
Această publicație își propune să aducă cititorilor, din spatele ușilor 
primăriilor, informații care „sunt“ publice și au repercusiuni asupra tutu-
ror bucureștenilor. Vă prezentăm în rândurile care urmează o selecție a 
propunerilor supuse votului în Consiliul General al Municipiului București 
în lunile august și septembrie ale anului curent. În data de 30 august, cu 
bateriile încărcate după concediu, cei care administrează Bucureștiul „în 
general“ și-au propus să dezbată nu mai puțin de 74 de puncte, pe care 
le-au înșirat școlărește pe ordinea de zi. În septembrie probabil că au obo-
sit deja și s-au mulțumit cu o cifră mai realistă, deci s-au oprit la 20 de su-
biecte de discutat într-o singură zi! Spicuim:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor 
finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de 
până la 800.000.000 de euro sau echivalent în lei, în vederea re-
structurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 de euro și 
realizării de investiții.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închirie-
re aprobat prin HCGMB nr. 362/22.10.2009. Se referă la clădirea de biro-
uri din Splaiul Independenței nr. 291-293, în care își desfășoară activitatea 
Primăria Municipiului București. Costuri: aproximativ 3 milioane de euro/an.

                 (continuare în pagina 4)
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Aşa poate să arate 
Hala Matache!
Detalii în pagina 2

Cum, cât și ce dezbate Consiliul General al Municipiului București?
Alina Dumitrescu
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Hala Matache
Raluca Munteanu

Proiectul Diametralei Nord-Sud
(pe înțelesul nostru, al cetățenilor)

La sfârșitul anului 2010, au început lucrările de execuție pentru lărgirea 
străzilor Buzești, Berzei și Vasile Pârvan, cu scopul de a se ajunge repe-
de și drept cu mașina de la Piața Victoriei la Casa Poporului. Acesta este 
proiectul Diametralei Nord-Sud.

Lucrările au început în pripă și în forță, fără să fie 
acordate toate avizele și autorizațiile cerute de lege 
(de exemplu, 7 monumente istorice demolate fără 
autorizație), iar prin sesizările făcute, proiectul a fost 
declarat ilegal și anulat în justiție. Lucrările au fost 
oprite din iunie 2011, dar pentru a finaliza totuși zona 
devastată și pentru a nu afecta viața cetățenilor din 
cartier, s-a format un grup de negociere între Primăria 
Municipiului București, Ministerul Dezvoltării și 
reprezentanți ai societății civile (asociații și fundații 
preocupate de situația orașului). În mai puțin de o 
lună, pe 3 august 2011, s-a concluzionat că lu-
crarea poate continua: strada poate fi executa-
tă așa cum a fost prevăzută (cu două benzi 
pe sens și tramvai pe mijloc), fără a demola 
Hala Matache – inima cartierului, care dăruiește, 
de altfel, numele zonei. Ea poate fi conservată, 
restaurată de urgență și redeschisă comerțului în 
condiții moderne de igienă. Un exemplu că se poa-
te este un alt monument istoric și arhitectural – 
Hala Traian.

A trebuit să treacă jumătate de an pentru ca, abia 
în februarie 2012, Ministerul Dezvoltării să elibere-
ze actul necesar continuării lucrărilor, aviz conținând 
însă condiții: păstrarea Halei Matache în locul actual 
și renovarea ei, micșorarea intersecției de tip girato-
riu dintre strada Mircea Vulcănescu, strada Berzei și 
prelungirea bulevardului Gării, simultan cu începerea unui proces de re-
generare urbană. La puțin timp după Ministerul Dezvoltării, în martie 2012, 
Primăria Municipiului București emite o autorizație pentru intervenția de 
urgență asupra Halei Matache, vandalizată sistematic în lipsa protejării și 
ajunsă astfel într-un stadiu avansat de deteriorare.

Întreaga poveste a negocierilor, propunerile alternative, analiza cantita-
tivă a câștigurilor, studiul sustenabilității și păreri ale experților din mai mul-
te domenii (atât români, cât și străini) au fost publicate în volumul Cui i-e 
frică de cartierul Matache? Principii de regenerare urbană pentru zona 
Matache – Gara de Nord din București, editată de Pro Patrimonio în 2012.

Situația actuală
Totul a rămas pe hârtie, autoritățile amânând nejustificat orice acțiune. 

Hala continuă să fie vandalizată cu bună știință și ca urmare a indiferenței 
autorităților – se sparg elementele de susținere, se fură material. Poliția 
locală, aflată în subordinea Primăriei Municipiului București, nu intervine, 
deși se petrec acte contra legii. Un număr tot mai mare de bucureșteni, 
dar și reprezentanți ai diferitelor asociații scriu permanent autorităților și 
manifestează în cele mai diverse moduri și locuri, cerând autorităților să 

Promisiunea Primăriei Municipiului București, 01.08.2011: 
http://www.pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=493 
Costuri expropriere Hala Matache: circa 1,5 milioane de euro. 
Lucrările în zonă, cele din 2011: circa 19 milioane de euro 
Demolare, reconstruire, mutare: alte costuri... 
Costuri de intervenție urgentă: maximum 100 000 de euro 
Ce putem solicita PMB, în calitate de cetățeni:

- să cheltuiască banii cumpătat; 
- să igienizeze și să întrețină zona Halei Matache;
- respect față de istorie: să păstreze Hala Matache pe locul 
unde a fost ea construită și să adapteze amenajarea șoselei 
moderne, care poate coexista în armonie cu orașul vechi.

Petiție pentru restaurarea, igienizarea și reintroducerea halei 
în circuitul economic: www.infobdb.ro, secțiunea Petiții.

respecte legea și dreptul cetățenilor la o viață decentă și la un oraș demn, 
care să-și păstreze istoria bogată și veche! Zona are deja grave proble-
me sociale, care s-au agravat de la începerea șantierului. Procesul de 
sărăcire este accelerat de șantierul deschis și abandonat fără justificare. 
Este aproape imposibil accesul cu mașina, micile magazine, care înainte 
aveau o viață liniștită, dau faliment unul câte unul, oamenii evită să treacă 
prin zonă din cauza prafului, a noroiului, a gropilor și gunoaielor.

Acțiunile asociațiilor nu țin șantierul în loc!
Bucureștenilor care locuiesc, lucrează sau trec prin zonă li se prezintă 

informațiile trunchiat și deformat, Primăria Generală a Bucureștiului arun-
când vina pe „altul“, după ce în iunie 2011 a acceptat păstrarea Halei în 
amplasamentul istoric și adaptarea șoselei, respectând specificul clădirilor 
din zonă. Există un comunicat de presă pe care îl puteți consulta pe site-ul 
primăriei (http://www.pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=493). 
Mai mult de-atât, primăria ignoră cerința de a organiza un concurs, așa 
cum cere legea, conform avizului emis de Ministerul Dezvoltării și aflat încă 
în vigoare. În timpul negocierilor, un grup de arhitecți a schițat voluntar o 
variantă concretă și argumentată, tocmai pentru a dovedi că soluții exis-
tă și că cea mai potrivită trebuie să fie aleasă în urma unui astfel de con-
curs de propuneri. Nerespectându-şi angajamentul, Primăria Municipiului 
București nu ne reprezintă interesul și ne încalcă drepturile de cetățeni!

Mai mult, după mai bine de un an, Primăria revine asupra promisiunii și 
cere modificarea condițiilor pentru continuarea proiectului, fără argumen-
te și fără explicații pentru amânarea lucrărilor. Declarațiile domnului primar 
Sorin Oprescu amintesc vag de costuri mari legate de păstrarea în am-
plasament a Halei Matache și cer mutarea ei. Însă domnia sa omite să 
spună că mutarea este ilegală și că, pentru aceasta, ar fi nevoie să expro-

prieze și să demoleze încă două clădiri aflate în spa-
tele Halei, ceea ce presupune cheltuirea altor sume 
mari din bani publici. Păstrarea halei pe locul unde 
a fost construită acum 113 ani nu implică decât cos-
turi ce țin de consolidare și restaurare (costuri echi-
valente cu reconstrucția ei după mutare). Deci se 
economisesc cel puțin banii de expropriere. Decizia 
Ministerului Dezvoltării și Ministerului Culturii va fi lua-
tă într-o ședință comună în curând, dar tergiversările 
și revenirile instituțiilor statului asupra celor deja con-
venite prelungesc situația grea a oamenilor din zonă.

De ce e importantă Hala Matache?
Hala Matache este un simbol al unei dezvoltări ar-

monioase și al unui cartier proiectat pentru oameni. 
Primarul, ales să ne reprezinte, schimbă după bunul 
plac deciziile și angajamentele față de cetățeni și cere 
aprobarea unor acțiuni ilegale (mutarea unui monu-
ment istoric). Astfel, oricare dintre noi poate avea sur-
priza ca mâine, sub fereastra lui, „să se bucure“ nu 
de un mediu prietenos, ci de o autostradă pe care 
vâjâie mașinile sau că trebuie să-şi evacueze propria 
casă în 72 de ore, pentru ca istoria și amintirile fa-
miliei sale să fie „demolate“! Păstrând Hala Matache 
ne păstrăm istoria, memoria, ne recâștigăm demni-
tatea și lăsăm moștenire generațiilor viitoare un oraș 
pentru oameni, nu pentru mașini și noxe. Cerem pri-

marului general să respecte istoria Bucureștiului, să-i redea farmecul dis-
trus prin demolări fără viziune, să ne respecte și să respecte legea!

Funcționarea halei ca piață agroalimentară aduce beneficii tuturor, iar 
amenajarea și igienizarea întregii zone va revitaliza un spațiu abandonat 
de Primăria Municipiului București și ne va chema la cumpărături, la plim-
bare, la întâlnire cu prietenii.

Așa ar putea să arate Hala Matache 
păstrată pe locul actual, alături de diametrală

Imagini: Arhitecții voluntari

Diametrala, stradă pentru oameni, maşini, 
loc pentru promenadă şi cumpărături
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Bună dimineața, București!: De ce v-ați adunat pe 6 octombrie
la Hala Matache?

Maria Soare: Manifestația de sâmbătă, 6 octombrie, a fost spontană, 
o reacție naturală a unor bucureșteni, o reacție neregizată, dovadă a 
faptului că nu ne-am gândit la autorizație, nu ne-am organizat cum 
trebuie (vezi și faptul că nu am avut un punct fix de întâlnire, eram 
dispersați care pe unde, de nici nu ne vedeam de jandarmi). 

Gestul nostru a venit ca urmare a dorinței de a face ceva în al 12-lea 
ceas, o încercare disperată de a salva acest monument istoric. Participanții 
civili la protest au fost și membri ai unor ONG-uri, dar și oameni care nu 
reprezintă vreo organizație, bucureșteni normali, gură-cască unii, iar nu-
mărul jandarmilor a depășit cu cel puțin încă o dată numărul persoanelor 
care luau parte la manifestare.

BDB: De ce luptați pentru Hala Matache?

M.S.: La Hala Matache am simțit o mare tristețe să văd în jurul meu mi-
zerie la propriu și la figurat, sărăcie, prostie, ignorarea valorilor și a cuvân-
tului dat, a legii. Nu este corect ca Primăria Municipiului București să nu 
respecte legea, în schimb să îmi ceară mie, în calitate de cetățean, să o 
fac! Am simțit cum toate acestea ne afectează pe noi, oamenii de rând – 
manifestanții poate idealiști și visători, locuitorii mai mult sau mai puțin le-
gitimi ai acestei zone, dar și pe jandarmi, pentru care nu de puține ori am 
simțit milă. 

BDB: Milă? Cum așa?

M.S.: Milă pentru că nu ne știu drepturile, că nu cunosc legile și nu știu 
să spună în baza cărei legi mă saltă la secție sau de ce nu am voie să 
stau pe trotuar, să vorbesc la telefon sau să filmez în dubă sau în curtea 
secției de poliție; mi-e milă de ei că merg cu niște hârburi de mașini, că au 
salarii mici, că sunt munciți, că sunt puși între „noi“ – mințiți și batjocoriți –

și „ei“ – șmecherii fericiți, cu buzunarele și burdihanele pline. M-am simțit 
în același timp umilită atunci când am reușit să vorbesc la telefon cu pri-
mii luați cu duba nr. 1 pentru a afla unde îi duc, când întrebam personal 
unde ne duc cu duba nr. 2, când ne filmau încontinuu niște dubioși sub 
acoperire, atât în dubă, cât și la secție. 

BDB: Plimbarea cu duba v-a „lecuit“ de a mai merge la manifestații?

M.S.: Cu siguranță mă voi mai merge la manifestații – autorizate și ne-
autorizate – de susținere a valorilor istorice chiar și după avertismentul 
scris, pe care cu mare interes îl aștept pentru a-l contesta – sper că îm-
preună cu toți ceilalți participanți la manifestație. Este o experiență apa-
rent negativă, neplăcută, care nu știu cât și cum a contribuit la cauza de 
salvare a Halei Matache, cu toată mediatizarea făcută după... Cred însă 
că oamenii, cetățenii, trebuie să-și spună opinia și, mai ales, cred că tre-
buie să fie lăsați s-o facă!

Cred că oamenii trebuie să-și spună opinia!
Interviu cu Maria Soare, participantă la protestul de la Hala Matache

Sâmbătă, 6 octombrie, câteva zeci de persoane, membri ai unor organizații civice, dar și simpli cetățeni, s-au adunat lângă Piața Matache pentru a pro-
testa cu privire la decizia Primăriei Generale de a demola hala-monument istoric pentru a lărgi șoseaua. Protestul a fost înăbușit de jandarmi, care i-au 
urcat pe manifestanții pașnici în dube și i-au escortat la secție, unde i-au ținut timp de câteva ore înainte de a-i „sancționa“ cu un simplu avertisment.

Da, recunosc, în mod superficial, nu consider deloc Bucureștiul un 
oraș sau loc frumos și turistic atrăgător. La început, probabil ca orice 
altă persoană care s-a mutat în această metropolă, aveam probleme să 
mă aclimatizez aici. Farmecul orașului e mai 
ascuns decât la alte orașe din Europa. Și, mai 
ales, Bucureștiul chiar îți cere un pic de răbdare 
și curiozitate ca să-l apreciezi.

De pildă, în ce altă capitală europeană 
locuiești într-un bloc și totuși te trezești dimi- 
neața cu cântatul cocoșului? În Elveția, ori 
locuiești în sat sau la o fermă cu găini, și atunci 
da, te trezești cu muzica asta, ori locuiești într-un 
oraș, unde poate ai o alarmă de ceas care 
cântă dimineața „cucurigu!“.

Pentru a schița diversitatea și frumusețea 
acestui oraș, să ne plimbăm cam zece minute 
pe jos. Cel mai bine e să ieșim de la stația de 
metrou Piața Sudului. Suntem întâmpinați 
de un târg oriental cu nenumărate cântece 
comerciale, tot felul de produse, cu sau fără 
folos, de orice culoare, formă și mărime, însoțite de un miros de floare 
sau de mici (depinde din ce direcție adie vântul).

De acolo traversăm intersecția spre mall, care poate fi numit și târg 
occidental, unde găsești cam același lucru amintit mai sus, doar că 
melodiile comerciale vin de la boxe, produsele, cu sau fără folos, sunt mai 

adaptate și acordate la rezultate de la 
cercetarea dorințelor consumatorului 
prin sondaje de piața. 

Mergem mai departe și ne plimbăm 
de la intrarea principală, spre ieșirea 
din spatele mallului. Acolo coborâm 
scările, dar după câțiva pași urcăm 
un deluleț plin de gunoi și vechituri 
aruncate. Printre niște tufișuri, culegem 
un băț stabil ca să ne apărăm, în caz 
de urgență, de haita de maidanezi, 
și imediat ajungem la delta dintre 
blocuri, lacul Văcărești. Acolo găsim 
liniște, floră, faună, doar natura plină. 
Ne plimbăm în bazinul deltei și ne 
încărcăm bateriile cu atmosfera curată 
de acolo.

În zece minute ai posibilitatea să faci mii de experiențe diferite. Unde? 
Doar în București.

Cocoșul viu și o plimbare de 10 minute
Ursula Heckendorn

Cu ochi străini
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~   Graba strică treaba.   ~

7.000 de oameni 
alergând prin București
Ada Bucur, www.fiiok.ro/blog

Ultima zi de vară din acest an a fost într-o zi de toamnă. Parcă soa-
rele a vrut să le dea de furcă miilor de alergători ce se pregăteau să ia 
startul la cea mai importantă manifestare anuală dedicată lor – Maratonul 
Internațional București, care pe 7 octombrie a împlinit 5 ani. A fost ultima 
zi din an cu temperaturi de 30 de grade.

La ora 9.00 eram îmbrăcată în tricou și în șort în mijlocul Pieții Constituției 
și țopăiam alături de prietena mea Andreea pe muzica ce răzbătea din 
megafoane și pe ritmul impus de instructorii de la Word Class. Ne făceam 
încălzirea. Îmi priveam toți cunoscuții care veniseră să alerge la diversele 
curse: cea mai grea – maratonul de 42,195 km, urmată de semimaratonul 
de 21,097 km, de ștafetă, la care participă echipe de câte patru oameni 
care aleargă fiecare câte 10 km, și cursa populară de 3,5 km. 

Oamenii de la maraton sunt fiecare cu povestea lui:
Fratele meu, Emilian: în anul 2007 avea 105 kilograme. S-a apucat să 

alerge prin Herăstrău ca un nebun singuratic. A aflat că în alte țări oameni 
obișnuiți se înscriu la maratoane. Că oameni obișnuiți pot ajunge să alerge 
42 km. După 6 luni slăbise 20 kilograme și alerga primul lui maraton la 
Budapesta. În 7 octombrie a alergat la București a 10-a cursă. Ce are de 
spus: “De ce o fac? De ce la start se adună mii de alergători? Fiecare are 
motivele lui, ale mele sunt simple, alergarea m-a făcut un om mai bun.“

Eu: în urmă cu cinci ani, din cauza stresului de la job, aveam atacuri 
de panică. După ce m-am plimbat pe la zeci de medici și mi s-a prescris 
Xanax, m-am apucat de alergat. Mai știam un singur om care făcea asta: 
fratele meu. După 6 luni mă vindecasem fără medicamente. Acum sunt o 
femeie de 40 de ani care se simte ca una de 30. Iar alergarea e parte din 
viața mea. E momentul meu cu mine, e momentul în care îmi vin cele mai 

bune idei, e momentul în care simt că pot rezolva orice problemă. În 7 oc-
tombrie, am alergat al 6-lea semimaraton.

Prietena mea, Doina: Fire plină de hotarâre, care ar putea să facă câte 
zece lucruri deodată a descoperit în alergare soluția pentru a-și consuma 
macar o parte din energia de care debordează. La 50 de ani are frumusețea 
și tinerețea unei femei de 40 de ani, iar băieții ei gemeni, de 26 de ani, sunt 
cât se poate de mândri de ea. A alergat al 2-lea ei semimaraton.

Aș putea scrie pagini întregi dând astfel exemple de oameni pe care îi 
cunosc și cărora alergarea le-a schimbat viața. Dar voi încheia aici, mai 
amintindu-l pe Dănuț, care anul trecut pe vremea asta avea 150 de kilo-
grame, fapt care îi creea o serie de alte probleme medicale, și care acum 
e mai slab cu aproape 60 de kilograme, iar duminică a alergat primul lui 
semimaraton. 

S-au aliniat la start în Piața Constituției aproape 7.000 de oameni, cu 
7.000 de povești. Veniți alături de ei! Faceți orașul să se miște în ritmul 
vostru! 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eco-
nomici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Închidere Inelul Median de Circulație la Zona Nord/Autostrada 
Urbană ‒ tronson Lacul Morii ‒ Șoseaua Colentina“. Conform 
Devizului General, această lucrare costă 1,57 miliarde de euro pentru 13 
km de „cale rutieră“, ceea ce înseamnă aproximativ 100 de milioane de 
euro/km de șosea și asta, fără a pune la socoteală banii cheltuiți pe expro-
prieri și alte costuri.

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, a 
unui teren situat în Calea Griviței nr. 100-102, sector 1, în suprafață de 
1500 m2, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, 
necesar realizării unui imobil cu destinația de biro-
uri, servicii, hotel, comerț, locuințe, servicii bancare, 
multiplex-cinema. E adevărat, ducem lipsă de mall-uri...
Este exact ce are Bucureștiul nevoie! Se dorește con-
cesionarea a 1500 m2 din domeniul public, terenul 
respectiv aflându-se în spatele monumentelor istori-
ce demolate în 2011 abuziv: Casa Rădulescu, Casa 
Eminescu și Hotel Marna. Bănuiesc că nu e foarte greu 
de înțeles de ce se insistă pentru bulevardul Berzei – 
Buzești. Redevența anuală va fi stabilită prin licitație, dar 
nu poate fi mai mică de 94.454,83 de euro/an.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei 
de 1.000.000 lei din fondul de rezervă la dispoziția 
autorităților Municipiului București din bugetul pe 
anul 2012, pentru susținerea echipei de handbal 
feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea la competițiile 
internaționale. Bucureștenii au fost întrebați dacă sunt 
de acord cu acest gest de „solidaritate“. Conform hotă-
rârii consiliului general „suma se include la Transferuri 

din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoa-
re către unitățile administrativ teritoriale în situații de extremă dificultate“.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 
Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București – 
Pitești sau Străpungerea A1 – A2. Va fi drumul prin care fluxul auto-
turismelor din autostrada Pitești – București va fi adus direct pe Splaiul 
Independenței (zona Semănătoarea), la 7 km de Piața Unirii, pentru a 
da nas în nas cu cârdul de mașini adus în centru pe Bulevardul Uranus. 
Deci cei care vor fi în tranzit prin București sunt invitați să străbată capitala 
fix prin Piața Unirii. Această șosea ar urma să treacă și pe la câteva zeci 
de metri de bazinele descoperite de apă potabilă de la Roșu, una dintre 

cele 3 uzine de tratare și producție a apei potabile pen-
tru București.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
C.G.M.B. nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea pro-
cedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate 
privată situate pe amplasamentul lucrării de utilita-
te publică „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu ‒ 
Splai Dudescu“, în vederea continuării și finalizării 
lucrărilor de interes public local și aprobarea sumei 
globale estimate a despăgubirilor compusă din va-
lorile individuale aferente acestora. Bucureștiul este 
străpuns din toate direcțiile!

Depinde foarte mult de noi, bucureștenii, dacă facem 
ceva pentru orașul nostru, dacă vrem ca și Bucureștiul 
nostru drag să fie un oraș minunat, așa cum a fost oda-
tă. De putut, se poate și există nenumărate exemple în 
multe locuri din oraș.

(continuare din pagina 1)

Pentru a vedea calendarul tuturor competițiilor naționale intraţi pe 
site-ul: www.maraton.info.ro/competitii-nationale.html

Foto: Carmen Damian
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Ați auzit de atâtea ori fragmentul acesta de frază că probabil nici mă-
car nu vi se mai pare o greșeală. Sunteți în companie bună, căci un fost 
prim-ministru al României e vestit prin faptul că domnia-sa și prepoziția 
„pe“ nu au făcut niciodată cunoștință. La televiziuni, la radio, jurnaliști 
altminteri cu pretenții o țin una și bună: „cererea care ați depus-o“, „artico-
lul care l-am citit“, „prostiile care le spuneți“. „Pe“-ul bate doctoratul, doam-
nelor și domnilor, și are virtutea magică de a arăta împărații goi. 

Cum știm că e greșită exprimarea? În cazul în care ne referim la per-
soane, e foarte simplu – facem proba, ca la matematică: „I-am întâlnit pe 
oamenii aceia“, deci corect este: „Oamenii pe care i-am întâlnit“. 

Cu totul alta este situația când spunem „oamenii care se întâlnesc“, 
unde e evident că „pe“ nu-și are locul: la proba de verificare, obținem: „oa-
menii se întîlnesc“.

Explicație „tehnică“: buclucașul „care“ este un pronume relativ, parte de 
vorbire flexibilă, deci care-și schimbă forma în funcție de poziția sa în enunț 

(„care“, „cărui“, „căruia“, „pe care“). „Pe care“ este forma la cazul acuzativ, 
atunci când pronumele, cum învățăm într-a cincea, are funcția de comple-
ment direct (răspunde la întrebările „Pe cine? Ce?“). Să reluăm: „Citesc 
două cărți.“ (Ce citesc? - Cărți), prin urmare: „Cărțile pe care le citesc“.

Și încă un lucru: nu doar că absența lui „pe“ dă rău, trădându-ne când 
ne e lumea mai dragă, dar poate genera chiar ambiguitate în context: 
comparați „Andrei a venit cu verișorul lui care îl enervează tot timpul“ cu 
„Andrei a venit cu verișorul lui pe care îl enervează tot timpul“.

Dacă deja v-ați enervat și dumneavoastră de-atâta chițibușăreală și vi 
se pare că o amărâtă de prepoziție nu merită osteneala, căutați pe in-
ternet articolul I Won’t Hire People Who Use Poor Grammar („Nu anga-
jez oameni care au probleme cu gramatica“), publicat pe blogul „Harvard 
Business Review“ de preşedintele unei mari companii de software. Veți 
afla de acolo cum amărâtele de virgule și de prepoziții pot sta în calea fe-
ricirii dumneavoastră.

„Oamenii care i-am întâlnit“
Luminița Corneanu

~   Vorba lungă, sărăcia omului.   ~

Tolba de cărţi
Sorgul roșu de Mo Yan (Ed. Humanitas)
Este deocamdată singura traducere în românește din opera laure-
atului Nobel 2012; urmează în curând, tot la Humanitas, romanul 
Viața și moartea mă ostenesc. În Sorgul roșu, povestea urmărește 
destinul unei familii chineze de-a lungul unei jumătăți de secol în 
care timpul își iese din țâțâni, de la invazia japoneză din anii 30 până 
în apogeul perioadei comuniste. Stilul lui Mo Yan este unul poetic, 
iar povestirea are o componentă vizuală foarte importantă. Scenele 
de război sunt din acest motiv foarte cinematografice – poate că 
acest aspect a ușurat și ecranizarea cărții în filmul omonim, premiat 
cu Ursul de Aur la Berlin în 1988.

Spiritus de Ismail Kadare (Ed. Humanitas)
Dacă tot am început cu Nobelul, decernat luna aceasta, continu-
ăm cu unul dintre scriitorii cotați cu șanse foarte mari de a-l obține. 
Kadare descrie în Spiritus viața în Albania comunistă, sufocată de 
o Securitate mai băgăcioasă decât cea din România și de deliru-
rile unui dictator pentru care poporul lui nu există decât pentru a-l 
linguși. Simțind că îi slăbește vederea, dictatorul își propune să-și 
„ascută“ auzul și astfel importă un număr uriaș de microfoane, care 
vor fi plantate în hainele și casele oamenilor. Din greșeală, unul din-
tre microfoane ajunge să fie înmormântat odată cu posesorul, iar 
de-aici, reușita supremă a Securității: aceea de a „captura“ un spirit. 

Nostalgia de Mircea Cărtărescu (Ed. Humanitas)
Neavând și noi nobelizatul nostru, avem în schimb un candidat cotat 
cu mari șanse, iar el este Mircea Cărtărescu. Dacă încă nu sunteți 
familiarizați cu opera acestuia, Nostalgia este cel mai bun punct de 
unde să începeți. Volumul este alcătuit din câteva proze de dimen-
siuni medii, în care detaliul cotidian se îmbină cu fantezia și fan-
tasticul. Pentru deschiderea apetitului, luați Ruletistul, prima parte: 
Ruletistul e un ins care joacă „ruleta rusească“ și câștigă totdeauna. 
Se fac pariuri pe momentul când își va pierde norocul, întinzându-și 
creierii pe pereți, se creează o întreagă industrie în jurul lui, lumea 
stă cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă cu el. Adevăr, legen-
dă? Rămâne să vedeți. 

(Nota redacției: Faptul că recomandările acestei luni sunt cărți pu-
blicate de aceeași editură este pură întâmplare. Aceasta nu este o 
pagină publicitară.)

Muzee tehnice 
din București
Andrei Crețulescu

În 1987, în plin avânt tehnico-științific, România înregistra 
unul dintre cele mai aclamate succese. Generațiile de oameni 
nou-nouți primeau, cadou, un radio-casetofon de concepție inte-
gral românească (adică se găseau piese de schimb pe piața in-
ternă) care încălzea inimile și apartamentele. RCS001 devenea 
un produs de export și, odată cu faima internațională, își câștiga 
și locul în contrabanda națională.

În interiorul Universității Politehnice din str. Polizu 1-7 
funcționează o bijuterie a arhitecturii industriale românești, un 
muzeu care adăpostește dovezile de inventivitate și inovație ro-
mânească. Clădirea fostei Școli de Arte și Meserii include un 
imens luminator care acoperă Hala centrală de asamblare, un 
fel de grădină botanică ad-hoc astăzi. Trebuie menționat că, la 
data deschiderii din 1899, Atelierele Școlii primiseră dotare teh-
nică de prim rang, fapt care le făcea să fie una dintre unitățile in-
dustriale cel mai bine înzestrate din București.

Bucureștii dispun de trei muzee tehnice: cel aflat în Parcul 
Carol, Muzeul Aviației și Polizu. Exponatele din Fostul Atelier 
de Matrițerie vă așteaptă, de aproape 20 de ani (muzeul a fost 
redeschis în 2003), să parcurgeți sălile de expunere arhipline, 
colecțiile și poveștile doamnei custode Liliana Bîrsan.

Foto: Claudiu Cobilanschi

RCS001, sufletul petrecerilor de garsonieră

Vorba bună
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formă cilindrică. Ritmul fațadei 
este asigurat de cursivitatea 
balcoanelor și a decorației cu 
ochiuri de geam, în armonie cu 
turnul casei scărilor. Catargul 
ciuntit (fotografia din dreapta) 
întregea nu demult clădirea, 
oferindu-i stil, și dădea sens 
acoperișului plat.

În cazul prezentat, a fost 
realizată o supraînălțare, cel 
mai probabil pentru mai mult 
spațiu. Însă această clădi-
re se află în zona protejată a 
Bucureștiului, de oraș vechi, 
deci orice intervenție trebuie să 
respecte normele corespunzătoare.

Pentru că incomoda supraînălțarea, catargul specific stilului art déco 
a fost retezat aproape de la bază, ciuntit. De asemenea, tâmplăria nouă 
este potrivită doar în sensul că nu este de culoare albă.

La o privire atentă vedem că mansarda nu este construită din mate-
riale ușoare, ci se zăresc cărămizi în acel zid. Tot acolo observăm și un 
„grațios“ furtun, cel mai probabil pentru aparatul de aer condiționat.

Turnul casei scărilor este cilindric, fiind practic cel mai important ele-
ment de design al acestei case. Balcoanele au fost închise cu același tip 
de geam termopan utilizat și la mansardă. Pentru consecvență și alege-
rea unei culori ce imită lemnul, să zicem că este bine ca intenție, dar nu 
ca fapt în sine, intervenția sluțind volumetria imobilului. Casa a fost pro-
iectată cu balcoane deschise și așa ar fi trebuit să rămână. Câștigul de 
suprafață utilă și confort termic este minor, distrugând aspectul inițial de 
un rafinament sublim.

Despre finisările cu spumă la vedere, firele atârnând în devălmășie 
peste tot și tablourile electrice montate chiar pe fațadă nu mai spun nimic, 
ele devenind un simbol al improvizațiilor făcute după ureche, de mântuia-
lă, în unele cazuri fără ca treaba să fie dusă la bun sfârșit.

Stilul art déco a apărut la începutul anilor 1920, la Paris, fiind expresia 
artistică a încrederii în progresul tehnologic. Fiind un stil eclectic, se ex-
primă într-o mulțime de forme și culori (și artele plastice și sculptura au 
făcut parte în acea vreme din acest curent artistic), însă în arhitectură ele-
mentele principale sunt renunțarea la decorațiunile încărcate ale stilului 
eclectic academic francez și art nouveau, liniile aerisite, schematizarea 
și stilizarea panourilor decorative, utilizarea zidăriei din sticlă, utilizarea 
motivelor antice egiptene, maya, inca, a vegetației luxuriante a junglelor 
asiatice, a plajelor exotice, dar mai ales folosirea motivului pachebotului 
transoceanic (catarg, hublouri, acoperiș tip terasă).

Bucureștiul se mândrește cu una dintre cele mai mari colecții de ar-
hitectură art déco dintre țările acestei zone geografice, moștenire venită 
din anii 1930. Totuși, stilul art déco românesc diferă de cel din SUA sau 
Europa occidentală, dovadă fiind că în acea vreme lucrurile se adaptau 
în bine conform locului, nu se copiau pur și simplu: foloseşte elemente 
mediteraneene și chiar motive ale stilului neoromânesc sau modernist.

Casa de față se găsește în zona Dorobanților. După elementele de 
stil utilizate, estimez că a fost construită la mijlocul anilor 1930. Îmi place 
foarte mult forma curată a designului, îmi place și terasa ce acoperă intra-
rea în imobil, dar mai ales casa scărilor ce este adăpostită de un turn de 

În Dorobanți, 
o casă art déco 
strigă după ajutor
Marius Ionescu

Fotografii: Marius Ionescu

UTIL
Deranjamente apă, canal: 
021.207.77.77
Deranjamente rețea gaze: 
021.9281
Deranjamente ENEL: 021.9291
CFR, călători: 021.9522, 
0800.88.44.44, cfrcalatori.ro
Comisariatul pentru Protecția 

Consumatorilor al Municipiului 
București: 021.310.63.75 
sau 021.9660 
reclamatii.bucuresti@opc.ro, 
www.anpc.gov.ro

Clinică Veterinară (non-stop): 
021.345.34.59, 0758.10.90.06

Urgențe stomatologice 
(non-stop):

Șos. Mihai Bravu nr. 4, 
021.252.66.59

Donații sânge (7:30-13.30):
CTSM București:

Str. C. Caracaș nr. 2-8, 
0314.251.230

Spitalul de Urgență 
Floreasca:

Calea Floreasca nr. 8, 
021.317.01.21 (centrala)

Spitalul Fundeni:
Șos. Fundeni nr. 258, 
021.318.04.00 (centrala)

Nu avem suficiente locuri de parcare în București 
și uneori suntem nevoiți să parcăm 

pe locurile pentru care alții plătesc chirie 
sau să blocăm un alt autovehicul.

Ca să nu ne pleznească vena, 
ca să nu-i pleznească vena 

și ca să fim corecți, respectuoși unii cu alții, 
haideți să lăsăm numărul de telefon în parbriz.

Nu suntem șmecheri 
dacă ne batem pentru un loc de parcare!
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Eu eram primul!
Ioana Novac

În numărul de față revin cu alte reguli de politețe. Contrar unor păreri, 
acestea nu caracterizează doar domnișoarele de pension, ci ne ajută să 
conviețuim în același spațiu urban, fără a ne deranja și irita reciproc. E ade-
vărat că vremurile s-au schimbat și regulile de acum o sută de ani nu se mai 
aplică în totalitate societății de azi, însă nu înseamnă că ne putem comporta 
oricum. De asemenea, lipsa banilor sau abundența lor nu sunt scuze pentru 
un comportament necioplit.

Pe stradă, prioritatea de trecere este următoarea: femeia trece înaintea 
bărbatului, cel mai în vârstă înaintea celui care este mai tânăr, gradul supe-
rior înaintea celui inferior.

În ceea ce privește mijloacele de transport în comun, știm cu toții ce bulu-
ceală se formează la ușile autobuzelor și ale metroului. Problema este com-
plexă și nu se va rezolva peste noapte, dar puterea exemplului are un rol 
important. Respectând câteva reguli simple, în timp vom reuși să nu ne mai 
călcăm unii pe alții pe bătături în spațiile publice. Așadar, persoanele care 
vor să urce au obligația de a aștepta coborârea călătorilor, cu atât mai mult 
cu cât pentru a urca este absolut necesară eliberarea unui oarecare spațiu 
interior. Proptindu-te în fața ușii, chiar din clipa opririi vehiculului în stație, 
nu faci decât să încurci coborârea și să prelungești staționarea acestuia. 
Așteptați în laterală, astfel încât să poată trece persoanele care coboară.

Se recomandă urcarea și coborârea prin locurile indicate prin semnaliză-
rile grafice de pe uși. Femeile însărcinate sau cu copii mici în brațe, bătrânii 
şi persoanele cu dizabilități au prioritate la urcare.

Ca și în cazul mijloacelor de transport în comun, când vine vorba de lift, 
magazin, scara de bloc, au prioritate persoanele care ies. E recomandat 
ca acestea să ajute pe cei care intră, menținând ușa deschisă. La intrare 
au întâietate doamnele, mai întâi cele în vârstă, apoi cele tinere. Singura 
excepție de la această regulă este la intrarea într-un restaurant: primul intră 
bărbatul, pentru a-și proteja invitata de privirile curioase ale celor din jur și 
pentru a cere personalului să-i indice o masă liberă. Regula rămâne valabilă 
și la intrarea în baruri, cluburi, cafenele.

Doamnelor și domnilor, pe curând! Și nu trântiți ușa în urma dumnea-
voastră!

Știri
Parlamentul intenționează să modifice legea urbanismului, 
dar specialiștii consideră că modificările ar duce la o catas-
trofă urbanistică

La propunerea deputaților Antonella Marinescu și Eduard 
Martin, Parlamentul dezbate în prezent câteva amendamente 
la legea urbanismului. Specialiștii din domeniu arată cât de no-
civă ar fi modificarea legii în forma propusă de cei doi: malluri 
în zone în care nu există infrastructură rutieră ‒ ceea ar aglome-
ra și mai mult traficul, blocuri pe plajă, blocuri prea înalte față de 
zona în care se află, construcții în zone protejate.

O simplă comparare cu deciziile luate de autorități în străină-
tate arată cât de nociv este proiectul de lege dacă va fi adoptat 
conținând aceste modificări: cum ar fi să apară un bloc turn în 
piața Vaticanului sau cum ar fi să apară un mall pe plajele din 
sudul Franței?

Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări puteți să îi 
scrieți parlamentarului din colegiul dumneavoastră.

Pe 27 octombrie este sărbătoarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, 
ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află la Patriarhia 
Română

Moaştele sfântului au fost aduse la Bucureşti în 1774 şi depu-
se la actuala Catedrală Patriarhală, iar în 1792 a fost proclamat 
ocrotitor al Bucureştilor. Se spune că de atunci, sfântul a ocrotit 
neîncetat oraşul şi pe locuitorii săi: a pus capăt epidemiei de ciu-
mă în 1815; se povesteşte că mai târziu, în 1827, ar fi înlăturat 
seceta ce se abătuse asupra oraşului, după ce moaştele sale au 
fost scoase pe străzi; în 1831, după o altă procesiune, s-a oprit 
epidemia de holeră.

Turnul de apă din Pantelimon devine Turn de Artă
Postăvăria Română, Șos. Morarilor nr. 1
În luna august 2012, Make a Point a lansat proiectul Turnul de 

Artă. Turnul de apă al Postăvăriei Române, aflat chiar în curtea 
Make a Point, va fi transformat dintr-o relicvă industrială (dar 
care poate fi văzută cam de peste tot în Pantelimon) într-un re-
per al cartierului.

În lunile ce vor urma, în jurul turnului va fi montată o scară 
în spirală, care va facilita accesul vizitatorilor la o panoramă a 
orașului de la 30 de metri înălțime, iar bazinul din vârful turnului 
va fi pictat cu o imagine aleasă chiar de bucureșteni.

Înalt de 37 de metri (ultimul segment de 6 metri înălțime va 
fi folosit numai pentru pictură), turnul de apă va fi transformat 
într-un obiectiv turistic și cultural, care va găzdui expoziții, 
proiecții de film, concerte și seminarii destinate locuitorilor din 
sectorul 2 și nu numai.

Inaugurarea Turnului de Artă va avea loc chiar în noaptea dintre 
2012 și 2013. Detalii pe site-ul http://www.makeapoint.ro.
(Sursa: www.makeapoint.ro)

O sută de kilometri de piste ilegale în București!
După ce de mai bine de un an Brigada Rutieră a verificat sta-

rea de viabilitate a pistelor pentru bicicliști din București, zilele 
acestea OPTAR a avut curiozitatea să numere kilometrii de piste 
constatate de poliție ca fiind ilegale. 100 DE KILOMETRI!

Și în procente cifra este rotundă: s-a constat că 100 % din-
tre traseele verificate de Brigada Rutieră București au fost 
recepționate ilegal. Prin semnarea documentului de recepție a 
pistelor, Administrația Străzilor București a acoperit greșelile de 
proiectare și pe cele de construcție, aprobând astfel plata ilegală 
a pistelor periculoase din București.

Până acum, Organizația pentru Promovarea Transportului 
Alternativ în România (OPTAR) a depus zeci de reclamații către 
instituțiile care ar fi trebuit să ia măsuri pentru protejarea vieții și 
integrității pietonilor și bicicliștilor expuși din cauza ilegalităților 
comise de Administrația Străzilor București.
(Sursa: www.optar.ro)

Bune maniere  

Unde ne simțim bine?
Cu Caragiale de la Washington la Bucureşti (expoziție)
9–31 octombrie, Biblioteca Națională a României 
B-dul Unirii nr. 22

Festivalul de muzică veche Bucureşti
24-28 octombrie Muzeul Naţional Cotroceni, Sala Radio 
şi Biserica Anglicană

Gianni Morandi
27 octombrie, ora 19:00, Sala Palatului

Ultimul Etaj. Bucureşti: o cartare fotografică, 2004‒2012
11–30 octombrie MNAC (Muzeul Național de Artă 
Contemporană) Str. Izvor 2-4

Gala Premiilor Stand Up Comedy, ediția de toamnă, 2012
9 noiembrie, ora 19:00, Cinema Patria

Târgul Internațional GAUDEAMUS ‒ Carte de învățătură 2012
21–25 noiembrie, Pavilionul Central Romexpo 
între orele 10:00 și 20:00

Horia Brenciu ‒ „My Way“ (concert)
30 noiembrie, ora 20:00, Sala Palatului
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Volumul este o carte-proiect, o carte-manifest, o carte-martor al unui 
fenomen de activism urban concentrat care arată că oricine poate avea 
inițiativă şi propune soluții pentru cartier şi oraş. Ea a fost lansată cu ocazia 
Conferinței profesionale organizate de OAR cu tema Un alt fel de arhitect – 
o altă abordare a spațiului public (17 martie 2012). 

Cartea prezintă pe înțelesul tuturor proiectul Regenerare urbană pen-
tru zona Matache – Gara de Nord din București, realizat la inițiativa unor 
specialişti grupați ad-hoc sub numele de Arhitecții Voluntari. Un element 
central este păstrarea, reabilitarea şi refuncționalizarea Halei Matache 
Măcelaru, monument istoric, în scop comercial. La data apariției, februarie 
2012, operațiunea de proporții Diametrala Nord-Sud din Bucureşti era de-
parte de a se fi terminat. Cicatrizarea urbanistică a zonei prin regenerare ur-
bană are un final deschis. Însăşi supraviețuirea pur fizică a Halei Matache 
Măcelaru stă sub semnul întrebării din cauza devastării periodice. Credem 
că publicația-manifest va fi citită în timp ca parte din istoria recentă a urba-
nismului din România.

Cartea se găseşte în librăriile Cărtureşti
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Suntem un grup de voluntari care îşi iubesc oraşul – fie că este natal, 
fie că este adoptiv – şi care sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă cu el 
şi cu locuitorii lui. Nu suntem ai nimănui altcuiva decât ai Bucureştiului. 
Iniţiativa noastră este una 100% civică. Nu se află în spatele nostru ni-
ciun partid. Aparţinem Bucureştiului, după cum ne place să răspundem 
şi credem că, aşa cum orice oraş are farmecul său, şi urbea noastră 
este specială şi generoasă cu noi dacă-i acordăm puţină atenţie. Ca o 
casă mai mare ce ne este, suntem datori faţă de ea să o îngrijim şi să o 
respectăm, iar când are nevoie de sprijinul nostru, să-i sărim în ajutor.

Bună dimineaţa, Bucureşti! este un salut vioi, cu care vă vom întâm-
pina o dată pe lună pe străzi, prin pieţe agroalimentare, la gurile de me-
trou, în staţiile de autobuz, în parcuri şi pe oriunde altundeva ne vom 
mai întâlni. Vom lăsa exemplare şi în puncte fixe (cinematografe, tea-
tre, librării, baruri, cafenele).

Publicaţia noastră este una de informare şi de atitudine, se va con-
centra pe subiecte specifice Bucureştiului şi pe care noi le credem a fi 
relevante pentru bucureşteni. Ştirile, reportajele şi articolele de opinie 
vor reprezenta nucleul ziarului. Ele vor fi întregite de interviuri cu oa-
meni care au ceva de spus, informaţii utile, prezentări ale unor proiec-
te care se desfăşoară în Bucureşti etc. Echipa care realizează această 
publicaţie este formată din voluntari cu experienţă în diverse domenii, 
grupul fiind deschis celor care doresc să contribuie. Fondurile necesa-
re tipăririi le strângem deocamdată din donaţii de la bucureşteni căro-
ra le place iniţiativa şi munca noastră şi care ne sprijină necondiţionat.

Nu ne prezentăm dumneavoastră în niciun caz ca posesori ai ade-
vărului absolut, ci strângem şi vă oferim informaţii cât mai diverse şi 
mai interesante.

Considerăm că un oraş nu este doar un spaţiu locativ. El presupune 
coabitarea oamenilor, desfăşurarea de activităţi de relaxare, culturale, 
sportive, de studiu, lucrative, de dezvoltare şi optimizare a calităţii vieţii. 
Oraşul înseamnă pentru locuitorii săi „acasă“, nu locul de unde te gră-
beşti să fugi în week-end. El se mândreşte cu cetăţenii săi şi invers, cu 
grădiniţe, şcoli, săli de sport, personalităţi în diverse domenii, cu eveni-
mentele pe care le găzduieşte, cu istoria sa. Un oraş conştient de va-
loarea sa nu-şi demolează monumentele istorice, nu lasă în paragină 
casele marilor personalităţi, construieşte grădiniţe şi şcoli frumoase şi 
bine dotate pentru copiii săi. Ne propunem să vă povestim despre mo-
numentele Bucureştiului, să vă informăm despre decizii ale autorităţilor 
care vă vor influenţa viaţa, pe scurt, să reînviem spiritul de comunitate 
şi să încurajăm oamenii să-şi recapete oraşul.

Credem în dezvoltarea firească, pe baza unei viziuni care are omul 
ca element central. Ne place în parc, în oraşul vechi, să mergem la 
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spectacole, să ne întâlnim cu prietenii, ne place să facem sport, să citim, 
să descoperim lucruri noi, ne fascinează ştiinţa şi tehnica şi ne place să 
ne purtăm respectuos cu ceilalţi. Iubim oraşul vechi pentru că ne poves-
teşte istorie şi ne prezintă clădiri construite în armonie una cu cealaltă şi 
ne plac construcţiile moderne construite legal, cele aşezate la locul po-
trivit, fără să umbrească sau să agreseze alte clădiri sau spaţiile verzi. 

Aşteptăm să ne transmiteţi ideile dumneavoastră pe adresa căsuţei 
poştale sau pe cea de e-mail.
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