
 Pagina 2: Lipscani – o oază de 
istorie în mijlocul Bucureștilor

 Pagina 3: Povestea din pălăria 
de la Lido

 Pagina 4: Mai mult verde, chiar 
în centrul orașului!

 Pagina 5: Tei şi Timpuri Noi în 
Acţiune. Construind Comunitatea

 Pagina 6: Reclama mare

 Pagina 7: 10 Reguli de supraviețuire 
pe 2 roți în București

 Pagina 8: Pentru parc | Copiii care 
fac curățenie

BUCUREŞTI
Ziarul cu care ne trezim

aţaenimidănuB

Anul IV   Nr. 4 (22)   |   București   |   august 2015
Publicație lunară, editată în timpul liber  |  10 000 de exemplare
www.infobdb.ro | facebook.com/BunaDimineataBucuresti

Reciclați! După ce ați citit ziarul, dacă nu doriți să-l păstrați, dăruiți-l altcuiva sau aruncați-l la coșurile de gunoi pentru hârtie!

ISSN: 2344 – 0295
ISSN-L: 2344 – 0295

Contribuiți la foaia 
comunității cu 33 de lei! 

Dați pagina și abonați-vă!
Veți primi timp de un an, 

în fiecare lună, publicația 
noastră la adresa de 

corespondență.

Abonament SUMAR                  ...da’ bun!

Ce face un grup de bucureșteni pentru parcul din cartier?
Citiți mai mult la pagina 8, iar apoi savurați-le și pe cele șase dintre prima și ultima!

În numărul următor vom vorbi, printre altele, 
despre un proiect inteligent și concret 

de voluntariat în spital.
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Așezarea originară a Bucureștilor s-a cons- 
tituit în aria de convergență a drumurilor care 
legau pe direcția nord – sud orașele reședință 
domnească, Campulung Muscel și apoi Târgo- 
viște, de sudul țării și pe direcția est-vest, Cra- 
iova de Buzău. Intersecția acestor drumuri pare 
să fi fost în dreptul unui vad al Dâmboviței, loca-
lizabil în zona străzilor Franceză, Calea Raho- 
vei, Șelari și Smârdan. În secolul al XIV-lea, 
din porunca lui Vlad Țepeș, s-a constituit pri-
ma curte domnească din București, oraș ce va 
deveni, în vremea lui Radu cel Frumos, capita-
la stabilă a Țării Românești. Așezată între ac-
tualul Lipscani, Bulevardul I.C. Brătianu și râul 
Dâmbovița, această reședință domnească va 
deveni nucleul Bucureștilor în veacul al XVI-lea, 
concentrând în jurul ei întreaga viață a capitalei.

„Lipscănia”, situată pe malul stâng al Dâm- 
boviței, se află în strânsă legătură cu complexul 
arhitectural Curtea Veche, în care intră și vestitul 
han al lui Manuc, construit în 1808, și constituie 
nucleul orașului medieval. În prezent, Lipscănia 
păstrează pecetea secolelor anterioare, iar ros-
tul ei este de a fi o oază de istorie în mijlocul 
Bucureștilor. Varietatea formelor arhitecturale și 
potențialul arheologic rezultat din apartenența la 
vechea vatră a orașului medieval sunt, alături de 
vitalitatea economică a zonei, elemente de va-
loare, a căror păstrare trebuie să ne preocupe. 

Mărginită de artere majore ale orașului contem-
poran și de zona instituțională și bancar centra-
lă a acestuia, Lipscănia nu a evoluat în același 
sens cu acestea, devenind o enclavă în cen-
trul orașului.Ulița Lipscanilor, pornind din apro-
pierea Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou (Târgul 
Dinlăuntru), există din secolul al XVII-lea. 
Domnitorul Constantin Brâncoveanu a amena-
jat Podul Mogoșoaiei, Calea Victoriei de astăzi, 
și, prin urmare, artera și-a mărit importanța, un 
capăt al ei ajungând în noul drum. Numele prin-
cipalei străzi comerciale a vechiului oraș vine de 
la negustorii care se aprovizionau cu marfă din 
orașul german Leipzig sau Lipsca, după cum îi 
spuneau. Sașii din Transilvania aduceau la în-
ceput marfa de la Lipsca. Dar, odată cu înce-
putul secolului al XVIII-lea, cei romani renunță 
la acești intermediari și merg direct la târgul de 
la Leipzig. Negustorii lipscani, organizați într-o 
breaslă și beneficiind de anumite privilegii din 
partea domniei, au contribuit la modernizarea și 
occidentalizarea țării. Ei au schimbat veșmintele 
orientale cu unele nemțești, au învățat limbi 
străine și au trimis tineri studioși, pe propria lor 
cheltuială, să învețe în vestul Europei. Influența 
germană în vechiul nostru București a fost una 
consistentă și anterioară celei franțuzești.

Lipscani este singura stradă din orașul nostru 
unde predomină prăvăliile, atelierele și instituțiile 
bancare. În perioada interbelică, pe această 
stradă, a fost interzisă circulația automobilelor, 

caracterul pietonal fiind parțial recăpătat de 
câțiva ani. În apropierea Curții Vechi și a Hanu- 
lui lui Manuc se află strada Șepcari. Numele ei 
vine de la meșterii șepcari care au avut ateliere-
le în acest loc. Aici s-a aflat și „Pușcăria”, un turn 
care era folosit drept arsenal al Curții Domnești. 
Cu „pușcile” erau trase salve cu ocazia diferite-
lor ceremonii și evenimente. Încăperile turnului 
erau folosite și ca locuri de detenție. În beciuri 
erau închiși tâlharii, iar în clopotniță se aflau ce-
lulele unde erau întemnițați boierii. De aici avem 
în limba română cuvântul „pușcărie”, sinonim cu 
închisoare. Aproape de „pușcărie” era și „locul 
osândei”. Adversarii politici, boierii care unel-
teau și răufăcătorii de tot felul erau executați aici 
prin spânzurare sau decapitare. Strada Șelari 
se intersectează cu Lipscani. Aici se găseau 
atelierele și prăvăliile șelarilor, meșterii care fa-
bricau șei bogate și împodobite cu ornamente 
din aur sau din argint și alte accesorii pentru cai.

Numele străzii Gabroveni vine de la orașul 
Gabrovo din Bulgaria, de unde negustorii bul-
gari aduceau postavuri. Pe vremea aceea se 
spunea că un costum confecționat din postavul 
gros de Gabrovo ține o viață. Negustorii bulgari 
parcă au dat ceva din trăinicia postavului lor și 

hanului Gabroveni care, deși a ars de două ori, 
a fost refăcut și, la începutul secolului al XIX-lea 
a fost modernizat și transformat în hotel.

După 1944, zona nu a mai fost bine întreținută 
și, cu excepția unor lucrări de restaurare, dintre 
care cea mai importantă a fost cea întreprinsă 
în anii 1960-1970 la Curtea Veche, spațiul des-
pre care vorbim s-a degradat, fiind în bună mă-
sură abandonat treptat după 1990.

În anii recenți, cele mai multe dintre investiții 
au fost punctuale și private, făcând adeseori 
rabat la calitate. Administrația publică locală a 
dus o politică incoerentă din punct de vede-
re patrimonial, urbanistic, economic și social în 
ce privește această zonă. Baruri, cafenele ele-
gante si restaurante șic. Și cluburile de noap-
te sunt binevenite, dar cam multe cluburi de 
streptease și saloane de masaj erotic care, de 
multe ori, maschează prostituția. Societatea 
de consum e agresivă și se revarsă și peste 
vestigii istorice și clădiri de patrimoniu. Și e pă-
cat! Se cade să avem mai mult respect pentru 
istorie și tradiție! Și asta fără să fim puritani. 
Lipscanii reprezintă un tărâm care așteaptă să 
fie redescoperit și iubit, o moștenire peste ani 
de la acel București ‒ Mic Paris.
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Aici se găseau atelierele și prăvăliile șelarilor, 
meșterii care fabricau șei bogate și împodobite 

cu ornamente din aur sau din argint 
și alte accesorii pentru cai.

Lipscani – o oază de istorie în mijlocul 
Bucureștilor
Mihai Albăstroiu
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1931 – 19 august. 
Jurnal. Hector Blanche

Când am ajuns în București era mai cald 
decât mă așteptam. Cămașa de in apre-
tată-mi stătea lipită de spate, îmbibată în 
transpirație. Probabil că mă încălzisem și de 
la sacoul de culoare neagră pe care-l purtam 
în ziua respectivă. Îmi rezervasem o cameră 
la Hotel Lido, din câte știam cel mai bun ho-
tel din oraș, cu standarde și condiții demne 
pentru un domn cu pretențiile mele. Am venit 
dinspre Piața Arcului de Triumf și chiar m-a 
minunat asemănarea destul de bună dintre 
monumentul bucureștenilor și originalul de 
acasă, din Paris. 

Am ajuns la Lido pe un soare cumplit. 
Primirea mi-a fost pe măsură. Rezervarea 
fusese făcută cu două săptămâni înain-
te. Domnița de la recepție mi-a zâmbit fru-
mos iar eu am privit-o răsucind ușor mustața 
fină pe care o port. „Camera 105, monisieur 
Blanche”. Ahh, româna asta a lor e atât de 
ușor de prins!

Lido m-a impresionat plăcut. Lobby-ul ho-
telului e îmbrăcat frumos într-o marmură albă, 
imaculată. Mobilierul din lemn e de bun gust, 
iar candelabrele sunt bine alese. Știu că Lido 
e țesut de arhitectul Ernest Doneaud. A fă-
cut treabă bună domnul, a făcut treabă foarte 
bună! Modernismul se vede pe fața hotelului și 
Art Deco-ul e proporționat cum trebuie. 

Camera în care am stat mirosea a cură- 
țenie și îngrijire. Ehee! Pe principiul „Dau un 
sfanț dar știu că face!” m-am ghidat întot-
deauna și niciodată nu am regretat. Patul e 
suficient de mare, așternuturile sunt proas-
pete. Se simte mirosul lor plăcut. Mini-bar-ul 
e dichisit cu toate sortimentele de alcool cu 
care m-aș putea mulțumi. Am vedere către 
Bulevardul Magheru, iar în dreapta pot admi-
ra, dacă mă uit cu atenție, Piața Universității. 

Am venit în România, pardon, în București 
pentru domnișoara Diana. Cu domnița asta 
simt că-i ceva special. Corespondența pe 
care am avut-o cu dânsa mi-a dat și mai mul-
tă încredere. Așa că, am lăsat treburile din 
barou așezate și mi-am luat concediu. E a 
doua ședere a mea în București și, cu mâna 
pe inimă, pot spune că-mi place micul lor 
Paris. Evident că nu se compară cu metro-
pola mea franceză, dar, are o carismă capi-
tala românilor.

Cu domnișoara Diana mă întâlnesc în 
seara asta la piscină. Bazinul hotelului a pri-
mit tot soiul de admirații din partea presei 
românești. E piscină cu valuri și abia aștept 
să o încerc. Sunt un mare admirator al îno-
tatului. Citesc dintr-un periodic bucureștean: 
„Grandiosul Bazin cu valuri maritime a gă-
sit cea mai entuziastă primire din partea pu-
blicului bucureştean şi a străinilor veniţi prin 
Capitală. Sforţările făcute de organizatori de 
a înzestra metropola României cu un institut 
de mare utilitate şi un monument de o reală 
frumuseţe arhitectonică au fost recompensa-
te prin entuziasmul pe care publicul îl arată.”

E ora 19:00, iar în cinci minute mă întâl-
nesc cu domnișoara Diana. M-am îmbrăcat 
potrivit. Sper să fie o seară încântătoare. 

1931 – 20 august 
Jurnal. Hector Blanche 

Sunt îndrăgostit! Domnișoara Diana este 
încântătoare! Seara a mers extraordinar! Din 
păcate, mi-am uitat pălăria pe treptele supe-
rioare ale bazinului. Sper să o recuperez la 
decazarea de astăzi.

2015, iulie 
Bazinul Hotelului Lido 

Mă plimb cu George pe patru străzi de 
vreo treizeci de minute. Încolăcim Magheru-
Benjamin Franklin – Nicoale Golescu – C.A. 
Rosetti. Dăm târcoale fostului Hotel Lido. 
Ne-a intrigat starea actuală a fostei piscine 
cu valuri cu care Lido se lăuda la vremea în 
care era un hotel luxos, luxuriant în cliente-
lă chiar. Scaunul din plastic al paznicului stă 
liniștit la intrarea oficială a hotelului. Înăuntru 
văd mobilă veche plină de praf și covoare 
roșii. Biroul de la recepție e neatins de cine 
știe câți ani. Avem noroc. Pe C.A. Rosetti, 
George vede o poartă ferecată cu un lacăt 
mic. Îl apucă în palme și-l studiază. Stăm un 
minut pe loc. Din spate se aude vocea cuiva. 
„Ce meșteriți voi acolo?”. Ne-a prins! Dăm 
explicații. „Vrem să facem un material despre 
ce a mai rămas din fosta piscină.” „Aaa, bazi-
nul cu valuri! Da. Haideți pe aici!”

Omul scoate o cheie din buzunar, deschi-
de, intrăm, închide. Ne conduce prin spatele 
unei foste terase de vară. Vegetația își face 
de cap pe aici. Ajungem în fața unei porți 
mari. Domnul apucă de ea și trage. Cu un 
scârțâit, ni se deschide fostul paradis în fața 
ochilor. Piscina doarme în ruine. Bucăți de 
gresie albastră sunt picate. Copaci și para-
gină peste tot. O mâță se sperie de prezența 
noastră și fuge ca apucata. Cerem voie să 
pozăm amintirile de aici. Primim. Fosta pis-
cină a hotelului Lido a fost o splendoare pe 
vremuri. Hotelul a fost dat în funcțiune în 
1930 (august), iar presa de atunci a vuit cu 
laude despre „grandiosul bazin cu valuri ma-
ritime”. Era o noutate pentru epoca aceea și 
totodată o dovadă de opulență și lux. Lido are 
119 camere și se mai lăuda (la vremea sa) cu 
patru stele standard. Complexul cu același 
nume includea hotelul, o grădină de vară și 

primul bazin cu valuri artificiale din capitală. 
Cât despre piscină, aceasta are 500 de metri 
pătrați și era în totalitate îmbrăcată în gresie 
albastră și albă.

Pe lângă piscina splendidă, Lido dispunea 
de „cele mai perfecționate aparate de gim-
nastică și masaje electrice”, așa cum nota 
presa din 1930. Standardele de igienă ale 
bazinului erau recunoscute drept unele de 
înaltă calitate. Un mecanism special constru-
it încălzea apa permanent, o filtra și o dezin-
fecta periodic.

Domnul care ne-a însoțit îmi spune că 
atunci când bazinul funcționa era aproape în 
permanență plin. „Venea multă lume aici. Și 
eu veneam. Era ceva frumos, ceva nemaivă-
zut!” Conform lui, taxa de intrare ajungea la 
100 de lei, în banii de azi. Dacă erai cazat 
la hotel beneficiai de toate facilitățile piscinei. 
Cercetez un pic împrejurimile. În boscheții și 
copacii crescuți în voie se văd foste bănci din 
piatră, zone de așezat șezlonguri și foste fân-
tâne arteziene cu statuete.

În partea centrală a piscinei, cinci mozai-
curi încă rezistă. În centrul, lor o altă fântână 
arteziană. E liniște și merg pe fundul bazi-
nului. În partea de jos, două uși deschise 
semnalează camera motoarelor. Înăuntru e 
beznă totală și rămășițe de diverse fierătă-
nii și lemne.

Mă cațăr pe trepte și ajung aproape de mo-
zaicuri. Admir, înghit în sec. Am văzut destul. 
Au rămas cadrele de pe aparatul lui George. 
Dăm să plecăm. Fac doi pași și calc în ceva. 
Ridic piciorul drept și ridic o pălărie neagră. 
E veche și roasă pe la colțuri. O întorc cu 
fundul în sus și citesc pe o etichetă jegoa-
să: „Propriété de Monsieur Hector Blanche”. 
Noroc că știu franceză! Deci: „Proprietatea 
domnului Hector Blanche”. Un francez și-a 
uitat pălăria la Lido. Ieșim prin aceeași curte. 
Ne întâmpină zarva orașului. Piscina rămâne 
acolo, în trecut și-n amintiri.

Povestea din pălăria de la Lido
Andrei Constantinescu

Foto: George Mastacan

Foto: George Mastacan
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Școala 80
fata cu ghiocei/flori Dristor
RATB Ileana Trandafir

Î
n urma apelului de proiecte lansat 
de OAR Filiala Bucureşti în cadrul 
Anualei de Arhitectură 2015, cu tema 
‚Construind Comunitatea’, studioBA-
SAR a coordonat două acţiuni de car-
tografiere desfăşurate în cartierele Tei 

şi Timpuri Noi. ‚Tei în Acţiune’ şi ‚Timpuri Noi 
în Acţiune’ au funcţionat ca acţiuni pregătitoa-
re ale etapei de ‚Intervenţii Urbane’ din cadrul 
proiectului ‚Spaţii Urbane în Acţiune’, coordo-
nat de Asociaţia Komunitas.

Tei în Acţiune
Sâmbătă, 6 iunie, a avut loc un atelier de idei 

ce s-a desfăşurat împreună cu membrii Grupului 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei. Atelierul a făcut 
parte, împreună cu realizarea unor micro-in-
tervenţii în perimetrul parcului în vara 2015, din 
acţiunea ‚Tei în Acţiune’. ‚Tei în Acţiune’ este o 
etapă pregătitoare de cartografiere a resurselor 
locului şi de schiţare a unor scenarii de amena-
jare a unui spaţiu public, prin implicarea utiliza-
torilor. Atelierul de idei s-a desfăşurat într-un 
cadru de lucru oferit OAR Bucureşti, într-un 
imobil interbelic de pe strada Aurel Vlaicu nr. 91, 
aflat într-o etapă pregătitoare unui şantier de 
consolidare şi refuncţionalizare, similar momen-
tului în care se află şi proiectul Spaţii Urbane 
în Acţiune şi relaţia sa cu Grupul de Iniţiativă. 
Atelierul a debutat cu prezentarea unor exem-
ple de amenajări de spaţii publice, similare ca 
scară şi amploare cu cele ce se pot realiza în 
cadrul proiectului şi de o scurtă dezbatere, de 
unde au rezultat două amplasamente în Parcul 
Circului. Împărţiţi în două echipe, participan-
ţii au schiţat scenarii posibile de amenajare. 
Rezultatele atelierului au fost sintetizate şi au 

fost inserate în publicaţia ‚Foaie de Tei’ nr. 2 ce 
a fost lansată în Parcul Circului, pe 4 iulie 2015. 
Ulterior, propunerile au fost prezentate ALPAB 
şi Administraţiei Parcului Circului, cu perspecti-
ve promiţătoare de continuare.

Timpuri Noi în Acţiune 
Similar cu acţiunea din cartierul Tei, „Timpuri 

Noi în Acţiune” a funcţionat ca un format de 
cartografiere creativă aplicată unei comuni-
tăţi specifice, desfăşurat în incinta unei filiale a 
Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, din cartierul 
bucureştean Timpuri Noi. Zona aleasă se află 
în proximitatea filialei ‚Emil Gârleanu’ pentru co-
pii şi tineret. Între 8 şi 20 iunie, am desfăşurat în 
incinta Bibliotecii acţiuni de consultare şi activa-
re: o machetă a spaţiului public din proximitate 

ce acumula propuneri şi păreri, un raft mobil ce 
a testat funcţionarea bibliotecii şi în spaţiul exte-
rior, un atelier de educaţie urbană pentru copi-
ii din zonă şi o expoziţie despre istoria şi viaţa 
de zi cu zi a cartierului Timpuri Noi. La final, 
am acumulat aproximativ 30 de chestionare 
cu sugestii şi propuneri de amenajare spaţia-
lă, dar şi contacte ale unor potenţiali parteneri 
ai acţiunilor viitoare. Acestea constituie o bază 
validă pentru acţiunile viitoare, ce urmăresc 
amenajarea spaţiului public din proximitatea fi-
lialei. Atelierul Macheta cu Repere şi Expoziţia 
Portretele Cartierului a valorizat potenţialul de 
reper public al bibliotecii, dar şi resursa de spa-
ţiu a filialei, ilustrând modalităţi diverse de acti-
vare a acestor noduri de intensitate socială din 
cartierele bucureştene. 

Tei şi Timpuri Noi în Acţiune. 
Construind Comunitatea
studioBASAR

Spaţii Urbane în Acţiune
Proiectul „Spaţii Urbane în Acţiune” este 

coordonat de Asociația Komunitas, în par-
teneriat cu Direcția pentru Sport și Tineret 
a Municipiului București, Asociaţia tran-
zit.ro, Asociația ArtWe și susținut de gru-
pul de arhitecți studioBASAR. Este finanţat 
prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. Pentru informaţii 
oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, 
accesaţi www.eeagrants.org, www.fondong.
fdsc.ro.

Site web: www.spatii-urbane.ro
Tei în Acţiune
Coordonatori: Alex Axinte, Cristi Borcan, 

Vlad Cătună.
Participanţi: Irina Dincu, Ioana Maria 

Rusu, Dorin Moldoveanu, Silvia Cruceanu, 
Cristian Rădulescu, Andreea Ştefan, Elena 
Necula, Andreea Toma, Carmen Ungureanu, 
Ioana Sascha, Andreea Livia Ivanovici, Matei 
Dinu, Marina Dragu, George Dima.

Timpuri Noi în Acţiune
Echipa: Alex Axinte, Cristi Borcan, Andrei 

Alb, Iulia Radion, Maria Daria Oancea, 
Andrada Bulai, Cristi Stoian.

Foto: Studio Basar

Foto: Studio Basar
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Școala 80
fata cu ghiocei/flori Dristor
RATB Ileana Trandafir

iordache
trotuar Sf. Ghe.

Mai mult verde! Acesta este numitorul co-
mun al părerilor exprimate de cetățeni cu 
ocazia prezentării propunerii de reamenaja-
re a bulevardului Magheru, inițiată de Ordinul 
Arhitecților în cadrul evenimentului Street Deli- 
very. Propunerea constă în reducerea caro-
sabilului la două benzi pe sens, plus câte o 
bandă pentru transportul în comun, piste de 
biciclete și o bandă pentru copaci pe mijlocul 
bulevardului. 

Lipsa copacilor, dispariția copacilor de ali-
niament de pe străzi - prin toaletări excesi-
ve, eliminarea arborilor bolnavi sau uscați 
fără înlocuirea lor ‒ este resimțită de mulți 
cetățeni. Mai mult verde nu deranjează trafi-
cul auto ‒ problema majoră a bucureștenilor. 
Dimpotrivă, compensează în parte efecte-
le negative ale acestuia (poluarea). A înlocui 
copacii cu locuri de parcare este o acțiune 
sinucigașă și inconștientă, cu efecte grave 

pe termen lung asupra sănătății populației și 
calității vieții.

Studiile internaționale au identificat mul-
te avantaje ale copacilor: produc oxigen, 
curăță aerul de praf, păstrează răcoare pe 
străzi în zilele de caniculă, acumulează apă, 
filtrează și curăță apa, previn eroziunea so-
lului, influențează benefic psihicul uman și 
ajută la eliminarea stresului, conservă și în-
curajează devzoltarea biodiversității urbane 
(păsări, insecte...), reduc zgomutul ș.a.m.d. 
Printre aceste avantaje sunt și cele econo-
mice: zonele cu spații verzi mai mari și bine 
întreținute au o valoare de piață cu circa 
15% mai mare; în aceste zone dezvoltarea 
afacerilor este mai bună. Pe străzile cu ar-
bori de aliniament mari, bine întreținuți, se 
constată că traficul tinde să scadă în vite-
ză, ceea ce permite o dezvoltare economi-
ca mai mare.

Dintr-o scurtă investigare a unor voluntari ai 
OAR a rezultat că pe bulevardul Magherul lip-
sesc circa 12% din arborii de aliniament, iar sta-
rea celor care există, în special pe latura estică 
(trotuarul de pe partea Hotelului Intercontinental) 
sunt mici, bolnavi, diformi. De asemenea, lip-
sesc circa 10% din copacii de pe bulevardele 
Kogălniceanu-Elisabeta-Carol. Aici majoritatea 
sunt bătrâni, fără coroană, din cauza toaletări-
lor periodice excesive. Tronsonul dintre Calea 
Victoriei și Grădina Cișmigiu are lipsă aproape 
20% din arborii de aliniament. Amenajările re-
cente ale trotuarelor nu au inclus și întinerirea și 
completarea copacilor.

Propunerea de reamenajare a bulevardului 
Magheru este o schiță preliminară, care trebu-
ie îmbunătățită. Arhitecții vor continua să stu-
dieze acest subiect, cu ajutorul cetățenilor ale 
căror păreri le așteptăm pe adresa filiala.bu-
curesti.oar@gmail.com

Mai mult verde, chiar în centrul orașului!
Raluca Munteanu

Propunerea pentru  Bulevardul Magheru: aliniament median, între cele 
două sensuri de mers (macheta inferioară). În decupajul din macheta de sus 
este ilustrat bulevardul așa cum este configurat el astăzi.

Aliniament cu copaci între cele două sensuri de mers, în București, 
pe Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu

Foto: Raluca Munteanu

Foto: Răzvan Bănică
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Publicitatea presupune un complex de ac-
tivităţi de promovare pe piață a unei idei, a 
unui produs sau a unui serviciu și este privi-
tă ca fiind benefică pentru întreaga societate. 
Consumatorul are nevoie să fie informat, iar 
vânzătorul (produsului) are nevoie de publici-
tate pentru a-și face cunoscută oferta și, final-
mente, pentru a vinde.

Din perspectiva asociației de proprietari, pu-
blicitatea prezintă interes sub aspectul oportu- 
nității de a mări veniturile asociației prin vânza-
rea spațiului în scop publicitar.

Desigur, această oportunuitate apare doar 
pentru acele asociații de proprietari care au 
spații ample cu vizibilitate publică. 

În cazul celorlalte asociații pot fi folosite doar 
spațiile comune din interiorul clădirii, sub forma 
panourilor de afisaj interior în scara blocului sau 
în lifturi, de exemplu.

Ce trebuie să știm însă despre publicitate 
din perspectiva asociației? Ce trebuie să avem 
în vedere când este propus un astfel de con-
tract și ce obligații revin asociației, dar și „pu-
blicitarului”?

Publicitatea este reglementată (cadru ge-
neral) de Legea nr. 185/2013. Autoritățile lo-
cale pot emite, în aplicarea legii, norme locale 
ținând cont de specificul unității administrative 
teritoriale.

La nivelul Bucureștiului este în vigoare un 
„Regulament pentru autorizarea, construirea şi 
amplasarea firmelor şi reclamelor publicitare”.

Potrivit acestuia, sunt instituite reguli genera-
le pentru desfășurarea publicității:

- Aprobarea executării lucrărilor pentru am-
plasarea mijloacelor de publicitate se realizează 
prin autorizaţia de construire emisă în condiţii-
le Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii.

- La emiterea autorizaţiei de construire, emi-
tentul va include în mod obligatoriu precizări 
privind obligaţiile care decurg din caracterul 
provizoriu şi durata de existenţă limitată a mij-
locului de publicitate autorizat, inclusiv preci-
zări privind termenul de încetare a funcţionării 
acestuia.

- Amplasarea de mijloace de publicita-
te pe schelele montate pe faţadele construc-
ţiilor aflate în curs de execuţie a lucrărilor de 
intervenţii, ori pe elementele de împrejmuire 
a şantierului aferent se face cu condiţia auto-
rizării amplasării acestora împreună cu lucră-
rile privind organizarea executării lucrărilor de 
construcţii, sau ulterior, pentru o perioadă mai 
mică sau cel mult egală cu durata autorizată a 
organizării de şantier.

- Proprietarii imobilelor pe care sunt am-
plasate mijloace de publicitate sunt obligaţi să 
permită executarea lucrărilor pentru amplasa-
rea acestora numai în baza autorizaţiei de con-
struire.

- Publicitatea este permisă atât pe domeniul 
public sau privat al statului şi al unităţii adminis-
trativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a 
persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.

- În cazul construcţiilor-suport pentru mijloa-
ce de publicitate, indiferent de regimul de pro-
prietate al imobilelor pe care sunt amplasate, 
este obligatorie afişarea de materiale publicita-
re pe întreaga perioadă de menţinere în ampla-
sament a acestora.

Tot legea face distincție între ceea ce 
numește publicitatea firmelor (orice inscripţie, 
formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu re-
ferire la un operator economic sau la o activi-
tate care se desfăşoară în interiorul clădirii) și 
amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor 
şi publicităţii luminoase (structură provizorie fo-
losită pentru afişarea unui mesaj publicitar).

Regulile de publicitate ale firmelor: 
- Pe clădirile de locuit având spaţii cu altă 

destinaţie la parter sau mezanin, se ampla-
sează numai pe porţiunea de faţadă corespun-
zătoare acestor spaţii sau pe parapetul plin şi 
continuu al primului etaj, unde este cazul, cu 
acordul proprietarilor;

- Firmele în consolă se amplasează la o înăl-
ţime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. 
Faţă de planul vertical al faţadei, firmele vor pu-
tea ieşi în consolă maximum 1,20 m, dar păs-
trând o distanţă de minimum 1,00 m faţă de 
planul vertical ce trece prin bordura carosabi-
lului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de 
aliniament;

- Copertinele pe care se inscripţionează o fir-
mă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălţime 
faţă de nivelul trotuarului şi vor ieşi din planul fa-
ţadei maximum 1,50 m; ele vor păstra o distan-
ţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce 

trece prin bordura carosabilului sau faţă de limi-
ta interioară a plantaţiei de aliniament;

- în cazul amplasării firmelor pe aticul (n.r. 
Parte a unei construcții, situată deasupra corni- 
șei și menită să mascheze acoperișul sau etaj 
scund situat imediat sub acoperiș) clădirilor de 
locuinţe colective sau pe parapetul plin al etaju-
lui 1, după caz, firmele nu vor depăşi dimensiu-
nile elementelor constructive-suport;

Prin excepţie de la prevederile anterioare, 
autorizaţia de construire nu este necesară în 
cazul firmelor inscripţionate pe vitrinele şi uşile 
de acces, în condiţiile prezentei legi.

Reguli privind amplasarea panourilor 
publicitare, a ecranelor și 
publicităţii luminoase:

- Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane 
şi publicitate luminoasă pe calcane, pe faţade, 
pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel în-
cât sistemele lor de prindere să nu constituie o 
sursă de accidente şi să nu afecteze structura 
de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor.

- Amplasarea panourilor publicitare, a ecra-
nelor şi publicităţii luminoase pe clădiri se au-
torizează numai în baza unei expertize tehnice 
elaborate în condiţiile legii de experţi tehnici 
atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice 
pentru autorizare, verificată de verificatori de 
proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de 
calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate”, „si-
guranţă în exploatare” şi „securitate la incen-
diu”, prevăzute de legislaţia în vigoare privind 
calitatea în construcţii.

- Verificarea construcţiei cu privire la respec-
tarea cerinţelor esenţiale de calitate se reali-
zează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 
ani de la data emiterii autorizaţiei de construi-
re pentru amplasarea structurii publicitare, sau 
ca urmare a acţiunilor factorilor de risc naturali/
antropici asupra construcţiei/elementului con-
structiv care susţine structura publicitară.

- Panourile publicitare amplasate pe calca-
nele sau faţadele clădirilor nu vor depăşi limite-
le acestora.

- În situaţia amplasării pe terasele sau aco-
perişurile construcţiilor, panourile publicitare, 
ecranele şi publicitatea luminoasă vor avea ur-
mătoarele înălţimi:

a)cel mult 3,00 m, dacă faţada construcţiei-
suport are înălţimea mai mică de 15,00 m;

b)cel mult 1/5 din înălţimea faţadei, dar nu 
mai mult de 6,00 m, dacă faţada construcţiei-
suport are înălţimea mai mare de 15,00 m.

avocatalinpaidiu.ro

Fabrica de oțet 
Ornamentul de lângă ușa frumoasă din lemn spune chiar 
„Oțet”. Curtea era într-o vreme plină cu navete și lăzi 
cu sticle. În hală fermenta vinul în niște butoaie imense. 
Exista secția de obținere și îmbuteliere a vinului 
și câteva secții mici ce produceau dulciuri: nuga, 
sărățele, bomboane. În ani '90 fabrica mai producea, 
dar la capacitate redusă, doar oțet. 
Strada Titu Maiorescu. 
E o părticică din memoria locului, din istoria industrială 
de conservat a Bucureștiului. Deja am pierdut mai multe 
piese din salba capitalei, totul din cauza indiferenței 
sau a resemnării, a incompetenței și a intereselor 
personale, dar și a inculturii.

Foto: Mihaela Carata, cititoare

Reclama mare
Alin Paidiu

De fapt, de drept

Vătafu - Suțu

Foto: Teodor Pricop
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 Fii conștient că ești cel mai expus. Statistica 
arată că mersul pe bicicletă în oraș te pre-
dispune să fii accidentat de până la zece ori 
mai mult decât ca pieton, șofer sau pasager 
în transportul în comun. Ca biciclist, legea îți 
dă aproape aceleași drepturi ca unui șofer, 
dar în fapt nu ești protejat de un “cocon” de 
metal, astfel încât este bine să fii mereu pre-
gătit să lași de la tine atunci când nu ți se 
acordă prioritatea la care ai fi îndreptățit. 
Purtarea unei căști de protecție îți crește 
șansele de supraviețuire în trafic.

 Folosește pe cât posibil pistele de biciclete. 
Chiar dacă unele sunt amplasate aiurea și 
pot fi aglomerate de pietoni, codul rutieră te 
obligă să rulezi pe pistă acolo unde există. 
Multe dintre ele sunt totuși utile și te feresc 
de riscul de a rula în imediata apropiere a 
mașinilor. Din cauza efortului depus cu pe-
dalarea, un biciclist inhalează semnificativ 
mai multe noxe în trafic decât un pieton sau 
un șofer.

 Semnalizează cu mâna. Bicicleta nu are lu-
mini de semnalizare, însă poți avertiza efi-
cient cu privire la schimbarea direcției de 
mers prin întinderea mâinii, în special când 
virezi la stânga sau intri într-un giratoriu. 
Desigur, semnalizezi doar după ce te-ai asi-
gurat temeinic că poți vira în siguranță. Nu-ți 

fie jenă de acest gest, pe vremuri chiar și 
șoferii semnalizau cu mâna.

 Atenție la portiere! Sunetul metalic al unei 
portiere auto care ți se deschide în față 
seamănă cu tragerea piedicii unei arme 
de foc. Optim este să treci la circa 1 me-
tru de o un automobil parcat pe maginea 
drumului. Soluția de avarie este să strigi la 
cel care deschide neglijent ușa, iar de obi-
cei funcționează orice sunet (ex: “Hei!”). 
Preventiv, pe poți uita în oglinzile retrovizoa-
re ale mașinilor pe lângă care treci și de mul-
te ori poți anticipa când cineva iese fără să 
se asigure. Poți privi și prin luneta mașinii, 
pentru a preîntâmpina surprize din partea 
pasagerilor de pe bancheta spate.

 Ocolește cu grijă obstacolele. Capitala are 
multe obstacole pe marginea drumului, de 
la canale deschise până la tomberoane sau 
gunoaie aruncate lângă bordură. Observă-
le din timp și pregătește manevra de ocolire 
a lor luând în seamnă traficul din spate, fără 
a face o eschivă bruscă.

 Poartă ochelari de protecție, cu lentile albe 
sau galbene. Pe străzile orașului este praf 
care îți poate intra în ochi, astfel că vei ajun-
ge să mergi pe bicicletă cu ochii strânși. Se 
întâmplă să vezi cu colțul ochiului o mașină 
care îți iese în față de pe o stradă lăturalni-
că, de aceea este indicat să poți rula perma-
nent cu ochii larg deschiși. Purtând ochelari 
“aero” care urmează conturul feței, protejezi 
ochii și poți folosi vederea periferică.

 Nu rula în trafic ascultând muzică în căști. 
Auzul este un simț esențial pentru siguranța 
unui biciclist, de aceea nu este bine să te izo-
lezi în lumea ta în timp ce rulezi pe marginea 
unui drum circulat. De obicei, șoferii de vehi-
cule mari te claxonează pentru siguranța ta. 
Rămâi conectat la zgomotele junglei urba-
ne, în special la răgetul “fiarelor” motorizate.

 Fii politicos în trafic. Uneori când te găsești 
blocat între mașinile oprite la semafor, câte 
un șofer sau motociclist îți face loc să treci. 
Ridică elegant palma întinsă vertical pentru 
a-i mulțumi. Procedează la fel și ca să-ți ceri 
scuze atunci când greșești. Traficul n-ar mai 
fi atât de agresiv dacă toți am face gesturi 
de curtoazie.

 Drumul public nu este pentru competiții sau 
antrenament sportiv. Chiar dacă nu s-a auzit 
în România de vreun biciclist prins de radar 
cu viteză excesivă, nu pedala mai repede 
decât poate să zboare îngerul tău păzitor. Îți 
poți consuma adrenalina și caloriile pe velo-
dromul Dinamo, în ture cicloturistice sau în 
competiții destinate amatorilor, care se țin 
în fiecare weekend din primăvară până în 
toamnă.

 „Citește” contextul de trafic. Odată cu 
experiența deprinzi și abilitatea de a pre-
vedea un pericol potențial; dezvolți un simț 
al anticipației care te poate salva în multe 
momente. Cum ar fi atunci când o mașină 
frânează înainte de o intersecție, este foar-
te posibil să vireze la dreapta în fața ta 
chiar dacă nu a semnalizat. Fiind pățit, fie-
care biciclist urban se pune în alertă când 
întâlnește elemente cu potențial ridicat de 
risc, conform istoricului său personal de in-
cidente în trafic. În cazul meu sunt mașinile 
în care se ascultă muzică la maxim și șoferii 
începători.

ciclist.wordpress.com

Dacă în urmă cu cel mult un deceniu 
erai perceput ca excentric sau sărac lipit 
dacă mergeai la birou în șaua bicicletei, 
fenomenul ciclismului urban prinde 
teren în ultimul timp. Orașul nu este nici 
pe departe pregătit pentru un aflux de 
biciclete, așa încât siguranța bicicliștilor 
pică în sarcina fiecăruia dintre ei.

10 Reguli de supraviețuire 
pe 2 roți în București
Mihai Dumitru

Foto: Mihai Dumitru

Dincolo de Fațade deschide ușile 
unei case speciale: Casa Costa-Foru. 
Credem că viețile trecute ale orașului 
merită repovestite prin explorarea caselor 
bucureștene de-altădată. Fațadele sunt 
ale comunității este un proiect participativ 
pilot ce revitalizează o astfel de casă prin 
expoziții de fotografie, tururi exploratorii 
în cartier, seri de teatru și muzică, 
dezbateri, workshopuri și proiecții de film.
Unde?
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 7.

Când?
15 septembrie – 15 octombrie 2015.

Facebook: Casa Costa-Foru
Tel.: 0754 556 529
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Pe 5 iunie, făceam o plimbare prin spatele 
unor blocuri de pe Șoseaua Mihai Bravu, între 
Vatra Luminoasă și Strada Maior Ion Coravu. 
Căutam curtea interioară a unui corp de blocuri 
sovietice, din acelea construite cu cap. Am re-
descoperit-o cam cum o știam, doar că acum 
am aflat că este Parcul Ciurea, unul frumos gân-
dit, dar cam neîntreținut.

Surpriza mea a fost să găsesc un grup de co-
pii echipați pentru curățenie, care trebăluiau în 
părculeț. Am aflat de la doamna învățătoare că 
nu sunt la prima ispravă, ba, mai mult, că o vor 
repeta. E vorba despre elevi de la Școala nr. 85. 
De data asta a fost la lucru clasa a II-a, dar la 
proiectul derulat cu primăria participă și elevi din 
alte clase, inclusiv a VIII-a. Lor le-a plăcut, am 
văzut că erau chiar supărați că oamenii aruncă 
gunoaie pe jos, în special mucuri de țigară.

Grupulețul din fotografie curăță periodic par-
curi, sub îndrumarea educatoarelor și cu ajutorul 
bunicilor și părinților. Ar fi cazul ca mesajul lor să 
fie înțeles de aceia dintre noi care aleg să arun-
ce direct pe jos ceea ce nu mai e de trebuință. 
Gestul nu e de înțeles nici în situația în care nu 
se află în apropiere un coș de gunoi.

În luna aprilie a acestui an, un grup numeros 
de bucureșteni au manifestat față de modul și rit-
mul în care a fost „modernizat” Parcul Drumul 
Taberei. În luna iulie, comunitatea civică Salvați 
Parcul Drumul Taberei a lansat și o petiție onli-
ne: petitieonline.com/salvatiparculdrumultaberei. 
Argumentele demersurilor lor au fost anunțate 
într-un comunicat de presă:

1. Desființarea spațiilor expoziționale con-
struite de Primăria Sectorului 6 pe latura 
nprdică a parcului și plantarea unui nu-
măr de 162 de arbori în locul acestora. 
162 este numărul arborilor tăiați în cadrul 
proiectului de reamenajare a parcului.

2. Îndepărtarea rocilor amplasate pe malul 
lacului și plantarea de sălcii în locul aces-
tor roci.

3. Suplimentarea locurilor de joacă și a băn-
cilor de agreement în parc.

4. Montarea unor toalete publice civilizate în 
parc, cu auto-spălare.

5. Repunerea în funcțiune a fântânii artezie-
ne și redarea în folosință a hidrobiciletelor 
pe lacul din parc.

Unii dintre primii semnatari ai petiției spun 
că „Parcul nostru ar fi trebuti să aibă în primul 
rând copaci și bănci, nu fiare și betoane!” și că 
„Sectorul 6 este văduvit de spațiul verde absolut 
necesar pentru o viață decentă.”

Grupul de inițiativă civică a apărut în pri-
ma jumătate a anului 2014, ca reacție la pro- 
iectul de reamenajare a Parcului Drumul Ta- 
berei și la amânările repetate în ce privește re-
deschiderea parcului. Parcul Drumul Taberei a 
fost închis pe o perioadă de 2 ani. Comunitatea 
civică există și pe Facebook: www.facebook.
com/SalvatiParculDrumulTaberei.

Unde ne simțim bine?
Târguri și evenimente
Balkanik Festival, ediția a V-a. Festival 
de muzică și cultură balcanică. Grădina 
Uranus și The Ark (str. Uranus nr. 144 
și nr. 150), 11–13 septembrie. 
Program: www.balkanikfestival.ro
Zilele Bucureștiului. 18–20 septembrie. 
Program: www.creart.ro
iMapp Bucharest. ediția a II-a. Spectacol 
multimedia de video-mapping pe Palatul 
Parlamentului; concert Parov Stelar. 
Piața Constituției, 19 septembrie.
Festivalul Internațional „George Enescu”. 
Ateneu, Sala Mare și Sala Mică a Palatului, 
Sala Radio, UNMB, Operă, Piața „George 
Enescu”, 30 august – 20 septembrie. 
Program: www.festivalenescu.ro
Festivalul „Bucureștii lui Caragiale”, 
ediția a IV-a. Festival de teatru în aer liber. 
Strada Franceză (lângă Muzeul de Istorie), 
La Conu’ Iancu (str. Mihail Georgescu 
nr. 24). 28 iunie – 22 septembrie. Intrarea 
liberă. Program: www.festivalcaragiale.ro
PLUM Festival. Festival boutique de 
muzică electronică. 25–26 septembrie. 
Program: www.plumfestival.ro

Expoziții
Pionierii automobilismului în București. 
Expoziție foto. Muzeul Municipiului 
București – Palatul Suțu, până pe 
20 septembrie
Observații astronomice. Palatul Voievodal 
Curtea Veche (lângă Hanul lui Manuc), 
miercurea și duminica între orele 11:00 și 
14:00; joia, vinerea și sâmbăta de la ora 
20:00.
Radiografia unei lumi dispărute. Sultana 
– Malu Roșu, o așezare preistorică de 
acum 6000 de ani. Muzeul Naţional de 
Istorie a României, până pe 31 decembrie

Muzică
Róisín Murphy. Arenele Romane, 
18 septembrie, ora 20:00
Joe Lynn Turner. Hard Rock Cafe (șos. 
Kiseleff nr. 32), 18 septembrie, ora 21:30
Ray Wilson – Genesis Classic. Cinema 
Patria, 1 octombrie, ora 19:30
Mihai Mărgineanu - Haimanalele și 
Doamna. Cinema Patria, 2 octombrie, 
ora 20:00
Pink Martini, Sala Palatului, 4 octombrie, 
ora 20:00

Comunitate
BikeFest - locul unde bicicliștii își dau 
întâlnire. Parcul Izvor, 12-13 septembrie
Vrem un oraș pentru oameni! Marș pe 
bicicletă, pentru promovarea transportului 
alternativ. Parcul Herăstrău (intrarea 
Charles de Gaulle), 19 septembrie, ora 14:30

Sport
4 PEDALE. Concurs de ciclism (MTB), 
ștafetă de 2. Pădurea Băneasa, 19 
septembrie. Înscrieri: www.ridersclub.ro
RUNFEST, ediția a IV-a. Alergare pe 
distanța de 5, 10 sau 20 km. Pădurea 
Băneasa, 20 septembrie. Informații și 
înscrieri: www.runfest.ro
Crosul Roz Casiopeea. Alergare pentru 
toate vârstele. Parcul Izvor, 26 septembrie. 
Informații și înscrieri: www.casiopeea.org
Duatlon și maraton „Tabere cu Suflet”. 
MTB și Trail running. Parcul Natural 
Comana, 26-27 septembrie. Informații și 
înscrieri: maraton.taberecusuflet.ro

Pentru parc
Cosmin Teodorescu

Copiii care fac curățenie
Teodor Pricop
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Cine suntem?
Suntem un grup de oameni care au înțeles că un oraș nu este doar un spațiu de locuit, ci spațiul 

vital al unei comunități. Este orașul nostru – fie natal, fie adoptiv – și ne interesează ce se întâmplă cu 
el și cu locuitorii lui. Inițiativa noastră este una 100% civică. Nu se află în spatele nostru niciun partid. 
Credem că, așa cum orice oraș are farmecul său, și urbea noastră este specială și generoasă cu noi 
dacă-i acordăm puțină atenție. Ca o casă mai mare ce ne este, suntem datori față de ea să o îngrijim 
și să o respectăm, iar când are nevoie de sprijinul nostru, să-i sărim în ajutor.

Dacă v-a plăcut ce ați citit și cum ne-am întâlnit, 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.

Contact
Cristian Ionescu
0722 668 159
christian_i_ionescu@yahoo.com


