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Știri
 ■ Curățenie în „delta dintre blocuri“
În data de 21 septembrie a avut loc o amplă 

acțiune de ecologizare a lacului Văcărești, or-
ganizată de Asociația Salvați Dunărea și Delta 
și Let´s Do It, Romania!, în parteneriat cu Pri- 
măria Sectorului 4 și Ministerul Mediului. La 
acțiune au participat în jur de 300 de voluntari, 
deținuți de la Penitenciarul Jilava și jandarmi.

Locul construcțiilor abandonate din groa-
pa Văcărești a fost recucerit de natură, acolo 
dezvoltându-se în ultimii ani un ecosistem bo-
gat, asemănător cu cel al unei delte naturale.

Ministerul Mediului va declara Delta Văcă- 
rești din București arie naturală protejată, pro-
ces pentru care a primit deja avizul Academiei 
Române.

Sursa: Agerpres

 ■ Demolare de weekend pe o străduță 
din zona Amzei ‒ Romană ‒ B-dul Dacia, 
zonă protejată prin lege

PUZ Zone Protejate spune despre case-
le din această zonă: „țesut rezidențial tradițio- 
nal tipic, unicat la nivel internațional“! Cele 3 
case demolate, de pe strada Christian Tell, 
erau construite anterior anului 1895. Potrivit 
istoricului Andrei Pippidi, casa a aparținut 
artistului Alexandru Ghika, fratele monseni-
orului Vladimir (beatificat la București, pe 31 
august 2013) și al lui Dimitrie (1875-1967), di-
plomat român care a fost și ministru de externe 
în perioada 1931-1932. În data de 2 octom-
brie, Primăria Municipiului București a emis 
autorizația de desființare, iar pe 12 și 13 oc-
tombrie cele 3 imobile au fost rase de pe fața 
pământului aproape în totalitate. A rămas doar 
un ciot - zidul semicircular al fostului salon.

 ■ „Vrem un oraș pentru oameni!“
Comunitatea Bicicliștilor din București și 

Organizația pentru Promovarea Transportului 
Alternativ în România (OPTAR) au organizat, 
pe 21 septembrie, cel mai mare marș pentru 
transport alternativ din istoria Bucureștiului.

La marș au participat circa 8000 de per-
soane, număr aproape dublu față de marșul 
din această primăvară.

Bicicliștii au cerut demisia primarului gene-
ral al capitalei, căruia îi reproșează: 1) încura- 
jarea folosirii în exces a autoturismelor în detri-
mentul transportului în comun sau pe bicicletă; 
2) neaplicarea măsurilor de siguranță rutieră; 
3) lipsa unei viziuni pentru creșterea calității 
vieții; 4) menținerea în funcții a persoanelor 
vinovate de pagube de milioane de euro pro-
vocate de realizarea ilegală a pistelor pentru 
biciclete; 5) neaplicarea măsurilor de îmbu- 
nătățire a transportului în comun prin asigura-
rea de benzi dedicate; 6) lipsa accesibilizării 
orașului, trotuarele fiind impracticabile pentru 
persoanele cu handicap locomotor sau pen-
tru cei cu copii în cărucioare.

 ■ „Uniți, salvăm!“ Protestele continuă.
Şi în Bucureşti, mii de oameni au participat 

la protestele împotriva exploatării miniere cu 
cianuri de la Roşia Montană, care au continuat 
şi în duminicile lunii octombrie. Traseele au in-
clus sediul preşedinţiei, al guvernului şi pe cel 
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Noile lozinci: 
Baie de mulţime, dacă te ţine, Vă rugăm să ne 
scuzaţi ‒ suntem tineri educaţi, DNA, DNA, 
vrem dosarul Roşia. Oamenii au strigat şi îm-
potriva exploatării gazelor de şist prin fractura-
re hidraulică.

Protestatarii cer: 1) respingerea în parlament 
a proiectului de lege și interzicerea prin lege a 
mineritului pe bază de cianuri în România; 2) res- 
pingerea acordului de mediu pentru exploata-
rea de la Roşia Montană; 3) demisia inițiatorilor 
acestui proiect de lege: Victor Ponta, Dan Șova, 
Rovana Plumb, Daniel Barbu și Gheorghe Duțu; 
4) demararea procedurilor de înscriere a Roșiei 
Montane în patrimoniul mondial UNESCO.

Mic ghid de angajare
Radu Boloveschi, foto: Bogdan Franovici

Un element important în viața fiecăruia din-
tre noi este locul de muncă. În ziua de azi, când 
schimbarea e singurul lucru cert, obținerea unui 
loc de muncă – fie primul job după terminarea 
studiilor, fie după câțiva ani de experiență – este 
o adevărată artă și un proces elaborat. Firmele 
sau antreprenorii, cei care au capitalul și ideile 
de afaceri, au nevoie de o resursă fără de care 
nu ar putea face nimic: resursa umană. Din par-
tea dumneavoastră, găsirea unui loc de muncă 
trebuie tratată ca un job full-time în care sunteți 
propriul șef, iar produsul pe care îl vindeți este 
compus din aptitudinile, timpul și energia dum-
neavoastră. Asigurați-vă că veți obține prețul 
cel mai bun. Pe scurt, orice proces de anga-
jare reprezintă o negociere, o tranzacție, întâl-
nirea dintre cerere și ofertă, și presupune trei 
elemente esențiale: identificarea poziției libere, 
CV-ul și interviul. 

Prima etapă, și cea mai importantă, în ori-
ce proces de angajare este identificarea unui 
loc de muncă vacant, potrivit nivelului dumnea-
voastră de pregătire, așteptărilor salariale, dar 
și obiectivelor pe termen lung. Acest lucru se 
face cel mai ușor prin anunțurile de pe site-urile 
de profil și ale companiilor sau căutând în ziare 
și reviste. Fiecare domeniu poate avea canale 
media specifice de comunicare a posturilor dis-
ponibile, fie ele site-uri sau reviste. Întocmiți o 
listă cu toate firmele și organizațiile unde doriți 
să lucrați și asigurați-vă că le monitorizați per-
manent, pentru a afla de pozițiile disponibile. 
Abordarea directă a firmelor angajatoare este 
foarte importantă și se poate realiza prin cu- 
noscuți sau în cadrul diverselor evenimente. 
Identificați cum puteți dumneavoastră să veniți 
în întâmpinarea unei nevoi a acelei compa-
nii. Încercați să stabiliți un contact personal și 
e posibil să vi se ofere un post, dacă sunteți o 
persoană muncitoare și cineva din firmă v-a re-
marcat. Tot în procesul de prospectare a pieței, 
realizați o listă cu datele de contact ale firmelor, 
mergeți cu un CV tipărit și încercați să ajungeți 
cu el la departamentul de Resurse Umane. 
Recrutorii și directorii de resurse umane (HR) 
stau toată ziua cu ochii în laptopuri. E posibil ca 
un CV atractiv să le atragă atenția. Poate va 
dura 6 luni căutarea unui job, implicând cel 
puțin 100 de depuneri de CV și 10 interviuri. 
Păstrați o evidență a demersurilor făcute ca să 
puteți să urmăriți primirea unui răspuns și even-
tual să cereți feedback, pentru a demonstra in-
teresul față de acele companii. 

CV-ul trebuie să ajungă să fie citit de persoa-
na potrivită. Vă recomand să vă realizați un CV 
personalizat, cam de 2 pagini, la subiect, care 
să conțină doar informații relevante pentru pos-
tul vizat și să evitați cele de tip Europass dacă 
angajatorul nu solicită acest format. Informaţii 
esențiale de trecut în CV: numele, prenume-
le, datele de contact, experiența profesiona-
lă asociată perioadelor de activitate, funcția 
ocupată, compania, atribuțiile principale avu-
te, studiile, limbile străine pe care le stăpâniți 
(scris și vorbit), cunoștințele de operare PC, 
carnetul de conducere, certificările și atestate-
le. Recrutorii nu au timp să citească mai mul-
te informații și acordă cam 8 secunde fiecărui 

CV. Informația cea mai relevantă în mediul pri-
vat este experiența. Din CV, pe lângă abilitățiile 
tehnice, sunt de asemenea foarte importante 
abilitățiile transferabile: lucrul în echipă, orga-
nizarea, gestionarea timpului de lucru, comuni-
carea etc. Optimizați-vă CV-ul folosind cuvinte 
cheie din anunțurile de angajare. Dacă nu aveți 
experiență, căutați să vă implicați în activități de 
practică, voluntariat, pentru a cunoaște oameni 
și a câștiga experiență și a obține recomandări.

Interviul este ultima etapă a oricărui proces 
de angajare. Simplul fapt că ați fost chemat la 
interviu constituie deja o realizare și aveți șanse 
mari să fiți angajat, așa că prezentați-vă la in-
terviu. În cadrul interviului, angajatorul va ve-
rifica informațiile din CV și va identifica nivelul 
de motivație și compatibilitate a candidatului cu 
postul și cu compania. Un aspect foarte impor-
tant, și primul care iese în evidență la un interviu, 
este ținuta. Asigurați-vă că arătați și vă simțiți cât 
mai bine, pentru a vă oferi o experiență plăcu-
tă atât dumneavoastră, cât și intervievatorului. 
În timpul interviului, fiți calm și relaxat, zâmbiți 
și ascultați cu atenție întrebările, răspundeți la 
subiect și cât mai limpede, nu mințiți, puneți 
întrebări doar spre sfârșit, când vi se va oferi 
această posibilitate. Când sunteți întrebat ce 
așteptări salariale aveți, răspundeți cinstit și 
nu fiți timorat. Foarte mulți candidați nu vor să 
precizeze o sumă, din diverse motive. Dacă ați 
lucrat anterior, precedentul salariu constituie un 
bun nivel de referință. Dacă vă autocunoașteți 
destul de bine și sunteți în temă în ceea ce 
privește salariile pentru nivelul dumneavoastră 
de experiență, nu veți avea probleme să indicați 
suma care să corespundă atât cu nevoile dum-
neavoastră, cât și cu disponibilitatea angajato-
rului. La sfârșitul interviului, asigurați-vă că ați 
obținut toate informațiile necesare pentru a fi 
convins că doriți să vă alăturați acelei compa-
nii. După interviu este indicat să reveniți cu un 
e-mail de mulțumire adresat persoanei cu care 
ați avut interviul, pentru a afla rezultatul proce-
sului de selecție.

În concluzie, căutarea unui job poate fi privită 
ca un act de comerț care necesită prospecta-
rea pieței, CV-ul și prezentarea finală a candi-
datului în fața angajatorului. Pe lângă aspectele 
cuantificabile (experiența, pregătirea tehnică, 
limbile străine, așteptăriile salariale), elemente-
le care vor face diferența întotdeauna sunt atitu-
dinea și motivația, așa că asigurați-vă că le luați 
cu dumneavoastră la fiecare interviu.
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Istoric
Această școală de peste 100 de ani are fe-

restrele înalte, mari, special ca să intre multă lu-
mină. Ce poate fi mai potrivit pentru o școală? 
Stă demnă, deși abandonată în mizerie de 
autorități, în intersecția dintre Camil Ressu și 
Mihai Bravu. Foarte mulți dintre noi trecem zil-
nic pe lângă ea, fără să-i acordăm importanță. 
Unii o cunosc sub numele de Școala nr. 80, alții 
o știu ca Școala C. Bosianu. Cine este, dom’le, 
și acest C. Bosianu? Am căutat și am găsit câte 
ceva: Constantin Bosianu (n. 10 februarie 1815, 
București - d. 21 martie 1882, București) a fost 
om politic, jurist de prestigiu, membru de onoare 
al Academiei Române. S-a remarcat ca magis-
trat de elită, contribuind la adoptarea a nume-
roase legi în domeniul juridic. „Bosianu a fost 
cel d’întâiu profesor de dreptul roman la facul-
tatea de drept din București. Fost președinte 
al consiliului de miniștri sub domnia lui Cuza, 
fost președinte al Senatului, Bosianu erea o 
ilustrațiune a țărei.“ (Bucureștii de altădată, vol. I, 
1871-1884, Constantin Bacalbașa, Editura Zia- 
rului „Universul“, Soc. Anonimă, 1927).

Cunoscând nenumărate transformări, școala 
a funcționat sub diferite denumiri până în anul 
1964, când a devenit Școala Generală de 8 ani. 
Socrul meu a făcut aici orele de atelier prin anii 
’60. Din 2002, școala funcționează într-o clădire 
nouă, construită în timpul primarului de sector 
Eugen Pleșca. De atunci, clădirea istorică a fost 
abandonată și lăsată pradă degradării. Cu toate 
acestea, a rezistat, deși neîngrijită, neprotejată, 
până în iarna trecută, când acoperișul a înce-
put să cedeze. Pe fronton stă însă scris falnic: 
ȘCOALA PRIMARĂ COMUNALĂ și CĂMINUL 
CULTURAL * C. BOSIANU *

Clădirea a fost declarată monument istoric și 
propusă pentru restaurare: LMI B-II-m-B-18621 
(Școala primară „C. Bosianu“) și LMI B-II-m-B- 
18622 (Căminul cultural „C. Bosianu“).

Timpuri noi
Pe 7 octombrie, anul acesta, pentru că pre-

găteam articolul de față, am fost să fotografiem 
acoperișul, de sus. Mai fotografiasem clădirea, în 
decembrie 2012, dar doar de la nivelul străzii. Am 
fost de-a dreptul entuziasmați să constatăm că 
au apărut câteva schele, care sugerează că vor fi 
efectuate lucrări de consolidare la acoperișul ava-
riat grav încă de astă primăvară, după iarna tre-
cută. Însă nu există niciun panou de şantier cu 
informaţii despre lucrări, executant, beneficiar etc.

Este de așteptat să ne simțim mai bine într-o 
școală ce păstrează tradiția românească, ce con-
servă și transmite istoria și face asta de mai bine 
de un secol. Să păstrezi în bună stare este mult 
mai ușor și mai ieftin decât să construiești de la 
zero. Este foarte bine că se construiesc școli noi, 
că sunt extinse cele cu istorie, dar numai acolo 
unde este cazul și abia după ce îngrijești și resta-
urezi „seniorul“.

La o ședință din 31.10.2012, la care au par-
ticipat 29 consilieri din 31, pe ordinea de zi, la 
punctul 35 găsim: „Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO – 
ECONOMICI aferenţi obiectivului de investiţii 
„Consolidare, modernizare, imobil istoric Şcoala 
nr.80“ (www.primarie3.ro/?wpfb_dl=4626).

Discuția este una halucinantă, cele două ta-
bere de politicieni ‒ cei la putere și cei aflați în 
opoziție ‒ fiind interesate exclusiv de motive 
pentru a nu demara lucrările, care sunt mai mult 
decât urgente și necesare comunității: din ho-
tărâre lipsesc avizele și prețul este prea mare. 

Într-adevăr, costul lucrărilor este extrem de 
important. De aceea există licitație publică și 
transparență. Din schimbul de replici menționat 
în procesul verbal aflăm că, la acea vreme, se 
apropia de 3 milioane de euro. Procesul verbal 
al şedinţei conţine replici care parcă sunt rosti-
te de personajele lui Caragiale: „Vizavi de avi-
ze chiar nu știu de ce nu are acest aviz, în rest 
prețurile țin de indicatorii economici, nu de ur-
banism.“ E limpede! Iar când vine vorba de o 
treabă făcută serios: „Haideți să nu ne jucăm! 
Mai bine să îl amânăm! Haideți să nu ne jucăm 
cu legea! Credeți-mă că e penal!“ Domnilor, cu 
siguranță de la sine nu se va rezolva! Ne-am 
fi așteptat ca atunci când discutați soarta unei 
școli să veniți măcar cu lecția pregătită temeinic.

Acum, în toamna lui 2013, dacă tot s-au apu-
cat de o treabă, ar fi cazul să o și ducă la bun 
sfârșit și să redea mândrețea asta de școală 
copiilor de acum și generațiilor viitoare. Nu o 
supraînălțați, vă rugăm, restaurați-o doar. Sigur 
se vor bucura și foştii săi elevi, care au trecut 
deja prin sălile ei de clasă.

Spor la treabă!

Nu vă mai bateţi joc de şcoală!
Cosmin Teodorescu, foto 2013: Ana Galbenu, foto 2012: Teodor Pricop

Școala nu prezintă interes pentru conducătorii țării și ai comunității. Nici în ceea ce înseamnă 
cunoștințele, nici în ceea ce înseamnă instituția concretă - clădirea școlii. Domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza considera, în urmă cu aproape 150 de ani, că merita „să investească“ în școlarizare și în educație. 
La 3 ani după reforma sa, în București era clădită această școală. Școala cu clasele I – VIII nr. 80 a fost 
înființată în anul 1867, la data de 1 mai, prin Ordinul Ministrului Școalelor nr. 10946/04 – 1867.
În 2013, una dintre mărturiile istorice ale Bucureștilor și ale învățământului din România agonizează 
încă la intersecția Camil Ressu cu Mihai Bravu. Și asta nu de ieri, de azi, ci de câteva mandate de pri-
mar, adică ani muuulți! În 2008, candidatul la primăria de sector, Liviu Negoiță, promitea „reabilita-
rea și darea în folosință a clădirii monument istoric «Școala nr. 80»“. Am verificat.

Acoperișul a cedat într-un colț, după cel puțin zece ani (octombrie 2013) de indiferență din partea autorităților și a comunității. 
Iată primele semne, după atâta amar de timp, că primarul, oricare ar fi el, îi va oferi respectul cuvenit.

Intrarea principală în școală (decembrie 2012). 
Clădirea este părăsită și vandalizată de zece ani. Rezistă!

Cu siguranță există mulți copii 
care se vor bucura de școala cea veche.
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De la teatrul clasic la cel contemporan, de la 
literatura română la cea universală, de la scena 
tradițională la spațiile alternative, călătoria regi-
zoarei Cătălina Buzoianu oferă spectatorului un 
altfel de teatru, un echilibru între experiențele 
personale și stăpânirea spațiului scenic, un 
spectacol viu și o viziune inovatoare. 

Cătălina Buzoianu s-a născut la 13 aprilie 
1938, în Brăila. După ce a absolvit Institutul de 
Artă Teatrală și Cinematografică în anul 1969, a 
devenit regizor la teatrele din Iași, Piatra Neamț 
și la Teatrul „L.S. Bulandra“ din București. A re-
gizat peste 100 de spectacole, dintre care une-
le sunt adaptări proprii ale unor texte literare din 
categorii diferite: poezii de Emil Brumaru, roma-
nele Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov și 
Dimineață pierdută de Gabriela Adameșteanu, 
piesele Teatru descompus de Matei Vișniec și 
Furtuna de William Shakespeare sau poemul 
epopeic Levantul, de Mircea Cărtărescu. A re-
interpretat teme din piese clasice în context 
contemporan aplicând modalități inedite de ex-
primare, dar, în același timp, a găsit în textele 
unor autori postmoderni o cheie către tineri și 
o cale de a promova teatrul românesc în stră-
inătate. Însă activitatea Cătălinei Buzoianu nu 
s-a restrâns doar la această formă artistică, ci 

a avut deschidere către teatrul televizat (Valea 
umană), teatrul radiofonic (Martiriul Sfântului 
Gheorghe) și operă (Oedip). De asemenea, 
a fost profesor la U.N.A.T.C., secția Regie, și 
a publicat trei volume: Novele teatrale (1987), 
Vaporul interior (2001) și Mnemosina, bunica lui 
Orfeu (2005).

Pe urmele lui Don Quijote, în provincia La 
Mancha, căutând spiritul lui Albert Camus într-un 
castel din Loumarin, gândindu-se la Visul lui 
Strindberg în Stockholm sau găsind spații al-
ternative pentru studenții săi din București, 
Cătălina Buzoianu și-a reînnoit continuu vi-
ziunea, iar parcursul său regizoral s-a bucu-
rat de recunoaștere prin acordarea Premiului 
Academiei Române în 1973, a Premiului 
UNITER pentru întreaga activitate în 2001 și 
a titlului de Doctor Honoris Causa anul aces-
ta, dar, mai ales, prin prezența constantă în să-
lile de spectacol a unui public tânăr și receptiv. 

Piesa Frumoasa călătorie a urșilor Panda 
povestită de un saxofonist care avea o iubită la 
Frankfurt, de Matei Vișniec, regizată de aceas-
tă mare doamnă a teatrului românesc, poate fi 
văzută în București, la unteatru, într-o cameră 
micuță a unei case de pe strada Ilfov, numărul 1.

Călătorie în lumea teatrului
Gabriela Teodora Vătafu, sursa foto: arhiva Teatrului Bulandra

Doamnele Bucureștiului 

unteatru
Strada Ilfov nr. 1 (în spatele Palatului CEC)
unteatru@gmail.com 
www.unteatru.ro 
www.facebook.com/unteatru

Despre psihologie, psihanaliză, psihologi, psihanalişti, pediatri.
                   Trei colecții cu vechime. 38 De TiTluri.

Psihanaliza copilului și adolescentului, Mari psihanaliști, Spaţiul PSY

Antonino Ferro 
Luis Rodriguez de la Sierra
Michel Vincent
René Diatkine
Janine Simon
Serge Lebovici
Joyce McDougall

D. W. Winnicott
Anna Freud
R. Horacio Etchegoyen
Jacques André
Vera Şandor
Ilany Kogan
Irena Talaban

Peter Bründl
Daniel Marcelli
Alain Braconnier
Jean-Michel Quinodoz
Sándor Ferenczi
Roger Perron
Michele Perron-Borelli

Annie Birraux
Radu Clit
Monique Cournut-Janin
André Green
Françoise Héritier
Nathalie Zaltzman
T. Berry Brazelton

www.generatia.ro/ro/libraria-efg
tel.: 0726 680 045
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Bucureștiul are un buget centralizat de pes-
te un miliard de euro, asupra căruia decid 56 de 
oameni: 55 (sunt doar 52 de consilieri care au 
fost validați până la 1 octombrie 2013) de con-
silieri generali și un primar general. Acești oa-
meni stabilesc ce se întâmplă cu banii orașului, 
cu clădirile și terenurile proprietate publică, ba-
zele sportive proprietate publică, sistemul de 
canalizare, decid ce pasaje rutiere se constru-
iesc, cum vor arăta transportul în comun, piste-
le de biciclete, parcurile și multe altele. 

Este însă foarte greu să ajungi la acești oa-
meni, care sunt niște reprezentanți votați de 
cetățeni. Dacă vrei să participi la o ședință de 

consiliu, vei sta într-o cameră separată, uitân-
du-te la un televizor, și nu vei putea să îi dai o 
scrisoare consilierului care intră în ședință. Nu 
ai datele de contact ale consilierilor generali 
pe site. Nu știi cine a votat pentru și cine îm-
potriva unui proiect. Site-ul Primăriei București 
este complicat și neprietenos. Așadar, peste tot 
acest proces prin care se iau deciziile se află un 
văl gros, al lipsei de transparență și de consul-
tare, care îi acoperă pe cei 56 de oameni care 
hotărăsc pentru bucureșteni. 

Noi, echipa de la Centrul de Resurse pen-
tru participare publică – pe scurt, CeRe, ne-am 
propus să schimbăm această stare de fapt. 

Sunt destui bucureșteni care au nu doar 
nemulțumiri, dar și idei despre cum acest oraș 
ar trebui să devină mai prietenos pentru oame-
nii care îl locuiesc. De la oameni care apără un 
parc, până la bicicliști și motocicliști, de la cei 
care folosesc RATB-ul până la locuitori din car-
tiere în care se construiește ilegal, au apărut 
destule voci care ar trebui auzite. 

Viziunea noastră este un Consiliu și o Primă- 
rie care au în față o cale largă, bătătorită, acce-
sibilă oricărui cetățean activ, grup sau organiza- 
ție care dorește să facă ceva pentru ca orașul în 
care locuiește să fie mai bun.

Pentru a comunica mai ușor cu bucureștenii 
care doresc să afle mai mult despre consilierii pe 
care i-au ales ca reprezentanţi în consilii, și să se 
implice într-o campanie de responsabilizare a lor 
am lansat site-ul www.NuAsteptaSuperEroi.ro, 
parte a campaniei cu același nume. Campania 
urmărește desțelenirea drumului cetățenilor că-
tre autoritățile de la nivel de capitală și își pro-
pune să convingă Primarul și Consiliul General 
al Bucureștiului să creeze cadrul (drumul, trep-
tele, rampa, ușa, ghișeul, site-ul, sala) prin care 
cetățenii pot să intre ușor în dialog cu aleșii lor. 

CeRe-ţi oraşul înapoi, 
Nu aştepta supereroi!
Sînziana Dobre, din partea echipei CeRe, foto: CeRe

Sponsorizat de:Susținut de:O inițiativă a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile:

  IVIC

Principalele lucruri pe care le cerem de la 
consilierii generali și primarul municipiului 
București sunt următoarele:

• Fiecare din consilierii generali să facă publi-
ce pe site-ul primăriei datele de contact, orarul 
de audiențe și raportul anual de activitate (la 1 
octombrie 2013, pe site-ul Primăriei Municipiului 
București niciun consilier nu avea date de contact, 
numai 9 dintre ei aveau un program de audiențe și 
doar unul avea un raport de activitate). 

• Cetățenii să aibă acces în sala Consiliului 
General al Municipiului București pe durata 
ședințelor de consiliu. 

• Toate proiectele de hotărâre care vor fi 
dezbătute de Consiliul General al Municipiului 
București să fie publicate pe site-ul www.pmb.ro, 
în termenul legal de 30 de zile înainte de intra-
rea în discuție pe agenda CGMB.

• Consultările publice să fie organizate de 
la ora 18.00, pentru a permite și participarea 
cetățenilor care au un loc de muncă standard. 

• Site-ul Primăriei București să fie îmbunătățit: 
• Anunțul ședințelor și consultărilor publice să 

fie vizibil pe prima pagină.
• Link-urile către proiectele de hotărâre afla-

te pe ordinea de zi a ședinței Consiliului să 
funcționeze odată cu afișarea ei.

• Informațiile prezentate să fie lizibile și într-un 
format care poate fi prelucrat. 

• Felul în care a votat fiecare consilier să fie 
consemnat în procesul verbal al ședinței. 

• Bugetul capitalei, inclusiv lista investițiilor care 
vor fi făcute, specificând sumele alocate și de-
scrierea indicatorilor care trebuie respectați, să 
fie publicate anual într-un format deschis de date. 

Majoritatea acestor cerințe sunt, de fapt, 
obligații legale care nu sunt respectate. 

Pentru o listă detaliată a cerințelor, referiri 
exacte la textul legilor care le fundamentează, 
informații detaliate despre fiecare consilier ge-
neral și noutăți despre campanie:

www.NuAsteptaSuperEroi.ro.

-

www.NuAsteptaSuperEroi.ro

Acest supliment de patru pagini al Bună dimineața, București! este parte a proiectului „Orașul nostru, nu moșia voastră“, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, 
program finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Materialele 
prezentate nu reprezintă punctul de vedere al finanțatorilor și sponsorilor.

Echipa CeRe, prezentă la una dintre ședințele Consiliului General al Municipiului București. 
Doar așa am putut comunica mesaje consilierilor: planșe afișate în fața camerei video care transmitea în sala de ședințe.



6

Bu
nă

 d
im

in
ea

ţ
a
, B

uc
ur

eş
ti

!

Centrul de Resurse pentru participare pu-
blică (CeRe) vă prezintă primii 18 consilieri din 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 
ordine alfabetică, cu informaţiile despre ei pe 
care le-am adunat din surse publice.

Vom continua în numerele din noiembrie şi 
decembrie cu prezentarea tuturor celorlalţi. 

Acest demers face parte din campania 
„CeRe-ţi oraşul înapoi, nu aştepta supereroi!”, 
campanie prin care dorim să îi responsabilizăm 
pe aleşii noştri în aşa fel încât să fie mai uşor de 
contactat de cetăţeni pe care îi reprezintă. 

Datele de contact şi un orar de audienţe (obli-
gatoriu conform legii), ar fi un prim pas.

Pentru a avea un consiliu şi o primărie care 
funcţionează transparent nu este nevoie de 
supereroi! Este nevoie doar de cetăţeni care 
pun întrebări şi de aleşi care încep să răspun-
dă. Consilierii generali sunt cei care decid asu-
pra unor subiecte cum ar fi nivelul taxelor din 
Bucureşti, ce se întâmplă în şi cu parcurile capi-
talei, ce pasaje rutiere construiesc în Bucureşti 
şi în ce ordine. Păstraţi contactele lor. Nu puteţi 
şti când o să doriţi să îi întrebaţi ceva!

Prenume Nume Telefon E-mail Program 
de audiențe Comisie Partid

1 Lăcrămioara Alexandre-Fontoura nu există informații 
publice disponibile

fontouraalexandre@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Pentru Relații Internaționale, 
Cooperare și Asociere cu Alte Autorități 
Publice, Comisia Învățământ, Cultură, 
Culte și Sport 

PNL

2 Ramiro Robert Eduard Angelescu nu există informații 
publice disponibile

ramiroangelescu@gmail.com în fiecare joi, 
între 10:00-12:00

Comisia Pentru Credite Externe 
și Monitorizarea Derulării Acestora 
(Președinte), Comisia Transporturi 
și Infrastructură Urbană

PSD

3 Minică Boajă nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice 
disponibile

nu există informații 
publice disponibile

Comisia Economică, Buget, 
Finanțe (Președinte), Comisia Patrimoniu PSD

4 Cătălin Gheorghe Bologa nu există informații 
publice disponibile

catalinbologa@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Pentru Credite Externe 
și Monitorizarea Derulării Acestora, Comisia 
de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

PSD

5 Remus-Cătălin Câmpeanu 0737170171 crcampeanu@gmail.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Pentru Relații cu Organizații 
Neguvernamentale și Alți Parteneri Sociali 
(Președinte), Comisia Pentru Comerț, 
Turism și Protecția Consumatorului

PNL

6 Mihai Comănescu nu există informații 
publice disponibile

mihaicomanescu2007@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Transporturi și Infrastructură 
Urbană, Comisia Pentru Relații 
Internaționale, Cooperare și Asociere 
cu Alte Autorități Publice

PNL

7 Ancuța-Sorina Comănici nu există informații 
publice disponibile

a_comanici@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Sănătate și Protecție Socială, 
Comisia Economică, Buget, Finanțe PSD

8 Simona Crețu 0742099402 simona_dragusanu@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Pentru Relații cu Organizații 
Neguvernamentale și Alți Parteneri Sociali, 
Comisia de Ecologie și Protecția Mediului

PD-L

9 Alexandru-Dan Darabont nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice 
disponibile

nu există informații 
publice disponibile

Nu este înregistrat la nicio comisie. PSD

10 Ionel Cristinel Deaconescu 0755220220 pdl.deaconescu@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Pentru Salubritate, 
Comisia Sănătate și Protecție Socială PD-L

11 Maria-Mirela Dinu 0721279092 dinumiruna@gmail.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Pentru Comerț, Turism și Protecția 
Consumatorului, Comisia Patrimoniu PD-L

12 Aurelia Grațiela Drăghici nu există informații 
publice disponibile

gvdraghici@yahoo.co nu există informații 
publice disponibile

Comisia Sănătate și Protecție Socială, 
Comisia de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului

PSD

13 Gabriel Fătu nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice 
disponibile

în fiecare joi, 
între 10:00-12:00

Comisia Învățământ, Cultură, Culte și Sport PP-DD

14 Dragoș Florescu nu există informații 
publice disponibile

dflorescu@formenerg.ro nu există informații 
publice disponibile

Comisia de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, Comisia Învățământ, Cultură, 
Culte și Sport

PSD

15 Bogdan-Cristian Georgescu 0724500700 bogdan_tsd@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Juridică și de Disciplină, Comisia 
Transporturi și Infrastructură Urbană PSD

16 Richard-Vicențiu Ghiță nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice 
disponibile

nu există informații 
publice disponibile

Comisia Învățământ, Cultură, Culte și Sport, 
Comisia Transporturi și Infrastructură 
Urbană

PP-DD

17 Mihai-Doru Giugula nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice 
disponibile

nu există informații 
publice disponibile

Comisia Juridică și de Disciplină 
(Președinte), Comisia Pentru Relația 
cu Uniunea Europeană

PSD

18 Cătălin-Lucian Iliescu 0722507414 iliescu_lcn@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Pentru Credite Externe 
și Monitorizarea Derulării Acestora, 
Comisia de Ecologie și Protecția Mediului

PD-L

Reprezentanţii tăi din Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti

Adoptă un consilier! Ajută-l să se facă și el cunoscut alegătorilor săi! 

Adoptă un consilier! 
Fă-l cunoscut bucureştenilor, 

povesteşte despre el!

Informaţii suplimentare pe
www.NuAsteptaSuperEroi.ro

e-mail: nuasteptasupereroi@ce-re.ro
telefon: 031 1050 755



7

B
ună dim

in
ea

ţ
a, Bucureşti!

Care au fost cerințele rostite în plenul ședinței de Consiliu de către Gabriel Tănase, în nu-
mele PNL și PC, și adresate executivului:

 ● Introducerea pe site-ul Primăriei a datelor de contact și orarului de audiențe ale 
consilierilor PNL-PC, cu invitația ca și alte grupuri să facă același lucru. 

 ● Identificarea unei soluții necostisitoare de înregistrare a voturilor, astfel încât în pro-
cesul verbal să fie specificat cum a votat fiecare consilier.

 ● Identificarea unei variante de reamenajare a sălii de ședințe, astfel încât să permită 
accesul măcar pentru 10, 15 sau 20 de cetățeni.

 ● Linkuri funcționale pe site la proiectele de hotârâre, odată cu afișarea ordinei de zi 
a ședințelor – o cerință care a mai fost făcută. 

 ● Să se acorde 30 de minute de intervenții tuturor cetățenilor care doresc să ia cu-
vântul, la începutul ședinței.

 ● Publicarea înregistrările video ale ședințelor pe site-ul Primăriei Municipiului Bucu- 
reşti, în termen de 3 zile lucrătoare de la ședință.

 ● Publicarea tuturor dispozițiilor date de Primarul General.

În 24 septembrie 2013, cu ocazia Săptămânii 
Participării Cetățenești, Centrul de Resurse 
pentru participare publică (CeRe) a organizat un 
atelier de lucru pe tema comunicării aleși – ale-
gători. Alături de 11 organizații neguvernamen-
tale și grupuri civice, au venit și reprezentanți 
ai grupului Partidului Național Liberal – Gabriel 
Tănase, ai Partidului Democrat Liberal – Silviu 
Văduva și ai Primăriei Municipiului București – 
Gabi Florea, șef Serviciu Transparență Decizio- 
nală. Din partea grupului PSD nu a venit nici un  
reprezentant, deși au fost invitați și am încercat 
în mod repetat contactarea lor. 

Discuțiile s-au concentrat pe lista de cerințe 
detaliată de CeRe: publicarea datelor de con-
tact și a orarului de audiență ale consilierilor, 
asigurarea accesului în sala de ședințe a consi- 
liului pentru cetățeni, publicarea din timp a pro-
iectelor de hotărâre, publicarea programului 
anual de investiții pentru București. Cerințele au 
ca scop o funcționare transparentă a Consiliului 
și a Primăriei Generale, precum și implicarea 
cetățenilor în luarea deciziilor la nivel de capitală. 

Referitor la datele de contact și programul de 
audiență, reprezentanții ambelor partide și-au 
asumat sarcina de a le face publice. 

În privința accesului în sală, Silviu Văduva 
(PDL) a pledat pentru organizarea ședințelor 
într-o altă locație – Cercul Militar Național, un 
teatru sau chiar Circul. Gabriel Tănase (PNL) a 
argumentat necesitatea de a avea la îndemâ-
nă aparatul Primăriei pe parcursul unei ședințe, 
dar a fost deschis la ideea de a reamenaja sala 
astfel încât să încapă și un număr de 10-20 de 
cetățeni până la revenirea în sediul vechi, care 
are o sală încăpătoare. 

În ceea ce privește publicarea pe site-ul pri-
măriei a proiectelor de hotărâre care urmează 
să fie dezbătute în cadrul ședințelor de consi-
liu, consilierii generali au arătat că nici ei nu pri-
mesc documentele la timp. Cu scuza „nu am 
avut oameni care să pregătească actele din 
timp“ și sub presiunea lui „să nu blocăm mersul 
orașului“, consilierii primesc adesea proiecte cu 
2-3 zile înainte de ședință, convoacă de pe o zi 
pe alta comisiile și examinează rapid sute de 
pagini. O propunere înaintată de participanți a 
fost ca acele proiecte care nu respectă terme-
nele legale să nu mai fie supuse votului de că-
tre consilieri. Această soluție a fost deja aplicată 
de mai multe ori de consilierii generali, au arătat 
Tănase și Văduva. 

Am discutat și despre nevoia de a tradu-
ce documentațiile de urbanism pe înțelesul 
cetățenilor – de pildă prezentarea unor desene, 
a volumetriei, ca parte a documentației supu-
se consultării publice (aceasta nu este în pre-
zent o obligație legală). De asemenea, planșele 

care sunt și acum legal necesare obținerii unui 
PUZ să fie disponibile pentru consultare onli-
ne. Explorând pagina Primăriei, am constatat 
că planșele prezentate sunt ilizibile și nu per-
mit înțelegerea proiectului. Impedimentul major 
indicat de reprezentanții autorităților este lipsa 
unui scaner adecvat.  

În urma întâlnirii de lucru cu cetățenii și 
ONG-urile pe tema transparenței decizionale la 

nivelul primăriei, cei doi consilieri generali și-au 
respectat o parte din promisiuni.

Implică-te și tu în campanie, 
să-i facem și pe ceilalți consilieri generali 
să-și asume cu adevărat responsabilitățile 

pe care le au față de cetățeni – 
adoptă un consilier! 

Detalii pe www.NuAsteptaSuperEroi.ro. 

Silviu Văduva, Consilier General și lider al 
grupului PD-L, a trimis către CeRe detaliile de 
contact ale tuturor consilierilor generali din par-
tidul pe care îl reprezintă. Și Gabriel Tănase, 
consilier general și reprezentant al grupului 
PNL a demonstrat deschidere pentru o relație 
mai transparență cu bucureștenii, luând cuvân-
tul în cadrul ședinței Consiliului General care a 
avut loc două zile mai târziu, în 26 septembrie, 
și înaintând o serie de cerințe către primărie, în 
calitate de executiv. 

CeRe, alături de Agenția de Monitorizare a 
Presei Active Watch, Funcky Citizens și alte 
grupuri civice și organizații neguvernamenta-
le, va sta cu ochii pe activitatea consilierilor din 
Primăria Generală și a Primarului General și în 
perioada următoare. 

Intră pe site-ul campaniei să vezi noutăți des-
pre proiecte referitoare la orașul tău și acțiuni 
menite să îi responsabilizeze pe aleșii de la pri-
mărie să-și facă mai bine treaba.

Paşi timizi 
pentru un dialog cu bucureştenii
Silvia Boeriu, foto: CeRe

După mai mult de un an de campanie, 
doi consilieri generali, reprezentând 
PNL și PD-L, au promis pași concreți pentru 
a crește transparența activității Consiliului 
General al Muncipiului București (CGMB). 

Ce au promis consilierii în cadrul atelie-
rului de lucru organizat de CeRe:

 ● Vor face publice pe site-ul 
Primăriei București datele de con-
tact (e-mail și telefon) și programul 
de audiență ale consilierilor generali 
din PNL, respectiv PD-L, în termen 
de o lună.

 ● Vor lua cuvântul în cadrul 
ședinței Consiliului General și vor 
face demersurile necesare către 
aparatul tehnic al Primăriei, pentru 
ca votul nominal al fiecărui consili-
er să fie înregistrat și consemnat în 
procesul verbal.

 ● Gabriel Tănase (PNL) va soli-
cita o rearanjare a sălii de ședințe a 
consiliului, care să permită introdu-
cerea unui număr suplimentar de 
scaune în sală, pentru cetățeni.

Atelierul de lucru pe tema comunicării aleși – alegători. Deși au fost invitate toate grupurile politice care au membrii 
în Consiliul General al Municipiului București, au dat curs invitației CeRe numai reprezentanții grupului 

Partidului Național Liberal, prin domnul Gabriel Tănase, cei ai Partidului Democrat Liberal, prin domnul Silviu Văduva, 
și Primăria Municipiului București, prin doamna Gabi Florea, șef Serviciu Transparență Decizională.
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Favorit am fost învăluită de o atmosferă cal-
dă, de oameni care serbează împreună cu cei 
dragi. Erau în jur de 200 de persoane. Se uitau 
la un spectacol al unei trupe de copii care cân-
tau și dansau. Pe scaune, bunicii înfofoliți în ha-
ine groase, tinerii urcați pe mese sau dansând 
cu mâinile în aer, părinții filmând cu telefoane 
sau aparate de fotografiat. 

Se adunaseră pentru a arăta autorităților că 
au nevoie de un centru cultural – unul care să 
găzduiască astfel de evenimente, improvizate  
de această dată de restaurantul de cartier.

Organizată într-o vineri seară, pe 4 octom-
brie, întâlnirea publică „Favorit – înapoi la 
cetățeni!“ a fost creată de Grupul de Inițiativă 
Favorit, un grup de vecini de cartier, care de trei 
ani pledează pentru transformarea actualei rui-
ne a fostului cinematograf Favorit într-un centru 
cultural comunitar cu activități variate, pentru lo-
cuitorii din zona Drumul Taberei. 

Întrebată de ce au organizat acest eveni-
ment, Marilena Trică, unul din membrii grupului, 
spune: „Pentru a urgenta reabilitarea, dar mai 
ales pentru a culege de la cetățenii din zonă 
tipurile de acțiuni pe care le doresc pentru ti-
neri, adulți, pensionari, copii. Propuneri pe care, 
împreună cu semnăturile strânse pe petiție, le 
vom înainta către Primăria Sectorului 6, pentru 
a arăta ce să se întâmple în acest Centru“.

Cu banii alocați în buget, 
Primăria stă pe loc

La presiunile cetățenilor care organizează 
acțiuni publice din 2010, Primăria și Consiliul 
Local al Sectorului 6 au alocat pentru 2013 
suma de aproximativ 2,6 milioane de euro 
pentru realizarea centrului cultural. În octom-
brie, însă, nu era realizat nici măcar caietul de 
sarcini pentru licitația inițială. Motivele? Ruina 
cinematografului ar trebui să treacă din patri-
moniul Regiei Autonome „România Film“ în cea 
a Consiliului General al Municipiului București, 
ulterior aceștia urmând să îl transfere în pro-
prietatea Consiliului Local al Sectorului 6. 
Acești pași nu au fost încă făcuți – arată un 
răspuns oficial, din 2 octombrie, al Primăriei 
Sectorului 6. La fel, parteneriatul public-privat 
inițiat nu a avut „finalitatea așteptată“, iar în 
prezent este în pregătire un caiet de sarcini 
pentru o licitație publică. 

Prezent la întâlnire, un consilier personal al 
Primarului General, domnul Victor Adîr, asigu-
ră că Sorin Oprescu va sprijini transferul de 
patrimoniu către Sectorul 6. Și deputatul de 
circumscripție Daniel Geantă, prezent în pu-
blic, susține această inițiativă. Reprezentanții 
autorităților publice din sectorul 6 au lipsit, deşi, 
la şedinţa Consiliului Local din 26 septembrie, 
domnul Valeriu Ionescu, membru al Grupului de 
Iniţiativă Favorit, le-a înmânat personal invitaţii.

Un spectacol artistic 
organizat cu prieteni și parteneri

Toți artiștii au fost aduși de cetățeni – 
prin prieteni sau prin invitații directe. Au reușit 
să organizeze lucruri pe care și le-ar dori găz-
duite de viitorul centru cultural: după spectaco-
lul trupei de copii Miracol, de la Clubul Copiilor 
Sector 6, a urmat trupa C.N.P. – Cod Noetic 
Personal, cu piese de rock, jazz și funk, o pie-
să de teatru a trupei regizorului Cezar Boghină, 
ateliere creative pentru copii și altele.

Cetățenii știu ce vor să se întâmple 
în viitorul centru cultural. 
Primăria să ia notițe! 

Pe pereți erau puse planșe din proiectul teh-
nic, care ilustrau cum va arăta viitorul centru cul-
tural, planșe realizate de Asociaţia Urban 2020 
și foi goale pentru cules sugestii. Cu mic cu mare, 
cei prezenți au scris tot felul de idei de activități, 
dar și de destinație și amenajare a diverselor spații.

Inițiativa Favorit își dorește ca, după ce au fost 
alocate fonduri atât de consistente pentru renova-
rea cinematografului, să se asigure că planurile 

primăriei corespund cu dorințele cetățenilor. 
„Să arătăm ce să se întâmple în acele camere“, 
după cum zicea Marilena Trică, referindu-se la 
planuri. Așadar, cu ideile strânse prin panouri-
le de pe pereți și cele peste 80 de chestionare 
completate, cu semnăturile strânse pe petiție, 
se vor întoarce din nou la autorități și vor rămâ-
ne în continuare cu ochiii pe ele. De asemenea, 
invită și alți bucureșteni să le fie alături. 

„Vă așteptăm la Favorit, ca să tăiem panglica 
împreună la Centrul Cultural al Sectorului 6“, în-
cheie doamna Trică, privind spre viitor.

Favorit – înapoi la cetăţeni!
Sînziana Dobre, foto: CeRe

Inițiativa Favorit 
Cine suntem?
Vecini de cartier, prieteni, oameni obișnuiți

Ce vrem?
Transformarea vechiului cinema Favorit, 

acum ruină, în centru cultural, de care să be-
neficieze toți locuitorii cartierului.

Ce acţiuni am întreprins până acum 
pentru Favorit?

Concret, verificabil, în cifre:
• 4 evenimente de conștientizare
• 4 dezbateri publice
• Prezenți la 14 ședințe ale Consiliului 
Local (9 luări de cuvânt)

Ne puteți scrie și urmări la:
initiativa.favorit@gmail.com
www.initiativafavorit.blogspot.com
www.facebook.com/initiativafavorit

Ce își doresc cetățenii din Grupul 
de Inițiativă Civică Favorit?

Alături de idei clasice, cum ar fi specta-
cole școlare pentru a promova tinerele ta-
lente, expoziții de pictură, teatru de păpuși, 
cursuri și cluburi de șah, karate, dans, chi-
tară, bucătărie, astronomie și matematică,  
au apărut și idei mai noi: ziua cartierului, 
cursuri de stand-up comedy și origami, 
curs și audiție de folclor și muzică universa-
lă, săli de practică și repetiții pentru formații, 
săli pentru întâlniri ale grupurilor de inițiativă 
civică din sector, pentru întâlniri culturale și 
seri dansante, karaoke, casting pentru copii 
și activități pentru familii. 

Mai multe planșe pline cu idei, propuneri, o viziune. Toate decente, toate inteligente, toate pentru comunitate! 
Toate vârstele!
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Oraşul e o casă mai mare
Vlad Popa, foto: Teodor Pricop

Așa cum o locuință are tot felul de mobile, și 
orașul este proprietar de mobilier urban. Ce în-
seamnă asta? O sumedenie de obiecte presă-
rate în diverse locuri. Au vreun rol? Ei bine, da, 
așa ar trebui! Fie estetic, fie funcțional. Am în-
ceput să inventariez astfel de obiecte și vă in-
vit și pe dumneavoastră să participați la acest 
proiect. Fotografiați-le și trimiteți-ni-le pe adresa 
redacției, specificând locul unde se află obiec-
tul. Pe site-ul BDB! am creat o pagină specială, 
unde vom publica imaginile primite: infobdb.ro/
articole/4175.

Mersul prin oraș e un fel de traseu cu obsta-
cole, fără vreun premiu la final. De câțiva ani 
au apărut cutii din lemn sau din ciment, umplute 
cu pământ, în care sunt plantați diverși arbori. 
Rostul lor este să răspundă nevoii de vegetație 
a orașului; dacă îi punem în lăzi, îi putem muta! 
Dar chiar și în ghiveci, un arbore nu poate supra- 
viețui fără îngrijire. Iar copacii trăiesc cel mai 
bine în pământ, așa că de ce să-i punem în cu-
tii? La fel și florile, orice plantă de altfel. Lăzile 
se strică repede, plantele sunt adesea anuale, 
fiind înlocuite cel puțin o dată pe an, ceea ce 
înseamnă mereu și mereu alte cheltuieli, în loc 
să alegem soluții economice și durabile. În plus, 
chiar avem nevoie să importăm specii de prin 
alte părți? Copacii și florile specifice zonei sunt 
frumoase și ne sunt foarte dragi. Vrem umbră 
de nuc și culorile pastelate ale mușcatelor.

Alt obiect nefolositor și agresiv care a ocupat 
în această vară spațiul public este un fel de umi-
dificator tip semitunel, cu spațiu generos pen-
tru reclamă, montat pe trotuar în zonele cu trafic 
mare de pietoni, dar folosit de foarte puțină lume. 
Ne aflăm la mijlocul lunii octombrie și aceste dis-
pozitive încă sunt pe trotuar, ilustrare a grijii ce 
ne-o poartă administratorii orașului. Pe ele scrie 
„Primăria Municipiului București“. Ca să fie clar 
cui mulțumim. Unele dintre ele sunt adevărate 
„izvoare cu lac de acumulare“ și vegetație instan-
tanee. Odată montate, banul e încasat și nimeni 
nu se mai ocupă de întreținerea lor.

Pe lângă obiectele amintite mai sus, mai sunt 
multe alte piese de mobilier care ne ies în cale: 
cabine telefonice abandonate, grămăjoare de 
pietre, panouri publicitare, stâlpi etc.  Le vedem, 
trecem grăbiți, căscăm ochii de mirare, zâm-
bim amar sau ne revoltăm. Constatăm că banii 
orașului se duc pe... te miri ce.

Avem dreptul, ca cetățeni, să facem sesizări 
către administrațiile de sector pentru fiecare 
obiect care ne incomodează. Spațiul public ne 
aparține și nu este loc pentru depozitat.

Cabină telefonică, nefuncțională, murdară, inestetică, 
nepotrivită cu ansamblul, abandonată în Piața Universității.

Panou publicitar, nefuncțional, inestetic, 
nepotrivit cu ansamblul, abandonat în zona Gara de Nord.

Indicator rutier care semnalizează parcarea subterană 
de la Universitate. Dacă ești pieton, ai ocazia să faci slalom. 

Un stâlp metalic în mijlocul trotuarului e prea puțin. 
E nevoie de doi ca să simți distracția!

Sistem Interactiv Teritorial de Informare a Cetățenilor 
Aha! O fi cu fise? Că de funcționat, nu funcționează din cele 
15 verificate decât unul – cel din față de la Muzeul Antipa. 

Dar are cameră video, deci lux! O costa mult?

Un pic de apă pulverizată înainte de intrarea în parc 
este o experiență de neînlocuit. E cu piscină în aer liber? 
Dar cum trecem de ghivecele cu copăcei? 

Jardinierele din beton pentru flori merg de minune 
pe trotuar. Dar și pe spațiul verde! Eh, ce spuneți? 

De reciclat e cazul să vă lăsați. Jardiniera zice: 
„doar dacă mă sari“!
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Duelurile, despre care am citit în romane-
le copilăriei și ale adolescenței, nu au existat 
numai în apusul Europei, ci și pe meleaguri-
le românești, mai ales în zgomotosul și boemul 
nostru București de secol XIX și început de se-
col XX. Moda duelului, în înțelesul lui apusean, 
a fost adusă la români de ofițerii țariști, odată cu 
războaiele ruso-turce, și de acei „boieri-dandy“ 
care au studiat sau au călătorit în marile ca-
pitale apusene – Viena, Berlin, Paris, Londra. 
Odată cu preluarea obiceiului, protipendada 
bucureșteană parcă voia să ajungă din urmă 
țările cu tradiție în practica duelului. S-au con-
fruntat ofițeri, oameni politici, ziariști, scriitori, 
beizadelele boierești și revoluționari pașoptiști. 
Au făcut-o din cauză de insultă, calomnie, pole-
mici de presă ori politice, vanități, rațiuni ideolo-
gice sau gelozie stârnită de câte o femeie.

Au fost implicate în dueluri și personalități cul-
turale: Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Ion Heliade-
Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Boliac, 
Titu Maiorescu, B.P. Haşdeu, Carol Davila, 
Lucian Blaga, Dan Botta. Și dacă se duelează 
oamenii de cultură, atunci se duelează și per-
sonajele din operele lor literare. Duelul apare în 
romanul lui Mateiu Caragiale, „Craii de Curtea 
Veche“, în romanul lui Camil Petrescu, „Patul lui 
Procust“, și în multe dintre piesele sale – „Act 
venețian“, „Jocul ielelor“ sau „Suflete tari“. Iar 
această enumerare nu este exhaustivă.

Au existat dueluri riguroase sub aspectul res-
pectării regulilor, mai puțin riguroase, dueluri dra-
matice, dar și dueluri cu aspect ridicol și de bâlci. 
Trebuie menționat că instituția duelului, așezată 
în cadrele mentalității fanariote, a fost și ea o for-
mă, mai mult sau mai puțin, fără fond. Introdus în 
legislație cu două decenii înainte de domnia lui 
Al.I. Cuza, duelul este incriminat riguros, ca de-
lict, în Codul penal intrat în vigoare la 1 mai 1865.

Dintre primele dueluri menționate în București 
trebuie amintit cel dintre dandy-ul bucureștean 
Scarlat Bărcănescu și consulul austriac Liehmann, 
consumat spre sfârșitul lui 1822, motivul fiind o 
frumusețe din epocă, domnița Elena Caragea. 
Dacă duelul a avut loc, acesta a fost cu siguranță 
un schimb formal de focuri trase în aer, întrucât 
nu a făcut nicio victimă. Domnii Alecu Florescu 
și George Filipescu convin să rezolve un dife-
rend printr-un duel cu pistolul. Ajunși pe teren, 
socotesc că e mai puțin primejdios să-și exer-
cite o corecție cu pumnii. George Bibescu, fiul 
lui Gheorghe Bibescu Vodă (domnitor în Țara 
Românească între 1843 și 1848), a avut la ac-
tiv multe dueluri, cu spada sau cu pistolul, în 
București sau la Paris. Prințul valah s-a duelat fie 
în urma unor polemici publice, fie când la mijloc 
era o femeie, având faimă de cuceritor, fie ca să 
apere memoria tatălui său, diabolizat de presa li-
berală. El și-a făcut un nume nu numai din prac-
tica duelului, dar și din teoria „sportului-onoarei“. 
În 1860, baronul Barbu Bellu a pălmuit un ofițer 
moldovean, pe numele său Spiru, la ieșirea din 
teatrul național. Domnitorul Cuza a poruncit ca 
ofițerul să ceară satisfacţie pentru ofensă. Ca 
atare, duelul s-a desfășurat pe șoseaua Kiselleff 
și a avut ca finalitate uciderea ofițerului chiar în 
fața domnitorului. În anul 1883, în Parlament, 
Nicolae Fleva a spus despre miniștrii din cabine-
tul Brătianu că sunt „niște umbre“. Ca atare, gu-
vernul a cerut satisfacție pe calea armelor prin 

Mihail Perekyde. Doar hazardul i-a salvat viața 
lui Fleva, în urma confruntării. După cum se 
vede, uneori, chiar conducătorii statului ordonau 
subalternilor duelul, în condițiile în care acesta 
era incriminat de lege.

Un duel dramatic a avut loc în 1906. Lascăr 
Zamfirescu, fiul scriitorului Duiliu Zamfirescu, a 
insinuat că averea unui oarecare Dumitrescu, zis 
Maicam, nu era obținută prin mijloace oneste. A 
urmat provocarea din partea celui ofensat, due-
lul și moartea primului. Un alt duel nefericit a avut 
loc în 1897, între omul politic conservator Nicolae 
Filipescu și George Lahovary, director al ziaru-
lui „L’Indépendance Roumaine“. În urma unei po-
lemici decente de presă, Filipescu se consideră 
ofensat și îl provoacă la duel pe ziarist. Martorii 
omului politic s-au opus unei împăcări și due-
lul a avut loc într-o sală de scrimă bucureșteană. 
Lahovary este ucis, în condițiile în care lupta nu a 
avut loc în câmp deschis și nici nu exista distanța 
regulamentară între cei doi. Tristul eveniment a 
declanșat dezbateri, și în presa bucureșteană și 
în cea pariziană, privind oportunitatea și condițiile 
duelului. Despre acest caz au scris în presa vremii 
și I.L. Caragiale și Titu Maiorescu, iar procurorul 
general al României l-a calificat drept un asasinat. 
Și totuși, fruntașul politic conservator a fost con-
damnat la numai șase luni de detenție.

Dincolo de aspectul romantic, duelului îi stă 
mult mai bine în ficțiune decât în realitate. Câtă 
vreme a fost la modă, a demonstrat că exis-
tă stări tensionate în relațiile dintre oameni, ne- 
sancționate penal, pe care însă confruntarea de 
acest fel nu le rezolvă, ba le agravează, că une-
ori martorii nu pledează pentru împăcare, ci mai 
mult întărâtă, iar deznodământul variază de la ri-
dicol la tragic sau chiar dezastruos.

Onoarea spălată cu sânge, 
în vechiul Bucureşti
Mihai Albăstroiu

În 1926, unul dintre „specialiștii“ în dueluri, avocatul Ion I. 
Nedelescu, publică un soi de îndrumar conținând principiile 
și regulile disputei: ofense, felul armelor, cartel, martori, du-

elul cu spada, pistolul, sabia sau duelurile excepţionale. 

Întrerupeți cercul vicios!

Haideți să vă spunem o poveste reală. Un 
copil s-a născut într-o familie sărmană, în care 
părinții, oameni cu câteva clase, muncesc cu 
ziua pe unde apucă sau adună PET-uri ori fier 
vechi. Mai are cinci frați. Mănâncă o dată, poate 
de două ori pe zi. Copilul ar merge la școală, dar 
pentru asta îi trebuie haine, încălțăminte și niște 
caiete, câteva creioane. Nu le are, nu pleacă de 
acasă, pentru că frigul se va lăsa în câteva săp-
tămâni. Dacă acest copil nu merge la școală timp 
de câteva luni, peste un an, doi, maximum, va tre-
bui să abandoneze, pentru că va pierde ritmul. 
Va deveni peste câțiva ani un adolescent cu co-
pii, pe care nu-i va putea trimite la școală, pentru 
că nu va avea bani. Lipsa de educație înseam-
nă sărăcie, sărăcia duce la lipsa de educație. 
Cercul se închide. Povestea se repetă de mii de 
ori. Vrem să-i ajutăm, împreună, pe oamenii de la 
Samusocial să-i pună capăt.

Odată cu începerea noului an școlar, copi-
ii ce provin din familiile care locuiesc în condiții 
grele în stradă sau barăci improvizate au nevoie 
de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru anotim-
pul rece, pentru a merge la școală.

Cei care au uniforme impuse de instituția de 
învățămant au nevoie de cămăși și bluze albe 
pentru a le purta pe dedesubtul uniformei, iar 
pentru orele de sport au nevoie de trening și 
încălțăminte sport specifică.

Nevoile identificate până în prezent sunt ur-
mătoarele:
•  îmbrăcăminte pentru copii de vârsta 6 – 14 ani;
•  încălțăminte – mărimi între 34 – 38.

Cei care doresc să doneze pentru aceas-
tă cauză pot aduce obiectele la sediul din Șos. 
Grozăveşti nr. 82Bis, toată luna octombrie, în zi-
lele de luni și joi de la ora 9:00 la ora 19:00, iar 
în zilele de marți, miercuri, vineri de la ora 9:00 
la ora 16:00.

Vă mulțumim pentru că ne ajutați să reducem 
numărul copiilor analfabeți din București!

O campanie Samusocial, 
cu ajutorul Gusano Studio (www.gusano.ro)

Donați 
o hăinuță!
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Aleea Băiuţ e strada unei generaţii
Bogdan Munteanu

Cărțile Bucureștiului 

Dragă Diterașule,

Știu că există o șansă la un milion să primești 
rândurile astea, ți-am pierdut urma încă din ’91, 
aveam amândoi doișpe ani când ai tăi s-au tre-
zit că vor să crești mare în Germania. Mi-ai 
lăsat o carte înainte de-a pleca, Minunata că-
lătorie a lui Nils Holgersson, țineai la ea ca la 
ochii din cap, și totuși, mi-ai dat-o mie, mai știi? 
Au trecut mai bine de douăj’ de ani de-atunci, 
măi, Diterașule, și, uite, eu am ajuns să scriu 
despre cărți faine acuma. Nu prea pot să scriu 
despre Nils, că la ziarul ăsta am o rubrică la 
care-i zice Cărțile Bucureștiului, și Nils n-a 
ajuns pe Lipscani. 

Da’ să-ți spun un secret, Diterașule, și să nu 
te superi pe mine. Am acasă o carte, Băiuțeii. 
Ei, cartea asta, scrisă de doi frați, Filip și Matei, 
e mai tare decât aia pe care mi-ai dat-o tu când 
ai plecat! Și știi de ce? Pentru că e vorba des- 
pre noi acolo, măi Diterașule, nu despre un pi-
tic blond, cu cipilică roșie. De noi e vorba, și de 
strada noastră și de nebuniile noastre! Da, da, 
Diterașule, ce te uiți așa la mine, parcă n-ai 
chiloți pe tine? Păi n-am găsit și noi o cățea 
și-am botezat-o și-am crescut-o cum am știut 
mai bine? Păi nu le-am făcut și noi zile fripte lu’ 

baba Șmiț și lu’ Olteanu, și lu’ Securistu’ și altor 
haini, care ne pândeau și ne trăgeau șpițuri în 
cur și toiege peste spate când ne hârjoneam? 
Păi n-am răsfoit și noi pân-am făcut bășici la 
degete revista aia deocheată pe care-ai fu-
rat-o tu de la Seppi, vlăjganul? Păi nu ne cer-
tam la cuțite și-apoi nu ne vorbeam cu zilele 
după un Steaua – Dinamo? Și câte și mai câte 
„coincidențe“…

Cartea asta, măi, Diterașule, te lovește în 
moalele capului, așa cum ne lovea baba Șmiț 
cu toiagul. Acum suntem mari, nu mai putem 
să ne furișăm în miez de noapte și să sunăm 
ca descreierații la ușa babei și să râdem ca 
smintiții de pijamaua ei. Acum am putea să 
citim și să răscitim Băiuțeii și să înnebunim 
de dorul copilăriei. Am putea să punem High 
Hopes pe repeat, pentru atmosferă. Am putea 
să le zicem fraților Florian chapeau!, să scriem 
despre cartea lor în Bună dimineața, București! 
sau oriunde altundeva și să le-o recomandăm 
nenilor și tantilor care se-ntreabă ce să facă 
într-o zi oarecare, în care scapă mai repede 
de la serviciu. Dar și celor care cred că Ion 
Creangă a pus monopol pe copilărie. Aleea 
Băiuț din București e strada unei generații!

Editura Polirom, 2010
Număr de pagini: 238

Adăpostul Sectorului 1, ODĂI
Adresă: Șos. Odăi, nr. 3-5, sector 1
Mijloace de transport: troleibuzul 97 de la 

Gara de Nord până la LAROMET și de acolo 
autobuzul 304 până la A.D.P. Sector 1; tramva-
iul 41 până la Casa Presei Libere (Scânteia) și 
de acolo autobuzul 304.

Luni, miercuri și vineri: 11:00 – 13:00
Telefon: 021 490 40 07

Adăpostul Mihăilești
Adresă: Str. Complexului 1, Mihăilești, 

jud. Giurgiu
Luni – vineri: 11 – 15
Telefon: 0372 765 164, 021 312 95 55

Din bazele de ecarisaj ale PMB (cele de mai 
sus) adoptarea primului câine este gratuită, iar 
următoarele se fac cu achitarea unei taxe.

Dacă doriți să adoptați direct de pe stradă, 
câinii n-ar mai fi capturați cu crosa, traumatizați 
și duși în bazele de ecarisaj. Asta înseam-
nă și econommie la bugetul primăriei. Pentru 
a preveni abandonul puilor, este important să 
sterilizați patrupedul. Există organizații profe-
sioniste, care oferă sprijin în acest sens. Vier 
Pfoten România oferă gratuit: prinderea (dacă 
sunt speriați și este necesară o intervenție spe-
cială), sterilizare, vaccinare și microcipare.

Există și multe adăposturi ale organizațiilor 
specializate, din care lumea poate adop-
ta căței sănătoși, vaccinați, sterilizați. Despre 
acești căței, specialiștii oferă informații detaliate 
potențialilor adoptatori: temperament, istoricul 

medical, proveniența, cu ce fel de stăpâni 
sunt compatibili. În funcție de caracter, unii 
câini sunt recomandați pensionarilor, alții fa-
miliilor cu copii ș.a.m.d. Locul fiecărui câine 
adoptat dintr-un adapost privat va fi imedi-
at luat de un alt cățel salvat de pe stradă. 
Adoptarea unui câine din adăposturile parti-
culare este gratuită.

Ce spune legea?
Abandonul reprezintă lăsarea unui animal 

aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe 
domeniul public, fără hrană, adăpost și trata-
ment medical. Abandonul constituie infracţiune 
și se pedepsește confom Legii nr. 9/2008 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 
privind protecția animalelor.

Ca adoptator aveți obligația de a-i asigura 
animalului adoptat toate condițiile de bună- 
stare: hrană, adăpost, tratament medical ve-
terinar atunci când este cazul.

Pentru a semnala abuzuri: apelați Poliția, 
Direcția Sanitar-Veterinară sau Vier Pfoten.

De unde pot adopta?
Adăpostul Primăriei Municipiului 

București
Adresă: Bdul Th. Pallady nr. 262, sector 3 

(pe strada Lunca Jariștei)
Mijloace de transport: tramvaiul 27 până 

la stația IOR 2, adică a patra stație de la 
Piața Sălăjan (stația de metrou Nicolae 
Grigorescu).

Luni ‒ vineri: 10:00 – 15:00
Telefon: 021 345 27 40
Web: www.aspa.ro

Prezența câinilor fără stăpân 
pe străzile orașului 

nu este o dovadă de civilizație, 
însă adoptarea lor este. 

Dacă doriți să adoptați un prieten patruped, 
iată ce trebuie să știți.
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Unde ne simțim bine?
Târguri și evenimente
Târgul Național pentru Artizanat 
și Meșteșuguri, Romexpo, 16 - 20 octombrie
Asia Fest, festival al culturilor asiatice, 
Sala Dalles, 18–20 octombrie
TribalFestBucharest, festival de dans Tribal 
Fusion, ArCuB, 1–3 noiembrie
Festivalul Internațional al Artelor 
Spectacolului Muzical „Viața e frumoasă“, 
Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian“, 
7–17 noiembrie

Expoziții
Aurul și argintul antic al României, Muzeul 
Național de Istorie a României (021 315 
8207), până pe 31 decembrie
Transporturile tradiționale din România, 
Muzeul Național al Țăranului Român, până 
pe 17 noiembrie
Fondatori de muzee, expoziție realizată în 
parteneriat cu mai multe muzee bucureștene, 
Muzeul Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie 
Leonida“, până pe 27 octombrie

Muzică
Jazz Compas Live Sessions: Luiza Zan ‒ 
Fairy Tales și Romanian Jazz Collective, 
Palatul Ghika, 24 octombrie, ora 20:30
Julio Iglesias, Sala Palatului, 24 
octombrie, ora 19:00
Maximum Rock Festival, Turbohalle 
(Bd. Iuliu Maniu nr. 244), 25–26 octombrie
Vă place… Brahms? Turneu național 
susținut de Răzvan Suma (violoncel). 
Invitat special: Josu Okiñena (pian). Sala 
Radio, 29 octombrie, ora 19:00
Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu, 
Sala Palatului, 18 noiembrie, ora 20:00
Zoia Alecu: „Dupa 40 de ani. Toți pentru 
unul, unul pentru toți“, cu: Nicu Alifantis 
(Athos), Mircea Vintilă (Porthos), Adrian 
Sărmășan (Aramis), Doru Stănculescu 
(D'Artagnan). Cinema Patria, 19 noiembrie, 
ora 19:30

Film
Les Films de Cannes à Bucarest, 25–31 
octombrie, Cinema Studio, Cinema Pro și 
Cinema Elvira Popescu. Festivalul, inițiat 
de Cristian Mungiu, aduce la București cele 
mai așteptate și premiate filme din selecția 
oficială a Festivalului de la Cannes.
KINOdiseea, festival internațional de film 
pentru copii, 15–20 noiembrie, Cinemateca 
Eforie, Cinema Studio, Cinema Elvira Popescu
O vară foarte instabilă, de Anca Damian. 
Premieră: 1 noiembrie

Teatru
Festivalul Național de Teatru, 
25 octombrie – 3 noiembrie 
Program: www.fnt.ro
Festivalul Național de Teatru 
Independent, 4–10 noiembrie 
Program: www.fnti.ro

Educație
Aventuri în Ice Age, program educațional 
pentru elevii claselor I-VIII, Muzeul Național 
de Geologie, octombrie 2013 – mai 2014. 
Informații și înscrieri: 021 212 89 52, int. 123.

Comunitate
Rahova Delivery, festival urban comunitar, 
strada Sabinelor, 18–20 octombrie.

Şi artiştii fac şcoală
Luminița Corneanu, foto: UNArte

Ce au în comun Constantin Brâncuși, Victor 
Brauner, Ștefan Luchian și Dimitrie Paciurea? 
Bun, bun, au fost artiști români, dar ce altceva? 
Când vedem, prin muzee din străinătate, operele 
lui Brâncuși ori ale lui Brauner, ne vine în minte, 
celor mai mulți dintre noi, cuvântul „geniu“. Dar 
geniul nu e de ajuns. Și-așa ajungem și la răs-
punsul căutat: școala. În cazul acesta, Școala 
de Belle Arte, cum s-a numit ea la începuturi – 
în prezent, Universitatea Națională de Arte, care 
împlinește, în 2014, 150 de ani de la înființare. Toți 
cei patru artiști enumerați la început au studiat la 
această prestigioasă instituție de învățământ. 

Pe 25 septembrie, în cadrul unei conferințe 
de presă, reprezentanții UNArte au anunțat câ-
teva dintre numeroasele evenimente pe care 
le pregătesc pentru aniversarea a 150 de ani 
de la fondarea școlii românești de arte. Dintre 
acestea, menționăm: expoziția absolvenților 
UNArte, la Muzeul Național de Artă, în perioa-
da mai – septembrie 2014, ce va reuni lucrări 
semnate de  Brâncuși, Victor Brauner, Theodor 
Aman, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Alexandru 

Ciucurencu, Corneliu Baba, Dimitrie Paciurea; 
editarea unui catalog aniversar, în 1500 de exem- 
plare, care se va lansa în ianuarie; o expoziție 
a universităților de artă din Balcani (Sofia, Salo- 
nic, Belgrad, Skopje, Zagreb ș.a.), găzduită de 
Parlamentul României, între 1 și 20 iunie; expo- 
ziția studenților actuali ai UNArte la sălile Dalles; 
un simpozion sub egida Academiei Române, 
precum și mai multe proiecte mici, în colabora-
re cu galeriile de artă bucureștene. 

Dar astăzi „arte frumoase“ nu mai înseamnă 
doar pictură și sculptură, ca în vremea fondato-
rilor învățământului superior artistic românesc, 
Theodor Aman și Gheorghe Tattarescu. Între 
evenimentele aniversare ale UNArte se vor nu-
măra și o expoziție de artă decorativă, una de 
modă și una de design, design vestimentar, ce-
ramică și sticlă. 

Prin urmare, stați cu ochii pe site-ul univer- 
sității și pe presă, pentru că se anunță o adevă-
rată sărbătoare a artelor!

www.unarte.org

Ziarul nostru este distribuit în: librăriile Bastilia, Cărturești, Humanitas și Kyralina, teatrele Nottara, Bulandra, 
Național, Excelsior, Odeon, ArCuB, BCU, Clubul Țăranului, Carol 53, Green Hours Jazz Café, OTA, Dianei 4, 
Biblioteca Universității „Spiru Haret“, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“, Institutul Cervantes, 
Centrul Ceh, Anthony Frost English Bookshop, Subsol Bar, Have a cigar, Camera din față, Cinema Studio.
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Cine suntem?
Suntem un grup de oameni care au înțeles că un oraș nu este doar un spațiu de locuit, ci spațiul 
vital al unei comunități. Este orașul nostru – fie natal, fie adoptiv – și ne interesează ce se întâmplă 
cu el și cu locuitorii lui. Inițiativa noastră este una 100% civică. Nu se află în spatele nostru niciun 
partid. Credem că, așa cum orice oraș are farmecul său, și urbea noastră este specială și generoasă 
cu noi dacă-i acordăm puțină atenție. Ca o casă mai mare ce ne este, suntem datori față de ea 
să o îngrijim și să o respectăm, iar când are nevoie de sprijinul nostru, să-i sărim în ajutor.

Dacă v-a plăcut ce ați citit și cum ne-am întâlnit, puteți contribui cu o donație la tipărirea publicației:
Asociația Bună dimineața, București!  IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, Agenția Trapezului.
În cazul în care nu doriți să rămâneți anonim, vă rugăm să precizați numele și prenumele.

Tinerii studenţi muncesc în atelierele prin care au trecut Theodor Aman, Constantin Brâncuși, Victor Brauner, Ștefan Luchian, 
Gheorghe Petrașcu, Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Karl Storck, Dimitrie Paciurea, Oscar 

Han, Ion Jalea, Zoe Baicoianu, Mac (Mihai Filip) Constantinescu, Alexandru Tzigara Samurcaș, Ion Frunzetti și mulţi alţii.


