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Cafegiu de București
Pe străduța Radu Cristian, aproape de Piața Rosetti, vă așteaptă domnul Florescu, într-o mică prăvălie.
Despre aroma cafelei, istoria sa și meșteșugul cafegiului, citiți la pagina 3.

Foto: Radu Mihăescu
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Încă de la primele ore ale dimineții, bucu- 
reștenii intră în ritmul alert al orașului și pornesc 
într-o călătorie plină de salturi – ocolesc bălțile, 
coboară două trepte în loc de una pentru a prin-
de metroul potrivit, citesc știrile pe diagonală, 
schimbă priviri pe furiș. Pentru a domoli iuțeala 
trecătorilor și, mai ales, pentru a mai găsi o clipă 
de tihnă, ar fi recomandată o vizită la un ceasor-
nicar care să potrivească orele.

Cu-cu, cu-cu... Cu mare greutate pot fi găsiți 
domnii maiștri în mecanică fină. Unii cred că 
ceasornicarii au murit, alții bănuiesc că și-au 
găsit alt drum. Însă domnul Mirel Stoicescu își 
așteaptă clienții pe treptele unui bloc de lângă 
Piața Veteranilor, unde poate fi zărită de pe tro-
tuar inscripția „Ceasornicărie. Reparații specia-
le“. Masa de lucru este o imagine în miniatură a 
întregului atelier: ceasuri, scule cumpărate sau 
făcute manual, pensete, rotițe, uleiuri, cadrane, 
aparate moderne, diferite lentile și multă lumină.

Domnul Stoicescu a învățat să desfacă pri-
mele ceasuri de la tatăl său, când avea doar 12 
ani. Cu multă răbdare, studiu teoretic și prac-
tic, atenție și consecvență, a cunoscut frumu- 
sețea și complexitatea meseriei de ceasornicar. 
Din păcate, nu are ucenici cărora să le transmită 

pasiunea pentru ceasurile mecanice, să-i iniți- 
eze în istoricul lor și să le deschidă calea spre 
acest domeniu al minuțiozității și al perfecțiunii, 
la care puțini  au acces.

Printre valorile promovate în atelier se regă- 
sește încrederea, pe care a testat-o în diferite 
împrejurări. Domnul Stoicescu povestește că 
a primit vizita unui domn distins, care l-a rugat 
să-i repare pe loc un ceas de aur foarte scump. 
Deși i-a explicat că reparația necesită o atenție 

Cum trece timpul
Gabriela Teodora Vătafu, foto: Răzvan Bănică

Meserii și prăvălii

deosebită și un interval de timp mare, totuși cli-
entul n-a fost de acord să-l lase în atelier, de 
teamă că ceasornicarul îi fură sau îi înlocuiește 
piesele prețioase. Ca să-i dea o lecție, domnul 
Stoicescu i-a „furat“ balansul chiar în timp ce 
purtau discuția, dovedindu-i că, dacă într-ade- 
văr ar fi avut astfel de intenții, ar fi putut să-l 
înșele. Dar onestitatea și respectul sunt mai im-
portante decât câteva piese din aur.

Chiar dacă a deveni ceasornicar pare de-
modat și fără viitor, domnul Mirel Stoicescu 
caută informații și noutăți în domeniu, scrie 
despre ceasuri pe blogul său (watchmakermi-
rel.blogspot.com), speră să își poată îmbunătăți 
trusa de scule, să își echipeze atelierul cu apa-
rate noi și să predea ștafeta unui ucenic res-
ponsabil.

Ceasornicarul – meseriaș de modă veche?

Mirel Stoicescu 
Maestru ceasornicar, restaurator, 
reparații speciale
Tel.: 0766 693 509
Atelier: Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 94-100,
    bloc 18, scara 4

În capitală, în centrul orașului, stă falnic un 
monument ce amintește și celebrează victo-
ria armatei române în Primul Război Mondial. 
Este vorba despre Arcul de Triumf și aici regă-
sim singurele reprezentări ale Regelui Ferdinand 
Întregitorul și ale Reginei Maria. Merită mult mai 
multe. România Mare este asociată în mentalul 
colectiv cu un partid politic și cu Vadim Tudor, 
ceea ce înseamnă o deformare a memoriei 
noastre. La fel se întâmplă și cu ultima plăcuță de 
pe interiorul arcului monumentului: Budapesta. 
Ea amintea de pătrunderea armatei române în 
Budapesta, în anul 1919, și eliberarea capitalei 
ungare de trupele comunistului Bella Kuhn. De 
ani buni, această plăcuță pur și simplu nu mai 
există, fiind îndepărtată sau acoperită.

Monumentul a fost construit din granit, după 
modelul Arcului de Triumf din Paris, iar inaugu-
rarea a avut loc la 1 decembrie 1936. Proiectul 
a fost realizat de arhitectul Petre Antonescu, 
care a lucrat alături de o serie de artiști celebri 
în perioada interbelică: Constantin Baraschi, 
Alexandru Călinescu, Mac Constatinescu, Ion 
Jalea, Dimitrie Paciurea și Costin Petrescu.

Cele două picioare care sprijină arcada conțin 
scări interioare ce duc spre terasa monumentu-
lui. Arcul de Triumf găzduiește un mic muzeu, 

deschis doar cu anumite ocazii, și în care găsim 
câteva expoziții permanente: „Marele Război al 
Reîntregirii Neamului“, „Heraldica Marilor Fa- 
milii Boierești“, „Arcul de Triumf în Imagini“ și 
„Marea Unire de la 1918“.

Din documentele furnizate de PMB am aflat 
că, în timpul comunismului, Arcul de Triumf a 
fost și el schilodit de autoritățile vremii, din cau-
za originii sale monarhice. Textele proclamațiilor 
Regelui Ferdinand au fost scoase de pe părțile 
laterale ale construcției, iar portretele Regelui 
Ferdinand și al Reginei Maria au fost îndepăr-
tate de pe fațada sudică, fiind înlocuite cu niște 
flori. După 1989, au fost montate două medali-
oane de bronz ce înfățișează chipurile regilor, 
înlocuindu-le pe cele originale.

Nu am reușit să elucidăm dispariția plăcuței din 
imagine. Unii spun că nedreptatea s-a petrecut în 
anii comunism-stalinismului, prin ’50, alții spun că 
pe la începutul anilor 2000. Cert este că ea nu 
se află la locul ei. Există însă mai multe solicitări 
pentru această reparație morală, dar Primăria 
Municipiului București și Ministerul Culturii oferă 
numai promisiuni și amânări. Cele mai recente 
sunt chiar de anul acesta. Cât de complicat poate 
fi și ce costuri gigantice poate presupune o astfel 
de lucrare? Menționăm că Arcul de Triumf a mai 
trecut prin lucrări de restaurare, recent, iar atunci 
primăria a uitat să completeze monumentul și să 
refacă adevărul istoric.

Oare nici această construcție nu este sufici-
ent de „monumentală“ pentru a prezenta inte-
res?

Unde este Budapesta?
Vlad Popa, foto: Teodor Pricop

Arcul de Triumf din București este încă un monument 
ciuntit, o filă de istorie deformată, care nu prezintă interes 
pentru autoritățile României.
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Ați avut ocazia să stați de vorbă cu atâtea 
personalități ale vremii, precum Toma Caragiu, 
Amza Pellea, Radu Beligan. Cum erau? Acum 
mai aveți în jurul dvs. astfel de oameni? 

Gheorghe Florescu: Sunt probleme cultu-
rale diferite, în lumea lui Lucian Boia și în lumea 
lui Năstase, de exemplu. Este vorba tot de in-
telectuali, dar diferiți, fiecare cu lumea lui. Nu 
poți discuta despre o lume fără să o cunoști. 
Ca să cunoști ce este în iad, trebuie neapă-
rat să ajungi acolo, altfel îți dai cu presupusul. 
Bineînțeles că toată lumea se sperie că în iad 
este un cazan mare cu smoală fierbinte, unde 
toți păcătoșii ard. Dar sunt și oameni avantajați, 
aceștia sunt fochiștii. Ei pun lemne pe foc. Dacă 
păcatele mele nu mă recomandă cumva să 
ajung în rai la Sfântul Petru, unde sunt pregătit 
să-i servesc cea mai bună cafea, sper ca mă-
car pe păcătoșii din iad să-i pot servi cu o ca-
fea cât mai bună. Și să fiu fochist, măcar să pun 
lemne pe foc.

Credeți că marile realizări îi rezervă omu-
lui automat un loc în iad?

Oamenii mai greșesc, dar important este să 
nu-l mânii pe Dumnezeu. Probabil asta este și 
recomandarea tuturor părinților către copiii lor. 
Prima poruncă este să nu ucizi, dar, din păcate, 
istoria omenirii se bazează foarte mult pe cri-
mă. De altfel, chiar Balzac, un mare consuma-
tor de cafea, spunea că la baza oricărei mari 

averi se află o crimă. Iar eu cred că este adevă-
rat. Nu poți să strângi o avere mare dacă nu faci 
un lucru grav, care încalcă normele morale cele 
mai elementare. Trebuie să calci peste cadavre, 
așa s-au făcut marile averi ale lumii.

Mai țineți legătura cu actori, scriitori, așa 
cum o făceați în trecut, când aceste persoa-
ne vă călcau constant pragul prăvăliei?

Când eram eu mai tânăr, acești oameni erau 
în prim-plan, apăreau la teatru, la televizor, îi ve-
deai tot timpul. Acum alte valori sunt promovate.

Ce părere aveți despre elitele românești 
contemporane? Credeți că mai există un ase- 
menea grup de oameni în ziua de azi?

Sper să existe un astfel de grup de oameni, 
în niciun caz un singur om nu poate face nimic. 

Un mare om al istoriei, Gingis-Han, s-a gândit 
cum să asigure un trai comod și îmbelșugat fa-
miliei sale și neamului nomad de mongoli. Iar 
pentru asta a explicat în fața unor șefi de trib 
cum o ramură se poate rupe imediat, dar un 
mănunchi de ramuri nu. Asta înseamnă unita-
te. A reușit să îi unifice pe toți în jurul unei idei: 
bunăstarea întregului neam și cucerirea lumii. 
Teritoriul cucerit de el a fost de trei ori mai mare 
decât al lui Alexandru cel Mare. Din meritele lui 
organizatorice s-au inspirat și alte imperii.

Și cafeaua a avut vreun rol în istorie?
Cum să nu! În jurul anului 1220, Gingis-Han 

cucerește China, iar aici se întâlnește prima 
dată cu bobul de cafea. Istoria cafelei începe 
cu marele împărat Gingis-Han. Cafeaua a fost 
descoperită în secolul al IX-lea în Etiopia, în lo-
calitatea Kaffa, de unde îi vine și numele.

Un rol esențial în descoperirea cafelei îl are și 
Soliman Magnificul. În anul 1530, la Damasc, un 
armean născut la poalele muntelui Ararat des-
chide primul magazin de preparare și desface-
re către publicul larg a cafelei. Acest armean 
ajunge la curtea otomană și se împrietenește 
cu șeful eunucilor, care era pe atunci al treilea 
om în stat ca putere. Soliman începe să bea 
această licoare împreună cu sultana lui favori-
tă. Sultanul avea ibricul lui și făcea personal ca-
feaua, pe care o bea în fiecare zi împreună cu 
sultana, ba chiar i-o ducea la pat.

Ce obicei frumos, unul dintre multele obi-
ceiuri pierdute în zilele noastre.

Întrebarea care se pune este: În România cine 
mai duce cafeaua soției la pat? Vă spun tot eu! 
Mugur Isărescu. Dânsul își cunoaște soția încă 
de la grădiniță și sunt împreună tot de atunci. 
Mărturisirea este autentică, chiar din gura domni-
ei sale. În opinia mea, el este un om serios, care 
ar putea să conducă această cetate, țara noas-
tră. A fost aici pe 5 februarie 2011 și am stat de 
vorbă vreo două ore, ceea ce este enorm, având 
în vedere că vorbim despre guvernatorul Băncii 
Naționale a României. Așa se întâmplă încă de 
pe vremea lui Soliman, la cafea pui lumea la cale. 

„Vizionarii nu își fac iluzii 
și de aceea nu au decepții.“

Gheorghe Florescu este autorul cunoscutei 
cărți „Confesiunile unui cafegiu“. Și-a petrecut 
viața în jurul cafelei, învățând de la cel mai bun 
în domeniu din acea vreme, însuși furnizorul 
Casei Regale. Astăzi, domnul Florescu, cafegiul, 
își dedică viața pasiunii lui pentru cafea, 
cărților și familiei.

Cafelele domnului Florescu 
au la bază rețete vechi de 500 de ani

Și ultimele cuvinte ale domnului guvernator au 
fost: „Atenție, Florescule, la arierate!“

Cum era Bucureștiul tinereții dvs.?
Despre Bucureștiul meu de altădată puteți citi 

în amănunt în cartea mea, „Confesiunile unui 
cafegiu“. Este un oraș pe care îl iubesc. Sunt 
un fiu al acestui oraș și îi rămân fidel. Este un 
oraș deosebit, superb, care așteaptă doar o 
contribuție financiară. 

Cum ați reușit să construiți un loc atât de 
pitoresc chiar în inima capitalei, aproape de 
Piața Rosetti?

Am avut această idee, această dorință, totul 
începe cu o dorință. Vizionarii nu își fac iluzii și 
de aceea nu au decepții. Am avut viziunea să îmi 
fac un templu al cafelei și l-am realizat. Nu există 
un asemenea loc nicăieri în Europa. Aici puteți 
găsi primele zece cafele ale lumii. Oricine poate 
veni aici, în Piața Rosetti, și să bea cea mai bună 
cafea din lume. Și la un preț convenabil.

Da, am observat că prețurile sunt pentru 
toate buzunarele. Dar mai știu oamenii din 
ziua de azi să bea cafea?

Da, sigur, de știut, știu! Totul este să vrea. 

Ce le recomandați oamenilor pentru a 
bea o cafea pe îndelete, fără grabă?

Le pot recomanda rețeta unei cafele perfec-
te la ibric. Este rețeta lui Soliman Magnificul. 
Se măsoară cu ceașca în care se bea cafeaua 
apa, care se pune în ibric. Se pune zahărul la 
început în apă, câte o linguriță rasă de zahăr, și 
se dă la fiert. Când apa este călduță, atunci se 
pune cafeaua, două lingurițe pline cu vârf la o 
ceașcă. Se fierbe, iar la sfârșit se ia un vârf de 
linguriță de cafea și se presară peste lichid, ca o 
ploaie. Aceea dă toată aroma cafelei.

Un interviu de: Luiza Daneliuc
Foto: Răzvan Bănică

Un rol esențial în descoperirea cafelei 
îl are și Soliman Magnificul.

Interviu cu domnul Gheorghe Florescu

La domnul Florescu găsiți cafele din întreaga lume

Oamenii mai greșesc, 
dar important este să nu-l mânii pe Dumnezeu.

Delicatese Florescu 
Strada Radu Cristian nr. 6
Tel.: 0728 228 025
E-mail: comenzi@delicateseflorescu.ro
www.delicateseflorescu.ro
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Apel 112
Alin Paidiu, avocatalinpaidiu.ro

Ceea ce numim „112“ este, de fapt, o 
componentă a unui sistem la nivel național 
numit SNUAU (Sistemul Național Unic 
pentru Apeluri de Urgență), reglementat de 
Ordonanța de Urgență nr. 34 din 19 martie 
2008, privind organizarea și funcționarea 
Sistemului Național Unic pentru Apeluri de 
Urgență.

Spunem că este un sistem pentru că, 
potrivit legii, asigură coordonarea mai mul-
tor structuri ale autorităților administrației 
publice, care au rolul de intervenție ime-
diată pentru soluționarea urgențelor în 
domeniul ambulanței, Serviciilor Mobile 
de Urgență, Reanimare și Descarcerare 
(S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, servicii-
lor publice profesioniste și voluntare pentru 
situații de urgență, contra terorismului.

Potrivit legii, numărul unic 112 se ape-
lează numai atunci când este necesa-
ră intervenția agențiilor specializate de 
intervenție, pentru asigurarea asistenței 
imediate în situații în care este peri-
clitată viața, integritatea ori sănătatea 
cetățeanului, ordinea publică, proprietatea 
publică sau privată ori mediul. Asta înseam-
nă, în câteva exemple: mașini abandonate 
sau avariate și aflate pe carosabil, acci-
dente, persoane care necesită intervenție 
medicală urgentă, demolări în zonele pro-
tejate, lucrări în spațiul public fără un pa-
nou de șantier, astfel încât să știm cine ce 
lucrări efectuează, vandalizări, tăieri de co-
paci fără autorizație, agresarea sau distru-
gerea spațiului verde, conflicte stradale, 
scurgeri de gaze, incendii etc.

Constituie contravenții următoarele fap-
te și se sancționează după cum urmează:

a) apelarea abuzivă a numărului unic 
pentru apeluri de urgență, 112 – amendă 
de la 500 de lei la 1.000 de lei;

b) alertarea falsă a agențiilor specializa-
te de intervenție – amendă de la 500 de lei 
la 1.000 de lei.

Aceeași Ordonanță definește și terme-
nii de „apelare abuzivă“ și „alertare falsă“:

• alertare falsă – utilizarea intenționată, 
în mod nejustificat, a numărului 112, pentru 
a alarma sau a solicita intervenția agențiilor 
specializate de intervenție;

• apelare abuzivă – apelarea repeta-
tă, cu rea intenție, a numărului 112, fără 
ca apelantul să justifice o stare care ne-
cesită acțiunea agențiilor specializate de 
intervenție, sau apelarea numărului 112 
pentru a aduce injurii operatorilor.

Prin același act normativ se reglemen-
tează și apelarea involuntară, ca fiind o 
apelare din greșeală a numărului 112.

Constatarea contravențiilor și aplicarea 
amenzilor prevăzute, descrise mai sus, 
pentru apeluri abuzive sau false, se fac de 
persoanele anume împuternicite, din ca-
drul Ministerului Administrației și Internelor, 
pe baza datelor furnizate de administrato-
rul SNUAU.

Contravențiile astfel stabilite vor urma 
regimul juridic prevăzut de Ordonanța de 
Guvern 2/2001, privind regimul juridic al con- 
travențiilor.

Așadar, fiți vigilenți și acționați când 
situația o cere. Dar când o faceți, analizați 
temeinic necesitatea apelului. Un apel inu-
til poate însemna blocarea altui apel, lansat 
de o persoană care are într-adevăr nevoie 
de aceste servicii ‒ și asta urgent!

De fapt, de drept

În numărul trecut v-am prezentat, pe scurt, 
istoria Școlii nr. 80, cunoscută și ca Școala 
Bosianu. Aflată în intersecția Mihai Bravu cu 
Dudești, această clădire elegantă și veche a 
fost abandonată de autorități, de mai bine de 
10 ani.

În campaniile electorale, mai mulți candidați 
au inclus în lista promisiunilor reabilitarea și re-
darea în folosință a acestui monument istoric. 
Încercați să vă imaginați acel colț de intersecție, 
acum pustiu, fremătând de elevi, precum odini-
oară.

În urmă cu o lună, fiindcă a fost semnalat în 
presă pericolul apărut ca urmare a desprinde-
rii unui colț din acoperișul din tablă, au apărut 
câteva schele. A apărut apoi un panou gigan-
tic, pe care fiecare trecător putea citi, scris cu 
litere de-o șchioapă, un text elogiind grija pri-
marului sectorului 3, care veghea la siguranța 
cetățenilor, periclitată, pe drept cuvânt, de 
acoperișul deteriorat. Muncitorii au venit, au re-
parat colțul, apoi au strâns și au plecat. Liniște. 
Școala a rămas din nou abandonată și proba-
bil că va fi încercată și în acest an de o iarnă 
aprigă. Câte ierni trebuie să mai treacă peste 
acest monument istoric cu ferestre înalte, căru-
ia i-am reda demnitatea printr-o simplă restau-
rare? Câte sute de copii s-ar bucura să-i umple 
sălile de clasă? Câți părinți ar fi fericiți să facă 
un drum mai scurt cu copiii până la școală și 
să-i știe mai aproape de casă? Câte istorii per-
sonale vor avea de povestit aceiași părinți ori 
bunicii care au învățat aici în trecut?

Noi ne-am propus să culegem istorioare 
despre Școala Bosianu de la cititorii care i-au 
fost elevi sau care o cunosc din cartier. Și, dacă 
tot ne jucăm un pic, am zis să facem și un con-
curs. Așadar, vă rugăm să ne scrieți pe adresa 
concurs@infobdb.ro, povestindu-ne experiența 
dvs. personală, care vă leagă de această 
școală, de această clădire.

Școala nr. 80. Noutăți
Cosmin Teodorescu, foto: Teodor Pricop

Nu avem suficiente locuri de parcare în București 
și uneori suntem nevoiți să parcăm pe locurile pentru care 

alții plătesc chirie sau să blocăm un alt autovehicul.
Ca să nu ne pleznească vena, ca să nu-i pleznească vena 

și ca să fim corecți, respectuoși unii cu alții, haideți să lăsăm 
numărul de telefon în parbriz.

Nu suntem șmecheri 
dacă ne batem pentru 

un loc de parcare!

Îmi cer scuze 
că v-am ocupat locul de parcare!

Sunați-mă și vin imediat ca să mut mașina.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Centrul de Resurse pentru participare pu-
blică a propus concursul de acțiune civică 
„Adoptă un consilier!“. Prin acest concurs, ori-
ce cetățean poate să își asume responsabilita-
tea în vederea obținerii unor răspunsuri de la 
el, cu privire la activitatea acestuia în consiliu: 
Ce domenii de interes are? Ce și-a propus pen-
tru acest mandat? La ce decizii a contribuit? 
Cum comunică domnia sa cu cetățenii?

La închiderea ediției, pe 6 noiembrie, erau 
adoptați 24 de consilieri din 52. Termenul până 
la care se pot adopta și aduce informațiile este 
20 noiembrie 2013.

Reacțiile consilierilor au fost foarte variate. 
Consilierul Mihai Giugula i-a închis telefonul 

în nas lui Anemari Necșulescu, iar Victor Stan 
i-a răspuns lui Dollores Benezic: „Noi nu acor-
dăm audiențe, că suntem organ deliberativ, nu 
executiv!“, deși conform legii administrației pu-
blice locale consilierii locali sunt obligați să aibă 
un orar de audiențe. 

Alți doi consilieri generali – Gabriel Tănase 
și Marius Țugurel – au stabilit, pentru a doua 
săptămână din noiembrie, întâlniri cu cetățenii 
care i-au adoptat. Cătălin Câmpeanu deja s-a 
întâlnit cu cetățenii și a răspuns întrebărilor, iar 
Marian Peptan ne-a transmis, printr-un mesaj, 
că este deschis la dialog.

Consilierul Cristina Nicolescu ne-a trimis din 
proprie iniţiativă răspunsurile la întrebări. Cris- 
tina Nicolescu este interesată ca bucureştenii 
să aibă acces la servicii publice de calitate şi 
vrea să identifice domenii de cooperare cu alte 
unităţi teritorial-administrative din ţară şi străi-
nătate, cu scopul sprijinirii reciproce în direcţia 
îmbunătăţirii „confortului“ administrativ al bucu- 
reştenilor şi imaginii capitalei ţării noastre. Pri- 
vitor la activitatea sa directă de consilier, ea 
arată că „la punctul de informare şi interpelări 
din cadrul şedinţei din data de 31 octombrie 
2013, având în vedere, în calitate de membru 
al Consiliului de Administraţie, situaţia economi-
co-financiară a Clubului Sportiv Municipal Bucu- 
reşti şi managementul defectuos, am solicitat 
demisia Directorului General, constituirea de că-
tre CGMB a unei comisii de anchetă şi control la 
acest club, precum şi reorganizarea urgentă a 
clubului“. Textul complet îl găsiţi online, pe site-ul 
www.nuasteptasupereroi.ro.

Însă nu toți consilierii răspund. Doamna Mag- 
dalena Dorcioman a scris către patru consili-
eri: Silviu Văduva, Ion Ilina, Vlad Mustăciosu și 
Cosmin Pîrvu. Ultimii trei sunt din județul Argeș, 
de unde este și dânsa – dar această conexiune 

Campania 
„Adoptă un consilier!“
Sînziana Dobre, din partea echipei CeRe, foto: Răzvan Bănică

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

  IVIC

nu a funcționat și doamna Dorcioman nu a primit 
niciun răspuns. Doar Silviu Văduva a trimis prompt 
și un număr de telefon pe e-mail, pentru a stabili 
calea pe care să răspundă la întrebări. Așadar, 
doamna Dorcioman a renunțat la ceilalți trei.

Loredana Diaconescu nu a primit răspuns la 
e-mail. Dar a găsit un alt cetățean pe Facebook 
care i-a transmis numărul de telefon al consilie-
rului său, Dragoș Florescu. Urmează să îl con-
tacteze.

În numărul din decembrie vom reveni cu 
informații despre experiența cetățenilor și des-
pre consilierii generali.

Pentru detalii despre campanie, 
intrați pe pagina de internet
www.nuasteptasupereroi.ro,

scrieți-ne un e-mail la
nuasteptasupereroi@ ce-re.ro
sau sunați-ne la 0311 05 07 55.

-

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.

Aceasta este clădirea pentru care bucureștenii plătesc 
o chirie de aproximativ 3 milioane de euro pe an. 

Unii dintre consilierii din Primăria Municipiului București 
discută cu cetățenii, alții îi reped. Și mai sunt și cei care nu 

răspund. Asta în cazul în care există date de contact publice.

Consilierul Mihai Giugulea i-a închis
telefonul în nas unui cetățean

„L-am sunat, m-am prezentat si am spus 
ca l-am adoptat in cadrul acestui proiect“, 
scrie Anemari Necșulescu pe contul său de 
Facebook. „Domnul Giugulea mi-a replicat 
enervat «Nu am fost ales în slujba cetățea- 
nului pentru a fi adoptat»“. Restul conver- 
sației s-a derulat pe SMS-uri, consilierul 
menționând că „cel mai bine ar fi să adopți 
de urgență un câine din adăposturile publice. 
Formalitățile sunt simple, și arăți că ești un 
bun cetățean.“ Și a încheiat seara cu „Totuși 
este bine să nu mai stați cu mâna întinsă. Să 
ceri nu este frumos. Ce exemplu dați tineri-
lor? /…/. Cu privire la stereotipul «Eu v-am 
ales (alături de alți cetățeni ai Capitalei)» 
încercați să nu vă mai atribuiți drepturi colec-
tive, iar cu privire la «deci sunt îndreptățită, 
împreună cu cei 7 ani de acasă, să vă solicit 
aceste informații», la fel ca toți aveți acces la 
documentele și activitățile publice pentru do-
cumentare.“

Domnul Giugula, la ora la care susținea 
această conversație, nu avea pe site-ul 
Primăriei Municipiului București, la secțiunea 
dedicată activității Consiliului General, niciun 
fel de date de contact, nici orar de audiențe 
și niciun raport de activitate, deși ultimele 
două sunt obligații legale pentru fiecare con-
silier, conform legii administrației publice nr. 
215/2001 (art.51).

Am încurajat și încurajăm cetățenii să îi tri-
mită SMS-uri domnului Giugula la numărul 
0722 222 404 (găsit în urma unei căutări pe 
Google), pentru a-și arăta susținerea față de 
Anemari Necșulescu, cea care a avut parte 
de acest tratament din partea domnului con-
silier Mihai Giugulea.
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Potrivit Hotărârii 268/2010, cuantumul chiriilor pe spațiile comerciale sunt următoarele:
 ● Unități bancare, hoteliere, loto prono, jocuri de noroc: între 80 și 40 euro/m2/lună;
 ● Case de schimb valutar și amanet: între 50 și 40 euro/m2/lună;
 ● Consignații, agenții comerciale, imobiliare și de turism, birouri de avocatură, birouri 

consultanță: 30 și 10 euro/m2/lună;
 ● Unități de alimentație publică, cafenele: 30-15 euro/m2/lună;
 ● Unități de comercializare produse alimentare și nealimentare, cofetării, patiserii, in-

ternet cafe, fast food, show room-uri: 20 și 7,5 euro/m2/lună;
 ● Spații pentru producție și prestare de servicii, farmacii și pentru activități medicale: 

10-4,5 euro/m2 lună;
 ● Sedii pentru activitatea de cercetare și proiectare: 10-4,5 euro/m2/lună;
 ● Sedii administrative, organizații profesionale: 10-4,5 euro/m2/lună;
 ● Activități culturale, cinematografe și activități sportive: 8-4 euro/m2/lună;
 ● Depozite independente, subsoluri destinate activităților comerciale, de producție și 

de prestări servicii: 6-3 euro/m2/lună.

Închirieri spații comerciale și de birouri 
administrate de municipalitate

Consiliul General al Municipiului București 
are în proprietate sute de spații comerciale 
și de birouri, majoritatea în centrul Capitalei. 
Aceste spații sunt administrate de Primăria 
Capitalei, prin Direcția de Patrimoniu și Admi- 
nistrația Fondului Imobiliar (AFI).

Deși este vorba de patrimoniul municipali- 
tății, totul este trecut sub tăcere. HotNews.ro a 
cerut, încă din vara anului 2012, municipalității, 
folosind mailul biroului de presă, lista spațiilor 
comerciale și cu altă destinație pe care le are 
în administrare, suprafața, cui sunt închiriate și 
ce chirie primește pentru ele. A trecut mai bine 
de un an și nu am primit niciun răspuns, deși 
am întrebat periodic prin telefon ce se întâmplă 
cu solicitarea noastră.

În luna august 2013 am revenit și am cerut 
din nou aceste informații, în virtutea Legii 544/ 
2001 privind liberul acces la informațiile de in- 
teres public, solicitarea fiind depusă la regis- 
tratura Primăriei.

După 30 de zile, reprezentanții primăriei 
au răspuns că aceste date nu sunt publice.

„Cât privește cele solicitate referitor la 
persoanele care ocupă aceste spații, aceste 
date sunt informații cu privire la datele 
personale, informații exceptate de la accesul 
liber al cetățenilor, potrivit Legii 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes 
public“, se arată în răspunsul trimis HotNews.
ro. Pe lângă numele persoanelor, primăria nu 
a comunicat nici lista acestor spații, adresa la 
care se află și ce chirie primește pentru ele, 
deci practic a evitat să dea un răspuns.

Reprezentanții municipalității mai spun că 
„pagina de web ce cuprinde spațiile comer- 
ciale se află în prezent în lucru, aceasta ur- 
mând a fi finalizată după actualizarea tuturor 
spațiilor cu altă destinație decât cea de locu- 
ință. În pagina respectivă se găsește lista cu 
toate spațiile comerciale, inclusiv cele rămase 
disponibile“.

HotNews.ro a revenit și a făcut plângere 
administrativă. La sfârșitul lunii septembrie, 
reprezentanții municipalității au răspuns că 
plângerea noastră „a fost transmisă spre ana-
liză și răspuns Comisiei de analiză privind în-
călcarea dreptului de acces la informațiile de 
interes public din cadrul aparatului de spe-
cialitate al primarului general al municipiului 
București“. Deși au trecut 14 zile de la de-
punerea plângerii administrative, termenul 
prevăzut de lege pentru comunicarea unui 
răspuns, nici până la această dată (5 noiem-
brie) nu am primit nimic.

Reamintim că România Curată a cerut în 
2011 Regiei Autonome Administrația Patri- 
moniului Protocolului de Stat (RAAPPS) lista 
cu chiriașii din vilele regiei, însă instituția a 
refuzat să comunice aceste date. România 
Curată s-a adresat instanței, iar instanța a 
obligat instituția să comunice informațiile, ele 
neavând caracter personal.

Dovadă că aceste date nu sunt cu caracter 
personal stă chiar site-ul Primăriei Capitalei, 

unde se află lista cu numele celor care au primit 
repartiții pentru locuințele sociale și persoanele 
care au concesionat domeniul public.

În plus, potrivit Legii 544/2001, prin 
informație de interes public se înțelege orice in- 
formație care privește activitățile sau rezul-
tă din activitățile unei autorități publice sau 
instituții publice, indiferent de suportul ori de 
forma sau de modul de exprimare a informației.

Potrivil Legii nr. 677/2001 pentru protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea date-
lor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date prin date cu caracter personal,  
se înțelege - orice informații referitoare la o 
persoană fizică identificată sau identificabilă; 
o persoană identificabilă este acea persoană 
care poate fi identificată, direct sau indirect, 
în mod particular prin referire la un număr de 
identificare ori la unul sau la mai mulți factori 
specifici identității sale fizice, fiziologice, psi-
hice, economice, culturale sau sociale. Deci, 
numele persoanelor  nu face parte din cate-
goria datelor cu caracter personal.

Cum se închiriază spațiile comerciale
Potrivit Hotărârii Consiliului General 32/2007, 

contractele de închiriere încheiate cu persoa-
ne fizice sau juridice pentru spațiile cu altă 
destinație decât aceea de locuință se fac în 
baza unui ordin de repartiție sau a unui pro-
ces verbal de licitație. Cele expirate se reînno-
iesc și se prelungesc pe o perioadă de 5 ani, 
fără însă a depăși data de 31.12.2012.

Beneficiază de 30% reducere clădirile din 
Centrul Istoric, de 50% veteranii, invalizii și 
revoluționarii și de 30% reducere casele care 
nu au încălzire/electricitate/apă/canal/gaze la 
sobă.

Secretele Primăriei Capitalei
Povestea unei cereri către Primărie
Catiușa Ivanov. Materialul este preluat de pe Hotnews.ro.

În 2012, veniturile Primăriei Capitalei din 
concesionarea și închirierea terenurilor/
clădirilor pe care le are în administrare 
(sute de proprietăți) au fost de circa 65 
milioane de lei, potrivit bugetului rectificat 
la sfârșitul anului trecut. În comparație, 
doar pentru clădirea de birouri de pe 
Splaiul Independenței, unde are sediul, 
municipalitatea plătește chirie circa 
15 milioane de lei. Deși este vorba de 
patrimoniul public, primarul Sorin Oprescu 
ține la secret spațiile comerciale și de birouri 
pe care le are în proprietate, cui le-a închiriat 
și ce chirie primește pentru acestea. Nici în 
cazul terenurilor concesionate prin licitație 
municipalitatea nu este mai transparentă, pe 
site-ul instituției nefiind trecuți câștigătorii 
licitației și redevența pe care aceștia o plătesc 
municipalității. Astfel, deși este criză și 
primarul general se plânge că nu are bani 
la buget, una dintre cele mai importante 
resurse ale Bucureștiului este utilizată 
complet netransparent.

Deși au trecut 14 zile 
de la depunerea plângerii administrative, 

termenul prevăzut de lege pentru 
comunicarea unui răspuns, 

nici până la această dată (5 noiembrie) 
nu am primit nimic.

Prin informație de interes public se înțelege 
orice informație care privește activitățile 

sau rezultă din activitățile unei 
autorități publice sau instituții publice
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Dacă municipalitatea vrea în jur de 30 de 
euro/m2 în Centrul Istoric, la care se adaugă 
o reducere de 30%, deci se ajunge la 20 de 
euro/m2, privații cer între 15 și 60 de euro/m2 
în aceeași zonă potrivit site-ului de închirieri 
www.spatiicomerciale.ro.

Concesionarea terenurilor administrate 
de municipalitate

Concesionarea domeniului public se face 
în baza OUG 54/2006. Redevența care re-
vine Primăriei se calculează după HCGMB 
211/2006, prețul nefiind mai mic decât 
redevența minimă calculată prin HCGMB 211/ 
2006. Concesionarea terenurilor se aprobă 
de Consiliul General al Municipiului București 
și se poate face direct sau prin licitație cu stri-
gare. Fiind aprobat prin hotărâre de consiliu, 

procesul de concesionare a terenurilor este 
mult mai transparent, cetățenii putând vedea 
ce terenuri intenționează să concesioneze 
municipalitatea.

În perioada 2008-2013, Consiliul General 
al Municipiului București a aprobat conce- 
sionarea a 10 terenuri. Șapte dintre acestea 
au fost atribuite direct, iar pentru trei a fost 
organizată licitație publică, după cum urmea- 
ză:

Dacă în cazul concesiunilor fără licitație, 
fiind terenuri cu o suprafață mică, este tre-
cută în hotărârea de consiliu adresa terenu-
lui, cui este concesionat și pe ce sumă, în 
cazul terenurilor pentru care se face licitație, 
municipalitatea nu mai trece pe site cui con-
cesionează terenul și pe ce sumă, în urma 
licitației.

Așa cum s-a putut vedea din povestea 
de mai sus, cel puțin în acest caz, Primăria 
Capitalei a refuzat să comunice informații 
de interes public, amânând circa un an să 
furnizeze un răspuns. Dacă în calitate de 
jurnalist lucrurile stau așa, noi având resur-
sele să acționăm în judecată instituția, când 
vine vorba de simpli cetățeni, care nu au nici 
informațiile nici resursele financiare, este 
ușor de imaginat ce se poate întâmpla.

HotNews.ro va cere în instanţă transpa-
rentizarea acestor informaţii.

Acest material jurnalistic a fost realizat în 
cadrul proiectului „Investighează-ți Primăria“, 

realizat de către Friedrich Ebert Stiftung, 
Centrul de Resurse pentru participare 

publică (CeRe) și Centrul Român pentru 
Jurnalism de Investigație (CRJI).

Nr. 
crt.

Numărul 
Hotărârii 
și data

Adresă teren Suprafața Concesionar Redevența Scopul concesiunii

0 1 2 3 4 5 6

1

4 din 
28.01.2009

Str. Dr. lacob Felix 
nr. 33 ‒ 39A, 
sector 1

207,18 m2 Se va face licitație. Nu mai mică de 
51.829 Lei/an
13.490 Euro/an

În vederea realizării 
unei clădiri cu 
destinația de locuințe 
și spații comerciale.

2

109 din 
30.06.2010

Splaiul 
lndependenței 
nr. 297, sector 6

137 m2 S.C. ILIOTOMI GRUP 
S.R.L.

25.526 Lei/an
6.194 Euro/an

Pentru construire 
birouri și servicii 
pe un teren cu suprafața 
de 310,85 m2.

3

73 din 
10.05.2010

Str. Polonă 
nr. 37A, sector 1

65 m2 S.C. CELERITAS 
TRANSLATIONS GRUP 
S.R.L.

18.564 Lei/an
4.343 Euro/an

Necesar realizării unei 
secțiuni dintr-un imobil 
cu funcțiunea de spații 
comerciale, birouri 
și locuințe.

4

177 din 
31.10.2012

Calea Griviței, 
nr. 100-102, 
sector 1

1500 m2 Se va face licitație. 412.767,6 Lei/an
94.454,83 Euro/an

Necesar realizării unui 
imobil cu destinația 
de birouri, servicii, 
hotel, comerț, locuințe, 
servicii bancare, 
multiplex-cinema.

5

275 din 
29.05.2008

Str. Ghiozdanului 
nr. 1 A, sector 1

65,66 m2 dl. Anghel Florin Dan 11.008 Lei/an
2.967 Euro/an

Necesar realizării 
extinderii unei clădiri 
cu destinația 
de locuințe.

6

111 din 
6.03.2008

În vecinătatea 
imobilului din 
Calea Griviței 
nr. 164A, sector 1

149,95 m2 dl. Bazgan Mihai Marian 25.012 Lei/an
7.195 Euro/an

Necesar extinderii 
unei construcții deja 
existente, cu o clădire 
având destinația 
de atelier de creație.

7

100 din 
29.02.2008

Str. Vasile 
Gherghel nr. 55, 
sector 1

145 m2 dl. Tănăsescu Virgil 
Romeo

Redevența anuală a 
concesiunii se va stabili la data 
perfectării contractului, în baza 
metodologiei aprobate prin 
Hotărârea Consiliului General 
al Municipiului București nr. 
211/30.08.2006, cu modificările 
și completările ulterioare.

Necesar realizării 
extinderii unei clădiri 
cu destinație 
de locuință.

8
99 din 
29.02.2008

Str. Spătarul 
Milescu Nicolae 
nr. 53, sector 2

288 m2 Se va face licitație. Redevența minimă anuală 
a concesiunii va fi determinată 
la data organizării licitației.

Pentru realizarea 
unui imobil cu 
destinația de locuință.

9

98 din 
29.02.2008

Str. Principatele 
Unite nr. 38-40, 
Sector 4

168 m2 S.C. BUILDING 
DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL 
S.R.L.

Redevența anuală a concesiunii 
se va stabili la data semnării 
contractului.

Pentru realizarea 
extinderii unei clădiri 
cu destinația de birouri.

10 97 din 
29/02/2008

Str. Serg. Năstase 
Pamfil nr. 40, 
sector 2

370 m2 Se va face licitație.
Redevența minimă anuală 
se va determina, la data 
organizării Iicitației.

Pentru realizarea unui 
imobil cu destinația 
de locuințe și clinică 
medicală.
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Ca urmare a campaniei noastre, în luna 
octombrie a acestui an au apărut pe site-ul 
Primăriei, www.pmb.ro, numerele de telefon și 
adresele de e-mail a 24 din cei 52 de consilieri! 

Pentru a avea un consiliu și o primărie care 
funcționează transparent și răspund cetățenilor 
nu este nevoie de supereroi. Este nevoie doar 
de cetățeni care încep să pună întrebări și să se 
intereseze de oraș. 

Centrul de Resurse pentru participare pu-
blică (CeRe) vă prezintă datele a încă 17 con-
silieri din Consiliul General al Municipiului 

București. Aceasta este a doua serie de con-
tacte pe care le-am adunat din surse publice. 
Vom continua, în decembrie, cu ultima serie 
de 17 consilieri.  

Consilierii generali sunt cei care decid asu-
pra unor subiecte cum ar fi nivelul taxelor în 
București, ce se întâmplă cu parcurile Capitalei, 
ce pasaje rutiere se construiesc, cui se distribu-
ie locuințele sociale. Păstrați contactele lor! Nu 
știți când o să doriți să îi întrebați ceva! 

Acest demers este parte a campaniei 
„CeRe-ți orașul înapoi, nu aștepta supereroi!“, 

campanie prin care dorim să îi responsabilizăm 
pe aleșii noștri, în așa fel încât să fie mai ușor 
de contactat de către cetățenii pe care îi repre-
zintă. Datele de contact și un orar de audiențe – 
obligatoriu conform legii, ar fi un prim pas pen-
tru un dialog cu cetățenii. 

Informații suplimentare pe 
www.NuAsteptaSuperEroi.ro, 

la e-mail: nuasteptasupereroi@ce-re.ro 
sau la telefon 0311 05 07 55.

Prenume Nume Telefon E-mail Program 
de audiențe Comisie Partid

1 Ion-Cosmin Ilina nu există informații 
publice disponibile

cosmin.ilina@ras.ro nu există informații 
publice disponibile

Comisia Sănătate și Protecție Socială, 
Comisia Transporturi și Infrastructură 
Urbană

PNL

2 Valeriu Manolache nu există informații 
publice disponibile

valeriu_m@theotop.ro nu există informații 
publice disponibile

Comisia pentru Salubritate, Comisia 
pentru Credite Externe și Monitorizarea 
Derulării acestora 

PSD

3 Nicolae - Sorin Mărgărit 0766 333 250 
021 305 55 00/13 03

margaritsorin@yahoo.com în fiecare miercuri, 15:00-17:00, 
Splaiul Independenței 
nr. 291-293, et. 3, cam. 7

Comisia pentru Salubritate, Comisia 
Juridică și de Disciplină (secretar) PNL

4 Ștefănel-Dan Marin 0722 382 271 stefanmarin76@yahoo.com în fiecare joi, 10:00-12:00 
Splaiul Independenţei 
nr. 291-293, et.3, 
camera grupului PP-DD

Comisia pentru Salubritate, Comisia 
pentru Comerț, Turism și Protecția 
Consumatorului

PP-
DD

5 Virginia Mihailovici 0744 664 428 virginiamihailovici@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Învățământ, Cultură, Culte 
și Sport PDL

6 Vlad Mustăciosu 021 305 55 00/13 03 vladmustaciosu@yahoo.com în fiecare miercuri, 12:00-14:00, 
Splaiul Independenței 
nr. 291-293, et. 3, cam. 7

Comisia pentru Relația cu Uniunea 
Europeană (președinte), Comisia pentru 
Relații cu Organizații Neguvernamentale 
și alți Parteneri Sociali (secretar)

PC

7 Gabriel Naghi nu există informații 
publice disponibile

gabrielnaghi@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia Patrimoniu, Comisia Juridică 
și de Disciplină PSD

8 Adrian Neacșu 021 305 55 00/13 03 adrianneacsu2006@yahoo.com în fiecare miercuri, 18:00-20:00, 
Sediul PNL Sector 2, 
Șos. Ștefan cel Mare nr. 31

Comisia Sănătate și Protecție Socială
PNL

9 Andrei Nicolae 021 305 55 00/13 03 andreinicolae.pnl@gmail.com în fiecare vineri, 17:00-19:00, 
Sediul PNL Sector 6, 
Dr. Taberei nr. 92, bl. C7

Comisia de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, Comisia Patrimoniu PNL

10 Marcel - Octavian Nicolaescu nu există informații 
publice disponibile

nu există informații 
publice disponibile

nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice disponibile PNL

11 Cristina-Elena Nicolescu 0745 484 521 cenicolescu@gmail.com în fiecare joi, 10:00-12:00 Comisia pentru Credite Externe și 
Monitorizarea Derulării acestora, 
Comisia Sănătate și Protecție Socială

PP-
DD

12 Cristian - Marian Olteanu 021 337 38 56 cr.olteanu@gmail.com în fiecare luni, 17:30-18:30 
Joia 17:00-18:00, 
Sediul PNL Sector 5, 
Bd. Națiunile Unite nr. 5

Comisia Învățământ, Cultură, Culte 
și Sport (președinte), Comisia Juridică 
și de Disciplină PNL

13 Horațiu Panaitescu nu există informații 
publice disponibile

nu există informații 
publice disponibile

nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice disponibile PP-
DD

14 Mihai Peptan nu există informații 
publice disponibile

mihaipeptan@yahoo.com nu există informații 
publice disponibile

Comisia de Ecologie și Protecția Mediului 
(secretar), Comisia pentru Comerț, 
Turism și Protecția Consumatorului

PSD

15 Cornel Pieptea 021 305 55 00/13 03 piepteaco@yahoo.com în fiecare marți, cu programare, 
Splaiul Independenței 
nr. 291-293, et. 3, cam. 7

Comisia Economică, Buget, Finanțe, 
Comisia pentru Utilități Publice PNL

16 Cosmin Gabriel Pîrvu 0747 304 050 consiliergeneral@gmail.com nu există informații 
publice disponibile

nu există informații publice disponibile
PDL

17 Maria Popa nu există informații 
publice disponibile

nu există informații 
publice disponibile

nu există informații 
publice disponibile

Comisia Învățământ, Cultură, Culte 
și Sport (secretar), Comisia pentru 
Salubritate (secretar)

PSD

Reprezentanții tăi din Consiliul 
General al Municipiului București (II)

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

Știți cine este proprietarul actual al ca- 
sei și al terenului?

Da, este o firmă, S.C. Romtal Invest S.R.L.

OAR a depus documentația pentru cla- 
sarea clădirilor ca monumente?

Da, a depus studii istorice, în 2012, în octom-
brie. A fost atunci un prim refuz al Direcției pen-
tru Cultură. Argumentul a fost emiterea avizului 
de demolare. În situația asta, legea spune că 
poți face o contestație la organul superior, la 
Ministerul Culturii. Și acolo ministerul trebuia să 
pună în discuție clasarea, la Comisia Națională 
a Monumentelor. Dar acesta a refuzat să trimi-
tă judecarea contestației la Comisie pe același 
motiv ca și al Direcției: emiterea anterioară a 
unui aviz de demolare. Ceea ce este un abuz.

Despre vechimea clădirilor ce puteți să 
ne spuneți?

Vechimea clădirilor se apreciază în funcție 
de planurile generale succesive ale orașului. 
În cazul acesta nu erau în planul din 1846, în 
schimb erau în planul din 1895. 

Casa este unicat în București?
Clădirea nu cred că este unicat. „Datorită 

prezenței pavilionului circular, se poate atribui 
o valoare de raritate mare.“ Nu este unică, dar 
este foarte rară. În schimb, PUZ Zone Protejate 
pentru Zona Amzei face următoarea precizare 
despre valoarea zonei: „Țesut rezidențial tradi- 
țional tipic unicat la nivel internațional, cu un 
fond construit de valoare arhitecturală ridica-
tă“. Această țesătură urbană este unică la ni-
vel mondial.

Primăria Generală, Primăria Sectorului 1, 
Ministerul Culturii ar fi putut să-și exercite Încă trei clădiri prea puțin „monumentale“ prin dimensiune au fost puse la pământ pe 12 octombrie, cu avizul PMB.

În iulie 2012, proprietarul clădirilor, 
S.C. ROMTAL INVEST S.R.L., a cerut Direcției 
pentru Cultură a Municipiului București aviz 
de demolare. Comisia a spus în unanimitate, 
în iulie 2012, că este împotriva demolării. 
În octombrie 2012, proprietarul a revenit la 
comisie, iar comisia, în aceeași componență, 
și-a schimbat decizia și a spus că se pot 
demola casa de la numărul 18, casa de la 
numărul 16b și clădirea de la numărul 16, 
aceasta nu în totalitate, păstrându-se un 
perete. În urma acestei decizii, Direcția a emis, 
prin același document, avizul de demolare 
și avizul de construire a unui imobil de 
șase etaje. Ordinul Arhitecților a comandat 
un studiu profesorului Nicolae Lascu, iar 
acesta a demonstrat că imobilele în cauză 
au valoare de monument istoric. Direcția 
de Cultură a refuzat să demareze procedura 
de clasare, motivând că emisese deja avizul 
de demolare. Adică nu putea să dea înapoi, 
înțelegem noi. În același fel a răspuns și 
Ministerul Culturii, prin secretarul de stat, 
domnul Radu Boroianu. Să fie acesta un gest 
golănesc? Sau un obicei de proastă calitate?

dreptul de preempțiune atunci când a fost 
scoasă la vânzare casa?

Nu, doar dacă ar fi fost în lista monumen- 
telor. În schimb, ei ar fi avut pârghii să opreas- 
că demolarea. 

Ce putem face fiecare dintre noi, dacă 
nu suntem de acord cu această demolare 
sau dorim să aflăm mai multe informații, 
ca simpli cetățeni?

Există mai multe niveluri. La nivel general, 
trebuie consolidate mecanismele de emitere a 
unor acte. Trebuie ca ședințele Direcției pentru 
Cultură să fie transparente. Ședințele comisii-
lor zonale să fie publice, pentru ca fiecare din-
tre noi să poată interveni încă din momentul în 
care se dezbate avizul. La fel, trebuie să existe 
o transparență a autorizațiilor pe site-ul primă-
riei nu există o listă a acestora, actualizată. De 
asemenea, este absurd că nu poți să contești în 
timp util. În situația în care noi am obținut o deci-
zie irevocabilă pe Kiseleff nr. 39, unde instanța 
a zis că autorizația în baza căreia a fost demo-
lată acea clădire a fost ilegală, noi am încer-
cat înainte de demolare să suspendăm avizul 
și n-am avut timpul fizic. Trebuie să existe un 
mecanism, fie să existe un judecător la care 
să te duci și care în ziua în care primește ce-
rerea să-ți spună „suspendăm până la primul 
termen al procesului“, fie ca decizia asta să o ia 
Inspectoratul de Stat în Construcții. În orice caz, 
trebuie să existe un mecanism care să permită 
prevenirea prejudiciului înainte ca imobilul chiar 
să fie demolat și să ajungi la primul termen și 
să ți se spună că nu mai ai obiectul procesului.

Un judecător pe zone protejate? 
Ar ajunge un judecător de serviciu, la Secția 

de Contencios a Tribunalului București, care 
să se pronunțe pe cererile de suspendare ale 
autorizațiilor de desființare. Nu sunt multe, sunt 
probabil aproximativ 30 într-un an.

Și în cazul ăsta, concret, de acum, având 
în vedere că încă nu știm dacă Sectorul 1 a 
emis sau nu aviz și că încă nu a început de-
molarea, ce mai putem face?

Singurul lucru care se poate face este ca 
Prefectul Municipiului București să facă el o 
acțiune de anulare a autorizației, suspendând 
autorizația de drept.

Putem face presiune sau solicita Prefectu-
lui, ca simpli cetățeni, să facă lucrul acesta? 

Da, sigur. Putem face o cerere, în care să 
precizăm argumentul pentru care autorizația este 

ilegală. În cazul acesta, nu are un aviz emis 
de autoritatea competentă. Prefectul poate de-
pune, teoretic și sâmbăta. Iar din momentul în 
care acesta pune la poștă cererea către tri-
bunal, îl sună pe inspectorul de serviciu de la 
Inspectoratul de Stat în construcții și el vine și 
oprește aici totul. 

Putem, ca simpli cetățeni, să sunăm la 
Inspectoratul de Stat în Construcții să ce-
rem informații despre șantierul acesta și 
să-i solicităm să verifice? 

Există un inspector de serviciu, dar așa cum 
interpretează ei legislația, consideră că nu au 
competențe în a verifica legalitatea. Tocmai aici 
e problema. Ei au competența să oprească lu-
crările dacă, în urma verificărilor, constată că 
nu există autorizație. Această competență o are 
și poliția locală.

Ca să dea avizul de demolare, ei au avut 
alte studii istorice, făcute de un lector de la Fa- 
cultatea de Arhitectură din cadrul Universității 
București, care spune că se poate demola. Este 
vorba de domnul lector Valeriu Eugen Drăgan, 
în studiul din iunie 2012.

Studiu care spune că se poate demola 
pentru că... ?

El a bâjbâit. Orice studiu trebuie să se refere 
la următoarele criterii: raritate, valoare memo-
rial simbolică, valoare istorică și valoare arhi-
tecturală. Studiile celelalte punctau explicit, pe 
când acesta bâjbâie. Uite ce scrie: „percepe-
rea urbanistică are o valoare nesemnificativă“, 
„nu a conținut componente specifice“, „progra-
mul de arhitectură are o valoare culturală ne-
semnificativă“, „decorații interioare inexistente“, 
„decorațiunea exterioară are o valoare cultura-
lă mică“. Nu dă calificative pe cele patru crite-
rii. Tocmai ca să justifice că păstrează fațada și 
demolează ce e înăuntru.

Un interviu de: Cosmin Teodorescu
Foto: Ioana Novac

Interviu cu domnul Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați Bucureștiul

Nota redacției: Cele mai multe dintre clădiri-
le vechi demolate sau lăsate în paragină sunt 
cumpărate de cetățeni străini, de la foști membri 
PCR, care le-au primit gratis după ce adevărații 
proprietari au fost desproprietăriți sau de la oa-
meni aduși cu forța în aceste imobile, în timpul 
comunismului, pentru exploatarea la maximum 
a spațiului locativ.
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Stăm unul lângă altul, avem birourile lipite. 
Amândoi scriem la calculator preocupați, amân-
doi mergem seara acasă. În aceeași casă. Ai 
zice că avem o viață comună, preocupări iden-
tice. Dar nu este așa. Gândul meu este acum la 
Ștefan și la Zâmbicios. Probabil tu te gândești 
la procesul de mâine. Două lumi care se între-
pătrund atât de mult și totuși… câte diferențe. 
Diversitate.

Să vă spun o poveste. Este despre un băiat, 
acum adolescent în toată regula, și despre un 
câine cu abilități speciale.

Ștefan Ilioaica se apropie de noi, ca să îl pu-
tem auzi mai bine. Câinele se așază cuminte la 
picioarele lui. Adolescentul își controlează pos-
tura și își începe povestea. Este orb. El nu ne 
poate vedea, dar noi îl vedem pe el și vrea ca 
prezentarea lui să fie perfectă. 

„Mă numesc Ștefan Ilioaica și vreau să vă po-
vestesc despre ce cred eu că înseamnă diversi-
tatea. Diversitatea este peste tot în jurul nostru, 
dar, de fapt, știți că ea vine din noi? Și fiecare din-
tre noi are o anumită poveste. Experiența mea la 
grădiniță nu a fost una foarte bună. După un an, 
m-am retras. Unele educatoare erau de treabă, 
dar nu m-am putut integra complet. La șapte ani 
m-am dus la o școală specială, unde domnul di-
rector Cucu m-a acceptat cu brațele deschise. 
Acolo am fost introdus în tainele Braille. Clasele 
I-IV au fost temelia a tot ceea ce sunt eu astăzi. 
La gimnaziu, am luat eu contact cu Fundația 
Light Into Europe. Aici am cunoscut cheia spre 
independență.“ Face o pauză. Ne dă timp parcă 
să ghicim singuri despre ce este vorba.

„Câinii utilitari sunt pentru noi calea spre liber-
tate. Auzisem despre ei, dar nu avusesem marea 
șansă să am unul din aceste extraordinare ani-
male. Când l-am primit, a fost dragoste la prima 
vedere! Bineînțeles că nu a fost ușor. Câinele uti-
litar nu este ca un GPS, să îți spună: o iei la stân-
ga, o iei la dreapta. Au nevoile lor, trebuie să îi 
îngrijești, să le dai de mâncare, să îi scoți afară.“

În timp ce Ștefan povestește despre cum el și 
Zâmbicios au ajuns să fie companioni, noi toți ne 
uităm vrăjiți în ochii câinelui. Acesta ne privește 
blând și, din când în când, cască.

„De ce am ales eu să am un câine ghid? 
Deoarece în clasa a VIII-a am decis să urmez 
învățământul obișnuit. Cu cât iei mai mult con-
tact cu lumea reală, cu atât poți să te integrezi 
mai bine în societate, să urmezi o facultate. Le 
recomand tuturor celor cu dizabilități senzoria-
le să încerce să se integreze cât mai devreme, 
pentru că asta îi ajută enorm. Am avut noroc că 
am găsit acest liceu, am fost primit excelent. Am 
vorbit cu profesorii și le-am spus că nu vreau să 
fiu tratat diferit. L-am luat pe Zâmbicios pentru a 
mă ajuta cu drumul până la școală. Toți au fost 
foarte încântați când au auzit că voi veni cu câi-
nele la școală. Este o mică vedetă.

Dar să vorbim puțin și despre lucrurile negati-
ve, despre piedicile de care noi, cei cu deficiențe 
senzoriale, ne lovim zi de zi.“

Ștefan își continuă povestea, calm, sigur pe 
el, atent să nu uite vreun amănunt important. 
Vrea să ne explice, să ne facă să ne punem în 
locul lui ca să putem înțelege, dincolo de cuvinte.

„Unul din acestea (n.a. lucruri negative) este 
legat de infrastructură. La stația de metrou Ba- 
zilescu, unde urc eu, lucrurile sunt ok, deoare-
ce este o stație nouă. Există marcajele necesare 
pentru cei ca noi. Dar la celelalte stații nu e nici 
urmă de așa ceva. Pe stradă sunt mașini par-
cate pe tot trotuarul, practic îți blochează calea. 
Suntem nevoiți, eu și Zâmbicios, să intrăm pe 
carosabil, iar asta este destul de riscant pentru 

noi. Și câinii maidanezi fac oarecare probleme. 
Câinele meu este dresat să nu reacționeze aiu-
rea când este lătrat. Dar dacă este atacat, el sau 
eu, câinele nu este învățat să fie câine de apăra-
re. Nu prea sunt de acord cu ideea de eutanasi-
ere, dar nu sunt de acord nici să fiu eu omorât de 
maidanezi. Bastonul alb nu este respectat. Aici 
chiar este vorba de educație. Ridic bastonul alb 
la trecerea de pietoni și foarte rar oprește cineva. 
Când oprește este sărbătoare!

Ceea ce vreau să transmit astăzi este că 
dacă ne-am trezi mai mulți, să batem pe la mai 
multe uși și să arătăm de ce suntem în stare, am 
reuși să spargem barierele acestea. Aș vrea să 
închei cu o mică deviză, care este deviza Uniunii 
Europene: uniți în diversitate. Nici un stat nu este 
la fel ca altul, nici o persoană nu se aseamănă 
cu alta. Dar dacă suntem uniți în această diver-
sitate, sunt convins că vom putea sparge aces-
te bariere.“

Ștefan termină de vorbit, toată lumea îl apla-
udă, parcă mai mult decât pe ceilalți vorbitori. 
Îmi strâng lucrurile și pornesc spre birou. În taxi, 
gândurile năvălesc toate odată. Dacă acești 
oameni vor simți că sunt într-un mediu familiar, 
unde toată lumea îi privește normal sau mai bine 
zis nu îi privește diferit, atunci nici ei nu se vor 
mai privi diferit în oglindă. Dar nu-i așa că totul 
pornește din exteriorul lor? Pornește de la noi, 
cei considerați normali. Și câte piedici trebuie 
și noi să trecem ca să îi putem trata pe ei nor-
mal… Noi avem, de fapt, un handicap major! Iar 
în timp ce handicapul lor nu ne împiedică pe noi 
să avem o viață mai bună, handicapul nostru îi 
împiedică pe ei. Până la urmă, nu îmi dau seama 
cine este mai (a)normal.

Nota autorului: Prezentul articol este o rela-
tare a unei experiențe. Dialogul reprezintă spi-
cuiri din discursul lui Ștefan, susținut în data de 
28 octombrie 2013 la British Council România, în 
București, cu ocazia Diversity Week, organizată 
cu sprijinul Fundației Light Into Europe.

Uniți în diversitate
Luiza Daneliuc, foto: British Council România

Zâmbicios și Ștefan, câinele ghid și stăpânul său, 
un tânăr nevăzător, dar profund

Știri
 ■ Ciurel - autostrada suspendată
În iulie 2013, Tribunalul București a anulat 

autorizația de construcție pentru pasajul su-
prateran de la Ciurel. Autorizația a fost emisă 
nejustificat în regim de urgență, fără a avea 
la bază un PUZ. Cu toate acestea, primă-
ria capitalei a decis să redeschidă șantierul. 
Proiectul amplasează construcția la mai 
puțin de 10 m de bazinele cu apă potabilă ale 
Uzinei de apă de la Roșu, este extrem de cos-
tisitor și va aduce traficul de mașini în oraș, în 
loc să încurajeze ieșirea rapidă către centură.

 ■ Curtea de Apel din Cluj a anulat auto- 
rizația de construire pentru lărgirea bule-
vardului Buzești-Berzei

Hala Matache și Hotelul Marna, împreună 
cu celelalte 86 clădiri, au fost demolate ilegal. 
Reprezentanții ONG-urilor Salvați Bucureștiul 
(Nicușor Dan) și Pro-do-mo (Roxana Wring) 
au cerut reconstruirea monumentelor istorice 
pe amplasamentul inițial. Deși Tribunalul Cluj 
a decis suspendarea lucrărilor încă din aprilie 
2011, Primăria Municipiului București a ignorat 
această decizie și a continuat să desfășoare 
lucrări la Bulevardul Uranus, pe baza a două 
autorizații de construcție nou-emise și a trei 
PUZ-uri, de asemenea, nou-emise.

 ■ Plângere la DNA împotriva primarului ge-
neral, Sorin Oprescu, în cazul recepționării 
pistelor ilegale pentru biciclete

Organizația pentru Promovarea Transpor- 
tului Alternativ în România (OPTAR) a depus, 
în data de 7 noiembrie 2013, o plângere la 
DNA împotriva lui Sorin Oprescu, în calitate 
de primar general al Municipiului București – 
pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în ser-
viciu, în cazul recepționării pistelor ilegale, 
desființate de Brigada Rutieră, faptă ce a ge-
nerat o pagubă de peste 10 milioane de euro 
în bugetul local.

Plângerea penală vizează și o serie de func- 
ționari din cadrul primăriei, care au avut 
atribuții în contractarea și urmărirea derulării 
contractelor de achiziții publice.

 ■ 85 de ani de radio în România și o emisi-
une despre patrimoniu, despre moștenire 
culturală

Ziua de 1 noiembrie 2013 a fost una speci-
ală pentru Radio România. A însemnat împli-
nirea a 85 de ani de existență. Radio România 
este una dintre cele mai vechi instituții de pro-
fil din Europa, fiind înființată în 1928, de profe-
sorul Dragomir Hurmuzescu.

La această venerabilă vârstă, Radio Româ- 
nia Actualități a ales să celebreze momentul 
și cu o nouă emisiune, care va ajunge la as-
cultători, pe calea undelor, vinerea, de la ora 
18:30: „Dincolo de ziduri". Ediție de ediție, ra-
dioul, împreună cu societatea civilă, va tra-
ge câte un semnal de alarmă, săptămânal, 
propunând totodată și soluții concrete și apli-
cabile, pentru conservarea patrimoniului con-
struit al României, atât cât mai avem, oricât 
de șubrezit și de încercat de nepăsarea care 
a devenit simptomatică.

 ■ Un prim pas în interesul național
Pe 11 noiembrie, cu 17 voturi „pentru“ și 

două abțineri, comisia parlamentară creată 
pentru a analiza proiectul de lege privind ex-
ploatarea propusă la Roșia Montană a anunțat 
concluziile raportului prin care respinge pro-
iectul Guvernului privind exploatarea minieră 
de la Roșia Montană. Termenul fixat de birou-
rile permanente ale celor două Camere pen-
tru elaborarea raportului a fost depășit cu o zi. 
Totodată, comisia a atras atenția asupra unor 
posibile ilegalități comise în transferul licenței 
de exploatare.

Dacă ne-am trezi mai mulți, să batem pe la 
mai multe uși și să arătăm de ce suntem 
în stare, am reuși să spargem barierele.
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La cinci minute de București
Bogdan Munteanu

Cărțile Bucureștiului 

Timișoara – București. 563 kilometri, 7 ore 
și 7 minute. Zice Google. Așa să fie, priete-
ni? Oare chiar așa să fie, mă-ntreb de fie- 
care dată când mă așteaptă rubrica din Bună 
dimineața, București. Da, e-adevărat, uite, sunt 
în Timișoara, în apartamentul meu, într-un 
fotoliu confortabil, cu o carte în mână, la 563 
de kilometri de capitală. Deschid cartea, în-
cep o aventură nouă și, mă credeți au ba, 
nu-mi ia mai mult de cinci minute să ajung în 
București. Țac-pac, uite-așa!

În iulie m-am lăsat pe mâinile lui Florin Iaru. 
M-a alergat ba prin locurile în care a copilărit, 
ba prin locuințele prietenilor scriitori, ba prin 
garsoniere obscure și cămine studențești. Am 
dat o raită și pe la Capșa, să ne tragem sufle-
tul. În august, Philip O’Ceallaigh mi-a amintit 
de Bucureștiul cel sumbru, cu cutiile lui de be-
ton pe post de locuințe, cu clădiri care stau să 
se prăbușească, un oraș cârpit, în care zonele 
moderne și cele parțial renovate au un iz de 
falsitate. În fine, la-nceput de toamnă am stat 
ore bune pe Aleea Băiuț, împreună cu Filip 
Florian și Matei Florian. De fapt, n-am stat o 
clipă. Am alergat, am sărit garduri, ne-am luat 
la trântă, am plâns, am râs, ne-am pus în- 
trebări, iar uneori n-am înțeles prea bine ce 

se întâmplă. Am retrăit jocul nebun și impre- 
vizibil al copilăriei noastre din perioada comu- 
nistă. La trei dimineața eram tot în fotoliu, în 
apartamentul din Timișoara. Închisesem car- 
tea de un sfert de oră și încă dădeam ture ca 
bezmeticul între București și Aradul natal. 

Fraier de București. Și te trezești râzând. 
Băiuțeii. Aventuri petrecute în București, ci-
tite și trăite de la 563 de kilometri distanță. 
Dar, iată, a mai trecut o lună, dragi prieteni, 
și-ar trebui să respect înțelegerea și să scriu 
despre o altă carte. Aș putea să vă poves- 
tesc cum stă treaba în Bucureștiul anilor 2000, 
cel din 69-le lui Ionuț Chiva. Sau să mă-ntorc 
în comunism și să-l întreb de sănătate pe 
decanul lui Saul Bellow. Aaa, cât pe ce să uit 
de Cișmigiu et Comp. (Grigore Băjenaru), de 
Viața începe vineri (Ioana Pârvulescu), de... 

Dar, ia stați așa, prieteni, am putea face alt-
ceva! Suntem curioși noi, cei din redacție, re- 
cunoaștem. Trimiteți-ne, așadar, un e-mail pe 
adresa concurs@infobdb.ro, până pe 15 decem- 
brie, și spuneți-ne ce cărți despre București v-au 
cucerit și de ce. Iar noi vom răsplăti cele mai fru-
moase impresii cu un cadou-surpriză. Și vom 
scrie în continuare despre cărțile Bucureștiului.

Pentru a evita situația în care ani-
malul salvat de dvs. va ajunge înapoi în 
stradă sau va da naștere unor pui care 
vor fi abandonați, vă sfătuim să oferiți 
spre adopție animale pui doar celor ce 
sunt de acord cu sterilizarea acesto-
ra când vor ajunge la vârsta necesară 
intervenției.

Dacă dvs. sunteți cel care adoptă, 
țineți cont de aceleași recomandări.

Cel mai bine pentru sănătatea și con-
fortul unei pisici este să fie sterilizată la 
o vârstă cuprinsă între 3 și 6 luni (după 
imunizare și înainte de primele călduri). 
Studiile recente indică o vârstă recoma-
dată similară și în cazul motanilor.

Dacă doriți să adoptați o pisică sau un 
motan, accesați rubrica celor de la Robi:

www.4animals.ro/category/adopta/ 
adopta-o-pisica

Ce spune legea?
Abandonul reprezintă lăsarea unui ani- 

mal aflat în proprietatea și îngrijirea omu-
lui, pe domeniul public, fără hrană, adă- 
post și tratament medical. Abandonul cons-
tituie infracțiune și se pedepsește confom 
Legii nr. 9/2008 pentru modificarea și com-
pletarea Legii nr. 205/2004 privind protecția 
animalelor.

Ca adoptator aveți obligația de a-i asi-
gura animalului adoptat toate condițiile 
de bunăstare: hrană, adăpost, tratament 
medical veterinar atunci când este cazul.

Pentru a semnala abuzuri: apelați Poli- 
ția, Direcția Sanitar-Veterinară sau Asoci- 
ația pentru protecția animalelor Robi.

Dacă doriți să adoptați o pisică sau un 
pisoi de pe stradă, cerințele minime pe 
care trebuie să le îndepliniți sunt urmă-
toarele:

  ● Să aveți montată plasă de protecție 
la balcon și la ferestre

  ● Să semnați un contract de adopție. 
Acesta este singura dovadă pe care o 
veți avea și în baza căreia puteți demon-
stra că o anume persoană a adoptat un 
animal de la dumneavoastră, deveninid 
astfel, posesorul responsabil al anima-
lului respectiv.

Și pisicile de pe străzile orașului 
au nevoie de un culcuș prietenos! 

Dacă doriți să adoptați un prieten 
patruped, iată ce trebuie să știți.

– Mami, mami, tu ai idee câtă pastă de dinți 
e într-un tub?

– Câtă, puișor?
– De la un capăt de canapea până la celălalt 

capăt și-napoi!
***

Sub un pod stăteau doi cerșetori:
– Ai auzit, mă, de Bulă?
– Nu, ce s-aud?
– S-a angajat, mă!
– Pfaaai! Pentru bani ăsta e-n stare de orice!

***
– Nu vă supărați, caut magazinul universal...
– Nu mă supăr. Căutați-l.

***
Moare un programator de jocuri și ajunge în 

iad. După o săptămână, Satana sună disperat 
la Dumnezeu:

– Doamne, ce nebun mi-ai trimis?! A distrus 
toate cazanele, a ucis toți dracii, aleargă prin tot 
iadul, zici că-i posedat, și strigă în gura mare: 
„Unde-i ieșirea spre nivelul 2?!“

***
Se întâlnesc doi copii, buni prieteni, unul 

pesimist, celălalt optimist, și se pun pe povestit 
despre ce le-a adus Moș Crăciun. Optimistul, 
către pesimist:

– Ție ce ți-a adus Moșu'?
– E... O tâmpenie. Un trenuleț electric. Nu 

mare scofală. Mai bine nu-mi aducea nimic. 
Sigur o să se strice repede.

Pesimistul, către optimist:
– Dar ție ce ți-a adus Moșu’?
– O maaare balegă! E genial!
– Ce e așa genial și, mai ales, de ce ești atât 

de bucuros? E o balegă. Te-ai scrântit la cap?
– E, da, e doar o balegă, da’ sunt sigur că e și 

căluțul pe-aici pe undeva!
***

Două bătrânele s-au hotărât să meargă 
împreună în vizită la prietena lor, Marioara. 

Odată ajunse acolo, gazda le-a oferit, bine- 
înțeles, o cafeluță.

Au stat ele un pic de vorbă, când, la un mo- 
ment dat, Marioara le spune: 

– Vai, dragele mele, am stat atâta la taclale 
și nu v-am servit și eu cu o cafeluță. Mă duc 
acum să aduc.

Beau bătrânelele cafeluța, se întind la 
vorbă, când, deodată, Marioara le spune:

– Vai, dragele mele, am stat atâta la taclale 
și nu v-am servit și eu cu o cafeluță. Mă duc 
acum să aduc.

Și tot așa de mai multe ori. 
Pe drum, înapoi spre casă, una dintre bă- 

trânele îi spune celeilalte:
– Ce zgârcită și Marioara asta! Am stat atâta 

timp de vorbă și nu ne-a dat și ea o cafeluță!

Colțul vesel

Concurs!
Dragi cititori, Bună dimineața București! ofe- 

ră câștigătorului un ghid turistic al orașului Buda- 
pesta, apărut la Editura Litera.

Pentru a participa la tragerea la sorți, vă 
rugăm să răspundeți la următoarea întrebare:

Cine a proiectat Podul cu Lanțuri, care a 
legat Buda de Pesta începând cu anul 1849?

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe 
adresa de e-mail concurs@infobdb.ro sau la 
adresa poștală C.P. 32 O.P. 80. Precizați, vă 
rugăm, numele complet și un număr de tele-
fon la care puteți fi contactați. Termenul-limită 
de trimitere a răspunsurilor este 10 decem-
brie 2013. Câștigătorul va fi ales prin tragere 
la sorți și anunțat telefonic, pe site-ul nostru 
web și pe pagina de Facebook a publicației.

* Membrii redacției și colaboratorii nu pot participa la concurs.



12

Bu
nă

 d
im

in
ea

ţ
a
, B

uc
ur

eş
ti

!

Unde ne simțim bine?
Târguri și evenimente
Salonul european de bandă desenată 2013, 
ediția a III-a. Victoria Art Center (Calea 
Victoriei nr. 12C, în stânga bisericii Zlătari), 
7 noiembrie – 5 decembrie
Târgul Internațional Gaudeamus ‒ carte 
de învățătură, Romexpo, Pavilionul Central, 
20–24 noiembrie
Festivalul Internațional de Literatură 
București, ediția a VI-a. Clubul Țăranului 
(Muzeul Țăranului Român), 4–6 decembrie

Expoziții
Simte Matematica!, expoziție interactivă 
pentru toate grupele de vârstă, Muzeul 
Național Tehnic „Dimitrie Leonida“ (Parcul 
Carol), până pe 24 noiembrie
Polska FOLK, expoziție de design polonez 
inspirat de arta populară, Muzeul Țăranului 
Român, Sala Foaier, până pe 1 decembrie
Karel Zdeněk Líman, arhitectul ceh al 
Casei Regale a României, Muzeul Național 
de Artă al României, până pe 12 ianuarie 2014
Iosif Berman, maestrul fotoreportajului 
românesc interbelic, Biblioteca Națională 
a României (B-dul Unirii, nr. 22), până pe 31 
ianuarie 2014
Josef Koudelka – Invazie 68 Praga, fotografie. 
MNAC anexa (Calea Moșilor nr. 62–68), până 
pe 2 februarie 2014

Muzică
Urma - Lost end Found, Cinema Patria, 
23 noiembrie, ora 20:00
Presa de Rock Bun (Alternosfera, Vița de 
Vie, Robin and the Backstabbers, Sarmalele 
Reci, PIMP și Mere). House of Parties (incinta 
Casei Presei Libere), 29 – 30 noiembrie
The Straits, concert al foștilor membri 
ai legendarei trupe Dire Straits. Sala 
Palatului, 1 decembrie, ora 20:00
Tudor Gheorghe: Pelerini din țara nimănui, 
Sala Palatului, 3 decembrie, ora 19:00
Morcheeba Arenele Romane (cort încălzit), 
11 decembrie, ora 20:00

Film
Matei Copil Miner, premiera filmului de debut 
al Alexandrei Gulea (Marele Premiu la festivalul 
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema 
di Pesaro), 22 noiembrie
Zilele Filmului Rus, Cinema Studio, 25 – 28 
noiembrie
Zilele Filmului Croat, Cinema Elvira Popescu, 
28 noiembrie - 1 decembrie

Dans
Fire of Anatolia, Sala Palatului, 6 decembrie, 
ora 20:00

Patinaj artistic
Stelele Moscovei pe gheață, Sala Polivalentă, 
8 decembrie, ora 19:30

Sport
Lupii București - Brive (Franța), rugby 
(Amlin Challenge Cup). Stadionul Național 
Arcul de Triumf, 7 decembrie, ora 15:00
Aleargă de ziua ta ‒ cros în parcul 
Tineretului (primul eveniment, celebrând 
ziua de naștere a Anei-Maria Brânză), 
24 noiembrie, ora 10:00
Sky Run, competiție de alergare pe scări în 
cea mai înaltă clădire din România, Sky Tower 
(Calea Floreasca , nr. 246c), 7 decembrie
Băneasa Trail Race, 10 km de alergare 
pe potecă. Complex Casa Albă (Pădurea 
Băneasa, Aleea Privighetorilor 31-35), 
14 decembrie

Model de cetățean
Domnișoara Ana-Maria Pop, bucureștean 

prin adopție, a decis pe 16 octombrie, anul cu-
rent, să ia atitudine și să-și spună păsul, privitor 
la condițiile de călătorie cu autobuzele de pe li-
nia 381. Nemulțumirea tinerei constă în faptul 
că, adesea, șoferii de pe acest traseu conduc 
fără să țină cont de faptul că în autovehicul se 
află mulți călători, că nu toți au loc pe scaun, 
că printrei pasageri se află și pensionari, părinți 
cu copii mici, oameni cu bagaje. Ana-Maria a 
semnalat această situație pe adresa RATB. Tot 
efortul ei nu a însemnat mai mult de 10 minute 
și câteva rânduri explicative.

Au trecut primele zile, a trecut o săptămână, 
două, speranța și-a pierdut din vlagă. Dar, în 
cele din urmă, după cea de-a treia săptămână 
de așteptare, Biroul de Relații Publice al RATB 
a răspuns (vedeți mai jos).

Da, este un pas mic. Da, nu este suficient, iar 
Ana-Maria ne-a spus că va continua să semna-
leze dacă situația nu va fi reglată. Însă un pas mic 
lângă un pas mic și încă un pas mic și tot așa, 
înseamnă, în cele din urmă, o mobilizare con-
sistentă și o forță deosebită. Înseamnă o comu-
nitate. Stă în puterea noastră să acționăm și știm 
bine că nimic în lume nu se întâmplă de la sine.

Ziarul nostru este distribuit în: librăriile Bastilia, Cărturești, Humanitas și Kyralina, teatrele Nottara, Bulandra, ArCuB, 
BCU, Clubul Țăranului, Carol 53, Green Hours Jazz Café, 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, La copac, Camera din față, Cinema Studio, Delicatese Florescu (lângă Piața Rosetti).
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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.

Mulțumim Metrorex pentru permisiunea de a distribui ziare la metrou.


