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Știri
 ■ Pinacoteca Municipiului București se 

mută pe Lipscani
După 80 de ani de la deschidere, colec- 

țiile Pinacotecii Municipiului București, înfi- 
ințată de regele Carol al II-lea al României, 
vor reveni în atenția publicului. Peste 5 500 
de piese (pictură, sculptură, grafică, artă re-
ligioasă și decorativă) din patrimoniul Pina- 
cotecii vor fi expuse în clădirea monument 
istoric a Băncii Comerciale Române, de pe 
strada Lipscani nr. 18-20, vizavi de BNR. 
Imobilul va intra în proprietatea Primăriei, 
care va oferi BCR, în schimbul acestuia, te-
renul pe care este construit Turnul Bancorex 
din Calea Victoriei nr. 15 și 6 milioane de euro, 
conform unei hotărâri aprobate de Consiliul 
General al Municipiului București, la sfârșitul 
lui iunie curent.

 ■ Pasajul subteran de la Piața Presei 
Libere – încă o pierdere pentru patrimo-
niul cultural bucureștean

Planul Urbanistic Zonal pentru pasajul 
subteran de la Piața Presei Libere, elaborat 
de biroul de proiectare al arhitectului Dorin 
Ștefan și aflat în dezbatere publică pe site-ul 
web a Primăriei Municipiului București până 
la data de 18 iulie, va schimba definitiv as-
pectul șoselei Kiseleff, transformând un loc 
de plimbări într-o arteră de tranzit pentru ma- 
șini. Intenția municipalității este de a facilita 
intrarea în oraș a vehiculelor dinspre DN1. 
Ordinul Arhitecților din România (OAR) și-a 
arătat public dezaprobarea față de acest pro- 
iect, care va duce la pierderea caracterului 
istoric al șoselei Kiseleff și la înlocuirea spați- 
ilor verzi cu tuneluri de subtraversare a pie- 
ței. Solicitarea OAR de a clasa ansamblul de 
bulevarde din nordul Bucureștiului (Kiseleff, 
Prezan și Aviatorilor) ca monument istoric 
este transformată de primărie într-un proiect 
de distrugere a uneia dintre cele mai ele- 
gante artere din oraș (detalii: www.infobdb.ro/ 
archives/3285).

 ■ Universitatea din București sărbătoreș- 
te 149 de ani de existență

În perioada 4-16 iulie, comunitatea acade-
mică a Universității din București celebrează 
aproape un secol și jumătate de performan- 
ță, la care au contribuit profesori, cercetători 
și studenți. Datorită distincțiilor și premiilor 
obținute în cadrul unor concursuri interna- 
ționale, Universitatea din București se află 
printre primele 200 de universități din lume 
(domeniile: limbi străine, media, comunica-
re) și a rămas în topul preferințelor candida- 
ților la facultate. În perspectiva aniversării de 
anul viitor, Universitatea din București a des- 
chis deja seria de manifestări, cu lansarea 
concursului „Didactica Nova“ 2013/2014, pri-
vind curriculumul academic inovativ.

 ■ Clădire de patrimoniu demolată la ceas 
de seară

Pentru a face loc magistralei Buzești-Uranus, 
încă un imobil monument istoric a făcut cunoș- 
tință cu lama buldozerului. Din 13 iulie, pe înnop- 
tate, când autoritățile cu atribuții de control nu 
lucrează, clădirea cunoscută sub numele de 
„Casa maură“, din Piața Haralambie Botescu 
(lângă locul gol lăsat de Hala Matache), nu mai 
există. Asociația „Salvați Bucureștiul“ susține 
că „în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin 
Hotărârea 132/2013 se prevedea păstrarea a 
trei sferturi din clădire. Cu toate acestea, clădi-
rea este demolată în totalitate".

Pe 6 iulie, am aflat despre conferința de pre-
să susținută de ministrul Culturii, domnul Daniel 
Barbu, unde a fost prezentat Memorandumul 
semnat cu SC Electrica SA, societate aflată în 
proces de privatizare, și viitorul rezervat câtor-
va muzee preluate, printre care Muzeul Național 
Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida“. După ce, timp 
de un an, lucrasem benevol pentru muzeu, spe- 
rând să dau un suflu nou funcționării acestuia, 
acum apărea un moment de cotitură și voiam 
să aflu cum îl văd cei aflați la conducerea țării.

La o astfel de conferință, aș fi dorit să aud 
că vor urma vremuri mai bune pentru muzeu, 
deoarece, de aproape 30 de ani, mai mult de 
jumătate din spațiul expozițional este închis pu-
blicului. Din păcate, cu tot efortul făcut de minis-
ter pentru a prelua cele două-trei muzee, pasul 
mult așteptat nu a fost anunțat.

Să ne facem înțeleși! Un proiect frumos, in-
titulat „Parcul Național al Științei și Tehnicii“, fu-
sese propus și susținut de importanți oameni 
de știință, de mai mult timp. Proiectat în zona 
Parcului Carol, acesta ar fi cuprins, după restau-
rare: Muzeul Național Tehnic, Centrala Electrică 
Filaret (transformată în Muzeul Energiei), Gara 
Filaret (transformată în Muzeul Transporturilor), 
Institutul Astronomic, precum și alte monumen-
te aflate în zonă.

Conferința de presă anunța însă punctul ter-
minus al acestui proiect.

Totul a început cu peste 10 ani în urmă, cu 
vânzarea cel puțin ciudată a unei clădiri aflate 
pe lista monumentelor istorice – Gara Filaret. 
Dacă știe cineva de ce o Hotărâre de Guvern (!), 
HG nr. 88/1995, nu este respectată, fără ca ni-
meni să dea socoteală, să îmi spună și mie. 
Cum a fost posibil ca, în anul 2000, acest 
edificiu să fie vândut unei firme particulare, 
fără ca nicio instituție a statului să-și expri-
me dreptul de preempțiune?

Și, undeva mult mai aproape de zilele noas-
tre, urmarea: Centrala Electrică Filaret, deși 

înscrisă pe lista monumentelor istorice Cod 
LMI: B-II-m-B-19461, este privatizată în cadrul 
procesului de privatizare a filialelor S.C. Elec- 
trica S.A. Iar întrebarea revine: nicio instituție 
publică nu-și exprimă dreptul de preempțiune?

Cele două clădiri ar fi permis statului să 
realizeze un ansamblu muzeal într-o zonă 
extraordinară, dezvoltând astfel nu numai 
activitatea turistică, dar și pe cea educativă.

Astfel ajungem la momentul prezent, în 
care domnul ministru anunță un posibil viitor 
al Muzeului Național Tehnic. În loc să fie evi- 
dențiate resurse pentru a dezvolta acest mu-
zeu, prima idee pe care o primim este mutarea 
muzeului într-un nou spațiu, alături de Muzeul 
Politehnicii. Poate cineva ar trebui să arate că 
acest lucru este nu numai nerecomandabil, 
dar și imposibil. Muzeul Național Tehnic are 
un spațiu desfășurat de zece ori mai mare de-
cât cel al Muzeului Politehnicii, și tot este insu-
ficient pentru miile de exponate. Toate clădirile 
din Polizu la un loc abia dacă ar permite func- 
ționarea celor două muzee, cu condiția să aibă 
spații adecvate ca dimensiuni, să nu fie atât de 
dispersate și să existe bugetul necesar pentru 
consolidare, climatizare și asigurarea sisteme-
lor de securitate. Ca să nu mai vorbim că mu-
tarea din Parcul Carol reprezintă o ștergere a 
istoriei Muzeului Național Tehnic, principalul 
muzeu de această factură din țară, iar apro-
pierea de Muzeul Politehnicii duce și la es-
tomparea valorii muzeale a celui din urmă.

Toate vorbele însă nu fac cât o imagine. 
Poate ar fi bine ca principalii factori de decizie 
să facă o vizită de documentare atât la Muzeul 
Politehnicii, cât și la Muzeul Național Tehnic.

Dănuț Șerban

P.S. Unde o fi făcut public proiectul menționat 
de domnul ministru, ce buget presupune, ce du-
rată are și ce avize a primit?

Un nou început de drum
Scrisoare primită de la domnul Dănuț Șerban

Poșta redacției
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Interviu cu Ariel Constantinof, fondator Tribul.ro

BDB!: Ariel, deși o parte din BDB e ciclistă, 
noi am aflat de tine prin activitatea ta online. 
Ești blogger (n.r. o persoană care scrie periodic 
pe un blog, un fel de jurnal online) cu state vechi.

Ariel Constantinof: Da, am creat blogul per-
sonal www.arielu.ro, apoi unul colectiv www.am 
doar18ani.ro, ambele în liceu, și site-ul de dezvol-
tare personală www.motivonti.ro. Ambele proiec-
te încă funcționează prin participarea voluntară 
a diverselor persoane care s-au regăsit în me-
sajul acestor bloguri. www.amdoar18ani.ro a fost 
o experiență extraordinară pentru mine. Acela a 
fost primul loc unde am făcut bani din blogging, 
datorită lui am cunoscut foarte mulți oameni, cu 
acest blog am fost la evenimente. 

BDB!: Iar în 2010, la 19 ani, ai deschis „Tribul“. 
Ce te-a motivat?

A.C.: „Tribul” este o afacere socială. Odată cu 
descoperirea dezvoltării personale, am citit o se-
rie de cărți despre afaceri sociale. Acest lucru s-a 
combinat cu marșurile pe bicicletă (BikeWalk), pe 
care le organizam în liceu, prin intermediul blogului. 

BDB!: Crezi că marșurile au schimbat ceva 
concret? Au avut vreun impact ce poate fi mă-
surat în timp?

A.C.: Marșurile sociale pe bicicletă nu au 
schimbat poate nimic la nivel înalt administrativ, 
dar au avut un rol educațional, atât în rândul pie-
tonilor, cât și al șoferilor. Foarte mulți oameni pe 
care îi cunosc și-au cumpărat biciclete și au 
adoptat acest stil de transport. Șoferii au deve-
nit mai conștienți că existăm. Numărul bicicletelor 
a crescut exponențial din 2008 și până în prezent.

BDB!: Și ce te-a inspirat să-i dai acest nume 
afacerii, „Tribul“? 

A.C.: Cartea lui Seth Godin, „Triburile“. El scrie, 
în general, despre marketing, dar această carte 
este despre cum se formează comunități de oa-
meni, în mare parte online, dar nu numai. 

BDB!: Cu ce vă deosebiți de celelalte câteva 
firme care mai au curieri pe bicicletă?

A.C.: Diferența majoră este că ei fac livrări care 
durează mai mult și coletărie, iar noi livrăm foarte 

repede, în maximum 2 ore. Noi suntem dedicați 
curieratului pe bicicletă, spre deosebire de alte 
companii, care au cel mult o divizie de bicicliști. 
Și, cel mai important, suntem singura afacere 
socială pe biciclete. Ceea ce facem noi este să 
convingem niște firme să facă CSR (n.r. respon-
sabilitate socială corporatistă). Responsabilitatea 
socială înseamnă că acele companii decid în mod 
voluntar să contribuie la o societate mai bună și la 
un mediu mai curat. Din tariful plătit nouă pentru 
o livrare pe bicicletă, 10% donăm asociației Mai 
mult verde, pentru proiectul Cicloteque (parcuri-
le de biciclete de închiriat gratis). 

BDB!: Voi câte biciclete aveți?
A.C.: De aproximativ trei luni de zile, livrările 

merg mai bine, astfel încât acum avem cinci curi-
eri permanenți și până la cincisprezece persoane 
care lucrează atunci când avem comenzi foarte 
mari. Sunt oameni pasionați de acest sport, care 
au o anumită condiție fizică și o orientare foarte 
bună în București.

BDB!: Și cum a fost la început, cum au aflat 
de voi clienții? 

A.C.: Nu știu. Noi n-am avut publicitate nică-
ieri. Știți ce se spune, că cea mai bună publicitate 
e aceea care merge de la om la om. Noi ne-am 
făcut fani în timp: sunt niște oameni, o parte clien- 
ții noștri, care ne urmăresc activitatea și ne felici-
tă când avem realizări. 

BDB!: Lumea vă privește cu drag...
A.C.: Da, apoi sunt și alți factori: ineditul afa- 

cerii pentru București și povestea noastră. Noi 
nu suntem doar o firmă de curierat, cumva trans- 
mitem și niște mesaje. Am câștigat chiar un pre- 
miu anul acesta cu proiectul nostru la Viena, 
la Velo-city, unde ne-am prezentat cu mesajul 
că noi educăm orașul, avem costuri minime, nu 
poluăm deloc, suntem niște oameni pasionați de 
mersul pe bicicletă, care fac niște livrări foarte 
rapide. Am luat locul 2... Dar, revenind, am avut 
și câteva interviuri...

BDB!: La televizor...
A.C.: Da, dar tot de la om la om au fost și ele. 

Am o clientă, care nouă ne place și care are tot 
o firmă mică, de cosmetice organice. Ea ne-a 
recomandat clienților ei. Am fost contactat recent 
de trei firme mari, care vor contracte cu noi... Ele 

au sute de livrări lunar, în contextul în care noi am 
avut cinci sute de livrări luna asta, iar eu sunt foarte 
mulțumit. Că tot vorbeam de mesaje, o astfel de 
firmă m-a contactat nu atât pentru livrări, ci pentru 
că noi le completăm mesajul. Compania aceasta 
va scoate o gamă nouă de produse bio și vrea 
ca ele să fie livrate de manieră ecologică pentru 
bloggeri, presă. Practic, este ca o campanie de 
publicitate. 

BDB!: Spuneai de premiul de la Viena, cum a 
fost?

A.C.: Velo-city este un eveniment anual, o con- 
ferință de mai multe zile, în care se discută ches- 
tiuni legate de ciclism. Anul acesta, tema a fost 
ciclismul urban. Premiul a constat în participarea 
gratuită a unei persoane la atelierele Velo-city, 
eu trebuind să acopăr doar cazarea. Cel mai inte- 
resant a fost schimbul de experiență pe care l-am 
avut cu alți curieri pe biciclete din Viena. Am avut 
ocazia să îi întreb cum își organizează activitatea, 
care este metoda lor de a livra, care e sistemul 
lor de dispecerat și de a împărți comenzile. Au 
deja foarte multă experiență în domeniu și este 
fascinant să înveți de la ei!

BDB!: Primești multe cereri de angajări?
A.C.: Cel puțin trei cereri pe zi. Oamenii tre- 

buie să înțeleagă că se câștigă atât cât sunt 
dispuși să muncească. Curierii sunt plătiți la pro- 
cent, mi se pare metoda optimă de a motiva și 
responsabiliza oamenii. Nu lucrează nici 8 ore în 
fiecare zi și fac și o activitate de care sunt pasio- 
nați. Nu este doar un job, este un stil de viață.

BDB!: Planuri de viitor?
A.C.: În curând o să lansăm o aplicație pentru 

smartphone-uri, prin care clienții vor putea plasa 
comenzi, iar curierul le va prelua în timp real. 
Sunt foarte entuziasmat de acest soft, ne va 
optimiza activitatea foarte mult. Sper să creștem 
în viitorul apropiat, există deja un context favorabil 
creșterii cererii pentru serviciile noastre și sper să 
rămânem flexibili.

(Găsiți versiunea integrală a interviului 
pe www.infobdb.ro.)

Un interviu de: Luiza Daneliuc și
Alina Stănculescu

Fotograf: Foldi Ștefan Dacian

www.tribul.eu
E-mail: ariel@tribul.eu
Telefon: 0753 743 617

Tribul curierilor pe bicicletă
de la pasiune la responsabilitate socială

Ariel Constantinof este șeful „Tribul“, o fir-
mă de curierat pe bicicletă creată în 2010, 
care donează 10% din câștig pentru cauze 
sociale. E biciclist. Nu de foarte multă vre-
me, de prin 2008. Iar acum are 22 de ani. 
Nu s-a mulțumit să ruleze doar prin oraș, 
a iscat plimbările pe bicicletă, care au prece-
dat marșurile cicliste urbane de astăzi.

„Din punctul meu de vedere, 
se pot construi o groază de chestii în România. 
Aș face mai mult, dacă aș avea mai mult timp.“
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Unde merg jucăriile bolnave?
La Spitalul de jucării!
Luminița Corneanu, foto: Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

O tonă de jucării colectate. 4 000 de co-
pii necăjiți, cărora o jucărie sau un joc le-a în-
veselit zilele. Un muzeu al jucăriilor pe Strada 
Șerban Vodă și-o expoziție la Muzeul Tehnic 
din Parcul Carol. Acesta este bilanțul celor câte-
va luni de când a pornit „Spitalul de jucării“, rea-
lizat la inițiativa Direcției Generale de Asistență 
Socială a Municipiului București. 

Proiectul cu nume atât de poetic a început 
de la o chestiune pur administrativă, relatea-
ză Iuliana Ghiță de la DGASMB, directorul de 
proiect. Multe jucării stricate de la centrele de 
zi pentru copii ale direcției, deși inutilizabile, nu 
puteau fi aruncate, pentru că figurau pe inven-
tar. Negăsind nicăieri un centru de reparații, 
doamna Ghiță și colegul ei, Valentin Dinu, s-au 
gândit să-l facă ei. Să se apuce, adică, de re-
parat jucării.

Pe parcurs însă, și-au dat seama că au în 
mână mai mult decât o soluție la o problemă 
punctuală. Doar toți avem pe-acasă jucării stri-
cate sau vechi, cu care copilul nu se mai joa-
că. Un anunț pe Facebook, un comunicat de 
presă, și sacii cu jucării au început să curgă 
spre DGASMB. Ce se întâmplă cu ele, oda-
tă ajunse acolo? „Doctorul de jucării“ Valentin 
Dinu le repară pe cele defecte și le igienizea-
ză. Jucăriile de pluș sunt duse să „facă baie“ 

la spălătoriile sociale ale direcției. Cele care 
nu pot fi făcute ca noi sunt trimise în vitrinele 
Muzeului Jucăriilor din Șerban Vodă nr. 48, la 
creșa „Curcubeul Magic“, într-un spațiu speci-
al. Acolo, copiii își pot sărbători ziua de naștere, 
sala fiind pusă la dispoziție gratuit de DGASMB, 
pe bază de programare. 

Curând după înființarea „Spitalului“, pache-
tele de jucării cadou au început să se îndrep-
te spre destinatari: copii din familii defavorizate, 
din rândurile beneficiarilor cantinelor sociale, 
copii bolnavi de cancer de la Spitalul „Marie 
Curie“ ori copii cu autism sau cu Sindrom Down. 
Diverse asociații, care au aflat despre proiect, au 
cerut sprijinul DGASMB pentru a putea oferi o 
bucurie unor copii pe care soarta i-a pus la în-
cercare de mici.

Întrebată cum vede viitorul „Spitalului de ju-
cării“, „mămica“ acestuia, Iuliana Ghiță, spune 
simplu că-și dorește să fie un proiect de durată. 
Până una-alta, vara aceasta, jucăriile se colec-
tează în continuare la mallul AFI Cotroceni și la 
Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida“. 

Așa că, dragi bucureșteni, dacă aveți jucă-
rii sau jocuri de care vă împiedicați prin casă, 
faceți-vă drum până la unul dintre aceste locuri 
și lăsați-le acolo. Bucureștiul are, din păcate, 
foarte mulți copii care le așteaptă.

Direcția Generală de Asistență Socială
a Municipiului București
Tel: 021 314 23 15
Strada Foișorului 56-58, Sector 3

Puncte de colectare a jucăriilor:
Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida“
Tel.: 021 336 77 77
Str. Candiano Popescu nr. 2 (Parcul Carol I)

Mall AFI Cotroceni
Tel.: 031 425 75 10
Bulevardul Vasile Milea nr. 4

Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Pe 11 iunie, Legea urbanismului a suferit o 
serie de modificări adoptate de Parlament, care 
împiedică dezvoltarea armonioasă a orașului. 

Vechea lege interzicea acordarea de derogări 
de înălțime și construirea imobilelor noi în zonele 
protejate de lege. Conform noilor prevederi, însă, 
investitorii privați pot cere derogări de la Planul 
Urbanistic General, prin care să crească limita 
maximă a înălțimii și să construiască imobile în 
zonele de protecție ale monumentelor istorice. 
În cazul zonelor protejate, aceasta poate pericli-
ta clădirile de patrimoniu, care și așa cad ră-
puse, demolate pe furiș, ceea ce va conduce 
la pierderea identității și a echilibrului arhi-
tectural, promovând proiectele private în detri-
mentul conservării valorilor culturale.

Mai mult decât atât: din 19 iunie, un proiect de 
modificare a Legii monumentelor istorice, pro-
pus de Guvern și aflat în dezbatere publică pe 
site-ul Ministerului Culturii, prevede desființarea 
atribuțiilor Direcțiilor județene de cultură, de 
avizare a intervențiilor pe monumentele istori-
ce și în zonele protejate, precum și a Comisiilor 
Zonale ale Monumentelor Istorice (CZMI). Toa- 
te proiectele imobiliare de importanță locală 
și cele din zonele protejate vor fi analizate de 
Comisia Națională pentru Monumente Istorice 
(CNMI), a cărei componență a fost desemnată 

anterior de ministrul Culturii, Daniel Barbu. Mo- 
tivele invocate sunt reducerea cheltuielilor și 
lipsa specialiștilor, în condițiile în care membrii 
CZMI își desfășurau activitatea neremunerați, 
același minister hotărând ca selectarea acesto-
ra să fie în mod excesiv restrânsă, pentru a pre-
veni apariția unor conflicte de interese (membrii 
și rudele acestora nu trebuie să aibă legătură 
cu proiectele discutate în cadrul comisiei). 

Ordinul Arhitecților din România (OAR) a cri-
ticat atât propunerea de a desființa CZMI, care 
va conduce la o supraaglomerare a CNMI, cât și 
la alegerea lipsită de transparență a noilor mem- 
bri CNMI, care nu sunt experți în protejarea 
monumentelor istorice. În plus, este îngrijoră-
tor, după cum aflăm de pe site-ul Alianței pen-
tru o Românie Curată, că din CNMI fac parte 
oameni ale căror atitudini sau fapte nu i-au ară-
tat a fi niște ocrotitori ai patrimoniului construit 
(președintele CNMI, arh. Augustin Ioan, și arhi- 
tectul-șef al capitalei, Gheorghe Pătrașcu, care a 
semnat tocmai avize de demolare a unor imobile 
istorice în zonele protejate). 

În dorința de a trage un semnal de alarmă, la 
ceas târziu, reprezentanți ai mai multor organi- 
zații dedicate protejării patrimoniului (asociațiile 
Salvați Bucureștiul, ProDoMo, MetruCub, Coa- 
liția Sectorului Cultural Independent și Rețeaua 

Națională a Muzeelor din România) au organi-
zat o conferință de presă, în cadrul căreia au 
explicat efectele acestor modificări: 

„Dacă intenția se realizează, intervențiile asu-
pra a câteva sute de mii de imobile din zonele is-
torice, din toate localitățile din România (inclusiv 
intervenții de tipul refacerii acoperișului, schim-
bării ferestrelor), vor trebui avizate de o structu-
ră a Ministerului Culturii care are 6 funcționari, 
dintre care 2 pensionari. Comisia Națională a Mo- 
numentelor Istorice ar urma să avizeze aproxi-
mativ 200 de proiecte pe ședință.“

Implicațiile modificării Legii urbanismului și a Legii monumentelor istorice
Patrimoniul este ce am moștenit de la străbuni, reprezintă istoria noastră, tradițiile, valorile, identitatea, 

adică toate obiceiurile, creațiile artistice, clădirile vechi, parcurile, monumentele. 
Cam o treime din patrimoniul construit al Bucureștiului a dispărut ca urmare a demolărilor agresive, 

lipsite de discernământ, începute în anii ’80 și care continuă și astăzi. 
O mașină de epocă este o comoară atât din punct de vedere estetic, cât și economic. O casă de epocă oare ce este?

SOS 
patrimoniul
Gabriela Teodora Vătafu

Sâmbătă seara, pe 13 iulie, această casă a fost demolată 
de Primăria Municipiului București. 

Stătea în drumul magistralei Buzești - Uranus!
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Hoțul neprins e negustor cinstit.

O cursă nebună prin Bucureşti.
Te prinde?
Bogdan Munteanu

Știi să scrii? Foarte bine, treci la treabă! 
Alege Bucureștiul ca spațiu de desfășurare al 
acțiunii. Întoarce-l pe toate părțile, bagă-te în 
cotloane în care n-a avut nimeni curajul să intre 
până acum. Documentează-te. Dacă e, știi tu, 
Bucureștiul interbelic, cu-atât mai bine! Un pic 
de inspirație și noroc pe post de condimente și 
n-ai cum s-o dai peste poartă. Cât de simple 
par rețetele! Nu-i însă la îndemâna orișicui să 
dea lovituri scriind. Fie și despre ce se petre-
ce într-un spațiu tumultuos. Și Bucureștiul, s-o 
recunoaștem, numai de frământări n-a dus lipsă.

Cunoscut îndeobște ca poet și jurnalist, 
Florin Iaru publică în 2011 volumul Fraier de 
București. O colecție de povestiri memoria-
listice (multe dintre ele apărute în revista 24 
FUN, începând din 2009). Concentrate în nu 
mai mult de două pagini fiecare, povestirile re-
dau fragmente din cotidianul unui București ză-
păcit de perioada neagră a comunismului și 
mai apoi de mirajul tranziției postdecembriste. 
Peste acestea, doza de „nebunie“ a autorului, 
care reușește să pescuiască momente de via- 
ță imprevizibile, dar și de rutină, cu verva cu 
care ne-a obișnuit și în poezie. 

Ei bine, autorul te ia de mână și te poartă 
în viteză, așa cum își aduce el aminte, și prin 

locurile în care a copilărit, și în locuințele prie-
tenilor scriitori, și pe la Capșa, și prin garsonie-
re obscure, și prin cămine studențești, și pe la 
metrou. Cutreieri tot Bucureștiul cu Florin Iaru 
și te trezești ba râzând în hohote, ba zâmbind, 
uneori cu amărăciune, la blițuri (auto)ironice, ba 
făcând cunoștință cu câte un amic scriitor (nu 
se poateee, a făcut distinsul Mircea Nedelciu 
sau Ștefan Agopian sau Mircea Cărtărescu sau 
altul sau altul așa ceva?), ba înjurând cozile și 
găurile din buzunare și milițienii și securiștii și 
șefii și șefuleții și toți șmecherii care ți-au pus ție 
și altor fraieri ca tine bețe-n roate. Fraternizezi 
în fiecare poveste cu însoțitorul, uite-l, dom’le, 
tupeu are, prieteni doldora are, iubite nu mai 
spun, muncește pe brânci, învârte, face, drege, 
alea, alea, așa și eu, așa și eu, și parcă tot de-
geaba, dom’le. 

La început îmi e sfârșitul, spune poetul. Dar 
nu l-am putea amâna un pic? Cu acest motto 
începe povestirea penultimă din volum. Chiar, 
domnu’ autor, te pomenești că-ntrebi după ce 
termini cursa prin București, sfârșitul nu l-am 
putea amâna un pic? Dar Florin Iaru știe prea 
bine când să oprească jocul lui cu frazele, cu 
situațiile, cu cititorul. Și cu Bucureștiul.

Cărțile Bucureștiului 

Motivând cu rezolvarea problemei traficu-
lui rutier, pe care îl consideră intens în Piața 
Presei Libere, Primăria Municipiului București 
propune construirea unui pasaj rutier și a 
unuia pietonal în această zonă. Astfel, pasa-
jul rutier ar fi pe un singur sens, pe direcția 
șos. București – Ploiești – B-dul Kiseleff, cu 
ramificație spre b-dul Mărăști, iar pasajul pie-
tonal ar asigura subtraversarea pieței pe orice 
direcție și legătura dintre stațiile de transport 
public de suprafață cu viitoarea stație a ma-
gistralei 6 de metrou.

Din documentația prezentată pe site reie-
se și că „înălțimea maximă a construcțiilor din 
această zonă va fi egală cu înălțimea celei 
de-a doua cornișe a volumului central al Casei 
Presei Libere“, adică peste 50 m înălțime, echi- 
valentul unei clădiri cu circa 15 etaje.

Potrivit Hotnews.ro, suma pe care prima- 
rul general, Sorin Oprescu, alături de arhitec- 
tul-șef, Gheorghe Pătrașcu, dorește să o in-
vestească în acest proiect este estimată la 
aproximativ 18 milioane de euro. Noi am 
calculat și rezultă circa 75 de milioane de 
lei. În bugetul primăriei este prevăzută 
suma de 15 milioane de lei, ceea ce în-
seamnă că nu este alocată decât a cin-
cea parte din totalul necesar finalizării 
proiectului! Tot potrivit Hotnews.ro, PMB 
a organizat deja licitație pentru construirea 
pasajului rutier de la Casa Presei Libere, 

contractul fiind atribuit, în data de 8 mai 2011, 
consorțiului S.C. Apolodor Demolari, Eurovia 
Construct International, TEHCON & Edilitare 
și Infrastructură și S.C. Consitrans S.R.L.

În cadrul unui interviu televizat din urmă cu 
câteva luni, primarul general, Sorin Oprescu, 
a oferit garanții că lucrările vor dura „un an, 
un an și două luni, un an și jumătate, ca să 
le poți da drumul să circule în condiții de 
siguranță“. Ne întrebăm atunci cum vor fi fi-
nalizate aceste lucrări la timp, atât de repede, 
câtă vreme nu este prevăzută în buget în-
treaga sumă necesară?

Primarul general a dezvăluit la acea vre-
me că același PUZ prevede și construirea 
noului sediu al Ministerului Afacerilor 
Externe: „În 2018, președinția Uniunii Euro- 
pene trece la România și Românica să aibă 
și ea un minister reprezentativ, care să îi pri- 
mească, să îi cazeze, să îi mângâie pe cap“. 
Noul sediu al Ministerului Afacerilor Externe 
va fi situat „între Kiseleff și Mărăști“, Sorin 
Oprescu precizând că ministerul va selecta 
firma care va construi noua clădire.

Ordinul Arhitecților din România, filiala 
București, a declarat: „Aducând argumen-
te tehnice și profesionale, filiala se declară 
împotriva realizării acestor proiecte și so-
licită o întrevedere pe această temă cu Pri- 
marul General al Capitalei, în perioada imedi-
at următoare“. (Red.)

Un oraș fără centură
E ca domnul din figură

Un oraș plin de mașini este foarte poluat.
Orașele sunt pentru oameni, 
autostrăzile, pentru mașini.

Editura Polirom, 2011
Număr de pagini: 249

PUZ Piața Presei Libere
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Concurs!
Dragi cititori, Bună dimineața București! ofe- 

ră câștigătorului o hartă (stânga, detaliu): „Re- 
constituirea centrului Bucureștilor așa cum arăta 
între anii 1847-1852“. Planșa are 100x70 cm și 
este realizată pe baza perspectivei aeriene asu-
pra centrului capitalei Țării Românești în epoca 
domnitorilor Alexandru D. Ghica (1834-1842) și 
Gheorghe Bibescu (1843-1848). Autorul este 
domnul Radu Oltean, grafician-ilustrator, autor 
al mai multor lucrări istorice ilustrate minuțios 
elaborate, într-o formă grafică de excepție.

Pentru a vă număra printre participanții la 
tragerea la sorți, vă rugăm să numiți cel pu- 
țin trei simboluri bucureștene (personali- 
tăți, locuri, nume de străzi, clădiri ș.a.m.d.) 
care au legătură cu unirea principatelor 
române.

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe 
adresa de e-mail concurs@infobdb.ro sau la 
adresa poștală C.P. 32 O.P. 80. Precizați, vă ru-
găm, numele complet și un număr de telefon 
la care puteți fi contactați. Termenul-limită de 
trimitere a răspunsurilor este 19 august 2013. 
Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți și 
anunțat telefonic, pe  site-ul nostru web și pe 
pagina de Facebook.

Domniţe şi cavaleri, poftiţi la scrimă!
Cristi Niță, foto: Societas Milites Getae

Gentilomi aspiranți, nostalgici de dueluri sau, 
pur și simplu dornici de inițiere în arta militară re- 
nascentistă, nu treceți cu vederea lucrurile ce se 
petrec sâmbătă de sâmbătă la Muzeul Militar Na- 
țional! Veți face astfel cunoștință cu membrii aso- 
ciației Societas Milites Getae (SMG), al cărei scop 
principal constă în reconstituirea, studiul, experi-
mentarea și promovarea istoriei militare. 

Asociația „Societas Milites Getae“ a luat ființă 
relativ recent (21 decembrie 2012), membrii ei 
fiind împreună de mai mulți ani. SMG se autofi- 
nanțează prin cotizații lunare și numără în pre-
zent zece membri (doi ingineri, doi arhitecți, doi 
psihologi, doi informaticieni, un geograf și un ju-
rist), fiind deschisă tuturor persoanelor interesate 
de arta renascentistă militară, indiferent de vârs- 
tă, cu condiția să participe activ la acțiunile lor. 
Este singura asociație de acest gen din zona 
Munteniei.

Până acum, preocupările lor s-au concentrat 
pe armele albe și pe tehnicile de mânuire proprii 
acestor arme: scrimă, tir cu arcul, suliță, lance și 
halebardă (acea armă în formă de lance cu un 
vârf de fier ascuțit, prevăzut pe o parte cu o se-
cure, iar pe partea opusă cu un cârlig) din peri-
oada Renașterii. Unii ar spune scrimă, alții duel 
sau butaforie: „Nu. Este scrima renascentistă, ea 
nu are niciun fel de legătură cu scrima moder-
nă, care a devenit foarte rapidă în mișcări ce pot 
fi observate doar cu ajutorul tehnologiei. Scrima 
renascentistă ucide, ea folosește arme (albe) ce 
omoară oponentul“ (Răzvan Marinescu, membru 

fondator și președinte al asociației). Pe viitor, do-
resc să introducă și armele de foc, dar acestea 
necesită, în mod evident, un regim special. 

Deosebirea de alte asociații ce practică sau pro-
movează aceleași scopuri prin butaforie sau alte 
mijloace constă în faptul că totul, începând de la 
costume, steaguri și terminând cu armele pro- 
priu-zise, imită originalul până la cel mai mic amă- 
nunt. Armele folosite ‒ săbii, spade, lănci ‒ au 
aceeași greutate și sunt făurite din același me-
tal ca și originalul, arcurile și săgețile, din același 
tip de lemn sau pene. Acest mic arsenal este 
confecționat de membrii SMG, care achiziționea- 
ză oțelul și celelalte aliaje și cu aportul diferite-
lor ateliere de specialitate. Cu ajutorul și spriji- 
nul Muzeului Militar Național, care le pune la dis- 
poziție documente, sală de arme, de antrena-
ment și cunoștințele muzeografilor, costumele, 
armurile, scenele de luptă și tot arsenalul sunt 
atent analizate, până la cel mai mic detaliu, pen-
tru a putea reda realitatea istorică cât mai fidel 
posibil. În cadrul zilelor Muzeului Militar Național 
„Regele Ferdinand I“, asociația a stârnit entuziasm, 
mai ales în rândul copiilor, având în dotare armuri 
și coifuri originale de valoare, din colecția muzeului.

Pe lângă reconstituirea istoriei militare, Socie- 
tas Milites Getae are drept scop și promovarea 
siturilor istorice și susținerea conservării acesto-
ra. Ultima acțiune de încurajare a protejării pa- 
trimoniului istoric militar a SMG a avut loc la 
cetatea Oratea (Oratia, în unele documente), si-
tuată la șase kilometri nord de Rucăr. Cetatea 

este înscrisă în lista monumentelor istorice din 
județul Argeș, construcția fiind datată la mijlocul 
secolului al XIV-lea. Acțiunea a avut ca obiec-
tiv principal atragerea de susținători, în vede-
rea restaurării și conservării sitului.

Pe membrii SMB îi găsiți în fiecare sâmbă-
tă, începând cu ora 11:00, în Pavilionul F, unde 
se află colecția de atelaje și trăsuri.

E-mail: montleon_2000@yahoo.com
             societasmilitesgetae@yahoo.com
Facebook: Societas-Milites-Getae

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I“
Str. Mircea Vulcănescu nr. 125-127 
Program de vizitare: 
Marți-duminică, 9:00-17:00. Lunea: închis.

Bucureşti, capitala Românei, în 1862
Mihai Albăstroiu

După Războiul Crimeii (1853-1856), preten- 
țiile Imperiului Țarist de a exercita un protectorat 
asupra slavilor ortodocși din Imperiul Otoman 
sunt, pe moment, îndiguite. Congresul de pace 
de la Paris, ce consfințea înfrângerea Rusiei, a 
stabilit ca cele două țări române, Țara Româ- 
nească și Moldova, să rămână sub suzerani-
tate turcească și să intre sub garanția colecti-
vă a Marilor Puteri. În felul acesta, pericolul ca 
acestea să aibă soarta din 1812 a Basarabiei a 
fost îndepărtat.

Convenția de la Paris (1858), noul așezământ 
constituțional al Principatelor, prevedea o unire 
parțială. Partida unionistă din cele două princi- 
pate a exploatat faptul că în Convenție nu se 
stipula expres alegerea a doi domnitori diferiți 
și că Principatele Unite ale Moldovei și Țării 
Românești trebuiau să aibă două capitale diferite. 
Cunoaștem urmarea: alegerea neprevăzută a lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domn în cele două țări, în 
ianuarie 1859. Trei ani mai târziu, în urma unirii 
depline, în 1862, București devine capitală uni-
că, pecetluind unitatea noului stat, România. 

Unul dintre argumentele cele mai impor- 
tante în favoarea Bucureștilor ne pare a fi pe-
ricolul latent de la Răsărit. Imperiul rus era o 
amenințare mult mai mare pentru micul stat ro-
mân decât Turcia, a cărei suzeranitate era cen-
zurată de puterile garante occidentale. Deci 
instituțiile statului, fiind mai departe de grani- 

ța rusească, erau mai protejate la București de-
cât la Iași. 

Nu este de ignorat nici faptul că cea de-a 
doua alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, de la 
București, ca domn al Țării Românești, a pe-
cetluit unirea celor două principate. 

Omul de stat moldovean Mihail Kogălniceanu 
(1817-1891) ne livrează argumente suplimenta-
re, el susținând încă din 1859 ca Bucureștii să 
fie capitala noului stat în dauna Ieșilor, centru 
cultural important. Acestea sunt: capitala Vala- 
hiei era un centru comercial mai important, era 
mai aproape de Dunăre, întinderea orașului era 
mai mare, populația era mai numeroasă, majo-
ritar românească, spre deosebire de Iași, care 
avea o însemnată comunitate evreiască, și cla-
sa de mijloc era în București mult mai puternică.

* Membrii redacției și colaboratorii nu pot participa la concurs.
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Cum dai în gropi în centrul oraşului
Raluca Munteanu, foto: Teodor Pricop

În toamna anului trecut, pe trotuarele din zo- 
na Pieței Unirii (cel din fața magazinului și cel 
de pe latura opusă), a început înlocuirea pava-
jului de asfalt cu dale din granit. Nu discutăm 
calitatea lucrării, oportunitatea sau costurile ei. 
Semnalăm doar starea acesteia și faptul că în 
prezent este neterminată, ba a părut chiar între-
ruptă o bună bucată de vreme. Numărul de pie-
toni care trec zilnic pe aici este foarte mare, iar 
disconfortul și pericolul de accidentare (împiedi-
care, călcat în gropi, goluri neprotejate etc.) este 
extrem de ridicat.

Cine a comandat lucrarea
Ne-am adresat Primăriei Generale a Muni- 

cipiului București, care a răspuns: „... vă co-
municăm că aceasta nu este de competența 
instituției noastre. În consecință, potrivit O.G. 
nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activi- 
tății de soluționare a petițiilor, petiția a fost re- 
direcționată la Administrația Străzilor, instituție 
publică de interes local a Municipiului București, 
care are competențe legale de soluționare și 
de la care urmează să primiți răspuns.“ – sem-
nat de: Cătălin Ion Zoican, director general, 

Camelia Brînzea, șef serviciu și întocmit de 
Diana Ursu, consilier superior. 

În concluzie, această lucrare a fost coman-
dată de Administrația Străzilor, care este un 
„serviciu public de interes local al Municipiului 
București, organizat ca instituție publică cu per-
sonalitate juridică și înființat prin hotărâre a Con- 
siliului General al Municipiului București“ și deci 
nu este subordonată Primăriei Municipiului 
București – conform unei alte adrese primi-
te din partea primăriei, semnată de: Mirela 
Ercuță, director executiv, Camelia Brînzea, 
șef serviciu și întocmit de Teodora Țâțârligă, 
consilier principal.

Cine execută lucrarea
Administrația Străzilor, căreia i-au fost redi- 

recționate întrebările noastre, a trimis la rân-
dul ei executanților problema „spre analizare și 
soluționare“. Executanții sunt firmele S.C. Euro- 
construct Trading 98 S.R.L. și S.C. Tecnic Con- 
sulting Engineering S.R.L., care până în prezent 
nu au indicat motivele pentru care lucrarea nu 
e finalizată iar șantierul este organizat atât de 
prost, punând în pericol pietonii.

Cum ar trebui organizat șantierul, 
conform legii

Conform legii 50/91 privind autorizarea exe-
cutării lucrărilor de construcții, pentru modifi-
carea, repararea, modernizarea, reabilitarea 
străzilor este nevoie de o autorizare de constru-
ire. Orice autorizare se face în baza unui pro-
iect, care este public. Este probabil interesant de 
aflat cine a întocmit proiectul și cum arată acest 
proiect, dar nu am primit până în prezent aces-
te informații. În legislație, se specifică negru pe 
alb că orice proiect și șantier trebuie să respec-
te norme de siguranță și de protecție a muncii, 
dintre care amintim „siguranța circulației pieto-
nale“, ceea ce presupune asigurarea protecției 
utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare, 
în timpul deplasării pedestre, denivelările maxi- 
me admise fiind de 2,5 cm – valoare peste 
care trebuie semnalizate și protejate –, iar ros-
turile dintre dalele pavajului sau dintre orificiile 
grătarelor pentru ape pluviale, de maxim 1,5 cm.

Proiectantul are obligația să prevadă aceste 
măsuri de siguranță pe durata șantierului, pre-
cum și pe cele de pe durata de exploatare, iar 
beneficiarul (cel care a comandat lucrarea) este 
obligat să stabilească cu proiectantul și execu-
tantul suprafața pe care se execută lucrările și 
să specifice condițiile care trebuie respectate, 
astfel încât să nu fie afectată funcționarea zonei 
în condiții de siguranță. Executantul răspunde 
de realizarea lucrărilor de construcții în condiții 
care să asigure evitarea accidentelor de muncă.

În cazul nostru, zona pe care se lucrează 
nu a fost delimitată, lucrările nu respectă 
niciun fel de norme împotriva accidente-
lor, iar materialele sunt nepăzite – ceea ce 
presupune o risipă din fondurile publice. 
Conform prevederilor legale, atât cel care a co-
mandat lucrarea, cât și executantul sunt răs- 
punzători. Așadar, cetățenii care se acciden- 
tează aici, pot acționa în justiție Administrația 
Străzilor.

Ce e de făcut
Acest caz nu este unul izolat. Nu ne mai 

frapează că majoritatea lucrărilor de reparare a 
drumurilor ignoră normele minime de siguranță, 
atât pentru cetățeni, cât și pentru muncitori. 
Încercăm să fim vigilenți, să nu ne rupem pi- 
cioarele și trecem mai departe, trecând cu ve-
derea, resemnați. Cum ar fi dacă Administrația 
Străzilor ar primi zilnic sute de scrisori pentru că 
șantierul constituie un pericol și funcționarii ar 
fi informați că instituția va fi dată în judecată 
dacă nu remediază urgent situația? Poliția sau 
Inspectoratul de Stat în Construcții se limitează 
la a trimite scrisori de atenționare, eventual mai 
aplică o amendă executantului, dar șantierul ră- 
mâne neschimbat.

Încurajăm pe toți cetățenii care constată ast-
fel de nereguli să se adreseze Administrației 
Străzilor și Consiliului General al Primăriei – 
format din persoane alese prin vot – pentru a 
sesiza problema, a solicita rezolvarea ei și res- 
pectarea legii. Pentru că lucrările la trotuarele 
din centru parcă nu se opresc niciodată!

La închiderea ediției: Astăzi am aflat că la 
trotuarul de lângă magazinul Unirea au fost re-
luate lucrările. Sperăm ca de această dată să 
fie și finalizate.

Administrația străzilor
Dispecerat de Urgență: 0800 800 882
Tel.: 021 315 12 19

Inspectoratul de Stat în Construcții
Tel.: 021 330 10 01, 021 330 13 28, 021 330 03 30
E-mail: bucuresti-ilfov@isc-web.ro

Primăria Municipiului București (PMB)
Centrala: 021 305 55 00, 021 305 55 55
Secretariat Primar General: 021 305 55 07, 021 
305 55 06
E-mail: sorin@sorinoprescu.ro
Registratura PMB: Bdul Regina Elisabeta nr. 42
(lângă clădirea veche a primăriei, în apropiere de 
Cișmigiu), Tel.: 021 302 15 15

Prefectura București
E-mail: e_petitie@mai.gov.ro
Telefon: 021 312 65 25
Telefonul cetățeanului: 021 9866

Alte date de contact pe www.infobdb.ro/petitii
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Unde ne simțim bine?
Prin târg și pe-aproape
Summer Well Festival, domeniul Știrbey, 
Buftea, 10-11 august
Roaba de cultură, Herăstrău (restaurantul 
Pescăruș), la fiecare sfârșit de săptămână
Poiana urbană, Piața Sf. Anton ‒ Hanul 
lui Manuc

Circ
Cirque du Soleil, Alegria, Romexpo (bilete 
prin www.eventim.ro), 5-8 septembrie

Expoziții
Matei Enric – „Ardere de tot", 
Palatul Parlamentului, 15 iulie - 2 august

Film
CinePark București, Herăstrău (intrarea 
Charles de Gaulle), 24 mai ‒ 14 septembrie, 
serile de sfârșit de săptămână
Centrul ceh (lângă Biserica Rusă): Lunea 
de film documentar, ora 20:00
Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 0742 883 
771): Seară de film, miercurea de la 20:00

Muzee
(Majoritatea muzeelor sunt închise lunea.)
Beijing-Bucharest (Pekin-București: 
artă chineză contemporană), Muzeul 
Colecțiilor de Artă (021 211 1749), 
până pe 4 august
Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeșului, 
Muzeul Național de Artă al României (021 
313 3030), până pe 25 august
Lucian Bernhard. Publicitate și design 
la începutul secolului XX, Muzeul Național 
de Artă al României (021 313 3030), 
până pe 29 septembrie
Tabăra de creație „Vara pe uliță", 
Muzeul Satului (021 317 9103), până pe 
10 august

Muzică
Festivalul „Vară magică“, Ateneul Român 
(021 315 2567), 10 iulie - 21 august
Vara de poezie și jazz, Mogoșoaia, 
7 iulie - 18 august, în fiecare duminică, 
de la 18:00, intrarea liberă
Festivalul „George Enescu“, Ateneul 
Român, Opera Națională București, Sala 
Mare a Palatului, Sala Mică a Palatului, Sala 
Radio, Conservator. Se va desfășura pe 
toată durata lunii septembrie.

Teatru
Festivalul „Bucureștii lui Caragiale", 
Centrul istoric (Biserica Sf. Dumitru), Grădina 
„La Conu’ Iancu“ (Hala Traian, rezervari@
festivalcaragiale.ro, 021 326 3036, 0770 220 
709) și Parcul Copiilor: 25 iulie, Rencontres, 
21:00 (Centrul istoric), Melodii de-acum 
100 de ani, in memoriam Gh. Dinică 
(Grădina „La Conu’ Iancu“); Mic și-al dracu 
(Grădina „La Conu’ Iancu“), 28 iulie, 21:00
Festivalul de Teatru Independent 
Undercloud, Muzeul Țăranului Român 
(021 317 9661), 21– 31 august 2013.
Unteatru (unteatru@gmail.com): Ce zile 
frumoase!, 24 iulie, 19:00; Trei femei înalte, 
25 iulie, 19:00
Teatrul Mignon (0726 243 907/0724 341 562, 
str. Hristo Botev nr. 1), Vorbe, vorbe, vorbe, 
30 iulie, 20:30
Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 0742 883 
771): Seară de teatru, joia, de la 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.
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Economie de 
1,7 milioane de euro
Ana Galbenu, foto: Teodor Pricop

Asociația „Salvați Bucureștiul“ a reușit să 
protejeze o sumă foarte mare de bani, pe care 
Primăria Capitalei risca să o plătească unui in-
vestitor imobiliar. ASB a intervenit în favoarea 
Consiliului General al Municipiului București în 
proces și a reușit să câștige, în condițiile în care 
municipalitatea nu a angajat niciun avocat pen-
tru a-i reprezenta interesele, care, teoretic, co-
incid cu cele ale bucureștenilor plătitori de taxe.

În martie 2012, S.C. Falcon Consulting S.R.L. 
a solicitat Tribunalului București să oblige Consi- 
liul General al Municipiului București să emită 
un PUZ (Plan Urbanistic Zonal), care să permită 
construcția unui imobil în Piața Lahovary nr. 8 
și a cerut totodată daune de 1,7 milioane de 
euro pentru întârzierea emiterii acestui act. 
Proiectul se aflase de mai multe ori pe ordinea 
de zi în ședințele Consiliului General, fiind res-
pins de fiecare dată.

Planul urbanistic zonal solicitat de Falcon Con- 
sulting prevede construirea unei clădiri a cărei 
înălțime, de 23 de metri, ar fi stricat coerența fron- 
tului de clădiri istorice din Piața Lahovary. Aceasta 
face parte din zona protejată „Pitar Moș“, ce cu- 
prinde patru clădiri monument și unde înălțimea 

maximă a construcțiilor este de 13 metri. Mai 
mult, clădirea ar fi trebuit să fie construită la doar 
trei metri de curtea „Casei Oamenilor de Știință“, 
clădire monument istoric al capitalei (cod B-II-
m-B-19009). Proiectul noii clădiri, semnat de 
Facultatea de Arhitectură „Ion Mincu“, prevedea 
trei nivele în subteran, demisol, parter și patru 
etaje, urmând să domine orizontul vizual, într-o 
zonă în care clădirile nu au mai mult de două 
etaje.

Prin sentința civilă din 6 iunie 2013, pronunța- 
tă în dosarul 21483/3/2012, Tribunalul București 
a respins cererea S.C. Falcon Consulting S.R.L., 
dând câștig de cauză Consiliului General al 
Municipiului București și Asociației Salvați 
Bucureștiul. Sentința nu este definitivă. 

Astfel, Asociația „Salvați Bucureștiul“, al că-
rei președinte este Nicușor Dan, candidat in-
dependent pentru funcția de primar general al 
municipiului București în 2012, înregistrează 
cel de-al 30-lea proces câștigat pentru Bucu- 
rești, acesta fiind, în același timp, cel de-al treilea 
în care a luptat alături de o instituție a sta-
tului pentru cauze care au ca obiect proiec-
te imobiliare ilegale.


