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L
ucrând cu copiii vei descoperi că 
niciodată nu știi cine dăruiește 
și cine primește. În cadrul orelor 
susținute de voluntarii de la „De-a 
arhitectura“, copiii învață prin joc și 
povești noțiuni elementare de arhi- 

tectură și urbanism, prin observarea și analiza 
directă a mediului construit în care trăiesc, 
aplicarea acestor noțiuni într-un proces crea-
tiv comun, precum și comunicarea și asuma-
rea rezultatelor muncii lor. Voluntarii, profesorii 
și părinții își încarcă bateriile de la cei mici, 
care sunt o resursă permanentă de veselie, 
energie și idei.

O acțiune la scara 1:1. Un exemplu concret
La jumătatea lunii mai, elevii clasei a IV-a E 

de la Școala Gimnazială nr. 150 – coordonați 
de doamna învățătoare Cezarina Psatta și de 
arhitecții Alexandra Mihailciuc și Lucian Călugă- 
rescu – au refăcut parțial inelul verde din jurul 
Bisericii Elefterie Vechi din Cotroceni, plantând 
46 de carpeni și 11 fagi, fiecare botezat de cei mici: 
„Sportivul“, „Micul prinț“, „Cool plant“, „Hope“, 
„Rainbow“, „Copăcelul lumii“, „Micul arhitect“ 
și așa mai departe. Acțiunea s-a desfășurat 
în cadrul Anualei de Arhitectură București 
2015 „Construim comunitatea!“. Copacii au 
fost udați apoi zilnic, timp de trei săptămâni.

Miranda are 10 ani și a fost încânta-
tă de acțiune: „Mi s-a părut foarte frumos și 
util. Datorită proiectului noi am refăcut și am 
înfrumusețat zona, plantând copaci în curtea 
bisericii și mi-a plăcut că s-au strâns mulți oa-
menii pentru a ne ajuta. Eu am plantat 2 copaci 
pe care i-am denumit „Thomas“ și „Max“ și am 
revenit să îi ud.  Mi-ar plăcea ca și alți copii să 
planteze copaci.“

Acțiunea a fost pregătită într-o întâlnire comu-
nitară „Școala în cartier“, la Muzeul Municipiului 
București, unde au fost invitați părinții, copiii, pa-
rohul, reprezentanți ai asociației „ÎnCotroceni“, 
antropologi, peisagiști, profesori și arhitecți pen-
tru un schimb de idei și sugestii privind organiza-
rea plantării și multiplicarea acțiunii în alte zone.

Cei mici au avut parte de lucru practic, nu 
doar de o simplă plantare. S-au bucurat de pro-
vocăriile organizării, ei având un cuvânt impor-
tant de spus în munca din spatele acțiunii. Sub 
îndrumarea adulților, au hotărât ziua și ora, au 
ajutat la marcarea zonei cu semne de redus vi-
teza, la stabilirea necesarului de materiale pen-
tru proiect, la coordonarea momentului în care 
ajunge transportul de pomi și la plantarea pro-
priu-zisă. „Ideea a fost să experimentăm o 
acțiune la scara 1:1, în care copiii să parcurgă 
întregul proces: de la idee la înfăptuire. Copiii 
s-au bucurat că pot contribui activ la schimba-
rea spațiului din jurul lor și au spus că și-ar dori 
să facă mai multe lucruri «practice» în echipă“ 
ne-a declarat Alexandra Mihailciuc, coordona-
toarea proiectului.

Li s-au alăturat și copii din alte cartiere, aduși 
de părinți sau bunici. Aceștia și-au exprimat 
dorința de a pune în practică această acțiune 
și în alte zone, fiind încântați că a fost educativă 
și că în urma ei va rămâne un rezultat palpabil, 
un exemplu pentru alte comunități: „Copiii sunt 
cei care vor transporta valorile învățate mai de-
parte și cu cât intră mai repede și mai des în 

acțiuni de acest gen, vor învăța să fie locuitori 
care au reacții la ceea ce-i înconjoară.“ ne-a po-
vestit Alexandra Mihailciuc.

Arhitecții voluntari din programul „De-a arhi-
tectura în școala mea“ își doresc să sprijine și 
alte astfel de inițiative, transplantând acțiunea 
în cartierele aferente fiecărei școli înscrise. „Aș 
spune că pot oricând să împart din ceea ce știu 
cu cei care vor să construiască proiecte simila-
re. A fost o acțiune firească, nimic inventiv sau 
nou, dar, din păcate, am constatat că este un 
lucru rar să creezi echipe de lucru mixte: copiii, 
părinți, bunici, profesori, arhitecți și oameni din 
cartier. Alăturarea s-a dovedit stimulantă și be-
nefică pentru toată comunitatea.“, ne-a mărturi-
sit Alexandra Mihailciuc.

O învățătoare de „multiplicat“
Cei de la De-a arhitectura au găsit în doam-

na învățătoare Cezarina Psatta un real sprijin. O 
persoană energică, dispusă la orice efort supli-
mentar pentru ca elevii dânsei să aibă parte de 
o educație completă. „Știam de existența pro-
gramului de acum trei ani. Sunt un dascăl care 
încearcă să fie tot timpul la curent. Anul acesta 
școlar au venit voluntari în școală și au ținut o 
prezentare a cursului și le-am propus părinților 
acest opțional De-a arhitectura și au fost 
de acord. Am experimentat și a fost minunat.“

Despre acțiunea din curtea bisericii „Sfântul 
Elefterie Vechi“ doamna Psatta ne-a declarat: 
„Copiii întotdeauna reacționează, mai ales că ei 
nu erau la prima acțiune de acest fel. Și în anii 
trecuți am plantat copaci în curtea școlii, dar au 
fost la fel de entuziasmați și atunci și acum. Au 
luat lucrurile foarte în serios. La 9-10 ani copi-
ii sunt la vârsta ideală pentru astfel de acțiuni 
și sunt foarte receptivi la ideea de voluntariat.“

În fiecare an, doamna învățătoare împreună 
cu copiii plantează cel puțin câte un copac al 
clasei. „Ideea de voluntariat nu prea este agrea-
tă nici în instituțiile de stat nici în cele particulare. 
Sprijinul trebuie să vină mai ales de la directorii 
de școli iar aceștia sunt extrem de greu de ur-
nit. Ar fi minunat să fie mai mult sprijin pentru 
acțiunile de voluntariat la toate nivelurile, de la 

grădiniță la liceu. Totuși există și inițiative fru-
moase în școli și nu înțeleg de ce acestea nu 
ies în evidență mai mult. În general părinții și 
publicul se concentrează pe ce nu se face în 
școli.“ ne-a declarat Cezarina Psatta.

O dorința de final a doamnei învățătoare:  
„Să aflăm mai des de acțiuniile frumoase și de 
oamenii minunați din oraș!“.

În loc de final, o continuare
Alexandra Mihailciuc ne-a spus în final că 

„Dacă ar fi să scriu despre acțiunea noastră, aș 
porni de la ce se poate construi începând de la 
ea. Aș analiza ceea ce nu a funcționat, pentru a 
repara în viitor și aș insista pe puterea inițiativei 
personale, lucru ce trebuie încurajat și educat.

Atuurile acțiunii aș spune că sunt faptul că 
finanțarea a venit din cartier și s-a întors în carti-
er, adică o investiție a comunității în comunitate.“

Un gard cu adevărat viu
Ana Galbenu

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

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

Ana-Maria: 0754 264 950 
Iasmina: 0730 175 583

Copiii au săpat, au plantat, au botezat plantele și le-au 
udat. O dimineață în grădină este o amintire de neuitat!

de-a arhitectura
http://de-a-arhitectura.ro
e-mail: amihailciuc@gmail.com,

încotroceni
www.facebook.com/incotroceni
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Pentru mine, Institutul Cantacuzino înseam-
nă în primul rând vaccinuri. Există acum per-
soane care fac campanii împotriva folosirii 
acestor metode de prevenire a bolilor. Unii sunt 
convinși, alții nu știu ce să creadă, dar eu îmi 
iau în fiecare an doza de vaccin antigripal. 35-
40 de lei nu sunt niște bani pe care un cadru di-
dactic, cum am fost eu, să-i scoată cu ușurință 
din buzunar. M-am apucat de antigripal tocmai 
pentru că lucram în învățământ și veneam în 
contact în permanență cu tot felul de viruși res-
piratorii și pentru că în primul an am fost atât 
de bolnavă, încât credeam că n-o să-mi mai re-
vin. Dar știam încă din copilărie de Polidin, așa 
că am făcut o cură dureroasă, dar salvatoare, 
cu injecții intramusculare. Și pentru că nu con-
sider boala o binecuvântare care vine să-ți adu-
că vești despre tine și să te facă mai puternic și 
mai conștient, ci doar o pierdere de vreme, cu 
riscuri mult prea mari, prefer prevenția.

La manifestația din 4 aprilie 2015, pentru sal- 
varea Institutului Cantacuzino, în afară de oa-
menii în halate și de cei, foarte puțini, de la 
presă, am întâlnit o doamnă care părea mai im-
plicată decât toți cei de acolo. De parcă viața 
ei ar fi depins de revendicările protestului. Mi-a 
povestit cum a făcut cancer de piele: a zgâriat-o 
pisica. Și ce legătură are Cantacuzino cu asta? 
Femeia luase o perioadă Cantastim, starea i se 
îmbunătățise, dar apoi medicamentul a dispă-
rut de pe piață. Doar aici se fabrica. Costa 10 
lei. „Nu 10. Să coste 50, 100 de lei, numai să-l 
găsesc.“ Părea optimistă ‒ dacă politicienilor 
nu le pasă, noi, cetățenii, vom reuși să salvăm 
institutul. Tot acolo l-am întâlnit pe domnul 
Prof. Dr. Mircea Ioan Popa, cel care a organi-
zat protestul alături de studenții de la Medicină. 
Am stat de vorbă cu domnia sa pentru a afla 
mai multe despre situația institutului, despre 
activitatea trecută și prezentă, despre ce poa-
te face statul și ce putem face noi, cetățenii.

Până la jumătatea lunii mai, reușiseră să strân-
gă peste 8000 de semnături pentru o petiție 
pe care au depus-o la Guvern, la Președinție, 
Camera Deputaților, Senat și SRI.

Președintele Klaus Iohannis, care pe 13 mai 
a făcut o vizită la institut, a declarat că susține 
salvarea lui și reînceperea activității. Guvernul 
a promis un împrumut de 33 de milioane de lei, 
care nu a fost aprobat de Ministerul de justiție. 
Ba mai mult, prin art. 7 al unei ordonanțe de 
urgență a fost discutată lichidarea lui, ne-a spus 
domnul Mircea Ioan Popa.

BDB!: Care au fost cauzele declinului Insti- 
tutului Cantacuzino?

Nici eu, nici studenții și nici alți simpli cetățeni 
nu putem și nu suntem în măsură să spunem 
cine este vinovat și care sunt cauzele exacte. 
Tot ce pot să vă spun este că în toate discuțiile 
legate de acest subiect apar două aspecte: in-
teresele imobiliare (Institutul deține un teren de 
4 ha în Splaiul Independenței, altul de 11 ha în 
Băneasa și alte suprafețe la Dârvari și Iași) și 
cele legate de prețul pe piața medicamentelor, 
întrucât producția internă de vaccinuri duce la 
scăderea prețului pentru produsele din import.

Cea mai recentă lovitură dată institutului este 
mutarea lui de la un minister la altul.

BDB!: Care era activitatea în trecut și ce 
se mai face acum la institut?
MIP: Institutul a avut în portofoliu sute de 

produse, a avut filiale în mai multe orașe mari, 
a asigurat, timp de zeci de ani, toate vaccinuri-
le necesare programului național de imunizare, 
până în 1995, când a fost introdus vaccinul îm-
potriva hepatitei de tip B, care nu era produs aici.

Acum nu poate să participe la concursuri-
le pentru granturi (are conturile blocate, e des-
calificat de la început); nu poate să participe la 
licitații pentru a vinde medii de cultură; din cau-
za datoriilor, banii pe care îi mai câștigă ajung 
direct la ANAF.

Momentan, continuă activitatea de cerceta-
re. Se lucrează la proiecte care pot fi finanțate 
direct de la minister, iar altele sunt în colabora-
re cu instituții internaționale. Organizația Mon- 
dială a Sănătății și Institutul Pasteur (Institutul 
Cantacuzino face parte din Rețeaua Institutelor 
Pasteur) susțin importanța lui.

Institutul ar putea să producă în primă fază 
vaccin antigripal și BCG (vaccinul împotriva tu-
berculozei), iar apoi să revină la alte produse 
„dispărute“ pentru moment. Printre acestea se 
numără tuberculina (substanța prin care se de-
pistează TBC-ul) și care nu există în cantități su-
ficiente, raportat la numărul mare de îmbolnăviri.

BDB!: De ce este important Institutul Can- 
tacuzino pentru cetățeanul de rând?
MIP: În situații de criză, institutul poate să fa-

brice produsele biologice necesare pe care un 
institut din străinătate le oferă doar cumpărăto-
rului care este mai solvabil (are bani, plătește la 
timp, a mai cumpărat cantități mari de la el). E 
important să se știe ce microb a produs o anu-
mită boală, cum se răspândește și să se poată 
interveni în caz de epidemie. Apoi, sunt oameni 
care vor să cumpere vaccinul antigripal din 
România.

BDB!: Care era, cu aproximație, prețul unui 
vaccin produs aici?
MIP: Prețul este de aproximativ 4 EUR, dar el 

poate fluctua. Ce contează este faptul că prețul 
unui vaccin importat e întotdeauna mai mare, 
atâta timp cât nu există un producător intern.

Am să vă spun și dumneavoastră istoria pe 
care o repet de fiecare dată. Anul gripei, anul 
sperieturii la nivel mondial, anul recomandărilor 
internaționale: de aici a venit decizia guvernului 
de a importa vaccin pandemic în valoare de 7 
milioane EUR, pentru circa 1 milion de doze de 
vaccin. Însă România nu a reprezentat ținta fa-
vorită pentru producătorii de vaccin și s-a discu-
tat despre „răbdare“. Institutul Cantacuzino s-a 
mobilizat și, cu o sumă mult mai mică, a produs 
în timp record (între primii producători de vaccin 
pandemic la nivel mondial) 3 milioane de doze 
de vaccin.

Să o luăm altfel: dacă România ar fi importat 
3 milioane de doze de vaccin, prețul depășea 
binișor 21 milioane EUR. Împrumutul din 2006 
pentru linia de producție a institutului a fost de 
11,5 milioane EUR.

BDB!: Ce alte vaccinuri sau medicamen-
te se mai produceau aici?
MIP: Lista este foarte lungă, peste 400 de 

produse diferite. Își mai aduc românii aminte 
de Orostim, Polidin, PPD (testarea la tubercu-
lină), toate tipurile de vaccin, o serie de seruri 
de diagnostic, dar și pentru administrare la om? 
De unde vom avea ser antidifteric, la nevoie? 
De precizat: nu mai există difterie în România 
de  foarte mult timp. De ce? O bună parte din 
merit se datorează... Institutului Cantacuzino. 
Acum nu mai avem difterie în România, dar în 
lume, din păcate, încă există.

BDB!: Ce este Cantastim?
MIP: Este un produs original, obținut în urma 

cercetărilor de aici. A fost comercializat între 
1991 și 2010. Este un produs care mărește ca-
pacitatea de apărare a organismului. A fost fo- 
losit ca tratament în infecții repetate sau în stări 
de imunosupresie (tratament adjuvant în cancer).

În încheierea interviului, domnul profesor 
Mircea Ioan Popa a ținut să sublinieze: 

„Avem doar două variante:
1. există voință politică și atunci Institutul 

Cantacuzino nu va fi doar salvat, dar va fi și 
susținut, întărit și va continua tradiția lăsată 
moștenire de înaintașii noștri, pentru binele și 
pentru sănătatea poporului român.

2. nu există voință politică și atunci lucru- 
rile vor stagna (în așteptarea plecării specialiș- 
tilor, care sunt ne-salarizați sau salarizați foarte 
prost) și se vor înrăutăți, iar cei care vor face 
asta vor trebui să răspundă în fața întregii țări.

Vremea responsabilității și a responsabiliză-
rii va veni, inevitabil.

Institutul Cantacuzino a fost înființat în 
1921 și a reprezentat cel mai important 
centru de cercetare în domeniul 
vaccinului din estul Europei. În ciuda 
declarațiilor politice care nu pot să-i 
nege importanța pentru securitatea 
națională, nu a primit deocamdată 
niciun ajutor pentru a putea relua 
producția. Ar fi frumos ca peste 6 ani 
să-i serbăm centenarul așa cum se 
cuvine, așa cum merită.

Ce nevoie avem de Institutul Cantacuzino?
Diana Marinescu

Petiția pentru salvarea și susținerea 
Institutului „Cantacuzino“ vă așteaptă 
la poarta institutului. 
Fiecare semnătură contează!
Adresă: Splaiul Independentei nr. 103
www.facebook.com/salvamINCDMI
www.cantacuzino.ro

Foto: Diana Marinescu
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Programul Anualei de Arhitectură 
București 2015

Mai
23 mai: 116 ani de la nașterea arhitectului 

G.M. Cantacuzino

Mai-iulie: Încotroceni – Oameni, Idei, 
Povești, proiect al cartierului Cotroceni

Iunie
6-21 iunie: Tei în acțiune, proiect derulat 

de studioBasar împreună cu asociația 
Komunitas

10-24 iunie: Locuirea în Bucureștii Noi, 
proiect realizat de studenți arhitecți la 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu“, asociat cu proiectul La pas 
prin Bucureștii Noi, realizat de Asociația 
Română pentru Cultură, Educație și 
Normalitate

12-14 iunie: Street Delivery, ediția a 10-a, 
organizată în parteneriat Ordinul 
Arhitecților din România și Fundația 
Cărturești. La această ediție, Ordinul 
Arhitecților a pus în discuție calitatea 
spațiului public al zonei Grădina Icoanei 
– Bdul Magheru, transformările lui din 
ultimii 10 ani și cerințele cetățenilor.

17-19 iunie: Timpuri Noi în acțiune, proiect 
derulat de studioBasar împreună cu 
Asociația Komunitas

19 iunie: Curs structuri de lemn (pentru 
arhitecți, parte din programul de pregătire 
profesională continuă)

20 iunie: Participare a O.A.R. la Târgul de 
Inovație Civică organizat de Centrul 
de Resurse pentru participare publică

25-28 iunie: Deschiderea expoziției de 
proiecte în Grădina Universitarilor, 
str. Dionisie Lupu 46, jurizarea proiectelor 
cu vizitarea celor nominalizate

29-30 iunie: Prezentarea proiectelor 
nominalizate în fața juriului și a publicului

Iulie
1 iulie: Festivitatea de acordare a premiilor 

Anualei 2015
2-7 iulie: Proiecții de film Dance film platform 
6-12 iulie: Grădina de vară Favorit. 

Împreună în Drumul Taberei – proiect 
propus de Universitatea „Spiru Haret“, 
Facultatea de Arhitectură, Centrul de 
Resurse pentru Participare Publică, 
Inițiativa Favorit și Odaia Creativă

10 iulie: Curs despre învelitori din șindrilă 
de lemn (pentru arhitecți, parte din 
programul de pregătire profesională 
continuă)

14-15 iulie: Proiecții de film Urban Eye
17 iulie: Curs despre tehnici de 

realizare a pardoselii de mozaic și a 
tratamentelor pentru beton aparent 
(pentru arhitecți, parte din programul de 
pregătire profesională continuă)

20 iulie: Deschiderea expoziției itinerante 
Premiile și Nominalizările Anualei de 
Arhitectură 2015, pe strada Lipscani

30 iulie-23 noiembrie: Itinerarea expoziției 
Premiile și Nominalizările Anualei de 
Arhitectură 2015 prin diferite cartiere 
și spații publice din București

31 iulie-7 august: Vecini de bloc în 
grădină. Discuții despre problemele de 
vecinătate ale unui ansamblu de locuit 
din Șoseaua Giurgiului

Iulie: Ateliere pentru copii realizate de echipa 
De-a arhitectura

August
6-8 august: Festivalul solidarității 

Intercomunitare-Pakivalo, 
organizat de Asociația Romano ButiQ și K 
Consulting Management and Coordination. 
Filiala București a OAR va fi partener la 
discuțiile despre problemele comunității 
din Giulești privind mediul construit și 
calitatea vieții

Septembrie
1 septembrie-15 octombrie: Fațadele 

sunt ale comunității, proiect pentru 
revitalizarea casei Costa-Foru din Dealul 
Mitropoliei

13-15 septembrie: București, al meu, 
al lui, al cui – proiecții de filme pe 
tematici urbane, proiect propus de 
Asociația Komunitas

18 septembrie: Curs despre conformarea 
energetică a clădirilor (pentru arhitecți, 
parte din programul de pregătire 
profesională continuă)

19 septembrie - 5 octombrie: Vrem 
un parc în Prelungirea Ghencea. 
Ce-i de făcut?, proiect derulat de Grupul 
de Inițiativă Prelungirea Ghencea

Octombrie
3 octombrie: Construind comunicare. 

JOC DE ROL, parte a proiectului 
URBOTECA realizat de Asociația 
pentru Tranziție Urbană

3-25 octombrie: SenseAbility™ despre 
integrarea în spațiul public a persoanelor 
nevăzătoare, proiect derulat de Asociația 
Metodelor Alternative de Integrare 
Socială

23-24 octombrie: Curs despre tehnici 
de marketing (pentru arhitecți, parte 
din programul de pregătire profesională 
continuă)

14-29 octombrie – Expoziții la Sala Dalles: 
anualele de arhitectură ale altor filiale OAR; 
expoziția cu proiecte ale studenților de 
la UAUIM, cu tema locuințe colective; 
expoziții ale grupurilor de lucru ale OAR.

Noiembrie
6 noiembrie: Curs despre arhitectura 

interesului public (pentru arhitecți, 
parte din programul de pregătire 
profesională continuă)

Decembrie
3 decembrie: Lansarea Raportului pentru 

București, documentul final al Anualei 
de Arhitectură București 2015. Acesta va 
fi trimis autorităților și comunicat public 
pentru a atrage atenția asupra necesității 
unor politici publice orientate către 
comunități. În închiderea anualei 
va fi organizată o Seară de Jazz.

Programul detaliat al anualei va fi afișat pe 
site-ul www.anuala.ro și anunțat pentru fiecare 
lună în parte. Sunt posibile modificări ale 
datelor și apariția altor evenimente și proiecte.

A
nuala de Arhitectură a Filialei 
București a Ordinului Arhitecților 
din România este un eveniment 
profesional dedicat culturii me-
diului construit. Evenimentul se 
desfășoară în fiecare an, având 

drept componentă generativă expoziția de ar-
hitectură la care participă arhitecții membri ai 
O.A.R. București. 

Ediția 2015 are loc în perioada 23 mai ‒ 3 
decembrie. Pentru această ediție a fost lansată 
tema Construind comunitatea, O.A.R. București 
dorind să devină partener al comunităților care 
se preocupă activ de mediul urban și acționează 
pentru creșterea calității arhitecturii, locuirii, me-
diului și peisajului cultural. 

Arhitectul este un facilitator al locuirii și ar-
hitecturii, la care comunitățile vor fi încura-
jate să apeleze pentru a modela împreună 
spațiul urban în care ne desfășurăm activita-
tea. Arhitectura – ca loc de întâlnire, în egală 
măsură a naturii și a oamenilor – modelează 
comunitățile și dă viață cartierelor.

Pe lângă expoziția de arhitectură au fost se-
lectate 18 proiecte culturale care se înscriu în 
tema anualei. Proiectele selectate în urma unui 
apel către bucureșteni încearcă să arate cum 
pot contribui cetățenii la creșterea calității vieții, 
cum pot folosi ei orașul prin învecinare, implica-
re, comunicare, respect, colaborare.

Anuala de Arhitectură București 2015
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Ulițe însorite, garduri joase înverzite, cu pisi-
cile de rigoare, bolți de viță de vie, grădini cu le-
gume și cu flori, case mici locuite de demult... O 
serie de imagini tipice pentru un trecut nu atât de 
îndepărtat al Bucureștiul, dar care încă mai pot 
fi descoperite în diferite doze în cartiere precum 
este și Bucureștii Noi. Dincolo de această privi-
re romantică stă pe de o parte admirația uno-
ra față de calitățile reale ale cotidianului acestor 
locuri – liniștea, buna vecinătate, respectul și 
buna măsură – dar și nemulțumirea altora față 
de condițiile de locuire care nu par să mai facă 
față nevoilor actuale. Discrepanțele care se 
nasc din conflictul dintre cele două poziții poa-
te fi observat cu ochiul liber, în apariția unor noi 
construcții, care ajung să se înstrăineze de lo-
curile pe care le populează.

Pornind de la acest conflict dar și de la virtuțile 
locuirii în Bucureștii Noi, studenții grupei 25A de 
la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu“ vă invită în a doua jumătate a lunii iunie 
la expoziția „Locuirea în Bucureștii Noi. Case, 

curți, oameni“, organizată în cadrul Anualei de 
Arhitectură 2015. Evenimentul pornește de la 
studiul desfășurat de studenți împreună cu în-
drumătorii lor, Florian Stanciu, Anca Malașincu 
și Tudor Elian, asupra locuirii în cartier. În urma 
prezenței îndelungate a studenților la fața 

locului s-a născut o atitudine comună a grupei, 
axată pe atenția acordată modului de viață, pe 
atmosfera specifică și grija față de vecinătăți. 

Miza expoziției este a pune față în față trei ti-
puri de locuire și moduri de construire în carti-
er: cel originar, caracterizat de o măsură bună 
a locului și de o relație puternică cu grădina, 
care poate părea depășit; cel recent, centrat 
pe densificare și marcat de schimbarea scării 
construcției și de izolarea față de vecinătăți; cel 
propus de studenți care încearcă să identifice 
calitățile existentului și să le ducă mai departe 
în proiecte actuale.

Susținute de Asociația Salvați Cartierele 
Dămăroaia și Bucureștii Noi, expoziția și eve-
nimentele sale conexe – conferințele, proiecțiile 
și tururile ghidate organizate prin cartier de 
asociația ARCEN– sunt menite să deschidă 
expoziția publicului larg și să provoace totoda-
tă discuții productive între locuitori, activiști, in-
vestitori, arhitecți și urbaniști despre problemele 
cartierului. 

Pentru mai multe detalii legate de desfășu- 
rarea expoziției căutați-ne pe facebook la „lo-
cuirea în bucureștii noi“.

Locuirea în Bucureștii Noi. 
Case, curți, oameni
Tudor Elian, Anca Malașincu

După 10 ani
În 2005, arhitectul Șerban Sturdza a 

început un experiment: verificarea prac-
tică a unui proiect urbanistic zonal, pre-
scurtat PUZ. Când citim „PUZ“, avem 
în minte proiecte mari, care agresea-
ză orașul și peisajul. PUZ-urile, la origi-
ne, erau proiecte de detaliere ale unor 
zone și nu derogări, așa cum au deve-
nit prin forțarea legilor și incapacitatea 
administrațiilor de a reprezenta interesul 
public. 

În 2005, perioadă cu multe proiecte 
speculative, a fost creat un PUZ vizionar 
pentru strada Pictor Verona, care reda 
orașului o stradă istorică, propunând 
spațiu mărit pentru pietoni, punerea în 
valoare a patrimoniului și a peisajului cul-
tural. Pentru a verifica valabilitatea aces-
tor propuneri, arhitectul Șerban Sturdza, 
președinte al Ordinului Arhitecților la 
acea dată, a propus testarea lui în rea-
litate: strada Verona să fie închisă mași- 
nilor o zi, iar cetățenii să folosească spa- 
țiul public așa cum e firesc. De aici, și 
prin asociere cu Librăria Cărturești, s-a 
născut evenimentul de cultură urbană 
Street Delivery. 

După 10 ani, dicutăm despre impac-
tul evenimentului și despre viitorul lui. 
PUZ-ul aprobat a expirat între timp. A 
fost amenajată parțial piațeta Anglicană, 
fără însă ca parcarea mașinilor să poată 
fi oprită eficient, iar pavajul și amenajă-
rile sunt degradate. Locul își dovedește 
utilitatea prin apariția a două terase, care 
însă folosesc spațiul public în mod agre-
siv. Un echilibru între interesul comun, 
buna vecinătate și inițiativele private se 
poate obține prin înțelegerea și respec-
tarea spațiului public.

În perioada 12-14 iunie 2015, stra-
da Pictor Verona a fost închisă pentru 
mașini și deschisă pentru pietoni. O.A.R. 
a expus o machetă a zonei și a invitat la 
discuții despre nevoile actuale și propu-
neri pentru zonă. O temă importantă a 
fost „bulevardul Magheru”, care a deve-
nit un ax extrem de poluat și disfunțional, 
administrat exclusiv ca arteră de viteză. 

Evenimentul Street Delivery a gene-
rat multe ecouri în București și în țară. 
Strada Verona și problemele de aici 
s-au multiplicat și inițiative similare s-au 
răspândit în ultimii ani. În acest an, re-
strospectiva Street Delivery s-a asociat 
cu Anuala de Arhitectura București cu 
tema Construind Comunitatea, care ofe-
ră bucureștenilor un cadru pentru discuții 
despre problemele orașului, ale cartiere-
lor.
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A
sociația Mișcarea Civică Miliția 
Spirituală desfășoară din aprilie 
2014 un proiect care se va fina-
liza în noiembrie 2015: „CRIM la 
liceu – puterea implicării“. Primele 
licee cooptate au fost „Grigore 

Moisil“ și „Petru Maior“, cărora li s-au alăturat  
„Eugen Lovinescu“ și „Ion Barbu“. La activitățile 
din cadrul proiectului mai participă și elevi de la 
„Dimitrie Bolintineanu“.

Marina Țupran se ocupă de întâlnirile săp-
tămânale cu elevii. Anul trecut au organizat 
o tabără de vară pentru tinerii care înțeleg să 
se implice în viața comunității. Dar, înainte și 
după tabără, coordonatorii îi mobilizează pe 
adolescenți în tot soiul de activități interesan-
te: vizionează spectacole de teatru, filme docu-
mentare, caută soluții și vin cu propuneri pentru 
îmbunătățirea spațiului public. La final de mai, 
într-o sâmbătă, pe 30, puterea implicării a în-
semnat organizarea unui eveniment în comuni-
tate, în cadrul căruia tinerii să interacționeze, să 
schimbe idei, să prezinte producții artistice pen-
tru a-i ajuta să aibă o stimă de sine crescută, să 
fie cât mai toleranți față de ceilalți, să cunoască 
și să militeze pentru drepturile omului și să devi-
nă cetățeni implicați în viața societății.

Întâlnirea despre care vă povestim a avut 
loc în curtea Liceului „Grigore Moisil“. Este un 
loc încărcat cu semnificație pentru participanții 
la proiect: elevii și coordonatorii proiectului au 
reușit să obțină aici aprobare și finanțare pen-
tru o parcare de biciclete. La fel procedează și 
la celelalte licee: elevii identifică o problemă sau 
o necesitate și sunt sprijiniți și ghidați ca să o 

rezolve. La „Eugen Lovinescu“ tinerii își doresc 
să asfalteze curtea liceului, iar la „Petru Maior“ 
vor să decoreze cu graffiti, deci utilitatea este 
susținută prin creativitate.

Tinerii erau entuziasmați, bucuroși să pri-
mească oaspeți în curtea școlii, una mare, cu 
spațiu verde și teren de sport. Se pregătiseră 
serios: aranjaseră standuri cu prăjituri și sucuri, 
unde doritorii ofereau în schimb mici donații, or-
ganizaseră și un free shop, de unde puteai să 
iei orice obiect adus de cineva care nu mai avea 
nevoie de el. Ne-au povestit că este un mod 
prin care reducem consumerismul, adică risi-
pa, cumpărăturile inutile. A existat și un stand 
pentru copii de grădiniță sau de școală primară, 
unde se găseau cărți cu povești, cărți de colo-
rat și creioane. Atelierul de confecționat brățări 
strângea într-un singur loc mai multe perechi 

de mâini harnice și dibace, iar la atelierul de 
confecționat stenciluri și bannere puteai să-ți 
imprimi pe un tricou sau pe pancarte diverse 
sigle sau mesaje: „Love, live, resist“, „Sepoate.
net“, un biciclist care aruncă la gunoi un auto-
mobil, Batman sau o floare de mușețel.

La intrare am primit un pliant cu informații im-
portante și clare despre ce înseamnă proiectul 
„CRIM la liceu“, de unde 
am înțeles și sensul acro-
nimului CRIM: Construcție-
R e s p o n s a b i l i t a t e -
Implicare-Mil i tant ism. 
Proiectul este finanțat prin 
granturile SEE 2009-2014, 
în cadrul fondului ONG în 
România, iar parteneri me-
dia sunt Bună dimineața, 
București!, Think Outside 
The Box și Radio Guerrilla. 
Există pe online și o pagi-
nă de Facebook CRIM la 
liceu, unde elevii pot pune 
întrebări sau pot împărtăși 
idei pe care organizato-
rii să-i ajute să le pună în 
practică. Pliantul are o notă 
specială datorită desenelor 
originale făcute de adolescenți. El mai conține 
un chestionar scris exact în stilul lor, prin care 
cel care răspunde sincer află din ce categorie 
face parte: tipul ideal, care luptă pentru dreptu-
rile lui și ale celorlalți, implicat, tolerant și dor-
nic să schimbe lumea; tipul mai puțin activ, care 
are încredere în el, dar încă nu este suficient in-

format; tipul fără scop în 
viață, plictisit și plictisitor, 
care nu face altceva în 
timpul liber decât să ca-
ute glume pe Google și 
tipul cu reacții parado-
xale, care probabil a fă-
cut testul „la vrăjeală“ și 
căruia i se cere să-l mai 
facă o dată. 

Sunt explicați și niște 
importanți pași de urmat 
pentru a deveni „mai ne- 
înfricați decât Batman 
și mai agili decât Cat- 
woman“. Așadar, pentru 
a atinge scopurile pro-

iectului: „întreabă comunitatea ce nevoi are; ale-
ge dintre nevoile identificate un obiectiv realist, 
ușor de rezolvat (După ce învățăm cum să pro-
cedăm, trecem și la fapte mai  mari!); caută spri-
jin, găsește aliați: colegi, profesori, administrația, 
direcțiunea. Lucrați împreună!; adună semnă-
turi, arată câți oameni au aceeași nevoie și te 
sprijină; găsește soluții împreună cu autoritatea 
(direcțiunea, administrația școlilor etc.); acceptă 
ideea că s-ar putea să nu reușești din prima și 
fii perseverent/ă.“

Am petrecut câteva ore în curtea liceului îm-
preună cu tinerii și mi-am dat seama ce norocoși 
sunt adolescenții de aici: norocoși să aibă niște 
oameni dedicați care să-i îndrume, norocoși să 
se întâlnească în timpul liber și să-l petreacă 
în atâtea moduri creative. La un moment dat a 
fost organizată o vânătoare de comori. Fiecare 

participant trebuia să parcurgă mai multe probe: 
să rezolve o problemă de logică, să se întreacă 
în cadrul unei curse de alergat în saci de cartofi, 
să caute biluțe prin iarbă și să le arunce la coșul 
de baschet și altele. Vreo zece liceeni sau poate 
mai mulți au cântat din chitară și voce, degajat, 
informal, așezați pe bancă. Andrada Nistor, de 
la Liceul „Ion Barbu“, îmbrăcată într-o ie auten-

tică, a cântat la microfon, iar, în jurul ei, Marina 
și câțiva elevi au învârtit o horă. Gabriel Sasu 
și-a demonstrat talentul într-o reprezentație 
de popping și dubstep, împărțind scena și 
aplauzele cu Vlad și Iuli dintr-a IX-a, care au 
dansat break-dance, toți trei ca niște profesio- 
niști. Ceea ce și sunt: Gabriel se pregătește 
pentru a participa la „Românii au talent“, Iulian 
Chiru dansează de 11 ani iar Vlad Merișescu e 
mai nou în breaslă, dar a făcut parte din trupa 
Freakquency, până să-și rupă piciorul. Actrița 
Mihaela Drăgan, activistă pentru drepturile fe-
meilor rome, a vorbit despre discriminarea de 
orice fel și despre modul în care ea luptă prin 
artă pentru ca oamenii să devină mai toleranți. 
Tinerii au amenajat și trei expoziții foto, cea 
mai interesantă fiind cea de explorare urbană. 
Instantaneele surprind colțuri din cartier pen-
tru care fiecare dintre protagoniști propune o 
idee de îmbunătățire: plantarea unui copac în 
locul unde cândva a existat unul, amenajarea 
unui parc pe un spațiu verde abandonat, fina-
lizarea lucrărilor la un schelet de beton care ar 
căpăta un rost pentru oameni dacă ar fi trans-
format într-o nouă școală. În răstimpul ăsta, 
formația Fawkes’ News își pregătea instrumen-
tele pentru un concert rock inedit, pe terenul de 
sport. Cei cinci băieți cu vârste între 15 și 17 ani 
și-au făcut trupă în februarie și deja au com-
pus câteva piese și au cântat la Club Fabrica, în 
deschidere la Vița de vie.

Fiecare activitate a fost foarte bine elaborată 
și coordonată, iar tinerii și-au exersat deprinde-
rile de organizatori și au fost gazde bune. Mi-au 
demonstrat că se poate, că o idee se naște din 
alta și că atunci când înveți să fii responsabil 
acțiunea este susținută de puterea implicării.

Comunitatea CRIM la liceu vă spune că „Se poate!“ Se pot schimba lucrurile în bine 
atunci când ieșim din zona noastră de confort, acționăm și suntem solidari.

Anii de liceu și puterea implicării
Diana Marinescu

Foto: CRIM la liceu

CRIM la liceu – Puterea implicării
www.facebook.com/putereaimplicarii
www.militiaspirituala.ro

Foto: CRIM la liceu
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U
mblă vorba-n târg că marele pro-
iect imobiliar din jurul Palatului 
Știrbei, situat pe Calea Victoriei 
nr. 107, ar fi primit undă verde de 
la Comisia Tehnică de Urbanism 
de pe lângă Primăria Capitalei.

Cum a început totul? Conform unui articol 
al arhitectului Adrian Bălteanu, din 25 ianuarie 
2009, palatul a fost construit „pe comandă“, dar 
cu stil, în jurul anului 1835 de arhitectul Michel 
Sanjouand, pentru Barbu Dimitrie Știrbei, mare 
dregător la vremea respectivă, cel care urma să 
devină și domn al Țării Românești în perioade-
le 1849-1853 și 1854-1856. În această perioadă, 
palatul avea să fie folosit ca reședință domneas-
că, fiind recunoscut însă și pentru funcția de 
„ballroom“, adică loc pentru petrecerile selecte și 
oaspeții cu ștaif care le treceau pragul. A rămas 
în posesia familiei Știrbei până la naționalizarea 
din 1948, după care, în a doua jumătate a seco-
lului XX, a găzduit Muzeul de Artă Populară și 
Muzeul Ceramicii și Sticlei.

În 2004, palatul, anexele și terenul aferent trec 
în proprietatea lui Ovidiu Popescu, prin cumpă-
rarea acestora de la moștenitorii legali ai fami-
liei Știrbei. În 2007, clădirile anexe palatului vor 
fi trecute la aceeași adresă cu palatul (Calea 
Victoriei nr. 107), context favorabil pentru demo-
larea acestora, de vreme ce doar palatul va fi 
înscris ca monument de certă valoare arhitectu-
rală și istorică, anexele fiind omise în mod eronat 
și răuvoitor. După diverse mișmașuri și matra-
pazlâcuri, aceste clădiri vor fi distruse cu buldo-
zerul în noiembrie 2008, pe baza Autorizației de 
desființare nr. 90/04 V/2891/08 din 03.04.2008, 
emisă de Primăria Sectorului 1, după declasa-
rea și eliminarea lor de pe lista monumentelor 
istorice. Casa de pe str. Budișteanu nr. 17, de-
pozitul de vinuri din str. Banului nr. 2, o parte în-
semnată a pivnițelor palatului (Victoriei nr. 107), 
întregul ansamblu fiind „unicat în arhitectura 
bucureșteană“, conform arh. A. Bălteanu, și cor-
pul semicircular al grajdurilor (Victoriei nr. 109), 
despre a cărui arhitectură s-a spus că „reprezin-
tă unicat în București și are deci importanța sa ca 
tip de construcție civilă făcând parte integrantă 
din ansamblu“, aflate toate în zona de protecție a 
unor monumente clasate în Lista Monumentelor 
Istorice, au dispărut, lăsând în urmă o bijuterie 
ciobită ce-și pierde din valoare în lipsa coroanei 
care ar trebui să o susțină. În apărarea acestor 
acțiuni de demolare cu posibile urmări penale, 

în decembrie 2008, directorul Direcției pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național 
a Municipiului București, Ștefan Damian, afir-
ma pentru presă că „beneficiarul a venit cu stu-
dii istorice, prin care a demonstrat că imobilele 
nu sunt valoroase“, ci „erau niște betoane turna-
te otova“.

În 2013, pe lângă avizul favorabil acordat în se-
cret proiectului privind conservarea, restaurarea 
și refuncționalizarea Palatului Știrbei, tot în se-
cret primește undă verde din partea Ministerului 
Culturii, prin secretarul de stat Radu Boroianu, și 
proiectul complexului multifuncțional de locuințe 
de lux, parcaje subterane și galerii comerci-
ale, avându-l ca beneficiar pe Alexandru O. 
Popescu, fiul lui Ovidiu Popescu. De menționat 
este că acest proiect a stârnit aprigi controverse 
între societatea civilă și Ministerul Culturii, cât și 
critici dure, din partea Ordinului Arhitecților din 
România și a Uniunii Arhitecților din România, 
la adresa proiectului și a realizatorului acestu-
ia, arh. Vlad Arsene, încă din 2009, după aviza-
rea proiectului de către arhitectul-șef al capitalei, 
domnul Gheorghe Pătrașcu, și avizul favorabil 
din partea Comisiei Naționale a Monumentelor 
Istorice, aviz reconfirmat și în 2010. Mărul dis-
cordiei nu îl reprezintă numai palatul, ci și spațiul 
verde din spatele acestuia, cunoscut de junimea 
din București drept grădina „Eden“, una dintre 
atracțiile urbei pe timp de vară, oază de liniște, 
răcoare, verdeață și voie bună, loc pe care l-am 
vizitat și eu cu mare plăcere în ultimii ani.

Iată cum, din setea deja proverbială de mall-
uri, termopane și beton a dezvoltatorilor imobiliari 
de pe plaiurile dâmbovițene, după numeroa-
sele acte de atrocitate împotriva parcurilor și a 
spațiilor verzi din București (menționez aici doar 
relativ recenta defrișare din Parcul Tineretului – 
Lumea Copiilor, care a și fost declarată ile-
gală, între timp), ca urmare a dorinței de lux a 
mai-marilor dregători ai societății contemporane 
i se creează contextul propice pentru a prima în 
defavoarea nevoilor și dorințelor bucureșteanului 
de rând, cetățean plătitor de taxe și impozite. 
Mai precis, iubita noastră grădină Eden, simbol 
și loc de reuniune a hipsterimii, pentru unii, riscă 
să cadă pradă unui mastodont din beton, sticlă 
și oțel, cu înălțimea între 17,5 m (pe partea cu 
str. Budișteanu) și 34,5 m (pe partea dinspre 
Calea Victoriei, înălțime maximă ce a fost redusă 
de la 40 m, cât figura în varianta inițială a proiec-
tului), un Procent de Ocupare a Terenului (POT) 

Foto: Răzvan Bănică

Mall-ul Evei și decăderea din Eden
Dragoș Cotenescu

de 65% și un Coeficient de Utilizare a Terenului 
(CUT) de 3,85. Clădirea ar include, conform 
HotNews.ro, circa 19 000 m2 locuri de parcare 
subterană, 14 404 m2 spații locative, 11 761 m2 
pentru spații comerciale, aproximativ 4 000 m2 

spații publice și 2 000 m2 spații verzi. Nu vă 
imaginați însă că spațiul verde va fi o parcelă de 
10 prăjini. Conform schițelor de pe pagina proiec-
tului, ar fi niște insulițe de verdeață pe ici, pe colo.

În 2009, Vera Marin, liderul Asociației pen-
tru Tranziție Urbană, declara pentru HotNews.ro 
că acest proiect va aglomera și mai mult trafi-
cul în zonă, iar „criteriul după care se avizează o 
construcție nu ar trebui să fie numai faptul că are 
suficiente locuri de parcare, ci și pe unde ajung 
mașinile la destinație și pe unde pleacă, mai 
ales la orele de vârf“. Și asta se întâmpla acum 
șase ani, înainte ca bicicliștii să câștige, cu chiu, 
cu vai, independența unei benzi de pe Calea 
Victoriei, circulația autoturismelor desfășurându-
se acum pe două benzi.

Nu înțelegem cum un asemenea proiect, care 
ar aglomera și mai mult o zonă deja sufocată de 
traficul de la orele de vârf, ar aduce vreun be-
neficiu urbei noastre. E la fel de greu de înțeles 
cum soarta unui astfel de monument architec-
tural poate fi pecetluită de o mână de demnitari 
nedemni și neavizați care ar trebui să apere in-
teresele societății, și nu pe cele private. Nu știm 
de ce Bucureștiul ar avea nevoie de încă un mall, 
pe lângă toate celelalte pentru care nu mai avem 
suficiente degete la ambele mâini pentru a le nu-
măra. Nu ne e clar cum și de ce ar fi posibil ca 
un monument istoric de categorie A, de „valoare 
națională și universală“, să devină doar o anexă 
a unui corp fără suflet și fără o identitate, doar un 
vestibul al reședinței îmbogățiților, doar un butic 
de cultură la parterul unui ansamblu rezidențial 
de lux.

Poate suntem nostalgici, dar progresul în-
seamnă să știi cum să îți valorifici trecutul și 
bogățiile, nu să le îngropi cât mai adânc într-un 
cavou din beton armat. Turiștii care încă ne vizi-
tează țara și orașul nu fac asta pentru a vedea 
mall-uri de care cu siguranță dispun și ei în locu-
rile de baștină, ci mai degrabă pentru frumusețile 
specifice locului, ascunse într-o capitală prinsă 
la mijloc între gândirea săracă și fără viziune 
a unor parveniți și comportamentul irațional al 
unor generații de consum. Suntem datori să ne 
apărăm, să ne conservăm și să ne promovăm 
valorile, din prima linie până la ultima redută. Să 
nu lăsăm orașul vechi să moară! Este identita-
tea noastră.

Poate nu vom ajunge în Rai, dar ne vom des-
făta în Eden.

daletramvaiului.wordpress.com

„Criteriul după care se avizează o construcție 
nu ar trebui să fie numai faptul că are suficiente 

locuri de parcare, ci și pe unde ajung mașinile 
la destinație și pe unde pleacă, 

mai ales la orele de vârf“. Vera Marin

Petiție pentru Palatul Știrbei
www.infobdb.ro/articole/7538
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După cum știm, până în 1989 asociațiile erau 
constituite din locatari (termen împrumutat de la 
contractul de locațiune/închiriere), aspect de na-
tură a fi în acord cu „reticențele“ regimului co-
munist față de proprietate (proprietatea asupra 
bunurilor neputând aparține decât poporului).  

După 1989, proprietatea a fost „ocrotită“ de 
stat (Constituția din 1991, art. 41), apoi (din 2003) 
a devenit „garantată și ocrotită de stat“ (art. 44 
din Constituția României).

În privința asociațiilor, forma de organizare (lo-
catar sau proprietar) a fost lăsată la latitudinea 
acestora pentru o perioadă. Astfel, deși aveau 
obligația de a se transforma din asociații de loca-
tari în asociații de proprietari, nu erau sancționate 
în niciun fel dacă nu o făceau.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 230/2007, 
asociațiile (foste de locatari) au fost cointeresa-
te să se transforme în asociații de proprietari fie 
prin mijloace financiare (deduceri), fie ca urmare 
a unor impedimente administrative în relațiile cu 
autoritățile administrațiilor publice locale.

Care este rostul și care sunt avantajele 
transformării în Asociație de proprietari?

Rostul transformării este lămurit tot de lege: 
„Asociația de proprietari are drept scop adminis-
trarea și gestionarea proprietății comune care, 
pe lângă drepturi, impune obligații pentru toți pro-
prietarii“ (art. 4). Deci deplinătatea exercițiului 
drepturilor și obligațiilor nu poate fi dobândită și 
exercitată decât în această formă de organizare.

Ca avantaj, merită să amintim că Legea 
nr. 230/2007 scutește doar asociația de pro-
prietari de plata taxelor de timbru datorate 
pentru acțiunile care au ca obiect obligarea pro-
prietarului membru la plata cotelor restante către 
asociație (art. 50, alin. 2).

Tot la avantaje amintim că, astfel este lămurit 
statutul juridic al fiecărui apartament component 
al condominiului, întrucât, în actele constitutive, 
este necesar să fie lămurit cine este proprietarul 
(sau care sunt proprietarii) și ce cote au (în ca-
zul coproprietății). În acest fel, poate fi determi-
nat titularul dreptului de vot în cadrul adunărilor 
generale ale asociației și, pe cale de consecință, 
valabilitatea deciziilor adoptate.

În lipsa constituirii asociațiilor, relația cu terții 
nu se poate desfășura valabil, întrucât toți furni-
zorii (care sunt terți față de asociație) pot încheia 
contracte doar cu asociații legal constituite. 

În același mod se pune problema în rapor-
turile cu administrația locală. Neconstituirea ca 
asociație de proprietari descalifică asociația în 
cazul în care ar dori să beneficieze de progra-
mele primăriilor pentru reabilitarea termică a con-
dominiilor. Din același motiv, accesul asociațiilor 
de locatari la alte programe ale primăriilor este 
restricționat (reconsolidarea imobilelor cu risc se-
ismic, salubritate, spațiu verde, ajutoare sociale 
etc.). 

Spre exemplu, în cazul reconsolidării clădirilor 
cu risc seismic, autoritățile locale sunt cele care 
finanțează lucrările, ceea ce presupune ca au-
toritatea locală să își recupereze într-o anume 
perioadă, de la beneficiarii lucrării (proprietarii 
imobilului), sumele plătite antreprenorilor. Pentru 
acest lucru se încheie contracte prin care propri-
etarii se obligă și garantează restituirea împrumu-
tului. În cazul proprietății comune a condominiilor 
(scara blocului, spălătorii, terase etc.), împrumu-
tul trebuie restituit tot de membrii asociației, po-
trivit cotei pe care o au din proprietatea comună. 
Or, aceste cote, așa cum spuneam mai sus, sunt 
stabilite prin actele constitutive ale asociației. În 
lipsa acestor documente, autoritatea publică nu 
poate avea nicio garanție privind restituirea îm-
prumuturilor și nu poate justifica cheltuirea banu-
lui public. 

Sunt deci impedimente juridice obiective, ce 
restricționează accesul asociațiilor de locatari la 
aceste programe și care se transformă, pentru 
asociațiile de proprietari, în avantaje.

avocatalinpaidiu.ro

Unde ne simțim bine?
Târguri și evenimente
Roaba de cultură. Concerte, expoziții, 
cursuri de dans, ateliere diverse, activități 
sportive, piese de teatru, proiecții de film. 
Herăstrău (zona restaurant Pescăruș), 
la fiecare sfârșit de săptămână. 
Program: facebook.com/roabadecultura
Teatru sub Lună. Festival de teatru urban, 
ediția I. Curtea casei din Strada Carol I 
nr. 53, în zilele de 3-5, 10-12, 17-19 și 24-26 
iulie, ora 21:00. Detalii și rezervări: 0727 
721 722.
Garage SALE! on WHEELS. Se vinde și 
se cumpără orice merge pe roți și are 
tracțiune umană. J'ai Bistrot (Calea 
Griviței nr. 55), 19 iulie, 10:30-18:30

Expoziții
Timpul orașului. Călătorie inversă pentru 
înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului. 
Noua expoziție permanentă a Muzeului 
Municipiului București - Palatul Suțu 
(bulevardul I.C. Brătianu nr. 2)
Orașul uitat. Locuri pitorești și transformarea 
socialistă a Bucureștiului. Fotografii-unicat 
realizate de Dan Vartanian în anii '70-'80. 
Palatul Suțu, pe gardul exterior, până pe 
15 iulie
La Antipa culorile prind aripi. Expoziție 
de fluturi tropicali vii. Muzeul Antipa, până 
pe 6 septembrie
De-a Arhitectura. Modele, desene şi texte 
despre un cartier ideal, în viziunea şi 
prezentările făcute de elevi de clasa a treia 
şi a patra din București. Muzeul Național de 
Artă Contemporană, Palatul Parlamentului, 
etaj 4, până pe 5 octombrie.
Observații astronomice, Palatul Voievodal 
Curtea Veche (lângă Hanul lui Manuc din 
Piața Unirii), miercurea și duminica între 
orele 11:00 și 14:00; joia, vinerea și sâmbăta 
de la ora 20:00.

Muzică
Shine Festival, ediția a II-a. Triggerfinger, 
Alternosfera, Zdob și Zdub, Vama & more. 
Arenele Romane, 4 și 5 iulie
Beth Hart. Sala Palatului, 21 iulie, ora 19:00
Concert'n București. Anca Hanu, Bobo 
Burlăcianu, Cristi Rigman și Ada Milea. 
Green Hours (Calea Victoriei nr. 120), 
29 iulie, ora 19:30
Zmei Trei. Rough Romanian Soul, 31 iulie. 
Detalii: www.zmeitrei.com

Sport
BRD Bucharest Open. Turneu de tenis 
feminin din circuitul WTA. Arenele BNR 
(str. Dr. Lister nr. 35), 11-19 iulie. 
Program: www.brdbucharestopen.ro

Comunitate
Oraș accesibil pentru oameni! Marș 
pentru drepturile pietonilor, în special ale 
persoanelor în vârstă sau cu dizabilități. 
Trotuarul și spațiile pietonale sunt ale 
pietonilor! Traseu: Piața Victoriei - Calea 
Victoriei - Piața Universității. Plecare: 
Piața Victoriei, 4 iulie, ora 10:00
Festivalul „Bucureștii lui Caragiale”. 
Festival de teatru în aer liber. Piața 
Festivalului: Centrul istoric, str. Franceză 
(lângă Muzeul de Istorie); Grădina 
Festivalului: La Conu’ Iancu (str. Mihail 
Georgescu nr. 24, lângă Hala Traian). 
28 iunie - 20 septembrie. Intrarea liberă. 
Program: festivalcaragiale.ro

BUCUREŞTI
Ziarul cu care ne trezim
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Publicație editată 
de Asociația 
Bună dimineața, 
București!
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Ioana Simionescu

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, dacă doriți să continuăm, contribuiți la tipărire:
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.

Proprietari sau locatari?
Alin Paidiu

De fapt, de drept


