
BUCUREŞTI
Ziarul cu care ne trezim

aţaenimidănuB

Anul IV   Nr. 5 (23)   |   București   |   septembrie 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!

SUMAR       ...da’ bun!

 Pagina 2: O șansă pentru oameni fără 
adăpost

 Pagina 3: Da, puteți deveni voluntar 
în spital!

 Pagina 4: Există soluții pentru blocajele 
din trafic! | Vecini de bloc

 Pagina 5: Festivalul Pakivalo. 
Construind Comunitatea Solidarității | 
Ce se ascunde în Casa Costa-Foru?

 Pagina 6: Asaltați de reclame

 Pagina 7: 10 zile pentru 10 ani | Știri

 Pagina 8: De ce să plătesc dacă e gratis?

Când vecinii se-ntâlnesc 
în grădina de la bloc...
Citiți un început de articol la pagina 4.

Foto: Ana Galbenu

ISSN: 2344 – 0295     ISSN-L: 2344 – 0295

Asociația Bună dimineața, București!
IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016

Raiffeisen Bank, Agenția Trapezului
Mențiune: „Donație ziar“

Contribuiți la foaia 
comunității cu 33 de lei, 

ca să ne citiți și luna care vine! 
Abonați-vă, dacă vă place!
Veți primi publicația noastră 
timp de 12 luni, la adresa 

de corespondență.

Abonament



2

Bu
nă

 d
im

in
ea

ţ
a
, B

uc
ur

eş
ti

!

Trăim înconjurați de povești – cu începuturi 
line sau abrupte, cu modulații jucăușe și sur-
prinzătoare, cu schimbări de situație și scena-
rii imprevizibile, cu întâlniri și alegeri; povești 
fericite cu traiectorii în ascensiune, povești tris-
te cu dureri și chin, dar cele mai multe rămân 
poveștile necitite, aflate sub privirea noastră îm-
păienjenită de prejudecăți.

Oamenii străzii își trăiesc poveștile înconjurați 
de mizerie, foame, frig, dependențe și deznă-
dejde. Dimineața, în timp ce noi ne îndreptăm 
spre serviciu, ei mișună pe străzi, îmbrăcați să-
răcăcios și murdar, uneori primesc un covrig 
la patiserie, alteori cerșesc o țigară. De obicei, 
trecătorii merg nepăsători mai departe, ghidați 
de gândul că acești oameni defavorizați sunt 
vinovați de situația în care se află. Noaptea, 
când noi ne retragem în așternuturi curate și 
calde, ei își găsesc refugiul sub un tobogan în 
parc, într-o scară de bloc sau o mașină părăsită. 

Îi vedem pe stradă, câteodată și în pre-
să, la televizor sau pe internet. Ne sunt de-
scrise situațiile lor în diferite lumini și umbre 
– neputința autorităților de a-i ajuta să se rein-
tegreze în societate, lipsa voinței lor de a duce 
o viață normală sau, dimpotrivă, lupta de a găsi 
un loc de muncă. Un alt reportaj ne arată cum 
oamenii străzii, îmbăiați și îmbrăcați în haine de 
designer, sunt întineriți artificial și transformați la 
suprafață. Însă, cine încearcă în mod real să-i 
ajute, să sape către adevărata problemă? 

Prin proiectul ReDevenim, susținut de 
Asociația Tineri pentru Tineri România, coordo-
natorul, Cosmin Dinu, și voluntarii își propun să 

facă o schimbare reală atât în rândul oamenilor 
fără adăpost, cât și în cel al privitorilor, oferin- 
du-le posibilitatea să ofere concret sprijin per-
soanelor vulnerabile. Totul a pornit de la cău-
tarea autentică a nevoilor și găsirea unor soluții 
potrivite, ținând cont că în București trăiesc pes-
te 5000 de persoane adulte fără adăpost, dintre 
care până la 75% sunt bărbați. 

ReDevenim înseamnă adăpost, sprijin 
emoțional și consiliere, interacțiune și socializare, 
obținerea unui loc de muncă și dobândirea unei 
vieți independente. În 2014, proiectul a primit ju-
mătate din bani printr-o sponsorizare de 7000 de 
dolari, iar cealaltă jumătate necesară desfășurării 
programului a fost strânsă de la donatori.  

În luna mai, a fost închiriat un apartament cu 
4 camere – spațiul în care au fost găzduite 10 
persoane, nu mai mult de 6 în același timp, din-
tre care 3 sunt încă în proiect. Beneficiarii sunt 
selectați în funcție de mai multe criterii: nu tre-
buie să aibă dependențe (alcool, droguri), să se 
regăsească în categoria de vârstă 18-45 de ani, 
să fie motivați să iasă prin muncă din situația 
defavorizată. Mai mult decât atât, recomandă-
rile vin din partea Samusocial, o asociație care 
întâmpină problemele persoanelor marginaliza-
te și care are o bază de date, un istoric și psi-
hologi care să evalueze disponibilitatea pentru 
schimbare. 

În acest apartament, bărbații primesc haine, 
mâncare, telefon și se bucură și de alte facilități, 
dar trebuie să respecte curățenia, să-i respec-
te pe colegii de apartament și pe vecini, să nu 
consume alcool și, cel mai important, să își gă-

sească un serviciu în cel mult 2 luni. Unul dintre 
beneficiari, când i-au fost prezentate regulile, a 
spus că își dorește foarte mult să doarmă... câ-
teva zile, pentru că nu mai dormise de mult timp 
într-o casă. Surprinzător, unii oameni fără adă-
post au deja un loc de muncă, iar acestora li 
se acordă prioritate în proiect. Dacă vă întrebați 
cum este posibil, cum cineva merge la muncă 
fără să aibă unde să doarmă și unde să se spe-
le, răspunsul este tulburător: cu un prosop îm-
bibat cu apă și săpun se spală într-o toaletă din 
mall, iar cu altul uscat se șterge pentru a fi curat 
și prezentabil la serviciu.

Nu sunt singuri în acest proces de acomo-
dare și reintegrare. Fiecare are un mentor cu 
care se întâlnește o dată pe săptămână, timp 
de 2 ore, în care este sfătuit și îndrumat, dar, 
mai ales, un mentor care creează un context 
sănătos și un cadru potrivit, firesc, de socializa-
re, așa cum noi toți avem când ieșim cu priete-
nii. Însă, câteodată vechile legături și obiceiuri 
sunt greu de îndepărtat din rutina zilnică, iar unii 

dintre beneficiari au fost excluși din program din 
cauză că au consumat alcool în locuință sau 
pentru că au venit în apartament sub influența 
alcoolului. 

Mulți dintre oamenii fără adăpost duc aceas-
tă luptă pentru supraviețuire timp îndelungat, 
unii chiar în stradă s-au născut, alții au avut 
până la un punct o viață cum avem cei mai mulți 
dintre noi, dar ceva s-a întâmplat și existența 
lor a luat o întorsătură nefericită. Cosmin, co-
ordonatorul proiectului, susține că șansele de 
readaptare și dorința de a recâștiga un sta-
tut social apar printre cei care, odată ajunși în 
apartamentul pus la dispoziție prin proiect, re-
simt gustul vieții așezate și își propun să trea-
că de la lupta pentru supraviețuire la bucuria 
de a trăi.

Timp de multe luni de la inițierea proiectului, 
oamenii au venit și au plecat – unii au ales să 
se reîntoarcă pe străzi, în mizerie și fără viitor, 
alții s-au străduit să devină independenți. Acum 
lucrează în diferite locuri: la firme de pază, la o 
spălătorie auto. Cel mai ambițios este ajutor de 
bucătar la un hotel de lux din capitală. Nu toți 
au fost tratați cu respect – unii dintre angajatori 
au profitat de dorința de a munci și i-au ținut 12 
ore/zi, fără să-i plătească suplimentar, alții le-au 
spus la sfârșitul lunii că nu-i pot recompensa. 
Una dintre nevoile actuale este obținerea unui 
loc de muncă, așa că orice ofertă de muncă 
onestă de la dvs. este binevenită.

Ar fi dificilă evaluarea progresului, având în 
vedere că în centrul discuției se află viețile unor 
oameni care încearcă să-și schimbe complet 
optica prin care privesc viitorul și sistemul de 
valori în funcție de care fac următoarele alegeri. 
Totuși, inițiativa de a crea un astfel de program, 
cu motivație puternică și soluții practice, meri-
tă sprijinul și încurajarea noastră. Cei care își 
doresc să ajute pot contribui prin dăruirea unor 
obiecte de uz casnic, rafturi, mobilier de depozi-
tare sau orice ar fi de folos într-o casă.

ReDevenim înseamnă adăpost, sprijin emoțional 
și consiliere, interacțiune și socializare, 

obținerea unui loc de muncă și 
dobândirea unei vieți independente.

Asociația Tineri Pentru Tineri 
România
Coordonator proiect: Cosmin Dinu
Telefon: 0723 935 088
E-mail: redevenim@gmail.com

O șansă pentru oameni fără adăpost
Teodora Gabriela Vătafu

 ■ Undă verde pentru modernizarea cine-
matografului „Favorit“

La începutul lunii august a fost semnat 
procesul verbal de predare-primire a clădi-
rii cinematografului „Favorit“ dintre RADEF 
RomâniaFilm (instituție aflată în subordinea 
Ministerului Culturii) și Primăria Sectorului 6. 
Actul rezolvă un blocaj birocratic, în urma că-
ruia fostul cinematograf ajunsese într-o stare 
avansată de degradare, și permite autorității 
locale să pună în practică proiectul care ar 
putea transforma cinematograful din Drumul 
Taberei într-un adevărat „mall cultural“.

Proiectul, datând din 2010, include o sală 
de spectacole „versatilă“ pentru teatru, cine-
ma și concerte (700 de locuri) și o scenă de 
120 de metri pătrați, cu lojă pentru orches-
tră, potrivit publicației online B365.ro. De 

asemenea, Centrul Cultural Favorit ar urma 
să aibă o sală de lectură-bibliotecă, cu ac-
ces liber la raft, două săli multifuncționale de 
conferințe, cu capacitatea de 50 de locuri fie-
care și mai multe zone de alimentație publică 
cu bar și cafenea. Foaierul sălii de spectacol 
se va desfășura pe o suprafață de 450 de me-
tri pătrați, iar transportul vizitatorilor la etajele 
superioare va fi făcut cu liftul. Pereții amovi-
bili (mișcători) vor permite organizatorilor să 
dimensioneze sălile în funcție de necesitățile 
clienților, astfel încât, la spectacolele de mare 
anvergură, să fie suplimentat numărul de lo-
curi. În plus, construcția va fi prevăzută cu 
adăpost de apărare civilă, la subsol.

Costurile pentru noua formă a cinemato-
grafului „Favorit" erau estimate la circa 8 mi-
lioane de euro, la data aprobării proiectului.

Foto: Ana Galbenu
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BDB!: De unde v-a venit ideea și cum ați 
reușit să demarați proiectul „Voluntar în 
spital“?

Raluca Tănase: Dorința de sprijinire a paci- 
enților s-a transformat într-o inițiativă persona-
lă. Cum ne place nouă să spunem: „Voluntar 
în spital“ este o inițiativă din comunitate pen-
tru comunitate, prin care încurajăm mobilizarea 
membrilor societății și invităm la activități de vo-
luntariat ce se potrivesc oricui, mai ales acelor 
persoane care consideră că schimbarea în bine 
presupune un act de curaj ce le aparține.

Încă de la început, programul a fost susținut 
din donațiile mele și ale prietenilor. Cu timpul au 
mai apărut persoane care au dorit să ne aju-
te, însă întodeauna fondurile au fost doar cât să 
ne țină pe linia de plutire. Este greu, dar ne-am 
asumat această misiune. Ar fi păcat să renun- 
țăm sau să nu protejăm cât mai bine munca atâ-
tor oameni: peste 250 de voluntari/susținători, 
care de la înființare au donat peste 19.000 de 
ore copiilor spitalizați (peste 21.000).

Nu a fost dificil să încep, fiindcă aveam în 
minte de foarte mulți ani, foarte bine trasat, 
acest concept. A fost dificil să îl susțin și, trebu-
ie să recunosc, la început, am fost singurul vo-
luntar. Și a meritat. A meritat sacrificiile și timpul 
petrecut în beneficiul copiilor. Îmi dau seama de 
asta cu atât mai mult acum, când văd rezultate-
le: zâmbetele neprețuite de pe fețele celor pes-
te 2000 de copiii cu care lucrăm lunar, mesajele 
părinților, încurajările cadrelor medicale și scri-
sorile de mulțumire primite de la foști voluntari. 
Așadar, recunoaștem cu mândrie că „Voluntar 
în spital“ este o rețea de sensibilizare, de sprijin 
și de activitate care a transformat viața și atitu-
dinea multor oameni.

BDB!: Cum poți ajunge voluntar? Ce 
condiții trebuie îndeplinite și ce calități tre-
buie să ai pentru a putea participa în acest 
program? Ce face un voluntar?

R.T.: Nu suntem niciodată suficient de mulți 
pentru câte zâmbete dorim să desenăm pe 
chipurile copiilor spitalizați. Prin urmare, cău-
tăm periodic voluntari. Credem cu tărie că ei 
pot aduce îmbunătățiri reale în viețile copiilor, 
familiilor și personalului din Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii „M.S. Curie“ și din Centrul 
de Recuperare „N. Robănescu“ din București.

Voluntarii lucrează în cele două centre și 
desfășoară activități de terapie prin joc, terapie 
ocupațională sau prin artă, suport emoțional, 
storytelling (n.r. povestire) chiar la marginea 

patului micilor pacienți sau în sălile amenajate 
de noi în spital.

Cei interesați trebuie să fi împlinit vârsta de 
16 ani, să își asume un program de voluntari-
at regulat, ideal de la 4 la 6 ore pe săptămană, 
să pună la dispoziție două recomandări scrise, 
cazier și adeverință medicală (apt pentru volun-
tariat într-o instituție publică) și acordul scris al 
părinților (în cazul voluntarilor minori). Ținem 
foarte mult ca voluntarii noștrii să respecte rigo-
rile și regulile de conduită specifice programu-
lui nostru și spitalului. De asemenea, punem un 
mare accent pe seriozitate, punctualitate, fideli-
tate și implicare activă în program.

BDB!: Câți voluntari sunt înscriși în pro-
gram? 

R.T.: În prezent lucrăm cu peste 100 de oa-
meni activi, care oferă din timpul lor liber, și re-
crutăm permanent voluntari pentru modulul 

III: toamnă – iarnă 2015. Voluntarii vor activa 
în perioada 11 septembrie – 15 ianuarie, cu o 
frecvență de 5 ore pe săptămână.

BDB!: A existat interes pentru ca proiec-
tul să fie extins la nivel național sau multi-
plicat? 

R.T.: Programul poate fi multiplicat. Am fost 
solicitați și de alte spitale, pentru a ne extinde și 
am fost invitați să derulăm parteneriate cu alte 
instituții medicale. Cât despre alte ONG-uri sau 
persoane private, care doresc să inițieze astfel 
de programe, vă mărturisim că ne-ar plăcea să 
ne contacteze și să le oferim consiliere și suport 
într-un cadru legal. 

BDB!: Cum funcționează conceptul „Joy 
Jars“ în România? Cum pot ajunge acestea 
la copii și cum putem contribui?

R.T.: „Joy Jars“ este o idee pe cât de sim-
plă, pe atât de eficientă. Un borcan plin ochi 
cu bucurie, inspirat de o fetiță răpusă de can-
cer, al cărei crez era că dragostea îndesată 
într-un borcan, poate fi un remediu extraordinar 
(Jessie Rees și ale sale „Joy Jars“) în lupta co-
piilor cu bolile necruțătoare. Mesajul „Joy Jars“ 
(n.r. „Borcănașele cu Veselie“) este „NEGU“ – 
„Never Ever Give Up“, adică „Nu renunța nicio-
dată“. Am adoptat conceptul și, în luna februarie 

2014, am dăruit primele 25 de „Joy Jars“ copi-
ilor internați în secția de Oncologie a Spitalului 
de Urgență pentru Copii „M.S. Curie“. Am con-
tinuat de Paști și de Crăciun. Am donat în total 
330 de borcănașe.

Conceptul „Joy Jars“ s-a potrivit de minune 
cu o schimbare pe care o gândisem: luasem 
decizia de a renunța la obișnuitele pungi de ca-
douri așezate timid lângă perna copilului spitali-
zat. În plus, mereu am susținut ideile frumoase 
ce pot face copiii (bolnavi) mai fericiți... și am 
crezut că în numele binelui... ideile bune trebuie 
copiate („Pay it Forward“).

BDB!: Cui se adresează Campania „Joy 
Jars“?

R.T.: Visul nostru este să ajungem la cât mai 
mulți copii care trec prin momente dificile, trata-
mente de durată, operații grele, și care, cu aju-
torul darurilor noastre pot face față, mai ușor, 

traumelor provocate de spitalizări prelungite, 
intervenții complicate sau tratamente invazive. 
În 2014, am reușit să ajungem în saloanele co-
piilor internați la Spitalul „M.S. Curie“ (Secțiile: 
Oncologie, Cardiologie, Ortopedie Pediatrică, 
Chirurgie I și II) și la Centrul Național Medical 
de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „N. Robă- 
nescu“. Suntem, de atunci, prezenți zilnic și în-
cercăm, cu ajutorul „supervoluntarilor“, să de-
senăm zâmbete pe fețele micilor pacienți, să 
spunem o vorbă bună părinților sau să dăm o 
clipă de răgaz personalului medical. 

Motto-ul nostru este „Fapte bune mereu, 
nu doar ocazional“. Dacă ceea ce facem vi se 
pare interesant, de folos sau cel puțin „tentant“, 
vă invităm, cu drag, să deveniți personaje ale 
poveștii „Joy Jars“ România!

În spitalele din România sunt prezenți 
prea puțini voluntari dedicați domeniului 
medical. De aceea, de doi ani de zile, 
scopul proiectului „Voluntar în spital“ 
este acela de a transforma centrele 
medicale, din medii tradiționale sterile, 
reci și care stârnesc teamă, în locuri 
primitoare, calde, lipsite de amenințări, 
în care oamenii își găsesc vindecarea.

Da, puteți deveni voluntar în spital!
Ana Galbenu

Asociația de Medicină 
pentru Sănătate Publică
Tel.: 0737 347 883 
Email: amspcharity@gmail.com 
           ralukae_tanase@yahoo.com 
www.facebook.com/Voluntarinspital 
https://voluntarinspital.wordpress.com

Foto: Voluntar în spital
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D
upă ’89, în București, numărul pose-
sorilor de autovehicule a început să 
crească. Parcările auto s-au umplut. 
Apoi, străzile. Trotuarele. Spațiile ver-
zi. Trecerile pentru pietoni. Stațiile 
RATB. Acum, mașinile au mai multe 

drepturi decât oamenii.
În încercarea de a „fluidiza traficul“, admi- 

nistrațiile locale au îngustat trotuarele, pentru a 
face loc mai multor mașini. Au betonat spațiul 
verde. Au construit pasaje și au lărgit străzi. 
Au planificat și aprobat autostrăzi suspenda-
te. Dar, nimic din ce au făcut nu a dat rezulta-
tele scontate. Din contră, traficul a crescut. La 
fel și blocajele. În 2014, măsurătorile compani-
ei TomTom, specializată în sisteme de navigație, 
au demonstrat că Bucureștiul a ajuns cel mai 
congestionat oraș european. Nu este o întâm-
plare. Congestiile au apărut tocmai ca urmare 
a măsurilor de „fluidizare a traficului“. Într-o eră 
a informației, funcționarii bucureșteni au ignorat 
ceea ce experții din toată lumea știau încă din 
anii ’70.

În urmă cu aproximativ jumătate de secol, a 
fost enunțată teorema inducerii traficului, care 
spune că, în zona urbană, construirea unui 
nou drum este un stimulent pentru creșterea 
traficului. Mai simplu spus, mai multe străzi 
înseamnă mult mai multe mașini.

De atunci, măsurile de creștere a „fluidiză-
rii traficului“ au fost înlocuite de măsurile pen-
tru „dezvoltarea mobilității urbane“. Bucureștiul 
este probabil ultima capitală din lume unde 
administrația încă mai încearcă să „fluidize-
ze traficul“. Până și administrația Moscovei, un 
oraș unde nu te-ai aștepta să se adopte măsuri 

potrivite nevoilor oamenilor, a adus cei mai buni 
experți vienezi pentru a construi o rețea de pis-
te pentru biciclete care să ajute la „dezvoltarea 
mobilității urbane“.

Așadar, care sunt diferențele dintre planifica-
rea de stil vechi, care punea accent pe „fluidi-
zarea traficului“ și planificarea mobilității urbane 
durabile, care pune accent pe nevoile oameni-
lor?

La mijlocul secolului trecut, când blocajele ru-
tiere deveniseră o obișnuință în marile aglome-
rări urbane, nevoile cotidiene de deplasare ale 
locuitorilor se puteau rezuma astfel: 

„Trebuie să ne deplasăm repede cu mașina, 
de acasă la locul de muncă.“ 

Acesta era și motivul pentru care se punea 
accent pe „fluidizarea traficului“. Apoi, când s-a 
înțeles că resursele financiare și suprafețele 
drumurilor sunt limitate, atenția s-a concentrat 
doar pe nevoile oamenilor: 

„Trebuie să ne deplasăm repede, cu mașina 
de acasă la locul de muncă.“

Sunt nevoile de deplasare ale bucureștenilor 
diferite de cele ale locuitorilor altor orașe ? 

Din toamna lui 2014, o echipă de experți stră-
ini și români lucrează la realizarea Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București-
Ilfov. S-au realizat studii și măsurători, s-au cer-
cetat documente, s-a analizat infrastructura. 

Așa am aflat că, în București, 83% dintre de-
plasări sunt mai scurte de 10 km. În termeni de 
mobilitate urbană, înseamnă că, în majoritatea 
cazurilor, s-ar putea utiliza bicicleta. Tot studiile 
au arătat că 45% dintre călătoriile din București 
s-ar putea realiza pe jos, fiind mai scurte de 3 
km. Însă, pentru ca oamenii să poată parcurge 

astfel de distanțe, cu bicicleta sau pe jos, este 
necesar să existe o infrastructură funcțională, 
dedicată pietonilor și bicicliștilor.

Doar 8% dintre șoferi își plătesc locul de par-
care în București. Faptul că 92% dintre șoferi 
parchează gratuit, este un puternic imbold pen-
tru aceștia de a utiliza nechibzuit mașina. 20% 
dintre șoferi au afirmat că ar renunța la utilizarea 
mașinii în oraș, dacă ar trebui să plătească 5 lei/
oră pentru locul de parcare.

Și realizarea de benzi dedicate transportu-
lui public, care să crească viteza de deplasa-
re a acestor vehicule, ar putea descongestiona 
traficul și elimina blocajele. 24% dintre șoferi ar 
renunța la mașini, dacă transportul public le-ar 
permite să ajungă cu 20 de minute mai devre-
me la destinație.

De precizat că, la orele de vârf, pe une-
le tronsoane din Capitală, viteza de deplasa-
re cu mașina scade la viteza mersului pe jos. 
Iar programul de simulare a traficului a calculat 
că situația se va agrava continuu, dacă se con-
tinuă actuala politică de „fluidizare a traficului“. 
Așadar, dacă mai auziți pe cineva că propune 
proiecte de „fluidizare a traficului“, înseamnă că 
e o persoană neinformată, care nu știe că lucru-
rile au evoluat în ultima jumătate de secol.

În luna septembrie 2015, Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă București‒Ilfov va fi în dezba-
tere publică, oricine putând propune îmbunătățiri 
sau aduce corecturi. Apoi, la finalul dezbaterii, 
va fi ales un scenariu care va fi dezvoltat, ur-
mând să se propună seturi de măsuri pe termen 
scurt (un an), mediu (5 ani) și lung (15 ani). 

Așadar, în lunile septembrie–octombrie 2015, 
atenția tuturor celor care locuiesc în București și 
Ilfov trebuie să se îndrepte spre dezbaterile pe 
tema PMUD. De menționat că respectarea mă-
surilor propuse este obligatorie. Conform Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, actualizată în iulie 2013,  Planul de 
Mobilitate Urbană  (PMU) reprezintă  instrumen-
tul de planificare strategică teritorială prin care 
sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților 
din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de 
mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și 
mărfurilor.

În București există zone protejate (zone-
le istorice cu valoare culturală sunt declarate 
prin lege „protejate“). Înseamnă oare că re-
stul orașului e „neprotejat“? Cine și cum are 
grijă, „protejează“, zonele în care locuiesc cei 
mai mulți dintre cetățeni?

Bucureștenii nu se simt reprezentați și 
sprijiniți de administrație, privind cum calita-
tea mediului și a locuirii se degradează zilnic: 
îndesirea clădirilor pe parcele retrocedate, 
regulamente de construire nerespectate, dis-
trugerea spațiilor verzi și, nu în ultimul rând, 
lipsa de informare și consultare a cetățenilor 
cu privire la viitorul locului în care trăiesc.

Vecinii din câteva blocuri de pe Șoseaua 
Giurgiului nr. 164 s-au întâlnit în luna august, 
seara, în grădina care odinioară era locul 

lor de recreere, discuții, joacă pentru copii. 
Reprezenta o extensie a casei, prin care își 
„protejau“ dreptul la o locuire de calitate. 

Grădina, împreună cu o zonă mai largă, 
inclusiv blocurile, se află între sectoarele 4 și 
5. Primăriile își dispută în tribunal limita admi-
nistrativă, fără a informa și consulta cetățenii 
și fără o analiză a coerenței urbanistice a lo-
cului. Problemele curente de administrare 
sunt pasate arbitrar de la o primărie la alta. 
Însă cine e „descurcăreț“ cere autorizație de 
la Primăria Municipiului București, care auto-
rizează fără să-i pese prea mult de situația 
concretă din teren.

Întâlnirile organizate în cadrul Anualei de 
Arhitectură, București 2015 au avut ca scop 
discutarea unor idei de rezolvare a proble-
melor curente, soluții care pot fi puse în prac-
tică fără ajutor din partea autorităților, lucruri 
mici care, adunate, pot îmbunătăți calitatea 
locului. Vă invităm să trimiteți propunerile și 
ideile pe adresa Filialei București a Ordinului 
Arhitecților. Ele sunt adunate pe toată dura-
ta Anualei de Arhitectură, pentru a le expu-
ne autorităților, în Raportul pentru București 
2015: oarbuc@rdsmail.ro. Rezultatele întâl-
nirilor vor fi prezentate în numărul viitor.

Vecini de bloc
Raluca Munteanu

OPTAR
Site web: http://optar.ro
www.facebook.com/optar.ro

Există soluții pentru blocajele din trafic!
Marian Ivan, membru fondator al OPTAR (Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România)

Foto: Raluca Munteanu

Foto: Ana Galbenu
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Ce se ascunde în 
Casa Costa-Foru?
Teodora Gabriela Vătafu

În spatele unei uși masive și a unui bal-
con distins, putem redescoperi amintirea 
unei case de epocă, frânturile de istorie, 
misterele și tablourile unei familii. Cinci ti-
neri își unesc forțele să deschidă ușile 
unei case vechi și să o reînsuflețească 
prin evenimente culturale destinate căută-
torilor de povești urbane. 

Inițiatorii proiectului pilot „Fațadele sunt 
ale comunității“, organizat cu sprijinul 
Ordinului Arhitecților din România – filiala 
București și al Asociației Arché, își propun 
să exploreze interiorul Casei Costa-Foru 
și să-l transforme într-un spațiu socio-cul-
tural alternativ bucureștean.  

Gheorghe Costa-Foru a fost ministru 
de externe și primul rector al Universității 
din București, iar fiul său, Constantin, împre-
ună cu soția Maria (născută Paspatti), a 
construit, la începutul secolului al XX-lea 
casa din Aleea Mitropoliei nr. 7. Cămin 
pentru copii și urmași, loc pentru serate 
și schimburi de idei, spiritul casei a par-
curs un drum întortocheat, cu suișuri și 
coborâșuri, prin istorie.

Lucian Bărăitaru, fondatorul proiectului 
DincoloDeFațade, a descoperit că aceas-
tă casă nu mai este locuită de o vreme în-
delungată, așa că s-a gândit să-i redea 
efervescența culturală în circuitul urban, 
ca parte a Anualei de Arhitectură 2015. 
Lucian și prietenii săi, care lucrează în do-
menii diferite, s-au întâlnit în timpul liber 
pentru a face curățenie și pentru a pregăti 
clădirea să primească oaspeți.

În perioada 17 septembrie – 15 octom-
brie, veți putea păși în universul Casei 
Costa-Foru pentru a admira scara splen-
didă spre etaj, șemineul ornamentat din 
salon, ușile igienizate, unele repictate, și 
ferestrele largi, luminoase. Mai mult de-
cât atât, vă invităm la un festin cultural: 
expoziții de fotografie, tururi în vecinăta-
tea casei, seri de teatru și muzică, ateliere 
și conferințe. Împreună trecem dincolo de 
fațade și construim o comunitate. 

Foto: Dincolo de fațade

Î
n zilele de  6, 7 și 8 august, comunitatea 
„Giulești Sârbi“ din sectorul 6 al capita-
lei a fost în sărbătoare. Aflat deja la cea 
de-a doua ediție, Festivalul Solidarității 
Pakivalo a adus din nou în inima cartie-
rului cultura și influențele romani.

O punte între minoritari și majoritari, copii 
și adulți, săraci și bogați, artiști și spectatori, 
Festivalul Solidarității Pakivalo este expresie 
a filosofiei sociologului rom Nicolae Gheorghe 
(1946–2013), în cinstea căruia, an de an, Aso- 
ciația Romano ButiQ și partenerii săi organi-
zează un festival al relațiilor intercomunitare. 

Prin diferite activități precum dezbateri, ate-
liere meșteșugărești, proiecții de film, spec-
tacole de teatru, ateliere de pictură și bricolaj, 
demonstrații de street dance, expoziții de fo-
tografie și concerte, Festivalul Pakivalo a fost 
spațiul unde trei zile, solidaritatea, încrederea și 
prietenia au fost experimentate și s-au manifes-
tat în spiritul Pakiv-ului, care în limba romani re-
prezintă un pact de loialitate, încredere și cinste 
între persoane.

În cadrul festivalului a avut loc și atelierul 
despre locuire în Giulești, eveniment ce a fost 
parte a Anualei de Arhitectură 2015 cu tema 
„Construind Comunitatea“. Întâlnirea a reu-
nit cetățeni, reprezentanți ai autorităților locale 
și ai unor asociații, precum și arhitecți, cu toții 
interesați de modalitățile de soluționare a pro-
blemelor cu care locuitorii din zonă se confruntă.

Anul acesta, pe scena din spatele Muzeului 
Culturii Romilor au concertat: Impex (ex Steaua 
de Mare), The Zuralia Ochestra, Marian Mexi- 
canu, Romano ButiQ, Orchestra Mahala Rai 
Banda, Taraful Leonard Iordache și Neluța 
Neagu, Kaloome, precum și Amphitheatrrom, 
care au pus în scenă un spectacol de teatru în 
limba romani și o piesă de teatru pentru copii. 

De asemenea, cei care au trecut pragul 
Muzeului Culturii Romilor în cele trei zile ale eve-
nimentului au aflat mai multe despre sociologul 

rom Nicolae Gheorghe, parcurgând expoziția 
ce i-a fost dedicată.

O reparație istorică
În ultima zi a festivalului, în prezența mai mul-

tor supraviețuitori romi ai deportărilor în Trans- 
nistria, a fost dezvelit Monumentul Holocaustu- 
lui Romilor, primul monument dedicat memori-
ei victimelor rome, deportate și exterminate în 
Transnistria și la Auschwitz – Birkenau în peri-
oada 1940 – 1944.

Roata Istoriei și aspirația 
spre Lumină și Libertate

Monumentul a fost construit în jurul simbo-
lului solar al roții cu douăsprezece spițe, care 
semnifică un binecunoscut arhetip spiritual 
rom al Libertății, ca spațiu și timp în mișcare. 
Aspirația spre Lumină și Libertate a „roții istori-
ei“, valoare consacrată a culturii rome, este simi-
lară cu idealul european al libertății de circulație, 
transnaționalismului și transfrontalierității. Lan- 
țurile de la baza monumentului semnifică ame- 
nințarea captivității mentale și fizice, când întu-
nericul acoperă lumina.

Monumentul, realizat prin grija lui Damian 
Drăghici, cu sprijinul Fundației Bright Light și 
al Centrului Romilor pentru Intervenție Socială 
și Studii – Romani CRISS, se află în incinta 
Muzeului Culturii Romilor (Drumul Săbăreni 
nr. 101-125), dorința inițiatorilor fiind de a-l 
amplasa în perioada imediat următoare într-
un parc sau piațetă publică, pentru o cât mai 
mare expunere în rândul cetățenilor.

Festivalul Pakivalo. Construind 
Comunitatea Solidarității
Autor: Andreea Pătru

Foto: Maria Cârstea
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Publicitatea este reglementată (cadrul gene- 
ral) de Legea nr. 185/2013. La nivelul Bucureștiu- 
lui este în vigoare un „Regulament pentru auto-
rizarea, construirea și amplasarea firmelor și re-
clamelor publicitare“.

În materialul din numărul trecut am abordat 
principalele reguli de amplasare, aprobare a publi- 
cității din perspectiva asociațiilor de proprietari, a 
oportunităților pentru acestea, dar și a drepturilor 
și obligațiilor ce le revin parților implicate în aceas-
tă relație.

Legea distinge între ceea ce numește publici-
tatea firmelor (orice inscripție, formă sau imagi-
ne atașată unei clădiri, cu referire la un operator 
economic sau la o activitate care se desfășoară în 
interiorul clădirii, și pe care am abordat-o în numă-
rul trecut) și amplasarea panourilor publicitare, a 
ecranelor și publicității luminoase.

Publicitatea în spațiul public a celei din urmă 
categorii urmează un set de reguli care vizează 
protejarea interesului public, în general, din care 
amintim:

Reguli generale privind publicitatea:
 Aprobarea executării lucrărilor pentru ampla-

sarea mijloacelor de publicitate se realizează prin 
autorizația de construire, emisă în condițiile Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții.
 La emiterea autorizației de construire, emiten-

tul va include în mod obligatoriu precizări privind 
obligațiile care decurg din caracterul provizoriu și 
durata de existență limitată a mijlocului de publi-
citate autorizat, inclusiv precizări privind termenul 
de încetare a funcționării acestuia.
 Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi 

montate astfel încât să nu împiedice circulația ru-
tieră și/sau pietonală, ori accesul pietonal și/sau 
al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi.

 Panourile publicitare, indiferent de tipul de 
proprietate pe care au fost montate, vor fi ampla-
sate astfel încât proiecția la sol a acestora să fie 
în totalitate în interiorul proprietății pe care au fost 
autorizate.

Pe străzile de categoria I, II și III, conform cla-
sificării prevăzute de legislația în vigoare privind 
regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publi-
citare în următoarele condiții:
 la distanță de minimum 4,00 m față de limi-

ta carosabilului, în cazul în care nu există trotuar;
 la distanță de minimum 1,00 m față de limita 

dinspre carosabil a spațiului verde de pe trotuar, 
fără a împiedica circulația pietonilor;
 la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru 

panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp 
per față.
 Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu 

suprafața maximă de 2,20 mp se amplasează la o 
distanță de cel puțin 25,00 m între panouri.
 Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu 

suprafața maximă de 12,00 mp, se amplasează la 
o distanță de cel puțin 50,00 m între panouri.
 În situația în care ansamblul de mijloace de 

publicitate este constituit dintr-o succesiune de pa-
nouri publicitare, de diferite dimensiuni, dispuse în 
orice combinație, distanța dintre panouri va fi de 
minimum 50,00 m.
 Panourile și ecranele publicitare amplasate 

pe sol, în intravilanul localităților, vor avea urmă-
toarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, 
respectiv 4,00 x 3,00 m.

În privința mobilierului urban, legea instituie ur-
mătoarele reguli: 
 Pot fi utilizate ca suport publicitar următoare-

le tipuri de mobilier urban: adăposturile destinate 
publicului/stațiile de autobuz, chioșcurile de ziare 
și alte chioșcuri cu activități comerciale, coloanele 
port-afiș, cabinele telefonice și altele asemenea, 
cu respectarea prevederilor Regulamentului local 
privind amplasarea mijloacelor de publicitate.
 Adăposturile destinate publicului și stațiile de 

autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pen-
tru panouri unitare de maximum 2,20 mp; în cazul 
în care sunt amplasate mai multe panouri sau pa-
nouri cu două fețe utile, suprafața totală de publici-
tate nu va depăși 4,50 mp.
 Chioșcurile de ziare și alte chioșcuri cu 

activități comerciale pot fi utilizate ca suport de 
publicitate pentru panouri cu suprafața unitară de 
maximum 2,00 mp; în cazul în care sunt amplasa-
te mai multe panouri, suprafața totală de publicita-
te pentru un chioșc nu va depăși 6,00 mp.

Legea interzice amplasarea mijloacelor de pu-
blicitate în următoarele situații:
 în spații verzi cu caracter ornamental sau cu 

valoare deosebită;
 în locurile de joacă sau în locurile de odihnă 

situate în zona blocurilor de locuințe colective;
 pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților 

administrației publice locale și centrale, precum și 
ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care 
anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul 
sediilor;
 pe arbori;
 pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, 

indiferent de categoria acestora;
 pe obiectele de artă monumentală și pe mo-

numentele de for public;

 pe monumentele istorice, cu excepția firmelor 
care anunță activitatea ce se desfășoară în interi-
orul clădirii și a mesh-urilor amplasate pe perioa-
da efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, 
în condițiile prezentei legi;
 pe clădirile aflate în stare avansată de deteri-

orare, în situația în care amplasarea mijlocului de 
publicitate afectează structura de rezistență și/sau 
stabilitatea și integritatea elementelor constructive 
și decorative ale anvelopei clădirii;
 în incinta și pe elementele de împrejmuire a 

cimitirelor, a lăcașurilor de cult, a scuarurilor, a par-
curilor și grădinilor publice;
 în zonele în care a fost restricționată sau in-

terzisă publicitatea prin Regulamentul local privind 
amplasarea mijloacelor de publicitate;
 în interiorul intersecțiilor și al sensurilor girato-

rii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și 
semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea 
în condiții normale a traficului ar putea fi pertur-
bată;
 pe parapetele și/sau pereții pasajelor rutiere 

subterane și supraterane ori sub poduri;
 pe stâlpii de susținere a elementelor de sem-

nalizare rutieră sau de circulație;
 în zona de protecție a autostrăzilor;
 pe lucrările de artă care traversează drumul, 

pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții in-
dependente autoportante în traversarea drumului;
 pe suprafețele vitrate ale clădirilor.
 pe mijloacele de publicitate sonoră care pot 

tulbura liniștea publică, cu excepția vehiculelor pu-
blicitare utilizate în condițiile prezentei legi.
 pe mijloacele publicitare care prin formă, 

conținut, dimensiuni și culori în combinații specifi-
ce pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare 
rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, pre-
cum și a indicatoarelor de orientare și informare.

Controlul de stat privind respectarea aplică-
rii prevederilor prezentei legi pentru amplasarea 
mijloacelor de publicitate, precum și nerespecta-
rea de către autoritatea publică locală a obligațiilor 
ce îi revin în aplicarea prevederilor prezentei 
legi, se exercită de către Inspectoratul de Stat în 
Construcții.

avocatalinpaidiu.ro

Asaltați de reclame
Alin Paidiu

Inspectoratul de Stat 
în Construcții, București 
Telefoane: 021 330 10 01, 021 330 13 28,
E-mail: bucuresti-ilfov@isc-web.ro
Site web: www.isc-web.ro/content/judet BI.html

Magazinul „Chimic“ 
De fapt era o prăvălie, dar a statului. Că așa era atunci, mai 
toate magazinele erau de stat. Statul comunist. Aici deja unii 
dintre dvs. vor strâmba din nas, fie pro, fie contra. Treaba e... 
vă mai amintiți ce cumpărați de la „Chimic“? 
Zona Lipscani 
E în buricul târgului și arată jalnic. O minte creativă ar crea 
ceva șic. Doar e vechea zonă negustorească a Bucureștilor!

De fapt, de drept

Foto: Teodor Pricop
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Sub sloganul „Anim’est e tradiție“, a ze-
cea ediție a festivalului internațional de film de 
animație promite să aducă în București, în pe-
rioada 2–11 octombrie 2015, o serie de proiecții 
speciale și petreceri cu temă muzicală pentru 
iubitorii de animație de toate vârstele. Nu vor 
lipsi filmele și atelierele pentru cei mici, din ca-
drul secțiunii Minimest, cât și două nopți de 
animație bizară și de groază, destinate exclu-
siv adulților.

Festivalul va fi deschis vineri, 2 octombrie, cu 
proiecția docu-dramei „Muntele magic“ (Cine- 
ma „Studio“, ora 20:00), în regia Ancăi Damian, 
doar al doilea lungmetraj de animație românesc 
din era postcomunistă (primul este „Crulic – 
drumul spre dincolo“, poartă semnătura acele- 
iași regizoare și a deschis ediția din 2011 a 
Anim’est). Filmul este un omagiu adus lui Adam 
Jacek Winkler, refugiat politic la Paris, un an-
ticomunist ce a luptat de partea mujahedini-
lor în războiul împotriva armatei sovietice din 
anii ’80. Pelicula a fost realizată folosind un an-
samblu de tehnici vizuale și fotografii, schițe și 
filme din arhiva personală a artistului, fotogra-
fului și alpinistului polonez. Proiecția va fi pre-
cedată de un recital al violonistului Alexander 
Bălănescu, cel care semnează muzica origi-
nală de pe coloana sonoră a documentarului. 
O a doua proiecție a filmului este programată 
sâmbătă, 10 octombrie, ora 22:00, la Cinema 
„Elvira Popescu“.

În competiție pentru marele trofeu Anim’est 
2015 sunt 5 lungmetraje deja câștigătoare ale 
unor festivaluri de profil, iar la categoria scurt-
metrajelor au fost înscrise nu mai puțin de 
1207 producții, din 60 de țări. Publicul va pu-
tea viziona o selecție a celor mai bune titluri. 
În secțiunea competițională dedicată filme-
lor studențești, vor fi proiectate unele dintre 
cele mai bune pelicule de absolvire ale celor 
mai prestigioase școli de animație din lume, iar 
în cursa pentru Premiul Publicului vor partici-
pa 39 de scurtmetraje, la secțiunea specială 
Animash. Veți putea viziona și alte 10 lungme-
traje, în afara secțiunilor competiționale.

Pe 3 octombrie, de la ora 22:30, la Cinema 
„Studio“, în cadrul Trippy Animation Night, va 
fi proiectată o selecție de animații sub nume-
le „The Night of Trippy Animation, Volume 2“, 
producție ce conține fragmente din filme rare, 
de arhivă, ce nu pot fi difuzate altfel într-un ci-
nematograf convențional. Pe 9 octombrie, de la 
ora 23:00, Cinema „Patria“ găzduiește Creepy 
Animation Night, cu 200 de minute de animație 
înfricoșătoare și nerecomandată celor slabi de 
înger. În pauzele dintre filme, publicul se va pu-
tea delecta cu un show al trupei Dirty Granny 
Tales, care abordează stilul dark theatrical mu-
sic, un hibrid ce îmbină muzică, animație și tea-
tru de păpuși.

Proiecțiile din cadrul festivalului vor avea loc 
la Cinema „Studio“, Cinema „Elvira Popescu“ și 
Re:Animation Hub. Biletele pot fi achiziționate 
atât online, pe site-ul eventbook.ro, cât și de la 
casieriile celor două cinematografe, în perioada 
evenimentului. Accesul va fi liber de luni până 
vineri pentru copii, elevi, studenți și pensionari, 
în toate sălile și la toate proiecțiile până la cele 
de la ora 16:30 inclusiv, pe baza unui document 
valabil. Toate proiecțiile și prezentările de la 

Re:Animation Hub beneficiază de acces gratu-
it. Prețurile biletelor variază între 13 lei, pentru o 
singură intrare la Cinema „Elvira Popescu“ sau 
Cinema „Studio“ și 40 de lei, tot petru o intrare, 
la Creepy Night. Un abonament ce permite ac-
cesul la toate proiecțiile și evenimentele costă 
250 de lei. Mai multe detalii puteți găsi pe pagi-
na oficială a festivalului: www.animest.ro.

Festivalul Anim’est este organizat de Aso- 
ciația Este’n'est, cu sprijinul Centrului Național 
al Cinematografiei, al Ministerului Culturii, al 
Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului 
București – ARCUB, al Administrației Fondului 
Cultural Național și al Uniunii Cineaștilor din 
România.

10 zile pentru 10 ani
Dragoș Cotenescu

Știri
 ■ ANPC a amendat ADP Sector 6 pen-

tru nereguli grave la locurile de joacă
Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorului a aplicat o amendă de 
50.000 lei Administrației Domeniului Pu- 
blic (ADPDU) Sector 6 pentru neregulile 
constatate în urma unor controale efectu-
ate la mai multe locuri de joacă.

Între deficiențele constatate de ANPC 
se numără: „nerespectarea condițiilor igi-
enico-sanitare (gunoaie, coșuri de gunoi 
deteriorate și neigienizate), echipamen-
te deteriorate, trepte de acces la tobogan 
rupte, putrezite, postamente rupte și putre-
zite, escalade cu frânghii desprinse din ca-
drul principal, tobogan desprins din beton, 
inexistența unui panou de avertizare, bănci 
insuficiente“. Protecția Consumatorului a 
mai obligat ADPDU Sector 6 să elaboreze 
în termen de 30 de zile un plan de măsuri 
pentru remedierea deficiențelor constatate. 

Conform datelor de pe site-ul Primăriei 
Sectorului 6, ADPDU beneficiază în acest 
an de un buget de circa 2,5 milioane lei, din 
care 708.000 lei sunt alocați pentru „lucrări 
de amenajare parcuri și locuri de joacă".

 ■ Traseu turistic de-a lungul lacurilor 
capitalei

Un proiect care are ca scop conecta-
rea lacurilor Herăstrău, Floreasca și Tei 
în cadrul unui singur traseu turistic ar pu-
tea fi finalizat în primele luni ale anului vi-
itor, conform informațiilor comunicate de 
Primăria Capitalei și preluate de Hotnews.  
Începând de anul viitor, bucureștenii ar pu-
tea trece cu vaporașul sau cu barca din 
Lacul Herăstrău în Lacul Floreasca și apoi 
în Lacul Tei, iar cele trei vor fi legate între 
ele printr-un traseu turistic ce va putea fi 
parcurs pe jos sau cu bicicleta.

Proiectul prevede decolmatarea și 
curățarea lacurilor Tei și Floreasca, rea-
bilitarea malurilor și conectarea lor, prin-
tr-o ecluză, cu Lacul Herăstrău. Vor fi 
construite o clădire polifuncțională pe 
Lacul Floreasca, o ecluză între lacurile 
Floreasca și Tei, precum și o pasarelă ci-
clopietonală care va asigura legătura din-
tre Parcul Bordei și malul de nord al Lacului 
Floreasca. Pe insula din Parcul Bordei va 
fi amenajată o sală de spectacole cu o ca-
pacitate de 360 de persoane, iar pe lacu-
rile Floreasca și Tei, câte un amfiteatru 
pentru activități culturale și de agrement.

Investiția se ridică la 88 milioane lei, 
dintre care 23 milioane lei reprezintă fon-
duri europene nerambursabile.

 ■ Amenzi pentru aruncarea cojilor de se- 
mințe pe spațiul public

Polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine 
Publică au surprins și sancționat, cu amenzi în 
valoare totală de 800 lei, mai multe persoane, 
pentru aruncarea cojilor de semințe pe dome-
niul public. Acțiunile s-au desfășurat în parcu-
rile Drumul Taberei, Crângași, Păcii, Giulești, 
Estacadei și Gorjului, în perioada 7–13 septem-
brie, în intervalul orar 08:00–23:00.

Potrivit HCGMB nr. 120/2010, persoanele 
fizice au obligația să păstreze curățenia trotu-
arelor, a arterelor de circulație, a parcurilor, a lo-
curilor de joacă pentru copii, a piețelor și a altor 
locuri publice, fiind interzisă aruncarea sau de-
pozitarea deșeurilor menajere sau de altă natu-
ră în zonele menționate.

Dacă ești fumător, 
păstrează chiștocul 

după ce ai stins țigara 
și aruncă-l la primul 

coș de gunoi. 
Nu ceda!

Știm că nu prea sunt 
și că-i neplăcut, dar 

dacă o vei face, orașul 
va fi mai curat, iar 

contribuția ta va conta!

Hai la șoc!

Şochează-mă 
cu un gest!
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Unde ne simțim bine?
Festivaluri
Anim'est, ediția a X-a. Festival interna- 
țional de film de animație. Cinema Studio, 
Cinema Elvira Popescu, Cinema Patria, 
Carol 53, Journey Pub, 2 - 11 octombrie. 
Program: www.animest.ro
International Tattoo Convention, 
Palatul Bragadiru (Calea Rahovei 
nr. 147-153), 9 - 11 octombrie. 
Program: www.tattooconvention.ro
Festivalul Internațional de Teatru „Fest(in) 
pe Bulevard“, ediția a III-a. 8 - 17 octombrie. 
Program: www.festinpebulevard.ro 
Bucharest Art Week, 9 - 16 octombrie. 
Program: www.bucharestartweek.eu
Maximum Rock Festival 2015, Club 
Colectiv și Arenele Romane, 15 - 18 
octombrie. Program: www.maximumrock.ro
Romania International Film Festival, 
ediția a XI-a. Cinema Union, 19 - 25 
octombrie. Program: www.ro-iff.ro 
Festivalul Național de Teatru, ediția 
a XXV-a. 23 octombrie - 1 noiembrie. 
Program: www.fnt.ro 
SoNoRo, ediția a X-a. Festival de muzică 
de cameră. Palatul Cotroceni, ICR, Cercul 
Militar Național, The Ark, Catedrala Sf. 
Iosif, Muzeul Național de Artă, Ateneul 
Român, Palatul Bragadiru, Hanul 
Gabroveni, 30 octombrie - 10 noiembrie. 
Program: www.sonoro.ro

Expoziții
Învățământul artistic bucureștean și 
arta românească după 1950, expoziție 
la aniversarea a 150 de ani ai Universității 
Naționale de Arte. Muzeul Național de 
Artă Contemporană, Palatul Parlamentului, 
etaj 1, până pe 29 noiembrie
Vrednici de un Muzeu Național. 
In memoriam Alexandru Tzigara–
Samurcaș, Muzeul Național al Țăranului 
Român, până pe 29 noiembrie
Începuturile fotografiei la București. 
Maeștrii și imagini din secolul al XIX-lea, 
Muzeului Municipiului București - Palatul 
Suțu (bd. I.C. Brătianu nr. 2), până pe 7 
decembrie
Curtea Domnească. Șase secole 
de istorie, Muzeul Curtea Veche (str. 
Franceză nr. 21-23), până pe 31 decembrie

Muzică
Enter Shikari, Arenele Romane, 5 
octombrie, ora 20:00
Avishai Cohen Trio, Sala Radio, 10 și 11 
octombrie, ora 20:00
Joe Satriani - The Shockwave Tour, Sala 
Polivalentă, 12 octombrie, ora 19:30
Zdob și Zdub, Hard Rock Cafe (șos. 
Kiseleff nr. 32), 14 octombrie, ora 21:00 
Two Gallants, Club Control (str. Constantin 
Mille nr. 4), 7 noiembrie, ora 21:00

Cursuri și ateliere
Știință, tehnologie și inginerie folosind 
construcțiile LEGO. Program educațional 
pentru copii (7-11 ani) Young Engineers 
găzduit de Muzeul Național Tehnic 
„Dimitrie Leonida“. Informații și înscrieri: 
0742 102 633
Preistoria pe înțelesul copiilor 
• Învățăm să modelăm animale preistorice  
• Cum să construiești un dinozaur 
Ateliere de creație pentru copii (5-12 ani) 
organizate de Muzeul Național de 
Geologie. Informații și înscrieri: 0314 381 
744 int. 123

Pentru a tipări publicația în 10 000 de exemplare, contribuția dvs. este esențială!

33 de lei pentru 12 numere. Depinde și de dvs. dacă le tipărim pe toate.
720 de abonați susțin costul de tipărire timp de un an, în fiecare lună.
Am trecut de 130 de abonați, dar mai avem până la 720. 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, București
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 
în orice zi, între 18:00 și 20:00.

Vă va răspunde și va vorbi cu dvs.
Ana-Maria: 0754 264 950 

BUCUREŞTI
Ziarul cu care ne trezim

aţaenimidănuB
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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.

De ce să plătesc dacă e gratis?
Teodor Pricop

Pentru a susține proiectul. Pentru a continua 
să publicăm, pentru a continua să ne citiți.

Publicația asta este realizată de un grup de 
oameni cu profesii diferite. Avem printre noi un 
singur absolvent de jurnalism. Ceilalți suntem: 
istoric, inginer, arhitect, filolog, economist, jurist, 
psiholog, informatician și lista continuă. Fiecare 
contribuie cu câte ore își permite să aloce din 
timpul lui liber. Vom continua, chiar și cu sinco-
pe ‒ căci am mai avut ‒ pentru că ne place să 
vă povestim și dvs. despre lucruri la care ne pri-
cepem și suntem atenți la ceea ce se întâmplă 
în jurul nostru, nu doar în locuință, ci și dincolo 
de ușile apartamentelor.

Scriem din 2012 depre oameni, despre locuri, 
despre istoria orașului nostru, despre civism și 
despre administrarea urbei pentru a ne întâlni, 
pentru a ne crea locurile noastre comune.

Sincopele de care vă spuneam au existat din 
cauza lipsei de fonduri. Dumneavoastră, citito-
rii, abonații și donatorii sunteți cei datorită căro-
ra publicația există în formă tipărită. Depinde de 
dumneavoastră dacă ea va continua. Singurul 
cost este tipărirea, iar 10 000 de exemplare nu 
sunt chiar de ici, de colo. Unii ne-au sfătuim să 
reducem tirajul, dar prețul crește per bucată pe 

măsură ce scazi tirajul. Alții ne-au spus că pentru 
un oraș de 2 milioane de locuitori e puțin. Se poa-
te, dar creștem fără grabă, temeinic. Dacă dvs. 
povestiți mai departe, deja cititorii noștri devin mai 
mulți și mai mulți. Ăsta este rostul foii comunității 
‒ să scrie despre comunitate și să crească odată 
cu spiritul apartenenței, să fie un liant, cum bine 
spunea la un moment dat un cititor.

Am fost acuzați și atacați verbal de persoa-
ne sigure că susținem un primar, un partid sau 
că scriem țintit împotriva vreunuia. După ani și 
ani de păcăleli și dezamăgiri, înțelegem că este 
mai greu de crezut că poate exista o publicație 
fără susținere și agendă politice. Este chiar unul 
dintre motivele pentru care ne încăpățânăm să 
continuăm: ca să dovedim că putem fi și altfel 
și ca să demonstrăm că suntem o comunitate 
care poate susține o publicație cu puțin de la fi-
ecare, că putem exista independent de politică, 
interese economice și conspirații.

Cu siguranță, foarte mulți dintre noi risipim 
anual 33 de lei pe te miri ce, pe lucruri mărunte 
sau inutile. 720 de abonați pe an acoperă costu-
rile publicării. Chiar nu este mult pentru o capita-
lă, pentru orașul nostru.

Putem fi o comunitate!


