea fi un model practic de economie, conform 
principiilor economice din întreaga lume, de 
economie culturală și de dezvoltare integrată. 
Cursurile de economie a patrimoniului pot 
fi adresate studenților Academiei de Studii 
Economice, precum și profesioniștilor implicați 
în regenerarea urbană a zonelor construite pro- 
tejate. Oricine merge pe stradă și privește 
în jur simte lipsa informațiilor despre modele 
de bune practici din alte țări și a soluțiilor de 
implementare în România. Soluțiile economice 
care implică patrimoniul arhitectural susțin și 
generează, pe termen lung, turismul cultural.

Casa Nanu-Muscel poate 
deveni, astfel, un exemplu 
aplicat al principiilor 
care se studiază pe băncile facultății, 
o soluție concretă, adaptată la 
realitatea din România. 

O casă cu istorie surprinde în mod plăcut, fi-
ind un izvor de valori care nu se află întotdeau-
na la vedere, după cum puteți citi în articolul 
alăturat.
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Domnul Ibrahim și florile din Coran
Eric-Emmanuel Schmitt, audiobook
Lectura: Florian Pittiș, Humanitas Multimedia

„Nu am timp să citesc“… De câte ori ați spus 
sau ați auzit asta? Dar cu mașina mergeți, desi-
gur, domnule, sau când gătiți, aveți un CD-player 
în bucătărie, doamnă, nu-i așa? Păi dacă-i așa, 
de ce nu v-ar citi, doar pentru dumneavoastră, 
Florian Pittiș povestea frumoasă a unui copil 
evreu dintr-o periferia a Parisului? Moise, pără-
sit de mamă de mic, este acum un adolescent 
neglijat de tatăl lui, care tot timpul „are de lucru“. 
Încet-încet, Moise se împrietenește cu domnul 
Ibrahim, băcanul arab din cartier, care îl încon-
joară cu multă afecțiune și îl învață frumusețea 
lucrurilor simple, cum ar fi că un zâmbet poate 
face minuni și că pentru a fi fericit trebuie… să 
iei lucrurile pe îndelete. E o poveste în care Eric-
Emmanuel Schmitt, unul dintre cei mai apreciați 
scriitori francezi contemporani, vorbește despre 
valorile familiei, despre iubire, răbdare și accep-
tarea Celuilalt într-o manieră foarte atrăgătoa-
re, ca și în celelalte cărți ale sale. Bla-bla, asta 
se spune despre toate cărțile, asta gândiți, nu? 
Atunci, iată, prima frază a povestirii: „La trei-
sprezece ani mi-am spart pușculița si m-am 
dus la curve.“

Știri
 ■ Cros inedit pentru susținerea împădu-

ririlor în sudul țării 
Pe 8 iunie, asociația „Viitor Plus“ invi-

tă bucureștenii, cu mic și mare, la Crosul 
Pădurii 2013, eveniment dedicat sportu-
lui și naturii. Aflat la a cincea ediție, Crosul 
Pădurii își așteaptă participanții cu pro-
puneri inedite: alergări de seară în inima 
orașului, costume speciale și, la final, un 
concert cu artiști surpriză. Cele trei curse 
– Cursa Copiilor (1 km, startul la ora 20:15), 
Cursa de 3 km (ora 21:30) și Cursa de 10 
km (ora 22:00), vor avea loc pe traseul 
Piața Constituției – Piața Alba Iulia și retur. 

Fondurile strânse din taxa de participa-
re vor merge către susținerea campaniei 
„Pădurea copiilor“, ce își propune plantarea 
unui puiet pentru fiecare nou-născut din 
România. Până în prezent, prin programul 
„Adoptă un copac!“, au fost împădurite 33 
hectare (echivalentul a 33 terenuri de fot-
bal) în județele Călărași, Teleorman și Ilfov - 
unele din cele mai slab împădurite din țară.

Înscrieri și detalii pe site-ul crosulpadurii.ro.

 ■ Lucrări reluate la magistrala de me-
trou Drumul Taberei – Universitate

După două luni în care lucrările la magis-
trala M5 (Drumul Taberei – Universitate) au 
fost oprite, constructorii au reluat activitatea, 
intenționând ca, până la venirea iernii, să fi-
nalizeze proiectele de la Parcul Moghioroș 
și la străpungerea Valea Ialomiței. Firmele 
sunt de acord să opereze momentan din 
fonduri proprii, așteptând banii promiși de 
premierul Ponta prin Ordonanță de Guvern 
și, mai ales, fondurile structurale nerambur-
sabile europene, ce vor trebui sa acopere 
85% din costurile totale pentru construi-
rea magistralei M5 si extinderea M4 (Parc 
Bazilescu – Străulești).

Comisia Europeană a dat acordul de 
principiu pentru introducerea metroului în 
axele de finanțare europeană pentru in-
tervalul 2007-2013. Ca atare, se pregă-
tesc documentațiile tehnico-economice, iar 
până în luna septembrie vor fi transmise ce-
rerile de finanțare și de rambursare a chel-
tuielilor.

Problema pe care o ridică aici unii analiști 
se referă la rezultatele foarte slabe de până 
acum ale României în absorbția fondurilor 
europene. Dacă nu se va reuși creșterea 
considerabilă a ratei de absorbție, așa cum 
promite Ministrul Transporturilor, proiectul 
magistralei M5 riscă să fie abandonat.

 ■ Bugetul Primăriei Capitalei, votat în zi 
de weekend, fără a fi afișat spre informa-
re sau supus dezbaterii publice 

Sâmbată, 27 aprilie, Bugetul Capitalei 
pe 2013 a fost votat în Consiliul General, 
în valoare de 4.494.086 mii lei (circa 1 mld. 
euro). Banii provin, în principal, de la impo-
zitele și taxele platite de bucureșteni, mai 
exact, 79% din totalul bugetului, suplimen-
tat cu circa 82,9 mil. lei din amenzi, concesi-
uni,  închirieri de spații și alte venituri.

Una din deciziile controversate este 
aprobarea proiectului de realizare, cu fon-
duri europene, a unui sistem de transport 
suspendat (telegondola), a cărui utilitate ră-
mâne incertă, în contextul unei Capitale cu 
numeroase alte probleme prioritare.

Trandafirul negru. Poeme rostite la radio 
Ștefan Augustin Doinaș, carte și audiobook 
Editura Casa Radio

Ok, n-o să vă spunem acum că Ștefan Augus- 
tin Doinaș e un autor pentru toată lumea. Nu 
e. Nici poezia nu este. Este doar pentru aceia, 
câțiva, care îi dau o șansă, dar nu vă întristați 
dacă sunteți dintre ei, așa a fost dintotdeauna. 
Și Baudelaire a fost un autor pour les connais-
seurs et pour les raffinés – asta nu l-a împiedi-
cat să schimbe cursul literaturii. Dar să revenim. 
Editura Casa Radio, parte a Societății Române 
de Radio, a scotocit prin arhive și a găsit poeme 
rostite chiar de poet în studiourile radioului pub-
lic, realizând deci o antologie cu CD care conține 
55 de poeme ce pot fi la fel de bine citite sau as-
cultate. Cum și de ce, ne învață autorul într-unul 
dintre cele mai frumoase texte ale lui, Poemul 
ca somație a lecturii: „El nu e această lumină, nu 
poate./ El nu e un lucru în sine, ci toate./ El are-
opintiri și reacții netoate.// Citiți-l încet. El e însuși 
încetul./ Primiți-l discret. El e însuși discretul./ El 
n-are a face nimic cu poetul.// Priviți-l de sus. E o 
simplă figură./ Rostiți-l mereu: e o lipsă în gură./ 
El n-are o altă ființă mai dură.// El nu e prezent. 
Însă poate să fie./El nu-i de cules, ca o tulbure 
vie/ de litere coapte. Siliți-l să fie“.

Bucureștiul este un oraș surprinzător. Când 
aveți un pic de timp, într-o după-amiază, ieșiți 
la plimbare prin centru, dar ocoliți marile bule-
varde. Veți descoperi o altă față a orașului și 
străzi cu nume interesante, uneori simpatice, 
alteori de-a dreptul bizare. De pildă, mergând 
la pas prin cartierul armenesc, mai devreme 
sau mai târziu ajungem pe strada Speranței! 
Probabil că vă amintiți refrenul: „Casa cu plopi, 
strada Speranței, la parter“. Este liniștită, și-a 
păstrat casele vechi cu grădini cochete și blo-
curile moderniste din perioada interbelică, și nu 
este nicidecum lipsită de însemnătate. Aici, la 
numărul 13, a locuit prof. dr. Dumitru Bagdasar, 
părintele școlii românești de neurochirugie.

În apropiere se află strada Arcului care se 
continuă, peste strada Vasile Lascăr, cu (zău 
că nu glumesc) strada Săgeții. Și aici atmosfera 

e aceeași. O liniște tihnită, pisici pe la ferestre, 
ici și colo bătrâni care privesc strada din spate-
le perdelelor, case cu povești și arbori cu trun-
chiuri groase.

Cumva paralel cu Arcului și traversată de 
Speranței, se află strada Inocenței, mult mai 
scurtă decât celelalte din jur. Chiar în colț, lân-
gă punctul de intersectare cu Vasile Lascăr, se 
află o frumoasă casă cu etaj, balcon din fier for-
jat. Gardul casei este acoperit de iederă, iar în 
grădină se află un tei uriaș. În lunile mai-iunie, 
parfumul este îmbătător. Ceea ce mă duce cu 
gândul la strada Parfumului, dar despre ea vom 
povesti într-un articol viitor.

La pas, prin Bucureşti
Cosmin Teodorescu
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În vizită prin atelierele artiştilor
Daniela Staicu, foto: Art in Bucharest

Art in Bucharest este un proiect început în 
anul 2011 și înseamnă tururi pietonale de vi-
zitare a atelierelor artiștilor din București. 
Participanții la tur, turiști străini și români, desco-
peră o lume cu totul nouă a spațiului urban, cu-
nosc artiști valoroși și foarte primitori și pot chiar 
să achiziționeze direct din atelierele acestora 
obiecte de artă de valoare, la un preț mult mai 
bun decât în orice galerie de artă. Tururile se de-
rulează sâmbăta, sunt pietonale și includ ghidaj 
turistic pe străzile din București care au potențial 
arhitectural, istoric și cultural însemnat. 

Artiștii prieteni Art in Bucharest
Artiștii activează în domenii diverse: arte vizuale 

(pictură, sculptură, ceramică, film, fotografie), artă 

decorativă (tapiserie), arte aplicate (meșteșuguri, 
hand-made, gastronomie), arte muzicale (pian, 
vioară, violoncel), artele spectacolului (teatru, 
dans). În cadrul tururilor, artiștii au ocazia de a se 
exprima artistic în fața unor persoane pasionate 
de artă, dar nu neapărat profesioniste, povestin-
du-le ce înseamnă să fii artist, cum se creează 
artă și făcând o demonstrație în atelier. 

Turism cultural în România 
Artiștii contribuie decisiv la valoarea socie- 

tății din care facem parte. Prin participarea la 
proiect, ei vor fi încurajați și motivați să cree-
ze și mai mult, întrucât li se acordă atenție, 
considerație și prețuire de către cei din jur. Din 
punct de vedere turistic, Art in Bucharest oferă 
turiștilor străini și români posibilitatea să evalu-
eze România și din perspectiva potențialului ar-
tistic. 

Anglia, Germania, Franța sunt țări în care 
deja au loc astfel de tururi, care valorifică me-
diul artistic urban. În România există acum, prin 
Art in Bucharest, o astfel de posibilitate de des-
coperire a Bucureștiului artistic, care să permi-
tă turiștilor și localnicilor accesul la o lume cu 
totul nouă, unde pot cunoaște artiști dornici să 
își prezinte arta și modul în care ia formă și ca-
pătă valoare. În prezent, Art in Bucharest ocu-
pă locul 11 din 57 în topul atracțiilor turistice din 
București, potrivit www.tripadvisor.com.

Vă invităm să ne descrieți în maxim 300 de 
cuvinte un colț din Bucureștiul artistic în care tră-
im. Art in Bucharest va alege cea mai frumoasă 
poveste și va oferi autorului două invitații gra-
tuite la unul dintre tururile în atelierele artiștilor 
din capitală. Poate fi o stradă cu case vechi în-
cărcate cu povești frumoase, poate fi spațiul în 
care meșterii sticlari de odinioară lucrau în cen-
trul vechi sau atelierul unui artist drag. Orice po-
veste care credeți că merită spusă unui localnic 
sau unui turist venit să descopere acest oraș. 
Așteptăm poveștile dumneavoastră pe adresa 
redactie@infobdb.ro sau la adresa poștală C.P. 
32 O.P. 80, până pe 15 iunie.

Concurs!

* Membrii redacției și colaboratorii nu pot participa la concurs.

Elena Caragiani
călăreață, aviatoare, infirmieră, reporteră de război
Cristina Stan, foto: Bogdan Franovici

Doamnele Bucureștiului 

Elena Caragiani s-a născut la Tecuci, pe 
13 mai 1887, fiind prima fiică a Zeniei și a lui 
Alexandru Caragiani. Tatăl era un distins doc-
tor, ce s-a remarcat încă din Războiul de 
Independență, participând ca sanitar la porțile 
Vidinului. Prima femeie aviator a României a 
avut vise mărețe și a luptat pentru îndeplinirea 
lor nu numai cu propriile limite, ci și cu obtuzi-
tatea autorităților și cu prejudecățile vremii. În 
cele din urmă, curajul și perseverența ei au aju-
tat-o să prindă aripi.

Desprinderea Elenei de tiparele vremii a în-
ceput încă din tinerețe, prezența ei la cursele 
de cai pe Hipodromul din București fiind prima 
intruziune într-un domeniu rezervat bărbaților.

După ce își ia licența în Drept, devenind astfel 
una dintre primele femei din România licențiate 
în Științe Juridice, Elena Caragiani se lasă cap-
tivată de farmecul zborului. În viitorul ei cumnat, 
locotenentul Andrei Popovici, găsește un izvor 
nesecat de informații despre zbor și aparate-
le de zbor. Face primul zbor în 1912, alături 
de căpitanul Mircea Zorileanu, profesorul ei de 
echitație. Acest prim zbor a fermecat-o cu totul.

Se înscrie la școala de pilotaj a Ligii Aeriene 
Române de la Băneasa, unde este singu-
ra femeie cursant. Deși este privită cu dispreț 

în rândul aviatorilor, nu se lasă descurajată și 
continuă instrucția. Dar, la terminarea școlii, 
autoritățile române îi resping cererea pentru 
obținerea brevetului. Se vede, astfel, nevoită să 
plece în Franța, unde urmează Școala Civilă de 
Aviație din Mourmelon le Grand și, în 1914, la 
vârsta de 27 de ani, obține Brevetul Internațional 
de Pilot Aviator, fiind între primele 10 femei din 
lume care au deținut un astfel de brevet. 

La întoarcerea în țară, cere să fie trimisă ca 
pilot, sau măcar ca observator sau curier în 
Războiul Balcanic. Este din nou respinsă și se 
întoarce în Franța, unde se angajează ca re-
porter la un cotidian francez, folosind avionul 
pentru deplasări mai lungi. Este apoi trimisă co-
respondent de război și scrie reportaje „din avi-
on“, în premieră mondială. 

Izbucnirea războiului, în 1916, a adus-o îna-
poi în țară, unde cere să fie acceptată în rândul 
piloților militari, dar este refuzată. Din dorința de 
a-și ajuta țara cere să fie lăsată să transporte 
medicamente pe front și răniți din spitalele de 
campanie în cele specializate din interiorul țării. 
Acest gest a fost scânteia care avea să aprindă 
23 de ani mai târziu înființarea aviației sanitare. 
Este refuzată din nou, dar este acceptată ca in-
firmieră pentru „Crucea Roșie“.

După război se căsătorește cu avocatul Virgil 
Stoinescu, se stabilește la Paris și își reia cari-
era de jurnalist-aviator. Se îmbolnăvește de tu-
berculoză și se întoarce în țară, unde se stinge 
din viață la 42 de ani, pe 29 martie 1929. Este 
înmormântată în București, la cimitirul Bellu.

O plimbare prin cartierul Aviației 
vă va duce poate pașii pe strada ce poartă 
numele primei femei aviator din România 

Participarea la tur costă 80 lei/persoană 
și include un ghid și vizitele în atelierele 
artiștilor.
E-mail: art@artinbucharest.com
Tel.: 0726 008 152
www.artinbucharest.com
www.facebook.com/Art.In.Bucharest
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Unde ne simțim bine?
Evenimente artistice

Noaptea Muzeelor, 18 mai
Noaptea literaturii europene, Centrul Ceh, 
29 mai, ora 19:30 
Street Delivery, str. Arthur Verona, 14-16 iunie
Zilele Culturii Bulgare, Teatrul Odeon,
21-24 mai
Roaba de cultură, parcul Herăstrău 
(restaurantul Pescăruș), la fiecare sfârșit 
de săptămână, începând cu mijlocul lunii mai

Luna Bucureștilor
(eveniment desfășurat la Cercul Militar 
Național. intrarea este liberă, pe bază de 
înscriere la contact@victoriei.ro)

Călătorie în interbelic, pe Calea Victoriei, 
salonul de Protocol, 11 mai-1 iunie, expoziție 
de costume de epocă
Balul Bucurestiului Interbelic, 23 mai, 
ora 20:00, sala Bizantină și sala Gotică
Concert de muzică clasică cu ansamblul 
VIVARTE, dirijor Tiberiu Oprea, 29 mai,
ora 19:00
În vizită la Fotocabinet, cu Maître 
Photographe Eugen Cioca, 1 iunie, 
ora 18:00

Muzee
Muzeul Național de Istorie a României: 
Comorile Chinei, mai – august 2013
Muzeul Național de artă contemporană:  
Mircea Cantor: Q. E. D, 2013-2014

Târguri
Salonul Internațional de Carte Bookfest, 
Romexpo, 29 mai-2 iunie.

Muzică
Catedrala Romano-Catolică „Sf. Iosif“: 
Alexandru Tomescu - Turneul Național 
Stradivarius, 29 mai, ora 20:00
Teatrul Odeon: EUROPAfest 2013,
festival de jazz, blues, clasic: 9-25 mai;
Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești“ 
(021 350 66 19/20): Mogoșoaia Classic 
Fest (festival de muzică clasică), 18, 19, 
25, 26 mai.

Teatru
Teatrul Mic (021 314 70 81): Doamna 
noastră din Pascagoula, 26 mai, 19:00; 
Mutter Courage, 23, 28 mai, 19:00; 
Primăvara d-nei Stone la Roma, 29 mai, 
19:00; Profesiunea doamnei Warren,
31 mai, 19:00;
Teatrul Foarte Mic (021 314 09 05): 
Mă tot duc, 22, 28, 29 mai ora 19:00
ArCuB (021.319.26.90/91): Însemnările 
unui nebun, 26, 27 mai ora 20:00
CCUNB (021.336.43.40): Fata babei și 
fata moșneagului, 19, 26 mai ora 11:00; 
Furtuna, 24 mai, 19:00, Scene din viața 
insectelor, 31 Mai, 19:00
unteatru (unteatru@gmail.com): Zorba, 24 
mai, 19:00; Un tramvai numit dorință, 26 
mai, 19:00; Treapta a 9-a, 31 mai, 19:00 
Teatrul de Artă București (0727 09 46 12): 
Femeile din viața mea, 24 Mai, 20:15; 
Insomniacii, 31 Mai, 20:15
Teatrul Masca (021 430 50 69): O scrisoare 
pierdută, 24 mai, 20:00; Țara unde îngerii 
vin degeaba, 26 mai, 20:00

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, La copac, 
Biblioteca Universității 
„Spiru Haret“, Universitatea 
de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu“, Institutul Cervantes, 
Centrul Ceh, Anthony Frost 
English Bookshop, Subsol Bar, 
CCUNB.

Autorii articolelor:
Ioana Căciulă
Luminița Corneanu
Loredana David
Dorin Dumitrescu
Cristian Niță
Ioana Novac
Andreea Popa
Mirela Rusu
Daniela Staicu
Cristina Stan
Cosmin Teodorescu

Ziarul cu care ne trezim

BUCUREŞTI
aţaenimidănuB

www.infobdb.ro  
e-mail: redactie@infobdb.ro 
C.P. 32  O.P. 80

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

Dragi cititori, Green Hours Jazz Cafe oferă 
concurentului câștigător câte două bilete pen-
tru prima și pentru cea de-a doua seară a Green 
Hours International Jazz Fest.

Întrebare: Ce formație profesională inițială
are marele pianist și compozitor român de jazz 
Marius Popp, care va fi prezent în această edi- 
ție pe scena festivalului GHIJF?

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 un număr de telefon la care puteți fi contac-
tat. Termenul limită de trimitere a răspunsurilor 
este 25 mai 2013. Câștigătorul va fi ales prin 
tragere la sorți și anunțat telefonic și pe pagina 
noastră de Facebook.

Dacă v-a plăcut ce ați citit și cum ne-am întâlnit, puteți contribui 
cu o donație sau cu redirecționarea a 2% din impozit 
(găsiți instrucțiuni și formulare completate cu datele 
noastre pe pagina: www.infobdb.ro/doi-la-suta)
RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, Raiffeisen Bank, Agenția Trapezului
Asociația Bună dimineața, București!   C.I.F.: 31493928

Berceni
Dorin Dumitrescu, foto: M.M. Rusu

Cartierele Bucureștiului 

Berceni. Sudul Bucureștiului. Se știe, Nordul 
e partea bogată și frumoasă, sudul, cea săracă 
și mai puțin frumoasă. Hai să nu-i zicem urâ-
tă. Deși scriitorii bucureșteni, precum Mircea 
Cărtărescu sau Radu Aldulescu, nu prea l-au 
descris în culori luminoase. Ce să mai zicem de 
poetul Claudiu Komartin, care și-a intitulat un 
volum… Un anotimp în Berceni. Cum ar veni, 
Une saison en enfer, aferim! 

Mărginit de Șoseaua Olteniței în nord, în 
sud, de străzile Ion Iricescu, Turnu Măgurele 
și Luică, iar în vest, de Șoseaua Giurgiului, 
Berceniul oferă un peisaj complex, de la blo-
curile-turn specifice cartierelor construite în co-
munism până la „terra incognita“ a așa-zisei 
Delte Văcărești, unde locuiesc în condiții incre-
dibile persoane venite din diverse zone ale țării, 
așa cum presa a tot arătat în ultimii ani.  

Numele cartierului nu vine de la vreun 
Berceanu, așa cum ne-am putea gândi. Acum 
vreo 300 de ani, aici s-au stabilit husarii contelui 
Miklós Bercsényi, unul dintre cei mai de seamă 
lideri ai răscoalei antihabsburgice a curuților și 
prieten al principelui Francisc II Rákóczi. După 
înfrângere, o parte din cei care au mai rămas 
din armata risipită a lui Rákóczi au primit, se 
pare, aici pământ de la vodă Brâncoveanu. 

Teritoriul pe care s-a dezvoltat actualul car-
tier Berceni reprezintă partea sudică a fostei 
comune Șerban Vodă, din vecinătatea foste-
lor localități Progresul și Apărătorii Patriei. Până 

când a fost începută, în 1964, ridicarea carti-
erului de blocuri, zona avea aspect de maha-
la bucureșteană interbelică, cu mult teren liber, 
locuințele având, în marea lor majoritate, un 
singur nivel, cum găsim și azi încă în alte zone 
mai bine păstrate, de exemplu, în Dămăroaia. 
În viziunea urbanistică specifică sfîrșitului epo-
cii Dej, Berceniul a fost gândit ca un cartier-dor-
mitor pentru oamenii muncii care construiau 
socialismul pe noua platformă industrială din 
partea sudică a Bucureștiului – IMGB, pre-
cum și în vechile ateliere Lemaître, botezate cu 
avânt revoluționar „Timpuri Noi“ – acolo unde a 
fost trimis la „munca de jos“ ca frezor necalificat 
scriitorul Radu Cosașu.

În fine, poate n-o fi Berceniul cel mai frumos 
cartier, cu siguranță nu-i cel mai bogat, dar mai 
știți vreunul care să aibă propria sa deltă?

Concurs! 

* Membrii redacției și colaboratorii nu pot participa la concurs.



12

Bu
nă

 d
im

in
ea

ţ
a
, B

uc
ur

eş
ti

!


