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În 1921, inginerul Nicolae Malaxa construia în București uzinele pe care mulți 
dintre noi le cunosc sub numele de „23 August“ sau „Faur“.

Citiți mai mult la pagina 4.
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Meserii	și	prăvălii

R
ătăcirile prin labirintul orașului au 
urmat până acum firul poveștilor 
unor oameni cu meserii vechi, cu 
o istorie aparte și o încrengătu-
ră de amintiri care merită să fie 
împărtășite. Am vizitat ateliere și 

am cunoscut meseriași. Am descoperit oa-
meni care însuflețesc obiecte, prin dedicare 
și efort.

În spațiul virtual am descoperit M Scarves & 
Accessories, un colțișor fantastic, cu agrafe de-
licate și eșarfe unice, care aduc magnoliile la 
urechile domnișoarelor și doamnelor. Am aflat 
cum își desfac mugurii aceste flori din pietre 
prețioase și mătase.

De la arhitectură la modă
Andrei Ivănescu a încercat să fie arhi-

tect, a absolvit UAUIM, a studiat și a lucrat 
prin Palermo, Rotterdam, Viena. A revenit în 
București, pentru că a vrut să aducă înapoi ce 
a învățat și a simțit că poate face diferența aici, 
mai mult decât în altă parte. Acum încearcă să 
fie coder – un fel de programator informal – și 
designer. În 2012, Mădălina Stan, colega lui 
din liceu, i-a propus să facă un design pentru o 
colecție de eșarfe. Un an mai târziu, cei doi s-au 
înscris la un curs în domeniul antreprenoriatului 
creativ, organizat de Fundația Post-Privatizare, 
au câștigat premiul care consta într-o finanțare 
și au înființat Magnolia Scarves.

Pentru a crea magnoliile mlădioase care îm-
podobesc gâtul unei doamne sau fluturii care 
își odihnesc aripile pe umerii unei domnișoare, 
Andrei plantează anumite reguli într-un program 
de design generativ pe computer și le îngrijește 
până prind viață. Creative coding denumește 
un fel de programare ce vizează limbajul vizu-
al artistic, o unealtă ce oferă o infinitate de apli- 
cații estetice. 

Cu răbdare și tenacitate, designerul stabi- 
lește coordonatele spațiale ale unei povești, 
apoi eliberează personajele și, luat prin sur-
prindere, urmează calea întortocheată a mag-
noliilor către noi forme și culori: „Mi se pare o 
schimbare de paradigmă importantă: arta se 

mișcă liber, iar artistul devine un coregraf pen-
tru acest dans al variabilelor“.

Mădălina, „admiratoarea și călăul“ ideilor pe 
care designerul le născocește, are cunoștințe 
enciclopedice despre modă. Andrei se inspiră 
din pictură, fotografie și arta generativă. El vede 
eșarfa ca pe o pânză de pictat. Printre cei pe 
care îi apreciază din sfera designului genera-
tiv se numără Jared Tarbell, Jonathan Harris și 
Sep Kamvar, „cei care fac poezie din cod“. 

Snowflakes. Prima colecție 
Fiecare eșarfă din colecția Snowflakes are 

un design unic și ar putea deveni un cadou spe-
cial, care să transmită o emoție – cumpărată, 
dăruită, investită cu creativitatea designerului, 
amintirea momentului când a fost primită și re-
memorarea lui la fiecare purtare. Când ninge, 
fulgii de zăpadă se aseamănă, dar, când privim 
spre cer, dimensiunea, textura, zborul fiecăruia 
este unic.

În ultima parte a procesului de creație, impri-
meurile sunt printate digital pe mătase naturală, 
iar tivurile sunt cusute de croitoresele din atelier. 
Apoi, adăpostite în cutii rotunde, eșarfele plea-
că spre destinatari.

Unele meserii vin din trecut, iar oamenii se 
străduiesc să le păstreze și să le transmită 
urmașilor. Alte meserii vin din viitor și o lume în-
treagă li se deschide.

Foto: Andrei Ivănescu

M	Scarves	&	Accessories
www.mscarves.ro
E-mail: office@mscarves.ro
Adresă: Str. Dobrota nr. 12 
     (în zona pieței Floreasca)
Tel.: 021 233 98 92

Magnolia, eșarfe cu povești
Gabriela Teodora Vătafu

Curat sau murdar? Sau ... ?
Alin Paidiu, foto: Ioana Novac

De	fapt,	de	drept

Conform Articolului 3 din Legea nr. 101 din 
25.04.2006, Serviciul de salubrizare se organi-
zează și funcționează pe următoarele principii: 
a) protecția sănătății populației; b) autonomia 
locală și descentralizarea serviciilor; c) res-
ponsabilitatea față de cetățeni; d) conservarea 
și protecția mediului înconjurător; e) asigura-
rea calității și continuității serviciului; f) tarifarea 
echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea ser-
viciului prestat; g) nediscriminarea și egalitatea 
de tratament al utilizatorilor; h) transparența, 
consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; 
i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor 
din proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ - teritoriale și a banilor publici; j) se-
curitatea serviciului; k) dezvoltarea durabilă.

După cum știm cu toții, există zone, în fie-
care sector al Bucureștiului, în care gunoiul nu 
este strâns, dar obligația de plată a cetățeanului 
e aceiași cu cea din zonele în care sunt stran-
se. Deci unde este principiul tarifării echitabile?

Am primit pe adresa redacției mai multe 
mesaje de la cetățeni nemulțumiți că nu sunt 
consultați, nici măcar informați înainte de a fi 
semnate contractele dintre primării și opera-
torii de salubritate. Totul este făcut netranspa-
rent, fără studii privind gradul de satisfacție a 

cetățenilor și nivelul de profesionalism demon-
strat anterior de operatorul respectiv.

De foarte multe ori serviciile sunt platite - și 
sumele sunt extrem de mari –, dar nu sunt pre-
state profesionist.

Cât despre respectarea principiului respon- 
sabilității privind reciclarea, gradul de refolosire 
și recuperare a deșeurilor este, din informațiile 
obținute, sub 5%, în condițiile în care media eu-
ropeană se află undeva pe la 50%.

Drepturile și responsabilitățile cetățenilor:
Conform Articolului 24 (6) din aceeași lege, fi-

ecare dintre noi trebuie să: a) respectăm clauzele 
contractului de prestare a serviciului de salubri-
zare; b) achităm obligațiile de plată, în confor-
mitate cu prevederile contractului de prestare a 
serviciului de salubrizare; c) asigurăm accesul 
utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele 
de colectare și al utilajelor de intervenție pentru 
stingerea incendiilor; d) asigurăm precolectarea 
separată, în recipientele asigurate de operatorul 
serviciului, distinct inscripționate și amplasate în 
spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-
am generat în propria gospodărie sau ca urma-
re a activităților lucrative pe care le desfășurăm; 
e) aplicăm măsuri privind deratizarea și 

dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de 
direcția de sănătate publică teritorială.

Avem și alte obligații și drepturi prevăzute în 
Legea nr. 51 din 2006, republicată, care fac re-
ferire la serviciul de salubrizare.

Împotriva hotărârilor autorităților administra- 
ției publice locale, adoptate în aplicarea ace- 
leiași legi, persoanele fizice sau juridice inte-
resate se pot adresa instanței de contencios 
administrativ, în condițiile legii – Art. 8 (4) din 
Legea nr.51/2006.

În numărul următor vă vom prezenta și drep-
turi și responsabilitățile pe care le are primăria, 
fie că e generală, fie că e de sector.

avocatalinpaidiu.ro

Foto: Teodor Pricop
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Î
ntr-o sâmbătă de ianuarie, pe 17, a avut 
loc inaugurarea noului teatru de operetă 
din București și, totodată, primul specta-
col găzduit de noua clădire. Este vorba 
de musicalul lui Andrew Lloyd Webber 
„Fantoma de la Operă“, montat de un 

regizor britanic. Repertoriul actual cuprinde 
3 musicaluri, 5 operete, 1 spectacol de tea-
tru-dans, 3 spectacole muzicale pentru copii, 
concerte și evenimente de gală.

O nouă dotare culturală în București
Inaugurarea noului sediu al „Teatrului de 

Operetă și Musical Ion Dacian“ (fiindcă aceas-
ta e astăzi denumirea sa oficială) este o veste 
cât se poate de bună, nu numai pentru lumea 
culturală a Bucureștiului. Teatrul s-a aflat într-
o succesiune de sedii provizorii, pornind de la 
demolarea în perioada comunistă a vechii clă-
diri a Operetei, cea din Piața Senatului (cum 
era cunoscută zona înainte de război). În 2005, 
un incendiu a devastat bună parte din spațiile 
clădirii de lângă TNB, iar teatrul de operetă a 
fost nevoit să folosească alte spații, nu tocmai 
adecvate spectacolului muzical. Era, așadar, 
timpul ca teatrul bucureștean de operetă să 
își aibă propriul sediu, adecvat tipului de spec-
tacole pe care le susține. În plus, apariția noii 
dotări culturale capătă o importanță și mai 
mare când aflăm că avem de-a face cu pri-
mul teatru construit în România în ultimii 30 
de ani, așa cum a arătat directorul Operetei la 
inaugurare.

Îmbucurător este și faptul că, pe terenurile 
rămase virane vreme de aproape 30 de ani, 
a fost construit, în sfârșit, ceva. În plus, acest 
„ceva“ este o clădire nu lipsită de calități arhi-
tecturale și cu potențial de a ridica standardul 

estetic al zonei. La capitolul „plusuri“ trebuie 
menționat foaierul noului teatru, al cărui de-
sign interior este semnat de arhitectul Cristian 
Corvin, autorul mai multor amenajări cunos-
cute ale unor restaurante sau baruri, precum 
La bonne bouche, Lacrimi și sfinți, Divan sau 
Atelierul mecanic.

Scurtă analiză și câteva observații
Cu toate acestea, o serie de observații ar-

hitectural-urbanistice se impun în legătură cu 
noua construcție.

Prima este legată de amplasamentul noii 
clădiri. Teatrul de Operetă este, practic, o do-
tare de importanță națională (de altfel, vechea 
sa denumire oficială era Teatrul Național de 
Operetă). Mai mult, urmând exemplul Operei 
Române, și Teatrul de Operetă ar putea că-
păta un aer european. Mai ales că trendul ul-
timilor ani (lărgirea paletei de spectacole, prin 
includerea musicalului și a teatrului-dans, 
montarea unor spectacole cu priză la public, 
invitarea unor regizori străini) confirmă aceas-
tă direcție.

În acest context, era mai potrivit un ampla-
sament mai apropiat de zona veche (și neafec-
tată de demolări) a orașului, cu care ar fi putut 
intra într-o relație reciproc benefică. Actualul 
loc din spatele noii Biblioteci Naționale, de pe 
Bulevardul Unirii, pare a fi aproape de centrul 
orașului, însă, în realitate, este rupt de acesta. 
În plus, are caracteristici ce țin mai degrabă 
de un centru de cartier (constituirea unui cen-
tru de cartier este în sine un lucru extrem de 
bun, numai că nu reprezintă amplasamentul 

ideal pentru un teatru de importanță națională 
sau europeană). 

Cei care au ales locul s-au gândit, probabil, 
la constituirea în timp a unui pol cultural în par-
tea de sud a centrului capitalei. Nu avem însă 
informații că această posibilă idee inițială s-ar 
fi concretizat și într-un plan urbanistic zonal, o 
viziune a actualei administrații municipale de 
dezvoltare coerentă.

În plus, din punct de vedere urbanistic, 
zona este oricum dificilă. Cartierul semicen-
tral vechi al Bucureștiului, distrus necugetat 
cu buldozerele în anii 1980, este astăzi o zonă 
neatrăgătoare și cu un caracter incert. Multe 
dintre clădirile noi, apărute înainte sau după 
1989 și care domină zona prin volumetria lor 
puternică, reprezintă mai degrabă contra-mo-
dele de arhitectură și nu se armonizează sti-
listic unele cu celelalte. 

Procesul de alegere a amplasamentului 
a fost făcut discret: nu a beneficiat de prea 
mare expunere mediatică și nici de o dezbate-
re profesională, deși ambele ar fi fost benefi-
ce pentru proiect. Mai mult, deciziile legate de 
arhitectură și de urbanism au aparținut în în-
tregime unui număr restrâns de persoane ‒ și 
sunt numeroase problemele a căror rezolvare 
nu este clară (asta în cazul în care ele chiar au 
fost analizate responsabil). 

Întrebări fără răspuns 
(cel puțin deocamdată)

Care este relația volumului nu foarte mare 
al clădirii noului teatru cu construcțiile mult mai 
mari din apropiere? Cum, concret, se preconi-
zează amenajarea viitoare a spațiului vag din 
jurul teatrului? Acest spațiu este deocamda-
tă dominat de parcarea Bibliotecii Naționale, 
imensă și neprietenoasă. Vor exista în viitor 
elemente care să facă trimitere la memoria 
zonei, distrusă brutal de buldozerele comunis-
te? Există intenția reală de a amenaja o zonă 
verde, de care să beneficieze și locuitorii car-
tierului? Relația cu vecinătățile este, practic, 
inexistentă.

A lipsit din nou organizarea unui concurs 
de arhitectură. Având în mod obligatoriu un 
caracter internațional (atât prin echipele de 
arhitecți invitați, cât și prin alcătuirea juriului), 
un asemenea concurs, organizat serios, ar fi 
oferit și răspunsurile urbanistice care deocam-
dată nu există. În plus, ar fi dat naștere unor 
dezbateri, atât de benefice, însă deocamdată 
extrem de rare în urbea noastră…

Noul Teatru de Operetă. O analiză
Cristian Mihu

Recent, a fost inaugurată noua clădire 
a Teatrului de Operetă și Musical 
„Ion Dacian“, amplasată pe Splaiul Unirii, 
lângă Biblioteca Națională. Arhitectul 
Cristian Mihu a analizat, pentru 
„Bună dimineața, București!“, 
amplasamentul, calitatea amenajării și 
relația clădirii cu cele din vecinătate. (Red.)

Foto: Ana Galbenu

Foto: Ana Galbenu
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Cum ar fi să ridici un ambalaj de pe jos?
Da, tu nu l-ai aruncat acolo, e murdar și poate ți-e rușine.
Dar oare e cazul să-ți fie rușine sau mai degrabă 

te vei simți bine după ce vei pune gunoiul la coș?

Oferi în felul ăsta 
un exemplu, strada 
va fi mai curată, 
iar pentru igiena 
personală poți folosi 
pungi și/sau mănuși 
din plastic.

Hai la șoc!

Omul sfințește locul.

N
ăscut în județul Vaslui, Malaxa 
a urmat studii de inginerie la 
Karlsruhe, în Germania. La 3 au-
gust 1921, înființează un atelier 
de fabricare a materialului rulant, 
pentru ca, în 1923, să constru-

iască o uzină lângă Hala Traian, beneficiind 
de oportunități oferite de stat, care încuraja 
dezvoltarea industriei naționale. În proiecte-
le lui industriale, inginerul Malaxa angajează 
muncitori germani, cu scopul declarat de a-i 
instrui pe români, dar cu intenția de a fabrica 
locomotive de concepție românească.

Industriașul român cunoaște succesul fulmi-
nant în timpul marii crize economice. În numai 
12 ani (1928-1939), uzinele Malaxa au evoluat 
de la un atelier de reparat material rulant la un 
adevărat concern industrial european. În 1935, 
uzinele înregistrează cea mai mare producție 
de locomotive, iar în 1936 este lansat prototi-
pul primei locomotive Diesel de concepție ro-
mânească. În 1940, locomotivele românești au 
un succes răsunător la Târgul Internațional de 
la Milano.

Uzinele concepute de Malaxa își puteau 
schimba rapid producția industrială de serie, de 
la material rulant, echipamente industriale și uti-
laje pentru industria chimică și petrolieră, până 
la muniție și armament. În perioada comunistă, 
ele au purtat numele de „23 August“, iar după 
1989 au primit numele de „Faur“. Arhitectul care 
a proiectat clădirile uzinei a fost Horia Creangă.

Omul de afaceri s-a făcut remarcat și prin 
acte de mecenat: sprijinul direct acordat la 
editarea monumentalei lucrări „Enciclopedia 
României“; ajutorul acordat Societății Scriitorilor 
Români; susținerea tinerilor dotați, care au de-
venit oameni de știință în străinătate; aplicarea 
arhitecturii moderne în construcțiile sale indus-
triale, prin colaborarea cu arhitecți și ingineri ro-
mâni. Un act de mecenat poate fi considerat și 
faptul că a angajat numeroase prostituate ca 
muncitoare în uzinele sale.

Totuși, Malaxa a fost o personalitate con-
troversată. S-a îmbogățit prin credite și co-
menzi de la stat, profiturile atingând uneori și 
1 000% (o mie la sută)! A simpatizat cu Mișcarea 
Legionară și a fost finanțator al aproape tuturor 
partidelor politice, chiar și al Partidului Comunist 
Român, câștigând în acest fel favorurile noului 
regim instalat în 1946. Dar, până la acel mo-
ment, aproape toate afacerile lui fuseseră spri-
jinite discret de regele Carol al II-lea, către care 
se îndreptau o parte din profituri. Industriașul 
era prieten cu filosoful Nae Ionescu, cel care, 
în numele lui Malaxa, a negociat în Germania 
un import de minereu de fier, tranzacție reușită. 
Pentru acest succes, Nicolae Malaxa i-a achitat 
integral omului de cultură vila de la Băneasa. În 
acele vremuri era arhicunoscută rivalitatea sa 
acerbă, până la resentimente, cu industriașul 
român Max Auschnitt. Sub dictatura antones-
ciană, uzinele deținute de Malaxa au contribu-
it considerabil la susținerea efortului de război 

al României în Campania din Est, alături de 
Germania.

Dar, probabil că, într-o țară balcanică și în 
acele vremuri tulburi, sub două dictaturi, în preaj-
ma războiului și apoi în plin război, nici nu se pu-
tea altfel, dacă se făceau afaceri la acest nivel.

Ce ne-a rămas de la Malaxa este foarte im-
portant. El a fost un model în ceea ce privește 
relația patron-angajat, model nu prea urmat și 
luat ca exemplu în zilele noastre. Actele lui de 
mecenat sunt de-a dreptul remarcabile. Casele 
construite de el în Vatra Luminoasă, pentru 
muncitori, reprezintă și azi unul dintre cartiere-
le elegante ale Bucureștiului, mutilat de barba-
ria ceaușistă.

Și, cum a spus despre el un colaborator: omul 
de afaceri interbelic a demonstrat lumii „vocația 
industrială a românilor, pe care străinii îi consi-
derau sau îi vedeau numai păstori și plugari“.

Inginerul Nicolae Malaxa sau vocația 
industrială a românilor
Mihai Albăstroiu

Foto: Răzvan Bănică

Croitorie de București. 
Scrie pe firmă că avea autorizație din comunismul anilor '80. 
Acum e băcănie. Nu e rău și e frumos că cei de acum 
au păstrat firma veche. 
Zona Matache-Berthelot. 
E o părticică din memoria locului, designul firmei are stil 
și poate, cândva, cineva o va preschimba înapoi în croitorie.

Şochează-mă cu un gest!

Sediul din București al Institutului Cultural Român este în fosta 
casă în stil neoromânesc a industriașului Nicolae Malaxa, 

proiectată de arhitectul Petre Antonescu
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Știri
 ■ Șase	 filme	 în	 premieră	 absolută	 la	

BucharEST	International	Film	Festival
Festivalul internațional de film B-EST IFF 

se află la a unsprezecea ediție și propune 
pentru competiția de anul acesta șase filme 
cu teme și stiluri diferite. Ele sunt prezen-
tate în premieră absolută și, cu o singură 
excepție, nu vor fi distribuite ulterior în ci-
nematografele din România. Festivalul le 
va găzdui între 20 și 26 aprilie la Cinema 
Studio și Cinema Elvira Popescu. 

Iată filmele selecționate în cadrul fes-
tivalului: Autroportretul unei fete cuminți 
(România) - caracterizat drept „foar-
te franțuzesc (în sensul șaizecist)"; Cold 
in July / Iulie însângerat  (SUA) - un wes-
tern modern; A Girl Walks Home Alone 
at Night / O fată merge acasă singură în 
noapte (SUA) - o combinație interesan-
tă de film alb-negru cu vampiri scris și ju-
cat în limba farsi (persană); Hyena / Hiena 
(Marea Britanie) - un thriller brutal a cărui 
acțiune se desfășoară pe fundalul lumii in-
terlope din Londra zilelor noastre; Kebab & 
Horoscope / Kebab si Horoscop (Polonia) - 
un fost șaormar underground și un fost pre-
zicător la revista Lumea animalelor, ajung, 
cat ai zice „minimalism", specialiști în mar-
keting la o firma de vandut covoare; Loin 
des hommes / Departe de oameni (Franța) 
- Viggo Mortensen își exersează cu suc-
ces cunoștințele de limba franceză în acest 
western existențialist, inspirat de o povesti-
re de Albert Camus.

 ■ Instanța	a	decis:	Defrișările	din	par-
cul	Tineretului	sunt	ilegale

Curtea de Apel București a respins prin 
decizia din 26 martie o cerere formulată 
de un dezvoltator imobiliar care ar fi obli-
gat Primăria Capitalei să emită un aviz de 
defrișare în parcul Lumea Copiilor, parte a 
Parcului Tineretului. Decizia Curții de Apel 
este definitivă.

Cererea pentru avizul de defrișare a fost 
solicitată în vederea construirii pe terenul din 
parc a unui complex de locuințe format din 
șase blocuri de câte trei etaje. Primul din-
tre acestea este deja în faza de construcție. 
Peste 200 de arbori din parc au fost deja 
tăiați ilegal. Constructorul a fost sancționat 
în mai multe rânduri cu amenzi de Primăria 
Sectorului 4 și de Garda de Mediu. Proiectul 
imobiliar din Parcul Tineretului este le-
gat de numele a doi oameni de afaceri 
controversați: Marioara Micșunescu, propri-
etara terenului, și Ion Chiriță administratorul 
firmei Construcții Locuințe Noi Chi SRL.

Ca o consecință a deciziei Curții de Apel, 
orice aviz de defrișare cerut pentru proiec-
tul imobiliar din parcul Lumea Copiilor va fi 
respins de autoritățile locale, potrivit avoca-
tului Dumitru Dobrev, cel care a reprezen-
tat în instanță Asociația Salvați Bucureștiul, 
Fundația Eco-Civica și o asociație de pro-
prietari din vecinătate, intervenind în proces 
în favoarea Primăriei Capitalei. Decizia cre-
ează premisele pentru începerea urmăririi 
penale în cazul defrișărilor ilegale efectuate 
până acum pe terenul în cauză.

Un nebun arunc-o piatră-n baltă și zece cuminți n-o pot scoate.

Tramvaiul scump, 
sărăcia Bucureștiului
Dragoș Cotenescu

P
e 9 decembrie 1894, primul tram-
vai electric din București își înce-
pea călătoria pe străzile capitalei. 
După 120 de ani, RATB a orga-
nizat, în decembrie anul trecut, o 
paradă a tramvaielor de epocă. 

Nu ne este clar încă de ce s-a insistat pe ide-
ea de paradă, având în vedere că multe din-
tre tramvaiele Tatra T4, a căror construcție a 
început în anii ’60, circulă până și astăzi, ne-
stingherite, pe liniile electrice ale bulevardelor 
bucureștene. Conform unei declarații cel puțin 
halucinante a unei participante la sărbătoare, 
„e un eveniment care se petrece odată la 120 
de ani“. O declarație la fel de spumoasă a ofe-
rit și primarul capitalei, domnul Sorin Oprescu, 
într-un interviu acordat hotnews.ro, afirmând 
că, „printr-un absurd, așa“, are nevoie de 400 
de tramvaie noi.

Nu este nimic absurd, capitala chiar are ne-
voie de un număr cât mai mare de tramva-
ie moderne, în condițiile în care RATB a pus 
în circulație doar trei garnituri noi în ultimii doi 
ani (numărul tramvaielor relativ moderne, de tip 
BUCUR LF, a ajuns la doar 13), iar flota curentă 
este constituită într-o proporție covârșitoare din 
tramvaie de tip V3A M, majoritatea aflate într-o 
stare deplorabilă, și, sub 10%, din tramvaie de 
tip V3A CH+PPC, care pot fi încadrate însă la 
categoria de mijloc de transport în comun de-
cent.

Absurdă este însă ipoteza domnului 
Oprescu, cel care susține că are nevoie de 1 mi-
liard de euro pentru înnoirea flotei de tramvaie, 
un singur tramvai de tip Bombardier fiind cotat 
la 2,4 milioane de euro. Mai scump cu aproa-
pe 1 milion de euro față de tramvaiele Swing, 
care circulă în Cluj-Napoca, achiziționate, prin 
licitație, la un preț de 1,47 milioane per bucată, 
în 2011. Licitația, una cu cântec, a fost câștigată 
de polonezii de la PESA (Pojazdy Szynowe 
Pesa Bydgoszcz) în defavoarea celor de la 

S.C. Astra Vagoane Călători Arad S.A., pro-
ducători ai tramvaiului Imperio, superior teh-
nic celui fabricat în Polonia, dar mai scump cu 
aproximativ 4% (1,528 milioane euro per buca-
tă). Ulterior, ca urmare a descoperirii unor ne-
reguli de natură tehnică, numărul tramvaielor 
PESA achiziționate de Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca s-a oprit la doar patru din numărul 
maxim de 12.

Același tramvai Imperio avea să piardă o 
nouă licitație în fața producătorului polonez, în 
vara anului 2013, la Sofia, în ciuda faptului că 
arădenii au oferit un preț per bucată cu 150 000 
de euro mai mic față de competitor, conform ce-
lor declarate de Valer Blidar, patronul companiei 
Astra, pentru economica.net. Acesta a acuzat 
și lipsa de susținere atât de la Cluj, cât și de 
la București, unde, în iulie 2012, Astra Vagoane 
Călători prezenta primul tramvai Imperio con-
struit în colaborare cu RATB, în cadrul Uzinei 
de Reparații Atelierele Centrale. Colaborarea 
nu a continuat însă.

Astăzi, tramvaiul Imperio circulă doar pe 
străzile Aradului, acolo unde primăria munici-
piului a încheiat, în iunie 2014, un contract de 
achiziție a șase tramvaie, în valoare totală de 
8,3 milioane de euro. Valer Blidar a declarat, 
la momentul respectiv, că tramvaiele au fost 
vândute la prețul de producție, cu un adaos 
simbolic de doar un leu, tocmai pentru a încu- 
raja producția și vânzarea tramvaiului româ-
nesc produs sub licență Siemens și că prețul va 
fi cu siguranță mai mare în cadrul unor licitații 
viitoare. Conform producătorului, Imperio dis-
pune de o podea joasă, complet coborâtă, de 
la un capăt la altul, și are o capacitate totală de 
216 călători, dintre care 44 de locuri pe scaune.

Revenind cu discuția în urbea noastră, cel 
mai modern tramvai ce poate fi observat pe 
străzile capitalei este BUCUR LF, cu 65% din 
podea coborâtă, cu o capacitate maximă de 
238 de călători (43 de locuri pe scaune) și posi-
bilitatea dotării cu o instalație de aer condiționat. 
Modelul este produs în uzina RATB, la un preț 
de aproximativ 900 000 de euro. De asemenea, 
există informația neconfirmată că URAC ar fi 
înaintat Primăriei Municipiului București propu-
nerea de a construi un nou model BUCUR LF, 
cu o podea coborâtă pe 80% din lungimea ei, 
cu o capacitate totală de 320 de locuri și inter-
net wireless pentru călători, tramvai ce ar pu-
tea apărea pe străzi până la sfârșitul acestui 
an, în eventualitatea că va obține susținere și 
finanțare.

Rămâne o enigmă de ce domnul Oprescu in-
sistă pe achiziționarea unor modele de import, 
în ciuda soluțiilor autohtone mult mai accesibi-
le. La fel de necunoscută rămâne și destinația 
banilor proveniți de la bucureștenii care plă-
tesc bilete sau abonamente pentru a călători, 
încurajați la fiecare pas să investească în mo-
dernizarea mijloacelor de transport public.

daletramvaiului.wordpress.com

Foto: Mihai Preda
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În 2013, primarul Sorin Oprescu îi „făcea o 
curte acerbă“ ministrului Culturii, Daniel Barbu, 
pentru a semna avizul de care mai avea nevo-
ie pentru demolarea Halei Matache. Tot domnul 
Oprescu primise de la un grup de arhitecți un 
proiect alternativ, realizat voluntar, care păstra în 
picioare Hala Matache și celelalte clădiri de pa-
trimoniu din zonă, le reinsera economic, împri-
etenind diametrala cu cartierul cel vechi. Celor 
din Primăria Capitalei nu le-a plăcut, l-au igno-
rat, una dintre scuze fiind că nu pot face linia de 
tramvai șerpuită ca să ocolească hala și casele. 
Atunci de ce, așa cum vedem în prima fotografie 
de mai jos, linia de tramvai este acum șerpuită?

Între timp, stupoare, stupoare! Domnul Sorin 
Oprescu și-a dat seama că de fapt nu se poa-
te ține de promisiunea rostită zeflemitor: Hala 
Matache va fi „mutată exact cu 37 de metri și 
20 de centimetri mai încolo“. Acum nu mai poa-
te reconstrui hala pentru că, afirma dânsul la 
începutul anului, primarul Sectorului 1, Andrei 
Chilimam ar fi concesionat terenul. În replică, 
domnul Chiliman a precizat că „terenul în ca-
uză, parte a Pieței Matache, nu este concesi-
onat, pe el fiind amplasate construcții pentru 
desfășurarea activităților comerciale, iar recon-
struirea (...) implică demolarea unor construcții 
noi“. Hala oricum nu a fost dezmembrată ci hă-
cuită ca într-o sală de operație diintr-un film de 
groază, fără a inventaria cărămidă cu cărămidă, 

decorațiune cu decorațiune, piesă cu piesă. 
Totul în grabă, într-o noapte cu cod portocaliu, 
în martie 2013. 

Avem acum o zonă distrusă și părăsită. E 
doar pentru mașini, dar problema traficului nu a 
fost rezolvată. Pietonii să stea în casă, în baruri, 
la serviciu sau cu șezutul în mașini. Oricum, nu-
mai nu pe străzi, nu în orașul vechi, pentru că 
vechi e nasol și tot ce e nou și modern e mi-
nunat și suntem cei mai tari când construim. 
Rostul nu contează.

O casă a fost tăiată în două de buldozere, 
mai multe clădiri vechi și cu stil au fost puse la 
pământ pentru o șosea.

Casa Nicolau, monument arhitectural, spec-
taculoasă și fermecătoare, a dispărut pentru 
ca, de doi ani, în locul ei să apară ad-hoc un 
tăpșan. Atât. Dovadă că nu era nevoie să fie 
demolată și că nu poate fi vorba despre profesi-
onalism în proiectele urbanistice ale PMB. Totul 
e la întâmplare și după ureche. De viziune nici 
vorbă, de armonii nu a auzit nimeni pe-acolo.

Pentru a tipări publicația în 10 000 de exemplare contribuția dvs. este foarte importantă:

33 de lei pentru 12 numere, adică un an de apariție.
720 de abonați ca să tipărim timp de un an, în fiecare lună.
Avem deja 100 de abonați. Dvs. al câtelea vreți să fiți?

Puteți achita fie prin Mandat Poștal, fie prin transfer bancar în contul: 
IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016 
            cont deschis la Raiffeisen Bank, Agenția Trapezului, București
Beneficiar: ASOCIAȚIA BUNĂ DIMINEAȚA, BUCUREȘTI!
Menționați ca motiv al transferului „ABONAMENT 12 numere“

Completați acest formular și trimiteți-l prin poștă la adresa: 
Str. Constantin Brâncuși nr. 5, , bl. D13, sc. B, ap. 66, sector 3.
sau scrieți-ne datele dvs. de contact pe e-mail, la abonamente@infobdb.ro.

Nume ________________________________ Prenume ___________________________________
Str. ___________________________________________________________________ Nr. ________ 
Bl. __________ Et. _____ Ap. ______ Sector ______ Localitate ______________________________
Telefon _______________________________
E-mail __________________________________________

www.infobdb.ro | www.facebook.com/BunaDimineataBucuresti

De ce nu-l mai cred oamenii pe 
primarul Sorin Oprescu?
Teodor Pricop

Strada nu este toaleta nimănui.
Cu toții ne enervăm când călcăm 

într-o grămăjoară (sau grămadă) 
urât mirositoare.

Așadar, dragi stăpâni de căței, 
când ieșiți la plimbare cu patrupezii, 

nu uitați să aveți întotdeauna 
la dumneavoastră câteva pungi 
de plastic sau de hârtie, cu care 

să adunați excrementele cățelului 
dumneavoastră, pentru a le arunca 

în cel mai apropiat coș de gunoi 
(tomberon, pubelă, ghenă).

Deși biodegradabile, excrementele 
animale nu dispar peste noapte.
Este foarte posibil ca și câinele dvs. 

să aprecieze gestul.

Un	mic	efort 
pentru	mai	mult	confort!

Pentru detalii, sunați 
zilnic între 18:00 și 20:00,

Ana-Maria: 0754 264 950 
Iasmina: 0758 525 062

Asta am avut și PMB a demolat. Casă în stil eclectic ce combină elemente clasice cu neoromânești, 
proiectată de arhitectul român Ion Socolescu la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Asta avem acum. O șosea cu câte trei benzi pe sens.

Fotografii: Răzvan Bănică
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Î
n mijlocul vieții tumultuoase de pe străzile 
Bucureștiului, există un loc încărcat cu pu-
ternice semnificații istorice și culturale. Un 
loc în care emoția te copleșește și sufletul 
tău vibrează alături de spiritul marilor va-
lori ale poporului român. Odată ce ai pă-

truns pe poartă, ești proiectat într-un univers în 
care sentimentele de tristețe și compasiune pă-
lesc în fața încărcăturii de geniu adăpostite de 
lespezile monumentelor ce te înconjoară. Era 
datoria noastră de onoare să păstrăm memo-
ria lor vie. Trebuia creat un panteon al culturii 
românești. Și unde altundeva mai reprezentativ 
decât în capitală?

Bazele acestuia au fost puse prin anul 1850. 
Vorbim despre cimitirul Șerban Vodă, situat pe 
ulița cu același nume, pe terenul grădinii baro-
nului Barbu Bellu, pe atunci ministrul Cultelor și 
Justiției. Primii concesionari au fost C.A. Rosetti 
și Cezar Bolliac. Ironia sorții a făcut însă ca pri-
mul înhumat aici să fie chiar unul dintre copiii 
Rosetti. Cu timpul, cimitirul a devenit locul de 
veșnică odihnă pentru cei mai de seamă mem-
bri ai familiilor din societatea bucureșteană și 
a marilor personalități ale țării, cărora artiști 
consacrați le-au creat cavouri, sculpturi, altore- 
liefuri. Astfel, cimitirul Bellu a devenit un ade-
vărat panteon și muzeu în aer liber, unele mor-
minte fiind declarate de Academia Română 
monumente istorice și de artă.

Poarta în stil neoclasic ne deschide drumul 
spre capela cimitirului, vechea biserică a lui 
Bellu cel Bătrân, ridicată de arhitectul Alexandru 
Orăscu și pictată de Constantin Lecca. Însă, 
în 1890, ajunsă ruină, capela a fost dărâma-
tă, iar primarul de atunci al capitalei, Pache 
Protopopescu, a construit o nouă capelă, în 
stilul catedralei din Karlsbad, pictată de Mihail 
Popp. În timp, pictura a fost refăcută de Dimitrie 
Belizarie și Arthur Verona.

Aleile ce se intersectează în unghi drept 
împart cimitirul în parcele (numite figuri), nu-
merotate în șiruri succesive. Plăcuțele indica-
toare, așezate la intersecția dintre alei, te pot 
ghida cu ușurință către cele mai cunoscute lo-
curi de pelerinaj din cimitir: Aleea Scriitorilor 
și Aleea Actorilor, unde-și dorm somnul de 
veci Eminescu, Bacovia, Caragiale, Adrian 
Păunescu, dar și Toma Caragiu, Vali Sterian, 

Dan Spătaru, Laura Stoica sau Ion Dolănescu. 
Prin urmare, nu te poți rătăci în orașul în care 
odihnesc sufletele marilor elite românești, fie 
că sunt personalități ale științei (Traian Vuia, 
Henri Coandă, prof. Gheorghe Marinescu, 
Alexandru Xenopol, dr. Nicolae Paulescu), poli- 
ticii (Ion Protopopescu-Pake, C.A. Rosetti, 
Vasile Lascăr, Spiru Haret, Corneliu Coposu), 
arhitecturii (Ion Mincu, Gheorghe Cerchez), 
sculpturii (Ion Georgescu, Dimitrie Paciurea) 
sau altor bresle (Anghel Saligny, Tudor Vornicu, 
Theodor Pallady).

Aici, la Bellu, capelele impozante proiecta-
te de arhitectul Ion Mincu, statuile, adevărate 
opere de artă, pietrele funerare cioplite maies-
tuos, gărdulețele, ușile și felinarele cu flori din 
fier forjat îți vorbesc despre două secole de is-
torie, aproape fiecare monument fiind însoțit de 
o poveste, fiecare detaliu având o semnificație 
aparte. Pe o lespede din marmură a cavoului 
familiei Văcărescu se poate citi numele Elenei, 
poeta venită, după un lung exil în Franța, să se 
odihnească în pace în pământ românesc. Ea, 
alături de marele George Enescu, înmormântat 
în cimitirul Père-Lachaise din Paris, pot repre-
zenta punți de legătură între panteonurile celor 
două culturi.

Dacă, în trecut, inscripțiile gravate pe pie-
trele tombale reprezentau un prilej pentru o 
plimbare cu iz de romantism într-o atmosferă 
boemă, astăzi bucureșteanul apăsat de griji și 
responsabilități trece în grabă pe lângă aces-
tea, în căutarea unui mormânt de suflet pentru 
comemorare sau reculegere. Este și unul din-
tre motivele pentru care Rețeaua Națională a 
Muzeelor din România (RNMR) a inclus cimiti-
rul Bellu, începând cu 2014, pe lista obiective-
lor culturale participante la evenimentul anual 
Noaptea Albă a Muzeelor din București. Din 
păcate, și aici kitschul își face simțită prezența. 
Locul mormintelor demne este luat de cavouri 
cu termopane și construcții ce umbresc valori 
culturale și istorice. 

Timpul și intemperiile pun în pericol multe din-
tre comorile acestui loc de reculegere și emoție 
artistică, ce riscă să intre în anonimat din cauza 
degradării. De aceea, se simte o nevoie urgentă 
de o atentă și competentă restaurare.

mirunaiasmina.wordpress.com

Foto: Răzvan Bănică

Cimitirul Bellu, 
Edenul culturii românești

Iasmina Gheorghe

Știri
 ■ Proiectul	 de	 supralărgire	 a	 străzii	

Prelungirea	 Ghencea	 va	 fi	 refăcut	
integral

La opt ani de la atribuirea contractului 
de execuție a lucrării, Primăria Capitalei 
a decis refacerea integrală a proiectu-
lui de supralărgire a străzii Prelungirea 
Ghencea și a alocat în acest scop suma 
de 70 de milioane de euro, conform pro-
iectului de buget pe anul 2015.

Primăria are în vedere realizarea a 
câte 2 benzi de circulație pe sens, trotu-
are și piste pentru bicicliști, pe o distanță 
de 3,5 km, până la șoseaua de centură, 
urmând ca tronsonul următor, aflat pe 
teritoriul județului Ilfov, să fie realizat de 
CNADNR care a demarat deja licitația 
pentru execuția acestui proiect.

Proiectul inițial, a cărui execuție fusese 
atribuită firmei SC Alpine SRL în 2007, în 
timpul mandatului fostului primar Videanu, 
prevedea 6 benzi de circulație și un pa-
saj suprateran care traversa șoseaua de 
centură și calea ferată. Lucrările nu au 
putut fi demarate întrucât ele presupu-
neau intervenții în afara teritoriului admi-
nistrat de Primăria Municipiului București, 
lucru interzis de legislație. 

Reprezentanții Primăriei, citați de 
publicația online B365.ro,  susțin că lucră-
rile de execuție vor începe din acest an, 
lucru greu de crezut în condițiile în care 
proiectul tehnic nu a fost finalizat, iar aces-
ta va presupune în mod sigur proceduri de 
expropriere care, din experiența anterioa-
ră, tind să se prelungească în timp.

 ■ Bani	de	 la	PMB	pentru	sediul	Pri- 
măriei	sectorului	5

Consiliul General al Municipiului 
București a alocat suma de 78,8 mili-
oane lei pentru consolidarea și resta-
urarea sediului Primăriei Sectorului 5 
de pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 
29-31.  Cladirea a fost transmisă gratu-
it de Primăria Capitalei în administrarea 
Primăriei Sectorului 5 în anul 1991 și este 
clasată ca monument istoric. Se estimea-
ză că lucrările se vor finaliza în doi ani.

 ■ Justiția	a	decis:	Școala	80	din	Ca- 
lea	Dudești	este	monument	istoric

Curtea de Apel Bucuresti a anu-
lat Ordinul Ministrului Culturii nr. 2576 
din 12.11.2013, prin care a fost decla-
sat monumentul istoric „Școala 80“ din 
Calea Dudești nr. 191. Hotărârea a fost 
pronunțată în dosarul 5195/2/2014, la ce-
rerea Asociației Salvați Bucureștiul.

Legea monumentelor istorice preve-
de ca declasarea unui monument isto-
ric se face doar: cu avizul favorabil al 
Secțiunii Evidență a Comisiei Naționale 
a Monumentelor Istorice și cu avizul fa-
vorabil al plenului Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice.

În ciuda prevederilor legale, în 2013 mi-
nistrul culturii, Daniel Barbu și secretarul 
de stat Radu Boroianu au semnat ordinul 
de declasare și Primăria Sectorului 3 de-
molat în grabă, anul trecut, cea mai mare 
parte a clădirii, fără a finaliza încă lucrările.
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Una dintre lucrările inutile, ba chiar distructi-
ve din Cartierul Pantelimon agonizează în rond 
la Piața Delfinului, în Sectorul 2 al capitalei.

Șantierul arată așa din toamnă. O fi semn că 
se apropie anul electoral și nu trebuie terminate 
prea devreme, ca până atunci să nu uite lumea 
mărețele realizări sau e vorba despre o firmă de 
construcții intrată în insolvență?

Trotuarul a fost redus, că deh, e prea mult 
spațiu pentru pietoni, și au trasat complet aiurea 
un fel de bretea pentru mașini, așa încât stâl-
pii au rămas în stradă, evident. Înainte erau 3 
benzi. Mai mult decât suficient pentru un car-
tier din București. De ce era necesară a pa-
tra...? Dar poate nu e bandă de circulație auto. 
N-avem de unde ști, pentru că nu există vre-
un panou de șantier amplasat vizibil, după cum 
prevede legea.

Spațiul verde este vandalizat, celebrele bor-
duri - eternele lucrări edilitare - sunt aruncate ici 
și colo fără să conteze pierderile, că doar sunt 
bani publici și n-o să tragă nimeni la răspunde-
re primăria!

Doar dacă facem reclamații, cât mai multe, 
se vor urni și îndrepta lucrurile!

• Administrația străzilor: 021 315 12 19
• Inspectoratul de Stat în Construcții: 021 330 

10 01; 021 330 13 28; 021 330 03 30

• Primăria Sectorului 2: neculai.ontanu@ps2.ro
021 209 60 02; 021 209 60 63; 021 209 60 00
• Primăria Municipiului București: 021 305 55 

00. Registratură: 021 302 15 15

Iar nouă, vă rugăm să ne semnalați pe adresa 
de e-mail a redacției ce alte aberații și treburi fă-
cute de mântuială observați prin oraș.

Mircea, fă-te că lucrezi!
Vlad Popa

Unde ne simțim bine?
Târguri și evenimente
Noaptea	albă	a	galeriilor, 24 aprilie
Tur nocturn al galeriilor și spațiilor 
alternative bucureștene. Evenimente 
culturale. Intrare liberă. Program: www.
noapteagaleriilor.ro
East	European	Comic	Con, ediția a 3-a
Festival dedicat iubitorilor de BD, anime, 
manga, sci-fi și fantasy. 8-10 mai, Romexpo
Noaptea	Muzeelor, 16 mai. Intrare liberă. 
Program: www.noapteamuzeelor.ro
Festivalul	Luminii	București
Eveniment organizat de „Cercetașii 
României“. 16 mai, Parcul Carol I, ora 19:00
Romanian	Design	Week, ediția a 3-a
Festival al designului românesc. 15-24 mai. 
Program: www.romaniandesignweek.com

Expoziții
Pe	urmele	armenilor, Muzeului Național 
al Țăranului Român, până pe 24 mai
Grădini	pierdute	din	București, 
Muzeul Municipiului București - Palatul 
Suțu, până pe 31 iulie
Învățământul	artistic	bucureștean	și	
arta	românească	după	1950, expoziție la 
aniversarea a 150 de ani ai Universității 
Naționale de Arte. Muzeul Național de 
Artă Contemporană, Palatul Parlamentului, 
etaj 1, până pe 29 noiembrie

Film
Festivalul	filmului	european, 
Cinema Studio, Cinema Elvira Popescu 
și Cinema Pro, 7-14 mai. Program: 
www.festivalulfilmuluieuropean.ro

Muzică
Ane	Brun	(Norvegia), Sala Radio, 10 mai, 
ora 20:00
EUROPAfest - jazz, blues, pop & clasic, 
14-23 mai. Program: europafest.ro
Francesca	Belmonte - Tricky's lead 
singer, Club Control (Constantin Mille 4), 
21 mai, ora 21:00
Green	Hours	JAZZ	Fest, ediția a 7-a. 
Green Hours (Calea Victoriei 120), 4-7 
iunie. Program: greenjazzfest.ro

Dans
Kaash, de Akram Khan Company
Dans contemporan cu esențe de dans 
clasic indian Kathak, inspirat din „zeități 
hinduse, găuri negre, cicluri temporale 
indiene, creație și distrugere“. Teatrul 
Național (Sala Mare), 8 și 9 mai, ora 20:00

Sport
Prima	Evadare, concurs de ciclism cross 
country. 10 mai 2015, ora 10:00.
Concursul se desfășoară între București și 
Snagov prin păduri și drumuri de țară pe o 
distanță de 55 km. Înscrieri până pe 9 mai. 
Detalii: primaevadare.ro

Comunitate
Vrem	un	oraș	pentru	oameni!
Marș pe bicicletă, pe trotinetă, pe role, 
skateboard sau pe jos. 25 aprilie, Parcul 
Herăstrău (intrarea Charles de Gaulle), 
ora 14:30.
ONG	Fest Evenimentul prezintă cetățenilor 
inițiative de succes, altele aflate la început 
și încurajează astfel implicarea în viața 
comunității. Parcul Herăstrău, 9-10 mai

BUCUREŞTI
Ziarul cu care ne trezim
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Ziarul	nostru	este	distribuit	în:
librăriile Cărturești (Verona și Carusel), 
Humanitas (Cișmigiu și Kretzulescu), 
Kyralina și Anthony Frost, Carol 53, 
Green Hours, Clubul Țăranului, Subsol 
Bar, Have a cigar, La copac, Delicatese 
Florescu, ArCuB, Biblioteca Centrală 
Universitară, Biblioteca Universității 
„Spiru Haret“, Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“, 
Institutul Cervantes, Centrul Ceh, 
Institutul Francez, teatrele Nottara, 
Bulandra, Excelsior, Cinema Studio, 
Cinemateca Union și Cinema 
Elvira Popescu.

Foto: Teodor Pricop

2% din impozit pentru foaia comunității. 
Cu sumele din 2% de anul trecut, am 
achitat tiparul pentru un număr.

Puteți contribui și anul acesta la apariția pe 
hârtie a publicației noastre, ba îi puteți invita și 
pe prietenii, colegii sau vecinii dumneavoas-
tră. Pe pagina www.infobdb.ro/doi-la-suta 
găsiți formularele 230 (venituri din salarii sau 
pensii) și 200 (venituri din alte surse (PFA, 
profesiiliberale, drepturi de autor, chirii, etc.). 
Formularele sunt completate cu datele noastre, 

deci rămâne doar să le tipăriți, să completați 
datele personale și să le expediați pe adresa 
Administrației Financiare de care aparțineți, 
până pe 25	mai	2015.

La rubrica „Suma“ nu trebuie să completați 
nimic. O vor calcula cei de la Finanțe.

Denumire entitate non-profit:
Asociația Bună dimineața, București!
Cod de Identificare Fiscală: 31493928
IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016

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.


