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Grupul de Iniţiativă Civică Callatis ‒ Drumul Taberei s-a format în cadrul 
proiectului „Înapoi la rădăcini“ derulat de ONG-ul Centrul de Resurse pen-
tru Participare Publică, odată cu organizarea primei întâlniri de cartier în 
29 iulie 2010. Însă mulţi dintre cei care au devenit apoi membri activi acţi-
onaseră şi până atunci individual, încercând să rezolve diferite probleme 
ale comunităţii, întocmind petiţii şi reclamaţii, mergând în audienţe la auto-
rităţi etc.

Scopul formării grupului a fost obţinerea unei eficienţe mai mari în rezol-
varea problemelor comune importante pentru noi şi vecinii noştri de cartier, 
prin combinarea şi folosirea competenţelor profesionale şi a experienţei de 
viaţă a fiecărui membru. Dorim să trăim într-un cartier mai curat, mai si-
gur şi mai plăcut, dorim ca priorităţile cetăţenilor să fie cunoscute şi luate 
în considerare de autorităţile publice locale, iar deciziile acestora să fie su-
puse dezbaterii publice şi adoptate transparent, conform legilor în vigoare. 

GIC Callatis ‒ Drumul Taberei este un grup informal, nu avem perso-
nalitate juridică proprie pentru că am dorit o structură cât mai simplă şi 
mai uşor de gestionat. Orice persoană interesată de problemele cartieru-
lui şi de deciziile autorităţilor publice poate fi membru al grupului, indiferent 
de vârstă, sex, religie, stare materială sau apartenenţă politică. Totuşi, în 
timp putem considera că sunt membri activi ai grupului cei care îndepli-
nesc următoarele exigenţe: participă frecvent la întâlnirile săptămânale, îşi 
asumă sarcini în cadrul acestor întâlniri, în cadrul audienţelor cu autorităţile 
publice sau în cadrul evenimentelor organizate de grup. De fapt, avem o 
echipă de 4 persoane active permanent, la care se adaugă 3 persoane ce 
contribuie destul de des la activitatea grupului şi încă 3 persoane care ajută 
din când în când. Există totuşi o fluctuaţie permanentă a membrilor, oame-
nii vin alături de noi atunci când doresc să rezolve o anumită problemă, dar 
de obicei nu revin după ce aceasta a fost finalizată.

Încercăm să rezolvăm probleme importante care afectează mai mulţi oa-
meni din cartier. Sondajul făcut de organizatorul comunitar de la CeRe înainte 
de prima întâlnire de cartier din 29 iulie 2010 a relevat ca probleme arzătoare 
în cartier următoarele: insuficienţa locurilor de parcare, starea proastă a 
spaţiilor verzi şi de recreere, siguranţa cetăţeanului şi liniştea publică, lipsa 
de curăţenie a străzilor, procedurile dificile şi netransparente pentru reabilita-
rea termică a blocurilor, prezenţa câinilor fără stăpân pe străzi.

Am încercat să abordăm pe rând situaţii punctuale din aceste categorii şi 
am reuşit până acum să obţinem: igienizarea şi asfaltarea unei alei pietonale 
de pământ, plină de gunoaie, situată între 2 şcoli din cartier; desfiinţarea, la 

cererea locatarilor, a unui loc de joacă instalat prea aproape de un bloc de 
locuinţe; igienizarea şi modernizarea a 2 părculeţe din cartier; reamenajarea 
unui parc, ţinând cont de dorinţele şi propunerile cetăţenilor (Parcul Istru); un 
minim dialog cu autorităţile publice locale prin participarea la şedinţele pu-
blice ale Consiliului Local al Sectorului 6 şi la dezbaterile publice organizate 
la cererea cetăţenilor. Puteţi găsi informaţii detaliate despre toate aceste 
acţiuni pe blogul nostru http://www.callatis-drumultaberii.blogspot.ro
şi pe pagina noastră de facebook http://www.facebook.com/#!/Callatis.
DrumulTaberei.

În timp, vecinii noştri au devenit mai încrezători că părerea lor contează, 
că semnătura lor pe o petiţie chiar ajută la rezolvarea unei probleme igno-
rate până atunci de autorităţi. Oamenii au văzut că presiunea pusă de mai 
mulţi cetăţeni, în mod organizat şi constant, pe cei responsabili, duce în 
cele din urmă la obţinerea rezultatului dorit.

În prezent avem în plan soluţionarea accesului dificil al elevilor către 
o şcoală din cartier, situaţie în care copiii, părinţii, bunicii sunt nevoiţi să 
meargă spre intrarea în şcoală pe mijlocul unei străzi intens circulate, cu 
trotuarele permanent ocupate de maşini parcate. Apoi, dorim să amenajăm 
în cadrul unui atelier de lucru, cu ajutorul vecinilor şi al specialiştilor volun-
tari, un spaţiu public de socializare, pe aleea dintre 2 şcoli, alee igienizată 
şi asfaltată la cererea grupului de iniţiativă şi a locuitorilor zonei. În cadrul 
atelierului dorim să realizăm obiecte de mobilier urban din materiale reci-
clate, să decorăm zidul ce mărgineşte aleea şi să plantăm flori sau arbuşti.

Prin ceea ce facem ca membri activi ai unui grup de iniţiativă civică, 
încercăm să redăm oamenilor încrederea că, prin exemple, fiecare dintre 
noi contează şi că împreună suntem mai puternici şi putem schimba ceea 
ce dorim să schimbăm.

Fântâna de la Universitate
grupul SOS Fântâna

Grupul de Iniţiativă Civică Callatis – Drumul Taberei
Delia Mihalache, economist, reprezentant al grupului
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Ziarul cu care ne trezim
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aţaenimidănuB
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Fântâna de la Universitate este un simbol în sine. Este un magnet pen-
tru oameni. Nu este nici piscină, nici baltă, nici lighean pe care să-l plimbi 
din loc în loc după cum îţi vine. Mai ales câtă vreme cheltuirea banului 
public fără a exista o necesitate este o jignire faţă de cetăţenii oraşului. 
Există foarte multe probleme reale ale Bucureştiului: zone lipsite de unele 
utilităţi, străzi pline de gropi, parcuri abandonate, zone verzi neîngrijite. De 
fapt, problema fântânii de la Universitate tocmai asta este de ani buni – 
nici ea, nici spaţiul Pieţei 21 Decembrie 1989 nu sunt îngrijite. Se fac lu-
crări des, dar primăriile uită că trebuie şi întreţinut. 

Există fântâni simple, altele elaborate, unele frumoase, altele modes-
te. Dar fiecare fântână este un loc cu apă, viu şi plăcut. Pe ghizdul fântânii 
de la Universitate, zeci de ani de-a rândul, s-au aşezat, uneori aglomerat, 
tineri, bătrâni, studenţi, copii. Oameni. Fântâna de la Universitate nu-i de-
ranjează pe oameni. De aceea trebuie conservată şi îngrijită. Aşa cum ne 
îngrijim locuinţa, este responsabilitatea noastră să ne îngrijim şi oraşul, fie 
că este vorba de străzi, trotuare, pieţe, şcoli, grădiniţe, parcuri etc.

Fiecare oraş are locuri care cu scurgerea timpului au fost martorele 
unor evenimente importante, plăcute sau nu. În felul ăsta devin „marcate“ 
şi marcante pentru oraş, pentru istorie şi pentru locuitorii săi şi ai ţării. Cu 
atât mai mult capitala. Un astfel de simbol este fântâna de la Universitate.

Pe la începutul lunii iulie acest simbol a primit subit şi tacit, la adăpostul 
indiferenţei şi al resemnării bucureştenilor, verdictul de a fi ras de pe su-
prafaţa pământului şi de a fi înlocuit cu nişte dale din care ar fi ţâşnit tem-
porizat jeturi verticale de apă, stropind totul în jur în cădere şi la izbirea de 
suprafaţa plană pe care trecătorii ar fi trebuit să păşească fără să se ude.

Această modificare nejustificată, ba chiar păguboasă din multe punc-
te de vedere, a fost însă oprită. Cine a oprit-o? Un grup de simpli cetăţeni 
care au observat, s-au oprit din goana cotidiană şi au întrebat.

Campania „Salvaţi fântâna“ a debutat pe 1 iulie cu un protest la Fântână. 
Aşa a luat naştere grupul informal „SOS Fântâna“, cu scopul de a sto-
pa această demolare. Au urmat acţiuni civice pe mai multe planuri: scri-
sori şi petiţii către Prefectură, PMB, Direcţia Pentru Cultură şi Patrimoniu a 
Municipiului Bucureşti, Inspectoratul de Stat în Construcţii etc.

Am organizat manifestări neconvenţionale: lanţ uman, curăţenie la 
fântână, expoziţie foto vie (oameni-suport pentru fotografii), păzirea fân-
tânii pentru a stopa tentativele de demolare abuzivă, la adăpostul nopţii. 
La fiecare intervenţie asupra mobilierului urban din apropierea fântânii cei 
prezenţi au chemat Poliţia, prin apel la 112, deoarece muncitorii care acţi-
onau refuzau să prezinte autorizaţia pentru acţiunile întreprinse de dânşii. 
Proiectul de amenajare a pieţei a fost început sub egida Primăriei Capitalei 
fără o consultare prealabilă a publicului, motiv pentru care am organizat 
noi o dezbatere publică pe această temă, invitând şi Primăria Generală. 
Au participat, printre alţii, domnul Gheorghe Pătraşcu, arhitectul-şef al ca-
pitalei, domnul Mircea Ochinciuc, preşedintele OAR Bucureşti si domnul 
Mihai Oroveanu, director al MNAC. La scurt timp după dezbatere, Primăria 
Generală a anunţat, printr-un comunicat, că renunţă la demolarea fântânii.

Ne-au lăsat un profund gust amar reacţia timidă a unor instituţii ale sta-
tului cărora ne-am adresat şi slaba pregătire a unora dintre funcţionari.

În această campanie s-au implicat oameni minunaţi. Presa scrisă a 
transmis comunicatele noastre şi a relatat evenimentele create de noi.
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Reabilitarea termică
Raluca Munteanu, arhitect

De ce e nevoie de reabilitare termică? Scopul reabilitării termice a 
imobilelor îl reprezintă reducerea transferului termic (şi rece, şi cald) din-
spre interior spre exterior, prin pereți și prin tâmplărie. În mod ideal, o 
asemenea intervenţie trebuie să aibă în vedere şi aspectul final al clădirii – 
să fie o treabă făcută serios, durabil şi să fie plăcută ochiului.

Cum se face? Sistemul termoizolant cel mai folosit în România în ultimii 
ani este cel pe bază de plăci termoizolante din polistiren expandat de dife- 
rite grosimi (cel mai adesea se folosesc plăci de 10 cm grosime). Sistemul se 
aplică peste fațada existentă, urmând să fie finisat cu tencuială decorativă. 
În plus, în cadrul programului de reabilitare termică al primăriilor de sec-
tor este inclusă schimbarea tâmplăriilor existente cu unele noi, cu ramă de 
PVC și geam de tip termopan, termoizolant.

Rezultatul. Imaginea noilor fațade nu este mai plăcută în fiecare dintre 
cazuri. Uneori se folosesc culori stridente, şi totuşi persistă monotonia şi 
banalitatea arhitecturii blocurilor construite în perioada comunistă.

Avantaje. Singurul avantaj este reducerea costurilor cu încălzirea.
Există şi dezavantaje – sau despre partea goală a paharului
Majoritatea proprietarilor din imobilele care au beneficiat de reabilitare 

termică nu deţineau toate informaţiile necesare pentru luarea unei decizii. 
Ar fi fost profesionist şi respectuos ca primăriile să studieze bine avantajele 
şi dezavantajele şi să informeze complet, nu să se grăbească să acţioneze 
mizând pe dorinţa de „mai bine“ a cetăţenilor.

Astfel, reabilitarea termică:
- limitează transferul de aer către exterior, adică blochează ventilarea 

încăperilor interioare, reduce cantitatea de aer proaspăt;
- crește umiditatea interioară și disconfortul locuitorilor;
- ventilarea se face doar prin deschiderea geamurilor, care permite pă-

trunderea în locuințe a zgomotului străzii (poluare fonică), a gazelor 
de eşapament şi a prafului (aerul poluat al oraşului aglomerat şi neîn-
grijit), iar pe timp de iarnă aerul foarte rece produce disconfort orga-
nismului și posibil condens pe pereţii apartamentelor;

- materialul folosit şi sistemul de aplicare poate produce în timp diverse 
probleme de sănătate.

Alte dezavantaje. Celor care nu sunt specialişti nu le este cunoscut fap-
tul că polistirenul este un material inflamabil şi combustibil. Prin placa-
rea unui imobil cu polistiren creşte deci riscul de incendiu. De asemenea, 
în procesul de producere a polistirenului apar emisii de CO2 şi scurgeri po-
luante, iar prin ardere produce gaz şi reziduuri toxice. Polistirenul este un 
material obținut din petrol, care nu este reciclabil şi nici biodegradabil.

Utilizarea polistirenului în construcții nu are o vechime mai mare de 15 
ani, aşadar nu se poate cunoaşte şi nici anticipa cu precizie modul de com-
portare în timp, pe o perioadă suficient de lungă încât să fi meritat cu ade-
vărat intervenţia. Există, de exemplu, posibilitatea ca în polistiren să își 
facă cuib dăunătorii (să bâzâie insectele şi/sau să chiţăie șoarecii).

Nu este de neglijat nici faptul că, în foarte multe cazuri, reabilitarea 
termică utilizând polistiren deteriorează aspectul exterior al clădirii, mai 
ales în cazul clădirilor dinainte de 1950, dar există şi clădiri construite în 
perioada comunistă care prezintă elemente compoziţionale de faţadă ce ar 

avea de suferit de pe urma „reabilitării termice“ (în zonele Vatra Luminoasă, 
Bd. Iancu de Hunedoara, Şoseaua Panduri, Şoseaua Bucureştii Noi).

Soluţia adoptată de primării este neglijentă, ilegală şi periculoasă!
Pentru că:

- lucrările sunt făcute fără un proiect adaptat fiecărei clădiri. 
Placarea ignoră specificul clădirii (materiale, formă etc.) și se re-
zumă la îmbrăcare nediferențiată cu polistiren;

- nu se execută lucrări de pregătire și verificare a stratului pe care se 
fixează polistirenul; nu se verifică și nu se îndepărtează porțiunile 
de tencuială existentă care au o aderență insuficientă, sunt exfoli-
ate sau fără capacitate portantă; suprafața nu este verificată astfel 
încât să fie plană, fără reliefuri sau asperități.

- nu se respectă modul de fixare recomandat de furnizori: nu în-
totdeauna se fixează cu dibluri, numărul diblurilor nu este mereu 
adaptat la suport, nu se protejează contra infiltrațiilor de apă etc.

- execuția detaliilor de închidere uneori nu este completă, alteori 
este greşită, astfel încât stratul termoizolant nu este închis com-
plet, ceea ce expune sistemul la umezeală, insecte, rozătoare 
etc., sau în cazul unui incediu, direct la flacără.

Ce trebuie să conţină un proiect de reabilitare?
- releveul complet şi corect al fațadei, cu indicarea materialelor, a 

defecțiunilor, a nepotrivirilor, a zonelor de risc etc.;
- planul de situație cu analiza însoţirii și expunerii către curenți și 

vânturi nefavorabile;
- calculul termotehnic care să țină cont de necesarul minim de 

ventilație interioară;
- propunere de fațadă reabilitată cu indicația materialelor și lucrărilor;
- detalii execuție pentru toate elementele fațadei și pentru racordu-

rile cu învelitoarea, trotuarul, clădirile vecine (învelitoare, ferestre, 
balcoane, soclu, decorații, colțuri verticale, rosturi etc.);

- caiet de sarcini referitoare la lucrările propuse;
- listă de lucrări și cantități estimate.

Estimarea costurilor unui proiect incomplet şi incorect generează 
cheltuieli suplimentare, iar executantul nu poate oferi garanţia calităţii 
operaţiunilor şi nu poate fi tras la răspundere pentru cele neexecutate. 

Nu toate clădirile se termoizolează la fel!
Clădirile din cărămidă sau lemn (de obicei clădirile vechi) sunt constru-

ite în sistem deschis, trăiesc împreună cu mediul înconjurător (aer, apă, 
climă) printr-un echilibru subtil şi fragil – se spune că „respiră“. Un sistem 
deschis permeabil permite vaporilor de apă să traverseze masa elemen-
telor de construcţie și reglează în mod natural echilibrul optim.

Clădirile din beton, BCA (denumite în mod curent „moderne“) sunt în 
general impermeabile, în manieră artificială – sistem închis. Un sistem 
închis împiedică vaporii de apă să pătrundă în masa elementelor de 
construcţie. Acumularea de umezeală în interior (din respiraţia oameni-
lor, băi, bucătării) poate provoca disconfort şi mediu nesănătos (mucegai, 
igrasie) şi sunt necesare sisteme mecanice de reglare a climei interioare 
pentru a atinge parametrii optimi.

Există termoizolări lucrate bine. Sunt mai scumpe, dar profesioniste şi 
mai sănătoase, chiar dacă nu atât de „electorale“. Viaţa ne învaţă că nu 
orice economie este şi benefică! Vom lăsa timpul să ne arate dacă avem 
dreptate sau suntem doar „Gică-Contra“, dar este păcat de risipa produsă 
de lucrări inutile sau de proastă calitate şi de veşnica lor reparare.

Nu călcaţi pe iarbă!?
Nicolae Dan Manea, arhitect

PARCHETUL CEL NOU: îmi place foarte mult lemnul. Mi-am dorit aca-
să o pardoseală din lemn şi, în sfârşit, mi-am pus parchet nou în sufra-
gerie. Este un parchet din lemn nobil foarte bine lustruit şi care arată 
minunat! Dacă îl vom spăla, se va umfla din cauza umezelii, a spus cine-
va. Cred că e mult mai bine să îl lăcuim. Şi l-am lăcuit. Dar lacul se zgâ-
rie, a zis altcineva, hai să punem peste parchet câteva traverse de covor. 
Şi le-am pus. Datorită mizeriei de afară, covorul se va murdări imediat şi 
vă propun din acest motiv să intrăm în sufragerie doar cu papuci. Şi uite 
aşa, din aproape în aproape, am protejat cu lac parchetul cel nou şi fru-
mos ca să nu îl stricăm, lacul l-am acoperit cu un covor ca să nu se zgâ-
rie şi pe covor mergem doar cu papuci ca să nu se roadă. De ce oare am 
mai pus parchet nou?...

PARCUL CEL NOU: de ceva vreme, există o lăudabilă şi evidentă pre-
ocupare pentru a reamenaja şi întreţine parcurile oraşului. Nu întotdeau-
na însă efortul şi bunele intenţii duc la rezultate pozitive. De pildă, pentru 
zonele de delimitare între alei şi spaţiul verde este suficientă o bordu-
ră discretă, mică şi joasă sau garduri vii, nicidecum garduri din metal. 

În ultimii ani au apărut câteva delimitări „discrete“ din diverse materiale şi 
elemente de mobilier urban (jardinierele, de exemplu), pentru ca în final 
să rămâi siderat în faţa unor panouri ce poartă un mesaj jenant şi absurd 
chiar şi pentru vremurile regimului comunist: „Nu călcaţi pe iarbă!“, urmat 
de ameninţarea cu amenda.

COVORAŞUL DIN PARCUL CEL NOU: revenind la povestea cu par-
chetul, covorul şi papucii, interdicţia de a simţi iarba sub tălpi este absur-
dă şi lipsită de respect pentru cetăţenii oraşului – ni se spune că nu e voie 
să călcăm pe spaţiul verde din parc, adică din curtea noastră (a se citi 
„domeniul public“), spaţiu verde îngrijit şi administrat cu banii noştri (adică 
folosind sume obţinute din taxe şi impozite). Parcul a devenit „al lor“ şi nu 
mai este al nostru, deocamdată încă îl mai putem privi fără să îl atingem 
şi doar de pe alei, pe urmă de peste vreun gard şi în final, cine ştie, îl vom 
pune în ramă pe post de ilustrată sau tablou.

Despre construcţiile din parcuri, despre reducerea ilegală a spaţiului 
verde vom vorbi într-un articol viitor. Pentru că există o mulţime de alte lu-
cruri betonate inutil, care „calcă pe iarbă“ şi care transformă încet aces-
te spaţii, din ceea ce au fost, adică parcuri selecte de promenade pentru 
destindere, în banale aglomerări în care ne lovim unii de ceilalţi într-un 
haos frustrant. Lăsaţi deci oamenii să simtă iarba sub tălpi, să se bucure 
de privilegiul de a putea fi liberi în natură şi penalizaţi-i pe cei care într-ade-
văr distrug, cu dispreţ faţă de lege!
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~   Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi.   ~

Un proiect controversat al Primăriei Capitalei riscă să distrugă una din-
tre cele mai reprezentative artere ale Bucureştiului.

O prioritate a Primăriei Capitalei în mandatul domnului Sorin Oprescu 
este fluidizarea traficului rutier din Bucureşti prin proiecte care vizează lăr-
giri de străzi, străpungeri şi pasaje, fără a lua în considerare existenţa pi-
etonilor şi a bicicliştilor. Specialiştii contrazic însă planurile autorităţilor şi 
spun că acestea au un impact negativ asupra zonelor istorice ale oraşului, 
presupun costuri uriaşe şi decizii la limita legii sau chiar dincolo de aceas-
ta. În plus, ei amintesc că în Occident astfel de proiecte s-au dovedit inutile 
(pentru că aglomerau traficul, în loc să-l fluidizeze) şi au fost abandonate 
încă din anii `70. 

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a elaborat un proiect care vi-
zează transformarea Bulevardului Aviatorilor într-o serie de pasaje şi par-
cări subterane. Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) a luat poziţie încă 
de anul trecut împotriva acestui proiect, demonstrând că acesta ar dis-
truge arhitectura, spaţiul verde, promenadele şi pistele pentru biciclişti, 
doar pentru ca maşinile să circule mai repede. De asemenea, Asociaţia 
ProDoMo a lansat o campanie de salvare a Bulevardului Aviatorilor prin 
fluturaşi de informare a riveranilor, petiţii şi adrese către instituţiile abilitate 
şi chiar prin manifestaţii şi proteste publice.

Bulevardul Aviatorilor – scurt istoric
Bulevardul Aviatorilor s-a numit iniţial Şoseaua Nouă şi mai apoi 

Şoseaua Jianu, după numele lui Ion Jianu, unul dintre proprietarii de tere-
nuri din zonă. La început doar o alee îngustă şi întunecoasă care despăr-
ţea moşiile familiilor Filipescu şi Jianu, a devenit o arteră importantă odată 
cu apariţia grădinilor de agrement din nordul Capitalei, la începutul seco-
lului XX. „Planul de aliniere şi nivelment“ elaborat de Consiliul Comunal în 
anul 1912 consacra Şoseaua Jianu drept „loc de plimbare comod şi util“. 
Prin acest nou proiect, artera căpăta o alură aproape fastuoasă, de mare 
arteră urbană, urmând ca, împreună cu Şoseaua Kiseleff şi legătura din-
tre ele, Strada Colonel Dimitrie Ghica (actuala Stradă Ion Mincu), să asi-
gure accesul bucureştenilor spre zona de agrement din nordul Capitalei 
şi, în special, spre noul, pe atunci, Parc Naţional, cunoscut astăzi drept 
Parcul Herăstrău. Astfel, Şoseaua Jianu a fost mult lărgită, fiind prevăzu-
tă cu benzi speciale pentru automobile, trăsuri, tramvaie, călăreţi, bicicle-
te şi pietoni. În complexitatea profilului se întâlnesc cele două lumi care 
marcau Bucureştiul anilor 1900: cea pe cale de dispariţie, a mijloacelor 
tradiţionale de transport şi circulaţie (trăsura şi mersul călare) şi cea nouă, 
reprezentată de biciclete, automobile şi tramvaie. Lucrările iniţiate în 1912 
au fost reluate în 1928, când Şoseaua Jianu a căpătat un aspect apropiat 
de cel actual. Cele trei tronsoane au fost marcate prin ronduri (actualele 
pieţe Charles de Gaulle şi Aviatorilor). Tot atunci s-a prevăzut amplasarea 
Monumentului Eroilor Aerului, realizat după un proiect al sculptoriţei Lydia 
Kotzebue şi înfăţişându-l pe Icar cu aripile deschise. Monumentul a fost 
inaugurat abia în 1938 şi a ajuns să dea numele bulevardului aşa cum 
este el cunoscut în zilele noastre. (Sursa informaţiilor despre istoria bule-
vardului este un studiu realizat de arhitecţii N. Lascu şi H. R. Moldovan)

În prezent, Bulevardul Aviatorilor în întregul lui, de la Piaţa Victoriei 
până la Şoseaua Nordului, este una dintre cele 98 de zone construite pro-
tejate ale Bucureştiului. În iunie 2011, OAR a solicitat Ministerului Culturii 
clasarea bulevardelor Aviatorilor, Prezan şi Kiseleff ca „monumente isto-
rice“, datorită valorii unice a acestor artere. Deşi în favoarea clasării ca 
monumente istorice s-au pronunţat atât Comisia Zonală a Monumentelor 
Istorice din Bucureşti, cât şi Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, 
ministrul culturii din acea vreme, domnul Kelemen Hunor, a respins pro-
punerea de clasare.

Ce planuri are Primăria?
Un proiect depus la Primăria Municipiului Bucureşti în 2007 şi actu-

alizat în 2011 prevede realizarea unui parcaj subteran în Piaţa Charles 
de Gaulle, precum şi a unui pasaj pietonal cu spaţii comerciale, un „mall 
subteran“ de 8.000 mp. La suprafaţă, în Piaţă ar urma să răsară un 
„deal cutat suprateran“ înalt de 4,5 metri. Beneficiarul lucrării este firma 
Romstrade S.R.L.

În 21.07.2011, conform anunţului apărut în „Jurnalul Naţional“, aflăm că 
PMB a adus modificări PUZ-ului „Parcaj şi pasaj pietonal subteran cu spa-
ţii comerciale Charles de Gaulle“ prin care se introduc alte 2 pasaje rutiere 
subterane de-a lungul Bulevardului Aviatorilor, fără respectarea procedurii 
legale de elaborare, prin care primul pas este prezentarea şi dezbaterea 
publică a proiectului propus! O lună mai târziu aflăm că a fost atribuit deja 
contractul de lucrări firmei sus amintite, printr-o licitaţie publică, deşi docu-
mentaţia cerută de lege nu era elaborată şi aprobată.

În plus, proiectul acestui pasaj rutier a mai fost supus aprobării Comisiei 
Tehnice de Urbanism a Primăriei Capitalei şi în 2007, fiind respins prin vo-
tul unanim al membrilor comisiei. Aceştia au avizat doar construcţia unei 
parcări subterane în Piaţa Charles de Gaulle. Nu vom insista aici cu foarte 
multe detalii tehnice, dar considerăm necesar să facem următoarele pre-
cizări: proiectul parcajului subteran a obţinut avizul Ministerului Culturii  pe 
data de 30.11.2011, deşi cele 2 comisii ale acestui minister (cea zonală 
şi cea naţională) au votat pentru clasarea bulevardului Aviatorilor ca mo-
nument istoric, clasare cerută de Ordinul Arhitecţilor din România (ceea 
ce ar fi oprit din start acest proiect)! Comisia tehnică de urbanism din ca-
drul Primăriei Capitalei nu a eliberat încă niciun aviz; cea întrunită din nou 

în 29.02.2012 (pentru a treia oară consecutiv) nu s-a pronunţat referitor 
la această variantă, decizia fiind amânată pentru o prezentare ulterioară, 
mai completă, a acestui proiect; proiectul nu are celelalte avize obligatorii 
de la Ministerul Dezvoltării şi de la Ministerul Mediului. Şi pentru că nicio-
dată lucrurile nu sunt simple, au existat 6 propuneri de intervenţie pentru 
Bulevardul Aviatorilor, precum şi numeroase neconcordanţe între diverse-
le documente oficiale (avize, autorizaţii, conţinut proiecte), care se bat cap 
în cap în ceea ce priveşte datele, cifrele şi soluţiile.

Iată şi în acest caz, aşa cum a mai existat şi în alte cazuri, lipsa îngrijoră-
toare de comunicare şi de colaborare între diversele comisii de specialişti 
(convocate pentru evaluarea şi avizarea proiectelor din partea Primăriei 

Bulevardul Aviatorilor, în pericol
Olivia Strachină, arhitectă
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~   Cine se teme de brumă să nu sădească vie.   ~

Capitalei sau a Ministerului Culturii). Ba mai mult, toate vari-
antele încalcă 3 legi fundamentale: Legea nr. 350/2001 pri-
vind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Legea 5/2000 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţio-
nal (în ceea ce priveşte raza minimă obligatorie de protec-
ţie a monumentelor istorice) şi Ordonanţa nr. 114 din 2007, 
care stipulează interdicţia clară de a construi pe spaţii verzi 
de pe teritoriul localităţilor din România.

Există foarte puţine documente făcute publice, iar 
cele câteva informaţii referitoare la aceste proiecte 
sunt prezentate în aşa fel încât omului de rând îi este 
aproape imposibil să înţeleagă implicaţiile ulterioare 
(de exemplu, prezentări la o scară foarte mare, fără 
detalii semnificative, planuri neclare, scris indescifra-
bil, lipsa imaginilor de la nivelul trecătorului şi a unor 
perspective sugestive).

Câteva cifre: proiectul presupune o investiţie 
de aproximativ 40 de milioane de euro din partea 
Primăriei Bucureşti şi 60 de milioane de euro din partea 
Romstrade, care va primi drept de concesiune pe 49 
de ani asupra parcării şi a zonei comerciale. Lucrările 
la parcarea subterană s-ar întinde pe doi ani, con-
form planurilor primăriei, urmând să se creeze 603 
locuri de parcare. În momentul de faţă, în piaţă există 

circa 170
de locuri de parcare supra-
terane gratuite, dintre care 
120 ar urma să fie desfiin-
ţate conform proiectului.

Ce va fi „dacă“?
Deocamdată, casele retra-

se de la stradă sunt adăpostite 
de şirul de copaci cu coroane 
impunătoare, iar cele două 
bretele (încă) au un farmec 
aparte, astfel că plimbarea „la 
şosea“ este o plăcere pentru 
mulţi bucureşteni. Observăm 
însă, din ultima variantă a 
proiectului propus (cea avi-
zată până în prezent numai 
de Ministerul Culturii), că 
cele patru rampe de acces 
carosabil în pasajul subteran 
(două la sud şi două la nord 
de Piaţa Charles de Gaulle) 
vor fi amplasate în lungul 
Bulevardului Aviatorilor, ur-
mând să dispară circa 7m din 
lăţimea zonei verzi adiacente 
dreapta-stânga carosabilu- 
lui central, ceea ce include şi 
tăierea tuturor copacilor (mi-
nim 250) din aceste zone! 
În plus, va fi desfiinţată şi ac-
tuala zonă de promenadă 
destinată pietonilor şi bici-
cliştilor, unică în Bucureşti, 

pe lungimi de peste 150 m în cele 4 poziţii ale rampelor! Dacă se vor re-
planta copaci, aceştia vor fi din familia arbuştilor sau a altor arbori cu rădăcini 
mici, care vor face notă discordantă cu ceilalţi copaci existenţi distrugân-
du-se definitiv (pe lungimi de peste 250 m în cele 4 poziţii) aliniamente-
le actuale ale copacilor dendrologici plantaţi acum un secol.

Mai departe, în toate variantele de proiect, în mijlocul pieţei va rezul-
ta o movilă, cu diametrul de 100 m şi cu înălţimea de 4,50 m. În acest 
fel, se desfiinţează definitiv alte spaţii verzi existente, de peste 7000 m2, 
şi se anulează efectul „perspectivelor lungi“ şi al „vizibilităţii“ spre capete-
le de perspective gândite ca repere de orientare în oraş, cum sunt Arcul 
de Triumf şi statuia Aviatorilor. E drept că s-a propus acoperirea movilei 

cu nişte „plăci ondulate de beton cu iarbă“, care ar presupune un efort 
considerabil, nu numai financiar, iar rezultatul ar fi îndoielnic. Nici intrarea 
monumentală în Parcul Herăstrău, o altă zonă protejată, nu va mai 
fi la fel. Aici se propune un „amfiteatru“ cu scări şi platforme monu-
mentale de acces la „mallul“ subteran care va „confisca“ definitiv 
accesul pietonal în parc.

Dincolo de ilegalităţile observate, există, evident, un conflict de intere-
se, prin faptul că investitorul care va deţine viitorul mall şi parcajul subte-
ran din Piaţa Charles de Gaulle a câştigat şi licitaţia pentru construirea 
pasajelor rutiere subterane! Practic, această firmă (ROMSTRADE) fi-
nanţează un proiect ce se vrea public (vezi parcajele subterane), în 
urma căruia va avea în proprietate un mall subteran, construit în-
tr-un spaţiu public, şi tot ea primeşte bani publici pentru a construi 
cele două pasaje rutiere subterane adiacente parcajului subteran.

Obiectivele şi valoarea de investiţie ale acestor proiecte, precum şi con-
secinţele ireversibile ale impactului negativ asupra întregii zone, nu numai 
asupra bulevardelor istorice, sunt nejustificate comparativ cu efectul scon-
tat a fi pozitiv în ceea ce priveşte „optimizarea“ traficului (de altfel, singurul 
criteriu luat în calcul).

Pe site-ul ziarului nostru (www.infobdb.ro) găsiţi petiţia pe care o puteţi 
depune personal la autorităţi pentru a comunica nemulţumirea dvs.
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Cartierul Pantelimon reprezintă o zonă mai puţin interesantă a 
Bucureştiului, actualmente fiind un cartier-dormitor tipic erei comunis-
te. Construirea sa a început în 1972 şi a fost încheiată spre jumătatea 
anilor 1980. Acest demers a însemnat demolarea vechilor clădiri patri-
arhale existente şi reconfigurarea reţelei de străzi, care păstrau încă 
amprenta vremurilor de influenţă otomană. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, această zonă a fost inclusă efec-
tiv în Bucureşti, începând o dezvoltare spre direcţiile Obor, Calea 
Moşilor şi Mihai Bravu, locuri în care se strângeau comercianţii mă-
runţi cu diferite ocazii devenite obişnuite.

Dovada puternicei dezvoltări a negustoriei o constituie şi exemplul 
de faţă, anume o casă de colţ, în stil neoromânesc timpuriu (aproxi-
mativ 1900), care are la parter prăvăliile proprietarului, iar la etaj spa-
ţiile de locuit. Intrarea locatarilor în imobil se făcea prin lateral, prin 
curtea interioară plină de verdeaţă.

Turnul de culă oltenească este prezentat stilizat, cu un balcon având 
un arc frânt de factură otomană şi coloane scurte bizantine. Balcoanele 
sunt decorate cu motivul copacului vieţii şi al viţei de vie. Pe turnul de 
culă stilizat se găsesc două casete rotunde 
cu inscripţia „VS“, probabil iniţialele primului 
proprietar*. Aceste iniţiale se regăsesc sculp-
tate şi pe uşile de la parter, atent lucrate. 

Uşile metalice ale spaţiilor comerciale de 
la parter par a fi adăugate ulterior anului con-
struirii, probabil prin anii 1930. 

Silueta casei, una dintre puţinele rămase 
în zonă, contrastează puternic cu cea brutală 
a blocurilor cenuşii care o înconjoară. 

În mâinile unui proprietar adecvat, această clădire ar putea reveni 
la strălucirea pe care putem să ghicim că o avea odinioară!

* Dezbatere: Intersecţia celor două străzi este rezolvată printr-un volum transversal 
tip loggie, balcon acoperit inspirat din arhitectura arabă, format dintr-o arcadă trilobată 
care se sprijină pe câte două coloane de fiecare parte.

Casă de negustor 
în stil neoromânesc, 
Pantelimon
Marius Ionescu, istoric

UTIL
PRIMĂRIA Municipiului Bucureşti: 021 305 5500, 
Splaiul Independenţei nr. 291-293 (temporar), pmb.ro
Apel urgenţe: 112
Farmacii (non-stop):

Şos. Colentina nr. 26, 021.240.52.94
Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 20, 021.340.21.02

Urgenţe stomatologice (non-stop):
Şos. Mihai Bravu Nr. 4, 021.252.66.59

Deranjamente apă, canal: 021.207.77.77
Deranjamente reţea gaze: 021.9281
Deranjamente ENEL: 021.9291
CFR, călători: 021.9522, 0800.88.44.44, cfrcalatori.ro
Mersul trenurilor: wwww.infofer.ro
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti  

021.310.63.75 sau 021.9660, Str. Transilvaniei nr.2, sect.1 
reclamatii.bucuresti@opc.ro, www.anpc.gov.ro

Donaţii sânge (7:30-13.30):
CTSM Bucureşti: 
Str. C. Caracaş nr. 2-8, 0314.251.230
Spitalul de Urgenţă Floreasca: 
Calea Floreasca nr.8, 021.317.01.21 (centrala)
Spitalul Fundeni: 
Şos. Fundeni nr. 258, 021.318.04.00 (centrala)

Clinică Veterinară (non-stop): 021.345.34.59, 0758.10.90.06 
Ambulanţa veterinară (non-stop): 0732.45.45.45

Unde ne simţim bine?
Stagiunea Muzicală Estivală
29 – 30 septembrie, ultima reprezentaţie a sezonului, 
între orele 11.00 şi 13.00.

Bike Fest 2012
29 – 30 septembrie, Parcul Izvor. Este un eveniment 
organizat în scopul consolidării comunităţii de biciclişti 
şi promovării bicicletei ca mijloc de transport alternativ.

TriKids Challenge
Copiii între 4 şi 13 ani sunt invitaţi la triatlonul TriKids 
Challenge, organizat în cadrul competiţiei Triathlon Challenge 
30 septembrie, Parcul Herăstrău, Roata mare.

Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2012
19 – 28 octombrie 2012, Romaero Băneasa

Film Festival (Ro-IFF)
27 Septembrie – 07 Octombrie. Filmele vor fi proiectate la: 
Cinemateca Union, Muzeul Naţional al Ţăranului Român
şi Club Fabrica.

Suvenir de Bucureşti
13 septembrie – 1 octombrie, 
Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti, Str. Academiei, nr.15
Expoziţie de cadouri, accesorii, bijuterii de serie mică şi pictură. 
Ediţia de toamnă.

The Cranberries
11 octombrie, ora 20:00, Romexpo, Pavilionul Central

Tudor Gheorghe ‒ Nu se poate cu de toate
21 octombrie, ora 19:00, Sala Palatului

Anouar Brahem
27 octombrie, ora 19:00, Sala Radio

Picu Pătruţ. Ultimul mare miniaturist al Europei
14 septembrie – 2 decembrie, 
Muzeul Ţăranului Român, Sala Oaspeţi, ora 18:00
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Salut!
Ioana Novac, traducător

În epoca de piatră, oamenii strigau sau făceau semne pentru a-i feri pe 
ceilalţi de un pericol sau pentru a-şi anunţa semenii că au găsit hrană. Cu 
timpul, salutul a devenit un simbol. Astăzi, salutul este prima şi cea mai im-
portantă manifestare de curtoazie cu care întâmpini pe cineva, un gest de 
politeţe. Şi în timp ce politeţea este indispensabilă oricărui om din lume, 
excesul de ceremonie şi ploconeala sunt în egală măsură cotate ca lipsă 
a politeţii.

Niciun om nu este atât de neînsemnat încât să nu merite un salut. Ludovic 
al XIV-lea o saluta şi pe ultima bucătăreasă cu aceeaşi curtoazie pe care o 
manifesta şi faţă de doamnele de la curtea sa. Aşadar, un salut politicos 
nu este e prostie, nu scade demnitatea, ci constituie doar un gest sim-
plu, de respect faţă de cei din jurul nostru.

Aceasta a fost partea teoretică. În continuare să vedem şi partea practică:
• Bărbaţii salută primii femeile.
• Tinerii salută pe cei mai în vârstă.
• Subalternii salută superiorii în grad.
• Cum procedează o femeie de vârstă mijlocie când şeful este mai 

tânăr? Şeful bine crescut va fi cel care o va saluta, aşa cum o cere 
regula în cazul în care te întâlneşti cu o femeie cunoscută. Dacă el 
întârzie să facă aceasta, femeia îl va saluta, fără să considere că ar 
fi un afront faptul că nu a primit salut din partea şefului.

• Nou-veniţii salută pe cei prezenţi.
• Mai exact, la intrarea într-o încăpere, compartiment de tren, sală de 

şedinţe, sală de curs, birou, sală de aşteptare, lift, magazin cel care 
intră va saluta primul. Asta nu înseamnă că vom saluta pe toată lu-
mea, mai ales când intrăm într-un supermarket, autobuz, oficiu poş-
tal sau gară.

• Elevii şi studenţii salută cadrele didactice.
• Persoanele din maşină salută pietonii cunoscuţi.
• Femeia însoţită de un bărbat o salută pe cea care merge singură.
• Oamenii bine crescuţi se salută reciproc, simultan.
• Nu se salută cu ţigara în gură, mestecând gumă sau cu mâncare în 

gură (cu gura plină), cu scobitoare în colţul gurii. Este o dovadă de 
nepoliteţe faţă de persoana salutată şi, în acelaşi timp, o carte de vi-
zita proastă pentru cel care salută în acest fel.

Pe curând, la revedere!

Când eram mici şi călătoria cu trenul la bunici era o ade-
vărată aventură, priveam fascinaţi păsările acelea mici, 
metalice, care lăsau dâre albe pe cer. Abia târziu am în-
ţeles acea minune şi am aflat, cu oarecare mândrie, 
ce-i drept, că avionul cu reacţie este invenţia lui Henri 
Coandă, inginer român de geniu născut la București în 
ziua de 7 iunie 1886, într-o familie numeroasă.

La vârsta de 13 ani, tatăl său îl îndrumă către cariera 
militară, la Liceul Militar din Iași. Absolvă liceul în 1903, 
primind gradul de sergent major. Își continuă apoi studi-
ile în Bucureşti, la Școala de Ofițeri de Artilerie, Geniu și 
Marină şi apoi la Technische Hochschule (Universitatea 
Technică) din Berlin. Preocupat de tehnica aviaticii, în 1905 
Coandă construiește un avion-rachetă pentru armata româ-
nă. În 1908 se întoarce în țară și este încadrat ofițer activ în 
Regimentul 2 de artilerie. Ulterior, pleacă în Franța și se înscrie la 
Școala Superioară de Aeronautică și Construcții, nou înființată la Paris,
absolvind în prima promoţie de ingineri în aeronautici.

Susţinut de inginerul Gustave Eiffel și de savantul Paul Painlevé, Henri 
Coandă a efectuat experimente aerodinamice (primele teste aerodinami-
ce, în 1910, testând forma aripii primului avion cu reacţie) și a constru-
it primul avion cu propulsie reactivă, adică un avion cu reacție, fără elice. 
Avionul numit Coandă-1910 a fost prezentat de Henri Coandă la al doilea 
Salon Internațional Aeronautic de la Paris, în octombrie 1910.

În noiembrie 1910, proiectează prima sanie-automobil propulsată de 
un motor cu reacție. În 1934 obține un brevet de invenție francez pentru 
Procedeu și dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde 

într-un alt fluid, care se referă la fenomenul numit astăzi 
Efectul Coandă. Această descoperire l-a condus la impor-
tante cercetări aplicative.

Henri Coandă revine definitiv în țară în 1969 ca direc-
tor al Institutului de Creație Ştiințifică și Tehnică şi con-
silier cu rang de ministru la Consiliul de Stat, iar în anul 
următor devine membru al Academiei Române. Se stin-
ge din viaţă la București, pe 25 noiembrie 1972, la vâr-
sta de 86 de ani.

Familia Coandă a donat Academiei Române în 1969 
o jumătate din imobilul de pe strada Lascăr Catargiu 

nr. 29, cu condiţia amenajării unei case memoriale dedi-
cate savantului, care va fi redeschisă în curând, şi unde vor 

fi expuse multe documente şi efecte personale, aşa cum stă 
bine unui muzeu serios.

Henri Coandă a fost un inventator şi inovator prolific. Între 1911 şi 1914 
este director tehnic al Uzinelor Bristol, unde proiectează mai multe apara-
te de zbor „clasice“ (cu elice) cunoscute sub numele de Bristol-Coandă. 
Unul dintre ele câștigă premiul I la Concursul internațional al aviației mili-
tare din Anglia. Tot el a brevetat un material de construcţie, beton-lemnul, 
care imită lemnul de stejar, folosit în premieră (în 1924) la decorarea unor 
săli ale Palatului Culturii din Iaşi. În plus, în 1926 finalizează un dispozitiv de 
detecţie a lichidelor în sol, folosit în prospectarea petrolieră.

Numele celebrului savant este purtat în Bucureşti de aeroportul interna-
ţional. Există, de asemenea, Strada Henri Coandă, care începe de lângă 
Casa Coandă şi se află între Bd. Dacia şi Bd. Lascăr Catargiu, în apropi-
erea Pieţei Romane.

Henri Coandă
Teodor Pricop, psiholog

Ştiri
RATB dă aproape două milioane de euro pentru cinci 
troleibuze şi cinci automate de bilete

RATB a decis să cumpere cinci automate pentru bilete, 
ce vor fi amplasate în staţii intermodale, şi cinci troleibuze. 
Potrivit reprezentanţilor RATB, valoarea estimată a auto-
matelor de vânzare de titluri de călătorie este 200.000 de 
euro, iar a unui troleibuz este 335.000 de euro fără TVA. 
Reprezentanţii regiei au precizat că atât sumele destina-
te cumpărării troleibuzelor, cât şi cele necesare achiziţionă-
rii automatelor se încadrează în valoarea prevăzută în lista 
de investiţii aprobată de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti. (Sursa: Mediafax)

Agențiile nu duc turiștii străini în Centrul Vechi, 
din cauza hoților de buzunare

Reprezentanţii agenţiilor de turism spun că hoţii de buzunare 
profită de aglomeraţia de pe străzile înguste şi reușesc 
să fure de la turiști portofele ori aparate foto.

„În Centrul Vechi nu-i ducem. Am avut foarte multe grupuri 
pe care le-am dus acolo şi s-au înregistrat foarte multe 
furturi. Sunt hoţi de buzunare care, cum văd turiştii străini, 
care sunt în general bătrânei, le fură portofelele, aparatele 
de fotografiat, cărţile de identitate, paşapoartele şi avem 
dureri de cap. E foarte periculos şi evităm să-i ducem acolo. 
Dar nu doar la noi se întâmplă asta, pentru că şi în alte 
capitale sunt hoţi de buzunare“, a declarat George 
Mărginean, proprietarul agenţiei Karpaten Turism, 
pentru Mediafax.

Mircea Vladu, directorul general al Prestige Tours, 
confirmă: „Se fură orice, de la portofele la camere foto. 
Noi le spunem turiştilor pe care îi ducem acolo să fie atenţi 
la genţi şi la buzunare. Este o zonă cu risc foarte ridicat de 
furt. Unii turişti vor, cu toate acestea, să meargă şi în Centrul 
Vechi.“ Directorul agenției a recunoscut că Centrul Vechi 
are potențial turistic, însă consideră că ar trebui să apară 
și magazine de suveniruri, pe lângă barurile și cafenelele 
de acolo și să fie mărit numărul de echipaje de poliție 
din zonă. (Sursa: Mediafax)

Sursa foto: Revista Flight, m
ai,
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Septembrie 2011. Au venit doi băieţi din România cu un microbuz să 
mă ia, pe mine şi pe cutiile pline cu lucrurile mele. Nu eram hotărâtă dacă 
vreau să iau bicicleta (mai degrabă o rablă pe două roţi) cu mine sau să 
renunţ de tot la ea. Faptul că a rămas o grămadă de spaţiu în maşină a 
salvat-o să fie doar fiare vechi, ci să vină cu mine aici, în Bucureşti.

Toată iarna a colecţionat praful la mine pe hol. A venit primăvara şi, 
drept urmare, şi cheful să mă mişc mai mult. Iniţial, am vrut să o duc pe 
trotuare, adică pe benzile special făcute pentru noi. Dar fiindcă ea este o 
doamnă mai în vârstă, care s-a obişnuit cu străzile fără gropi şi fără sus-jos
de la borduri, am simţit şi auzit că nu-i convine deloc aşa. În plus, am ob-
servat la pietoni şi la alte animale că lor nu le convine cum conduc eu. 
Aşadar, pentru bunăstarea oamenilor, m-am hotărât să merg pe strada, 
şoseaua, bulevardul...

Primele dăţi aveam puţin palpitaţie; am văzut cum conduc şoferii şi în-
trucât nu am condus niciodată o maşină, nu ştiu cât de vizibil este un bici-
clist, dar a trecut repede şi mi-a crescut curajul. Am început să îmi creez 
trasee: cu harta Bucureştiului în portbagajul care este, de fapt, un coş in-
stabil, am descoperit oraşul.

În cele din urmă, m-am obişnuit să merg cu bicicleta şi a devenit mijlo-
cul meu de transport. Cam de 3-4 ori pe săptămână am mers cu bicicleta 
la muncă. Locuiesc în Berceni şi muncesc în Militari şi fiecare drum îmi ia 
cam o oră, logic, dus-întors sunt 2 ore pe bicicletă. Acum, când îmi amin-
tesc, chiar mă mir şi eu, fiindcă în Elveţia am făcut naveta la muncă, de la 
Thun la Interlaken, în Alpii bernezi, cu traseu de tren, şosea pentru maşini 
şi un trotuar special pentru biciclete, ca o promenadă pe lângă lacul Thun. 
Chiar dacă drumul acela era perfect, cu privelişte către lac, munţi şi vaci şi 
cu aer curat, mi s-a părut mult mai chinuitor decât aici, în Bucureşti. Poate 
a lipsit riscul sau aventura...

Acum o lună am fost în concediu în oraşul meu natal, Basel. Imediat 
m-am plictisit cât de uşor e mersul cu bicicleta: toţi şoferii opresc şi-ţi 
dau prioritate! Chiar mă gândeam că trebuia să conduc beată ca să 
simt şi acolo un pic din acţiunea şi stilul bucureştean pe două roţi. 
Multă lume de aici mă întreabă dacă nu mi-e frică să merg cu bicicleta 
pe şosea, fiindcă oameni conduc fără respect sau periculos, şi în plus 

sunt şi căţei peste tot. Poate 
au dreptate cei care mă în-
treabă... Cu câinii maidanezi 
e suficient să mergi un pic 
mai încet şi să le spui ceva 
drăguţ sau măcar cu calm – 
să ştiţi că înţeleg chiar şi dia-
lectul meu ciudat german – şi 
te lasă în pace. Cât priveşte 
maşinile, vreau să mă adre-
sez direct şoferilor: 

1. Dacă la o intersecţie întind mâna stângă ori mâna dreaptă, nu-i un 
semn că cer să claxonaţi, „să batem Cuba“ sau să dansaţi limbo sub bra-
ţele mele. Nu. Ar fi frumos să mă lăsaţi doar să traversez în direcţia pe 
care am dat semnul. La rândul meu, vă rog să daţi semnal cu farul de 
stânga sau dreapta dacă vreţi să schimbaţi direcţia.

2. Când opriţi la semafor ori parcaţi lângă stradă, vă rog, uitaţi-vă mă-
car o secundă la ce se întâmplă pe lângă maşină. Până acuma am avut 
cu toţii noroc, dar pe viitor niciunul dintre noi nu are chef ca eu să muşc din 
uşa voastră de la maşină.

Mai adaug un minipunct 3. Claxonaţi cât doriţi. Întrucât există mai multe 
cauze pentru astfel de huiduială, am hotărât să o interpretez ca un fel de 
compliment! Claxonaţi în continuare: egoul meu vă mulţumeşte!

Deşi aş mai povesti multe anecdote cu bicicleta în Bucureşti, mă opresc 
aici. Din propria experienţă, vă spun că dispoziţia e diferită când ajung cu 
bicicleta la lucru. Vă rog măcar să vă gândiţi. E foarte posibil ca tocmai 
acum să vă aflaţi în metrou. Priviţi vă rog, o clipă, feţele din jur. Aproape 
toţi sau cei mai mulţi au acelaşi chip nemotivat, trist, fără chef, obosit... 
ceea ce e contagios. Acum imaginaţi-vă cum ar fi cu bicicleta afară, cu 
vântul pe faţă, mii de senzaţii diferite...

În încheiere, aş aprecia ceva companie pe drum. Poate ne vedem în 
curând, sau la primăvară, să depăşim împreună, elegant, toate maşinile 
blocate în ambuteiaje.

Fii chiar tu câştigătorul Trofeului Arthur şi al premiului de 2000 de euro!
Trimite, până la 1 octombrie 2012, volumul tău de poezii, proză scurtă, teatru sau 
romanul tău pentru copii şi tineret la adresa concurs@editura-art.ro şi poţi câştiga 
unul dintre premiile de 500 de euro sau marele premiu de 2000 de euro. 
Doar câştigătorul marelui premiu va fi publicat. Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
detaliile despre redactarea manuscriselor, disponibile la adresa 
www.editura-art.ro/blog/archives/792 pentru a fi siguri că respectaţi
condiţiile necesare pentru a participa la concurs.

Cu ochi străini: pe bicicletă în jungla capitalei
Ursula Heckendorn, asistentă socială

Cei mai cunoscuţi autori români contemporani 
scriu pentru copii în
Ce poţi face cu două cuvinte 

Tu te-ai gândit vreodată Ce poţi face cu două cuvinte? 
Sunt cuvinte cu care poţi schimba oameni, formule cu 
care poţi modifica realitatea, cuvinte cu care poţi plicti-
si, cuvinte cu care poţi face toată şcoala să râdă. Unele 
sunt mai ciudate, altele sunt strălucitoare, altele îţi sunt 
încă necunoscute, sunt cuvinte şi cuvinte. Ceea ce e si-
gur este că fiecare cuvânt are o putere a lui, aparte. Iar, 
atunci când pui două cuvinte laolaltă, generezi o forţă atât de puternică, încât, 
doar abţinându-te, nu începi imediat să faci poveşti cu feţi frumoşi şi zâne, ba-
lauri şi computere, peşti zburători şi bursuci vorbitori. Tocmai pentru că aşa stau 
lucrurile, Liviu Papadima i-a provocat pe cei optsprezece autori să scrie fie-
care câte o poveste cu aripi şi lacrimi, exploratori şi cocoloşi, pelerine şi tatu-
aje, perechi de cuvinte alese de copii. Puteţi regăsi în carte poveşti scrise de 
Adina Popescu, Simona Popescu, Dan Sociu, Dan Stanciu, Grete Tartler, Florin 
Bican, Florin Dumitrescu, Matei Florian, Laura Grünberg, Ioana Nicolaie, Robert 
Şerban, Vlad Zografi, George Ardeleanu, Fanny Chartres, Adela Greceanu, 
Călin-Andrei Mihăilescu, Radu Paraschivescu şi de Doina Ruşti. 


