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Informaţia ajunge cu uşurinţă la el, prin intermediul diferitelor canale (televiziune, site-uri de ştiri şi
socializare etc.) şi este la fel de uşor de digerat, precum viteza cu care este accesată precum şi uitată,
pierzându-se în masa eterogenă a fluxului. Omul contemporan preferă varianta informaţiei trunchiate,
câteva minute fiindu-i suficiente, în opinia lui, pentru a se informa în mare despre subiectul discutat.
Odată cu uşurinţa accesării informaţiei apare şi riscul de înţelegere parţială a informaţiei, ori de
schimbare a sensului. Odată cu varietatea activitatilor culturare ale sectorului, dar si cu accesibilitatea
la actiunile culturale, individul poate să își formeze propriile opinii si să nu mai cadă pradă realitații
formată de alții. Individul contemporan are nevoie de informare si de contact cu realitatea, astfel el
poate lua contact cu acestea prin diferite forme culturale. Preconizăm si o schimbare in atitudine la
nivel macro prin intermediul programului cultural pe care il oferă Centrul (CECTUNB) dar si prin
parteneriatele pe care acestea le intelege cu restul actorilor
culturali.

DEFINIȚIA ARTEI
Acest document încercă să mediteze asupra termenului de artă și
cultură. Aşadar vom începe prin a medita la ceea ce înseamnă
pentru noi “a face artă”. Strategia are la baza discuții lungi cu
artiști care de ani de zile se îndeletnicesc cu activităţi diverse, pe
care alţii le numesc artistice. Chemati la aceeasi masă, s-a pus și
bazele unui Manifest artist care să susțină documentul (anexat).
Fiecare dintre ei evoluând în artă și crescând în acest leagăn
cultural și-a manifestat nemulțumirea față de drumul în declin al
spectatorilor. După lungi discuții s-a concluzionat că este nevoie de a atrage publicul in sălile de teatru
si cinematografe, precum și la activități culturale. O parte dintre artiștii abordați pentru redactarea
acestui manifest, au experiența managementului activităților artistice desfășurate in tările Uniunii
Europene. Ei au venit cu experiența lor si au completat principiile pilonilor noștri - „afara lumea este
avidă de cultură”- asta ne propunem și noi în acest proiect, să deschidem apetitul și întelegerea către
activitățile culturale. Este nevoie de timp ca publicul să fie din nou educat către nevoia de chatarsis a
artei. Încă de la începuturile omenirii arta a avut un loc important în dezvoltarea civilizației, secolul 21,
cu toate schimbările sale, a creat un dezechilibru în toate formele artistice. Arta s-a concentrat mereu
pe febra căutărilor. Individul pentru a evolua are nevoie de căutari. Noi, reprezentanți de instituție
publică avem datoria de a oferi paleta culturală necesara pentru fiecare individ de a se regăsi și a
evolua armonios. Misiunea nostra este să cream cadrul necesar dezvoltării individuale. Odată cu o
dezvoltare corecta individuală se poate configura o creștere economica. Mizăm astfel pe ambele genuri
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de dezvoltare și sperăm ca strategia noastră să amplifice nivelul de educare necesar care să determine
locuitorii sectorului 4 la regăsirea valorilor și principiilor morale românești.
Dar dincolo de o practică oarecare, în artă vorbim nu numai despre teorie, ci mai ales despre un
concept, adică despre un ansamblu de cunoştinţe, gândire, sentimente şi comportament, specifice
unui anumit tip de individ confruntat cu un anumit tip de realitate. A fi artist comportă în primul rând o
poziţionare fermă vizavi de modul în care este trăită viaţa şi anume un tip de trăire care are cel mai
mult de a face cu disciplina creaţiei, inovaţia şi, nu în ultimul rând, cu o viziune cuprinzătoare asupra
fenomenelor înconjurătoare. De aceea ne propunem să devenim un leagăn pentru “ artiști”,

aici

proiectele lor să își găsescă finalizarea și să ajunga la public. Altfel spus, “a face artă” este un modus
vivendi, o practică a gândirii şi numai în cele din urmă o îndeletnicire a mâinilor. Chestiunea pentru
care un artist face artă este pentru noi o chestiune de maximă importanţă. Spunem asta deoarece îl
reprezentam pe artist ca fiind un ambasador al comunicării în primul rând şi un interpret de semnificaţii
în al doilea rând. El este un tunel, un spaţiu de transfer şi reevaluare a principiilor pe care acest homo
ludens le preia din univers redându-le tuturor, însă, în acest proces, crează o lume nouă, repusă în
matriţă. Artistul este un translator în sensul traslatării valorilor lumii către un spaţiu cu totul nou.
Originalitatea sa constă în modul insolit de a reaşeza valori acolo unde o reorganizare era socotită
improbabilă.
Cum ne orientăm în lume? Există nişte criterii după care să ne ghidăm? Cine definește
aceste criterii? Ce se întâmplă cu cei care se găsesc în afara razei de acţiune a culturii?
Ce fac cei excluşi? Acestea sunt întrebarile de la care a pornit acest document.
Principiile societătii moderne sunt bazate pe principiul potrivit căruia lumea este un loc
pe care-l putem cunoaşte şi stăpâni folosindu-ne de o calităte eternă şi neschimbătoare
a fiinţei noastre, raţiunea. Cunoaşterea ştiinţifică (o cunoaştere de tip cauză-efect),
rezultată în urma folosirii juste a raţiunii, ne poate face să înţelegem mecanismul
lucrurilor, legile după care acestea sunt construite, ne poate face să cuprindem Adevărul
şi în felul acesta să controlăm lumea exterioară şi propriile noastre vieţi, să asigurăm
progresul societăţii şi să fim fiinţe libere care-şi determină propria existenţă.
Cunoaşterea obţinută prin Raţiune va fi „ Adevăr”. O asemenea cunoaştere va reprezenta
ceva real şi neschimbător (universal) despre minţile noastre şi despre structura realitătii.
Libertatea constă în a te supune legilor care rezultă în urma folosirii raţiunii. În
completarea acestor aspecte a intervenit atributul uman al Ființei - reprezentată prin artă.
Dacă ne-am permite să prevedem artei un viitor, atunci anticipăm un viitor legat mult mai mult de
conţinuturi şi procese, de limbaj şi comunicare, de coduri şi reprezentări. Arta viitorului va fi ceea ce a
fost filozofia în antichitate: o cunoaştere discursivă a lumii şi a omului. Iar dacă filozofia este privită şi ca
“discuţia despre filozofie”, atunci şi arta are acelaşi drept de a deveni “discuţie despre artă”, iar
răspunsul la întrebarea “ce este artă?” ar putea primi acelaşi răspuns: de ce sunt oameni, de ce trăim,
de ce simtim? de aici și nevoia de comunicare prin cultură.
Cuvintele/imagini frumoase pot să construiască imaginea unei lumi în care am vrea să trăim, a unei
utopii pe care ne-o dorim realitate. Dar întrebările care se pun în continuare sunt: Este lumea cu
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adevărat un loc atât de transparent şi de limpede şi chiar o putem supune minţilor noastre? Ce
reprezintă realitatea pentru fiinţa umană? Modernitatea s-a bazat pe dorinţa de emancipare a indivizilor
şi a popoarelor. Progresul tehnologic, accesul la cunoaştere şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă,
toate acestea au fost realizate cu scopul de a construi o societate mai bună. În schimbul speranţei de
emancipare, avansul tehnologiei şi al raţiunii au dus mai degrabă la exploatarea zonelor mai puţin
dezvoltate ale planetei, au înlocuit orbeşte munca oamenilor cu cea a maşinilor şi au dezvoltat tot mai
multe şi mai sofisticate metode de subjugare, toate stând sub semnul raţionalizării totale a procesului
de producţie.
O schimbare de paradigmă in gândire reprezentată prin toate conceptele şi principiile pe care se
bazează cultura, par acum ineficiente și trebuie să fie înlocuite. Lumea bazată pe raţiune a eşuat
cunoaşterea europeană a momentului a intrat în impas. Postmodernismul în cultură se constituie prin
separarea de modernism şi prin redefinirea şi reinterpretarea acestuia.
Iata câteva dintre ideile postmoderne:
1. Realitatea este o construcţie culturală, fundamentată pe percepţiile, ideei, acţiunile indivizilor.
2. Dedogmatizarea culturii clasice, adică a culturii elitiste, precum şi punerea în lumină a altor
valori în afara modelului tradiţional european.
3. Căutarea dreptului la libertate de expresie, la autodeterminare, la expresia liberă de orice
constrângere, căutare concretizată în mişcări cum ar fi: multiculturalismul.
Care sunt întrebările care trebuie să fie puse atunci când vorbim de artă? Ce anume determină ca un
anumit lucru banal să fie denumit artă? Ce este un artist? Aş putea chiar eu insumi să fiu artist? Ce rol
are cultura in manifestarea artei?
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David Smith - „Cred că perioada în care trăiesc eu este cel mai important moment din
lume. Că arta timpului meu este cea mai importantă artă. Că arta dinainte de acest
moment nu are o contribuţie imediată asupra esteticii mele din moment ce istoria artei
explică comportamente din trecut, dar nu oferă în mod necesar soluţii la problemele
mele.”

Jean Dubuffet - „Percepţia ideilor duce la idei noi.”

„Oricine e un artist” - Joseph Beuys

„ Arta nu reproduce vizibilul, face ca lucrurile să fie vizibile.” - Paul Klee „Nu poţi opri
prezentul. În fiecare zi trebuie să renunţi la trecut…Şi dacă nu-l poţi opri, atunci
trebuie să-l recreezi.”

Leonardo Da Vinci - „Un «lucru» nu este artă: ideea exprimată de acelaşi «lucru»,
poate fi.” Michelangelo Pistoletto - „Lumea e plină de obiecte, mai mult sau mai puţin
interesante. Nu vreau să mai adaug altele.”

Pablo Picasso - „Dacă mă întrebaţi de ce sculptez, trebuie să răspund că este felul
meu de a trăi, echilibrul meu, justificarea mea pentru că exist. Dacă mă întrebaţi
pentru cine fac artă, o să spun că o fac pentru toţi aceia care se apropie fără
prejudecăţi.

Lista conceptelor despre cultură ar putea continua la infinit, pentru că nu există la întrebările noastre
nici un răspuns general valabil care să reducă la tăcere celelalte opinii.
Depinde de noi toţi dacă vrem să perpetuăm arta, dacă dorim să avem o atitudine în faţa artei (şi a
culturii, în general), să socotim că arta poate fi ceva apropiat, normal, firesc şi folositor pentru individ,
să o folosim ca limbaj de comunicare despre vieţile noastre.
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Câteva repere…
Formele şi modelele activităţii culturale nu sunt imuabile, ele se modifică potrivit timpului şi contextelor
în care se dezvoltă. Principiile care stau la baza activităților culturale ale Centrului European Cultural
si de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” sunt:
1.activitățile culturare să vorbească despre vieţile noastre, să ne facă să ne recunoaştem în ele
2. activitațile culturale să provoace dialog şi sociabilitate
3. activitațile culturale să ne ajute să-i acceptăm/înţelegem pe cei din jurul nostru
4. activitațile culturale să schimbe unghiul de vedere, să ne determine să conştientizăm că există
diverse poziţii din care poţi cunoaşte un lucru şi că nu există un adevăr transcendental şi atemporal
6. activitațile culturale să atragă atenţia asupra problemelor, să dea voce celor excluşi
7. să rezolve efectiv probleme în societate

TEME PRACTICE, TEME DE DISCUŢIE:
Cultura şi viaţa cotidiană sunt separate doar în mod artificial. Avem tendinţa să credem că multe
dintre activitățile artistice au slujit celor mai practice scopuri, respectiv promovare si manipulare. Puțini
dintre noi suntem aceia care vedem castitatea actului artistic. Ce nu întelegi nu poţi împărtăşi cu alţii,
fie că e vorba de fericire sau de tristeţe.

Publicul trebuie invățat să folosescă arta ca un instrument care vorbește despre ei înşiși, ca un
mod de a-și clarifica ce simt şi ce cred despre realitate. Asta însemnă intr-o societate modernă evoluție
și dezvoltare. Având răspunsul la aceste intrebări ei pot să se redimensioneze social și să inducă o
prosperitate economica. „Personal înseamnă politic” pentru a extrage din gândire că facem acest lucru
politic, ne gândim să prezentăm activitatea culturală drept una apolitical. Actul acesta este felul în care
ne manifestăm îngrijorarea fața de starea culturii în societatea românescă.

Deși acest document este specific sectorului 4 dorim să încercam extinderea lui, deoarece
targhetul nostru, pe lânga locuitorii rezidenți sunt toți locuitoriii capitalei. Să nu uităm că instituția
noastră are in titulatura particula UNESCO îndreptându-ne astfel atenția câtre racordurile internațional
specifice.

Noi ne propunem să venim cu aceste valori personale și folosindu-ne de poziționarea nostră să le
oferim in slujba publicului și al sectorului 4.
6
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Artiştii aniilor 2000 au oferit mesaje - momente de sociabilitate, au căutat să interpuna tehnica cu
arta, au găsit cele mai inovative metode de a atrage publicul, în baruri și locuri nonconventionale, au
adus teme artistice in discuții tabu. În perioada următoare se încercă o redimensionare și întoarcere de
la valorile clasice spre individ. În prezent atât in cadrul festivalelor de film, dar și in temele multor artiștilait motivul în rândul artiștilor este manifestarea artistică a Ființei umane, cu toate stările și formele
lui. Aceasta este si tema manifestului nostru, precum și tema care legă activitățile în perioada
următoare din sector. Umanul - forma perpetua de inspirație și căutare. Se merge de la o simplitate
de acțiuni, pe o formă simplă și concretă care să permită analizarea și să ducă la momente de
meditație spre forme de expresie care să aduca liniștea vizuală și redescoperirea simplității. Acesta
este mesajul pe care îl are in background acesta strategie. Omul este in centru, este valoarea
intriseacă a culturii, el este motorul acțiunilor și dezvoltării. Ceea ce simte omul și cum se dezvoltă
însemnă civilizație. Alegând acest mesaj simplu, concret putem atinge toți pilonii strategiei și folosind
acest mesaj putem schimba paradigme de gândire la nivelul sectorial și municipal. Omul se găsește în
toate - indiferent de tehnologie. Simțim acestă nevoie pentru a putea să il readucem în realitate, să îl
facem prezent in societate.
Ce îndreptătește cultura ?...
Cultura însemna să putem avea deschiderea necesară ca orice obiect banal care ne inconjoară să aibă
în mintea nostră cel puțin două reprezentări. În felul acesta, obiectul banal, din viaţa de zi cu zi, a pus
în lumină natura exclusivistă a instituţiilor actuale de artă.
Definiţia artei s-a lărgit considerabil în ultimul secol. De aceea facem o chemare câtre artiști să mergă
pe banalitate, definită de noi prin simplitate să vină să prezinte bucuria. Având aceste valori putem
accesa un public larg, care se poate regăsi în toate formele. Lucrările si actiunile nostre nu vrem sa fie
încadrate, neapărat, într-o anumită tehnică sau domeniu. Noi vrem să creem cultura prin realitatea
inconjuratoare, nu prin vizuni clare, bazandu-ne pe caracterul inefabil al artei dorim să sugeram, nu să
arătam. Vrem să schimbam sterilitatea locurilor culturale și a publicului ce accede la el. Vrem ca fiecare
locuitor să se regăsesca în activitatea nostra, să aiba un înteles, numai așa ne putem respecta
principiile si pilonii strategici. Multicultularismul este definitia pe care noi o dăm activităților din perioada
următoare.
Multiculturalismul are trei premise centrale:
1. În mod necesar punctul de vedere asupra lumii este întotdeuna din interiorul unei culturi, fie o
cultură moştenită şi acceptată fără critică, fie una revizuită reflectiv, ori una conştient acceptată. Este o
realitate faptul că oamenii sunt construiţi de propria lor cultură, dar influenţele propriei culturi pot fi
depăşite parțial.
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2. Diferite culturi reprezintă diferite sisteme de a înţelege şi de a imagina ce înseamnă realitatea. Din
moment ce fiecare om înţelege o parte limitată a capacităţilor şi emoţiilor umane, asta nu înseamnă că
cineva n-ar putea avea o viaţă bună în interiorul propriei culturi.
Dintr-o perspectivă multiculturală, nici o doctrină politică sau ideologie nu poate reprezenta adevărul
complet despre viaţa umană. Fiecare din ele, fie liberalism, conservatorism, socialism sau naţionalism
reprezentînd o anumită viziune, este în mod necesar limitată şi parţială.
Deşi cetătenia/locuirea este esenţială pentru dezvoltarea apartenenţei, acest deziderat nu este
suficient. Cetăţenii sectorului 4 au de-a face cu statul, iar apartenența acestora are de-a face cu
acceptarea, cu a te simţi binevenit, sau cu faptul că te poţi identifica în cultura respectivă. Sentimentul
de a te simţi cetăţean cu drepturi depline şi totuşi neacceptat este greu de analizat şi explicat. Când

Cultura este un teren important pentru mediere, comunicare şi actiune si este în
acelaşi timp un loc care îşi negociază în permanenţă graniţele.
cultura dominantă defineşte minorităţile într-un mod defăimător şi întăreşte sistematic acest lucru prin
metodele sale instituţionale sau prin alte mijloace aflate la dispoziţia sa, în mod conştient, consideraţia
socială devine un element central în construirea identităţii unui individ şi a respectului său de sine.
Lipsa de consideraţie are baze atât culturale cât şi materiale şi poate fi combătută numai prin asumarea
unei critici riguroase a culturii dominante şi printr-o restructurare radicală a inegalităţilor economice
prevalente şi a puterii politice.
Multiculturalismul concluzionează că, atâta timp cât există multiple descrieri ale realităţii, punctul de
vedere al nici unuia nu poate fi adevăr absolut.
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SPATIUL VIABIL
PENTRU STRATEGIE
Situat în partea de Sud a Capitalei–
București–Sectorul 4 are suprafața de
34 km2 și o populație de 325.000 de
locuitori. Centrul Cultural European și
de Tineret pentru UNESCO „Nicolae
Bălcescu“ este un serviciu public aflat
în subordinea Consiliului Local și al
Primăriei

Sectorului

4.

Obiectivul

primordial al activitații sale este acela de a derula proiecte culturale locale extinse pe plan național și
internațional. Pentru o buna desfăsurare a activitaților culturale atât în sector, dar și în perimetru
național și internațional CCETUNB își propune să ințieze și să dezvolte o strategie culturală care să
permită o vizibilitate a activitaților. CCETUNB și-a deschis porțile sub formă de parteneriat și sub formă
de colaborarea cu majoritatea instituților culturale naționale dar și cu diferiți actori indenpendenți care
împreuna au oferita o diagrama culturală complexă a întregii activitați din sector. Oferta culturală a
sectorului este diversificată și cuprinde spectacole de teatru pentru adulți, spectacole pentru copii,
vernisaje și concerte, spectacole de cultură, organizarea de workshop-uri, ateliere și conferințe.
Întreaga activitate culturală și artistică este susținută prin colaborări prin artisti profesioniști, dar avem în
vedere deschiderea și către amatori. Rezultatele ultimilor ani, au fost încununate de participarea la
importante festivaluri de teatru atât în țară cât și în străinătate. Ne desfașurăm activitatea într-o
remarcabilă cladire, în stilul arhitectural caracteristic al vechilor case boierești cu o impresionantă
fațadă de tip vila-conac. Încă din anii 1930, atunci când cladirea purta numele de LUZANA denumire
dată de către patronul Iorgu Sterian era locul marilor întâlniri dintre înalții funcționari, boieri și oameni
de afaceri. În toata acestă perioadă și-a păstrat spiritul întâlnirilor culturale, astăzi onorați fiind de
activitatea ce se desfășoară în cadrul ei. CCETUNB își propune să aducă în atenția publicului o
strategie culturală în perioada urmatoare care are la baza patru piloni startegici: accesul la activitațile
culturale și echilibrarea tuturor participanților din sector la sistemul cultural al sectorului, transformarea
paradigmelor de gândire în ceea ce privește antreprernoriatul creativ, sectorul 4 conexiune culturală,
creșterea capacității și sustenabilitatea sectorului cultural. În tot acest peisaj Centrul Cultural European
și de Tineret Nicolae Balcescu are ca scop să ofere un curcubeu artistic atât în oferta sa internă (în
cadrul salilor din incintă) , dar și o varietate a practicilor artistice muzicale ( de la muzica clasică la hiphop), performens (stand-up) și arte vizuale (film producții video și media). Pentru o întâlnire a pilonilor
din startegie considerăm necesar realizarea unui manifest cultural care sa adune laolaltă artiștii care se
regăsesc în strategia noastră. Tema principală a manifestului este umanul, simplitatea formelor si
actiunilor sale, lucru important pentru atingerea pilonului principal al strategiei-

va fi aceea de

accesibilitate a actului cultural manifestată prin dorința de-a aduce cultura într-o paleta largă a
9
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înțelesului publicului. Așa cum regăsim în toate documentele despre politica departamentului structural
–finațarea culturii în UE focalizarea pieței culturale se va face pe vanzarea actului cultural, vanzarea
actului cultural insemnă accesibilitatea ințelesului sau. În analiză mergem către susținerea organizațiilor
non-profit culturale și drepturi de autor, in sustinerea si plata actului artistic. Nе indreptăm atenția spre
public, prin accesibilitatea economica la actul artistic, dar incercam in egală masură plata actului
artistic. Manifestul va avea la baza parteneriatul dintre universitățile de arta de pe teritoriul Romaniei
care vor găsi în cadrul Centrului Cultural European și de Tineret pentru Unesco Nicolae Bălcescu o
susținere a actului artistic al tinerilor și ca temă a abordării în spectacole va fi realismul vieții cotidiene
în sector, cu personaje clar tipizate social, ducându-se la teme sociale. Abordarea procesului a fost
determinată de studiile ce s-au realizat de-a lungul timpului și recunoaște contribuția tuturor
manifestărilor culturale la nevoia individului de autocunoaștere. Toate probleme pe care le vom aduce
în discuții vor fi fundamentul pentru clarificarea și diminuarea conflictelor dintre regiunile sectorului în
domeniul artei.

SUMAR EXECUTIV
Acest studiu stă la baza ilustrării varietații de forme de finanțare a actului cultural atât din domeniul
public, dar și în parteneriat cu domeniul privat. Analiza care stă la baza strategiei se bazează pe
cantitatea și calitatea actului artistic, precum si indreparea lui catre public. Reamintim teza
fundamentală – Manifestul artistic in exprimarea Fiintei Umane - pentru a atinge pilonii strategici. O
ilustrare perfecta a politicii culturale din această perioadă, dar și pentru viitor este acea decizierealizare de patern cultural al actorilor în combinare cu domeniul bugetar. Designul, focusul și
implementarea politicii Centrulu Cultural European si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”
are la bază manifestarea actelor artistice din cadrul său în diferite parți ale lumii. Diferitele experiențe
culturale pot oferi sectorului o imagine complexă și totodată pot ajuta ca actul artistic să fie cunoscut de
către un numar mare de consumatori, prezenti din sector dar extinzând asta si catre aria natională si
internatională.
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Concluzie
Datele strânse până în această perioadă în sectorul 4, oferă o importantă analiză a
politicii culturale din sector. Ele ilustrează diferența culturală a acestuia datorită
dezechilibrului instituțiilor care au ca domeniu de activitate cultura. Trebuie să
specificăm că sectorul nostru dispune de o varietate de monumente culturale care nu
sunt valorificate, de exemplu: în cadrul sectorului avem săli de cinema închise de o
perioadă lungă de timp - acest lucru conferă culturii de cartier imposibilitatea de
participare la actul artistic ducând potențialii consumatori către găsirea unor alte
surse de petrecere a timpului liber. Același lucru este regăsit și în zona teatrului, dar
și în zona monumentelor culturale. Trebuie specificat ca sectorul 4 beneficiază de
licee de artă (Dinu Lipati si Liceul de Coregrafie) ceea ce duce la o conexiune
culturala, prin prezența elevilor-artisti, dar si a celor din cercul lor de activitate. Toate
acestea ne ajută să descoperim implicarea culturală pe care CECTUNB trebuie să și-o
manifeste pregnant în sector. Trebuie specificat că poziționarea CECTUNB, in inima
capitalei, aproape de centrul istoric oferă iar o pârghie culturală și de deschidere către
viața culturală a orașului. Dorim astfel să atragem diferite parteneriate care sa
potențeze sectorul în domeniul cultural, ceea ce ofera un link clar catre o dezvoltare
socială si economică.

RECOMANDĂRI
Recomandăm ca focusul sa fie îndreptat către proiecte care să ofere o accesibilitate a actului cultural
și atragerea consumatorilor de cultură din sector, dar și din alte sectoare. Chiar si tema aleasă
Manifestarea artistică a Ființei Umane - ofera o astfel de dimensiune. Ne deschidem porțile pentru a
ne îndeplini strategia și către alte surse de finanțare care să ne permită realizarea tuturor proiectelorforme private si fonduri europene. Recomandăm aplicarea unei metodologii clare la sesiunile de
finanțare pe care le va organiza anual în baza acestei strategii. Ne dorim să schimbăm legislația în
vigoare, să conferim o vizibilitate a surselor de finanțare și o creștere a capacitații de finanțare din acest
domeniu.
In acest moment există doar o singură cale de dezvoltare a finanțărilor în cultură

care nu este

suficientă pentru numărul mare de proiecte care vin către CECTUNB. În particular tindem să ne
îndreptam atenția și către diferite forme de finanțare – contribuții individuale, donații și sponsorizări care
să ofere suportul de care avem nevoie pentru a lărgi paleta actului cultural.
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1. Accesul la
activitațiile culturale și
echilibrarea tuturor
participanțiilor la
sistemul cultural al
sectorului.

2.Transformarea
paradigmei de gândire
în ceea ce privește
antreprenoriatul
creativ
3.Sector 4 –
conexiune culturală
4.Creșterea
capacității și
sustenabilității
sectorului cultural

Diversificarea și creșterea activitațiilor ofertei culturale, încurajarea
participării cetățenilor care nu se regăsesc în oferta culturală prezentă.
 Diversificarea ofertei culturale, inclusiv prin integrarea unor
discursuri culturale
 Încurajarea formării și dezvoltării unui public competent cultural
 Susținerea culturii în educație
 Încurajarea programelor de dezvoltare a publicului și a
practicilor amator
Susținerea dezvoltării econimice a sectorului 4 prin sprijinirea și
dezvoltarea sectoarelor culturale și creative.

Sectorul 4 ca celulă regională în București.
Încurajarea colaborării între actorii culturali și corelarea ofertei culturale.
Creșterea capacității organizațiilor și administrației culturale

“Arta nu este un lucru; este o cale.” - definiţie clasică de Elbert Hubbard

BIOTOP cultural sectorial
Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta (copii, scolari, adulti, batrani)
Numar total de persoane - 287828
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Populatia stabila pe sexe si grupe de
varsta (copii, scolari, adulti, batrani)
Copii
5%
Bătrâni
14%

Școlari
10%

Adulți
71%

Populația stabilă dupa starea civila (căsatorit, necăsatorit, văduv, divorțat, concubinaj - uniune
consensuală)

Populatia stabilă dupa etnie (români, maghiari, romi - țigani, italieni, ruși). Din totalul populației
din localitate care e numarul de români, maghiari sau romi?
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Populatia stabila dupa etnie (romani, maghiari,
romi - tigani, italieni, rusi)

romani
maghiari
romi
ucrainieni
turci
rusi
tatari
sarbi
slovaci
bulgari
croati
greci
italieni
evrei
cehi
polonezi
chinezi
armeni
macedonieni
altii
indispensabil

Populatia stabilă după religie (ortodocsi, romano-catolici, reformati, penticostali, martori ai lui
Iehova). Principalele confesiuni religioase din această localitate le gasiți in graficul de mai jos:
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Populatia stabila dupa religie (ortodocsi,
romano-catolici, reformati, prenticostali, martori ai lui
Iehova)

ortodocsi
romano-catolici
penticostali
greco-catolici
baptisti
advrntisti
musulmani
unitarieni
martorii lui Iehova
crestini dupa evanghelie
evangelisti lutherani
ortodocsi sarbi
evangelisti
evangelisti augustin
mozaica
armeni
alta relegie
fara relegie
atei
alti
indisponibil

Populatia stabilă de peste 10 ani pe sexe dupa nivelul de educatie (universitar, liceal, gimnazial,
...)

Pentru o întelegere a spațiului cultural am recurs la datele din recensămâtul populației găsit pe site
www.ecoduri.com. Pe baza datelor care ne sunt specificate valorile strategice ale sectorului 4, am
mers mai departe în căutările noastre pentru a putea identifica și clasifica nevoile activităților culturale
luate în discuție dupa vârsta cetațenilor. Astfel, plecând de la cei 4 piloni am realizat că accesibilitatea
la actul cultural se poate face prin intermediul femeilor care în sector sunt în proporțile de 154,087,
acestea având și un rol marcant în educație. Dezechilibrul cultural poate fi astfel șters prin intermediul
atragerii în cadrul stategiei culturale a femeilor din sector care la rândul lor pot determina participarea
din punct de vedere psihologic și celorlalte categorii sociale să-și manifeste prezența în domeniul
cultural. Deși în mare, populația sectorului este stabilă dupa etnie ponderea de 255.485 de cetațeni,
fiind români, găsim în cadrul sectorului și alte etnii, pentru a satisface pilonii culturali ai strategiei ne
propunem să abordăm în activitațile culturale, pe tema majora aleasă și elemente și valori care sa se
desprindă si în care se pot regăsi și celelalte etnii cum ar fi maghiară, romă etc. Faptul ca 81,802%
din cetațenii sectorului 4 beneficiază de studii superioare, usurează
15
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cultură, prin nevoia acestora de a se integra si upgrada la nevoile sociale ale anilor 2016, permițând o
deschidere către actul cultural. Nivelul de educație avatarurilor menționate anterior poate creea și
facilita dezvoltarea elementelor de strategie culturală în sectorul 4. Existând aceste premize
considerăm oportună implicarea noastră în viața culturală și cerem sprijinul atât colaboratorilor cât și
partenerilor nostri pentru a duce la final activitățile propuse, dar si ne anunțam deschiderea catre alte
proiecte. Toate aceste date prezentate mai sus pot incuraja viziunea antreprenorială în domeniul
cultural deoarece oferta consumatorilor este ridicată ducând astfel la susținerea dezvoltării economice
a sectorului prin sprijinul și dezvoltarea sectorului cultural și creativ. Toate elementele prezentate mai
sus pot oferi o transformare a paradigmelor de gândire în cadrul sectorului oferind astfel o educație
culturală care nu poate decât să îmbunătățească viața socială a participanților. Sectorul 4 ca motor
regional la actul cultural permite de fapt aducerea în acest moment a tuturor cetățenilor sectorului
înspre zona centrală dar pentru a crea nevoia de cultură sugerăm aducerea în cadrul cartierelor a
activitaților culturale. Pentru a susține cei 3 piloni prezentați mai sus cel de al -4-lea nu vine decât să
revizuiască atitudinea dintre actorii culturali.

Patrimoniul sectorului, potențialul explorarii industriei creative in spatii nonconventionale, precum si
aducerea la cunoștinta publicului prin recuperarea spațiului urban de către locuitorii sectorului 4 sunt
măsurile pe care CECTUNE vrea sa le aiba in vedere in perioada urmatoare, prin accesarea tuturor
formelor artistice - de la piese de teatru la realizarea de târguri si plimbări expozitionale. Toate aceste
elemente crează obiectivul strategic de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung, ele sunt necesare
pentru asigurarea și încurajarea participanților la viața socială a sectorului 4, dar și a tuturor cetățeniilor
orașului București. Strategia culturală, odată aprobată prin votul Consiliului, va fi implementată în baza
unui plan detaliat: acțiune și termen de realizare, costuri și responsabilitațile tuturor participanților la
actul cultural. Implementarea strategiei culturale se va realiza sub tutela Centrului European Cultural și
de Tineret „Nicolae Bălcescu” cu raportare directa la Primăria Sectorului 4.
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“Arta este ordine, armonie.” - definiţie clasică de Constantin Stanislavski

PRECIZARI REFERITOARE LA
BIOTOPUL CULTURAL
Bucureştiul se bucură de cea mai

METAFORA ORASULUI

compleză infrastructură, produce şi
ofertă cultural din ţară. În Capitală îşi

Bucureștiul rămâne in topul

Piața Unirii, Piața Națiunilor

orașelor cu cea mai complexă

Unite limitat de partea de Sud

parte

infrastructură,producție si ofertă

de linia de centură, iar în

proeminente la nivel naţional, cele

culturală din România. În

partea de Nord de Podul

mai

București își desfășoară

Dâmbovița și Soseaua Vitan –

guvernamentale,

activitatea o mare parte dintre

Bîrzești. Producția cultural a

companii

desfăsoară activitatea o foarte mare
din

instituţiile

multe

de

cultură

organizaţii
cele

non-

mai

private

multe

subsumate

domeniului mai larg al industriilor

instituțiile

sectorului

culturale la

îsi

nivel

desfașoară

national, dar

activitatea

şi cele mai

doar în

Producţia

multe

partea

acoperă toate domeniile culturale, cu

organizații

centrală,

o

non-

lasând în

artistice, de la sectoarele tradiţionale

guvernament

proporțile

ale

ale, companii

de 70%

muzee, biblioteci, teatru, dans (de la

private care

celelalte

balet, la dans contemporan), operă şi

oferă o

regiuni fără

paletă largă

activitate.

de formări
artistice, vocaționale. Sectorul 4
beneficiază și el de această
frescă culturală, dar din păcate
se simte nevoia unei
uniformizări între prestatorul
actului cultural și public.

creative, instituţii de învătământ care

Datorită
poziționării sectorul poate crea
o mare varietate de practice
artistice, reabilitarea
patrimoniului material construit
dar şi scoaterea la iveală a
partimoniul imaterial.

Sectorul 4 prin poziționarea lui

Spre deosebire de alte

cuprinde ca regiuni o parte din

sectoare, sectorul 4
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adresează o paletă largă de formări
artistic-vocaţionale sau profesionale
în

domeniul

mare

culturii

ş.a.m.d.

şi oferta bucureşteană
varietate

a

practicilor

culturii-patrimoniul

construit,

operetă, muzică ( de

la muzică

clasică, la jazz, indie, pop, hip-hop,
la muzică tradiţioanală sau manele)
şi

alte

practice

precum

performative

stand-up)

(

arte

contemporane - şi cele tradiţionale
ale

industriilor

carte,

cultural-cinema,
muzicală,

producţie

audiovisual,

multimedia,

până

la

domeniul mai larg al sectoarelor
creative,

care

include

producţia

digital interactivă ( jocuri video,
aplicaţii),

arhitectură,

design,

modă,

urmbanism,

artizanat,

popular, gastronomic, etc.

artă
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beneficiază de teatre,

cetătenilor sectorului

tranziție și a marginalizat

cinematografe , parcuri, etc. În

posibilitatea de-a accesa

sectorul cultural în relație cu

toate acestea Centrul Cultural

cultura în toate formele ei, și de

alte domenii ce au deja planuri

European și de Tineret „Nicolae

a crea astfel o redimensionare

de dezvoltare și investiții.

Bălcescu” îsi propune să ofere

a paradigmei de gândire în

Strategia culturală ARCUB,

un curcubeu artistic aducând

ceea ce priveste actul cultural.

continuată si refacută pentru

atât în incinta sa, dar ducând in

Problemele mentionate mai sus

nevoile sectorului nostru, se

exterior o varietate a practicilor

sunt de fapt fundamentul pentru

dorește a fi un document de

artistice: muzică (de la muzica

clarificarea și diluarea

referință, dar mai ales lansarea

clasică la hip-hop, muzica

conflictelor dintre regiunile

unui proces de decizie și

traditională) practice performers

sectorului în domeniul cultural.

acțiune strategic pentru o

(stand-up) și arte vizuale (film,

Ținând cont de toate

dezvoltare culturală susținută

producții audio-vizuale și

schimbările prin care a trecut

pe termen lung, care să

media, pictura, expozitii,

Bucureștiul din 1989 încoace,

contribuie la dezvoltarea

vernisare). Considerăm că,

lipsa unei strategii culturale a

orașului prin cultură.

strategia noastra este doar un

constituit un handicap sever

“Nimeni nu a murit datorita expunerii timp indelungat la educatie.” - Robert M. Hensel
prim pas pentru a oferi

care a încetinit procesul de

Abordarea acestui proces de planificare strategic a fost acela al culturii în sens larg, ce presupune
integrarea şi legitimarea diverselor forme de expresie, producţie, distribuţie şi participare culturală,
recunoscând contribuţia tuturor acestor manifestări la o efervescenţă culturală, coeziune socială şi
dezvoltare economică. Ceea ce vrem noi in sector este dimensionarea lui sub o tema comuna –
Manifestarea artistica a Ființei Umane. Sub umbrela acestei teme speram ca prin activitațile noastre
culturale să câstigăm simpatizanți din randul locuitorilor sectorului 4, dar si al celor din toată capitala.
Pentru a întelege mai bine funcţionarea acestui sistem complex şi a diverselor domenii, analiza a plecat
de la cartografierea iniţială a 11 domenii: arte vizuale, arta spectacolului, muzică, arhitectură /urbanism
/design fashion/ hand-made, film, publishing, patrimoniu, media&interactive media, business of
communication, artă comunitară şi educaţie. Toate aceste subdivizii ale artei vrem sa le regasim in incinta
CECTUNB si dar si in in intreg sectorul. Imprăstierea si schimbarea locatiei de desfasurare a actelor
artistice permite vizibilitatea si creerea unor grupuri de public nișat care se pot aduce mai apoi cu ușurința
in nucleul activităților din CECTUNB. Dorim astfel sa eliberăm incinta Centrului exclusiv pentru
desfăsurarea de activitați elitiste, indreptandu-ne atenția spre exteriorul Centrului cu activitați de masa,
astfel reeducarea publicului din cartiere, creeaza un potential public ce se intoarce in incinta sălii din
Centru. Avand de curând schimbată titulatura si adăugând în acest moment cuvăntul TINERET, dorim să
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ne concentram eforturile în focusarea diferitelor noastre activități catre atragerea varstei tinere. Misiunea
nostra este sa ,ii educăm cultural, deoarece aceștia devin generatia de mâine. Acțiunile dedicate lor sunt
fundamentele pentru clarificarea oportunităţilor şi conflictelor, precum şi pentru structurarea acţiunii
publice în materie culturală pe care noi vrem sa le organizam. Majoritatea institutiilor culturale din sector
funcţionează în propriile spaţii. Unele din aceste spatii trebuie sa fie aduse la un nivel decent de
reorganizare, de aceea facem apel pentru reabilitarea lor. Odată reabilitate s-ar putea realiza o simbioză
si intr-o relație de parteneriat să se creeze o suită de evenimente care sa implice toti actorii culturali din
sector. Considerăm ca un minim de investiție in sala de spectacole din Centrul nostru, continuand cu
crearea statutului ei definit drept sala de spectacol - Teatru Nicolae Bălcescu -

ar rezolva nevoia

sectorului de a avea in cadrul sau o sală de teatru. Aceasta ar putea funcționa pentru inceput la o
capacitate de 80 de locuri ca mai apoi sa fie mărita. Tot aici se simte nevoie unei modernizări atat a sălii
cat si tehnicului ( resurse umane si tehnologie). Pentru inceput acesta ar putea functiona in parteneriat ca
mai apoi sa aibă proiecte teatrale. Este justificată acesta investitie din doua motive:


nu există decat o sală de teatru in sector - TEATRU Stela Popescu



ultimele proiecte ale CECTUNB – au fost recunoscute in cadru extins.

Odată sala refăcuta in cadrul ei ar putea evolua diferite concerte (muzica clasică pana la pop).
Milităm si pentru renovarea sălii Gonflabile din Parcul Lumea Copiilor, precum si trasformarea ei in Teatru
de vară, cu o capacitate de 800 de locuri. Acestă investiție poate permite un spatiu propriu de desfasuare
a activitaților artistice pe perioada verii.
In parteneriatele pe care de altfel le-am incheiat, Muzeul de Literatură poate oferi alte locații de
desfasuare a work-shopurilor cu caracter cultural din sector.
In sectorul 4 avem la dispoziție un grafic clar cu monumente culturale, o parte dintre acestea neavând in
acest moment un program clar de activitați culturale.
Muzee/monumente/clădiri importante
Palatul de Justiție din București
Dealul Patriarhiei
Biserica Bucur
Casa Memorială Tudor Arghezi
Casa Memorială George Bacovia
Muzeul Tehnic
Uzina Electrică Filaret
Observatorul Astronomic București - Institutul Astronomic al Academiei Române
Sala Polivalentă din București
Palatul Național al Copiilor
Mausoleul din Parcul Carol
Mormântul Ostașului Necunoscut din București
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Fântâna George Grigorie Cantacuzino
Fântâna Zodiac
Cimitirul Bellu
Crematoriul „Cenușa”
Institutul Național de Medicină Legală „Mina
Minovici”
Parcuri
Parcul Carol I
Parcul Tineretului
Orășelul Copiilor
Lacul Văcărești
O mare problemă din acesta perioadă este lipsa
cinematografelor din sector. Acesta “industrie de
bâlci”, transformată in cea de a saptea artă nu isi
mai găseste acum adepți in rândul tinerilor. Considerăm necesar implicarea in reabilitatarea si găsirea
unei eficiente solutii de proiecții de film, chiar și in aer liber. Este una din formele de culturalizare agreată
de catre public prin accesibilitatea mesajelor si a ințelesului prin intermediul imaginii.
În ceea ce priveşte librăriile, aflate aproape integral în proprietate sau administrare privată, numărul lor
real e relativ dificil de estimat datorită dinamicii îngrijorătoare cu care se închid multe dintre unităţi sau a
relocărilor tot mai frecvente. Numarul vânzarilor de carte este in continuă scadere, proporția fiind de 87%
din vânzari in sistem de online.
Numărul mic de elemente de infrastructură din afara Centrului au fost compensate într-o oarecare măsură
de instituţiile publice bucureştene prin organizarea, de către majoritatea dintre acestea, a unor
evenimente în afara spaţiilor proprii, atât în aer liber cât şi în spaţii cu altă destinaţie, precum mall-uri,
centre sociale, case de copii, spitale etc. Pentru a creea o dinamatizare a actului artistic, o parte dintre
productiile centrului pot fi jucate in cadrul mall-ul din sector. Primăria trebuie să ofere o alternativă în
cartiere, în special prin centrele culturale de sector.
Parteneriatul public-privat în activitatea spaţiilor culturale şi comunitare în cartiere (şi la nivelul întregului
oraş) a fost şi este problematic. Cea mai extinsă reţea de echipamente publice o reprezintă reţeaua
scolară.
Parcurile si mall-urile sunt însă principalele atracţii de proximitate şi sunt pe primul, resprectiv al doilea loc
ca frecventare a unor echipamente publice la nivelul întregului oraş. Studiul de consum 2015 relevă că
81% dintre bucureşteni se duc în parcuri şi zone verzi cel puţin o dată pe an (parcurile fiind menţionate
adesea printre principalele obiective de inters din zona în care locuiesc). În timp ce 64% dintre
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bucureşteni au fost cel puţin o dată la cumpărături în mall-uri (faţă de procentul cel mai ridicat de
frecventare a unor evenimente culturale, de 46%, pentru cinema). O detaliere a principalelor activitaţi
realizate de bucureşteni în cartierele în care locuiesc prezintă o situaţie mai nuanţată.
Intr-adevăr, în condiţiile în care tot Bucureştiul a cunoscut un proces de privatizare a spaţiului public şi are
un deficit cronic şi o calitate redusă a spaţiilor publice şi a amenajărilor, a echipamentelor publice
(culturale, sportive, de socializare etc), mall-urile au devenit pentru mulţi bucureşteni, în ultimii 10-15 ani,
principalele spaţii de socializare.Pentru a răspunde acestui deficit cronic considerăm oportun indreptarea
catre aceste zone, precum si organizarea pe nișa a unor activitați culturale.
În ultimii ani, industria antreprenorială culturală s-a dezvoltat în Capitală - ca un răspuns la nevoia în ceea
ce priveşte oferta culturală şi echipamentele - cât şi ca o sursă de venituri pentru întreprinzători. Cel mai
comun model antreprenorial a fost cel de club/cafenea. Indiferent de statutul juridic sau domeniul cultural
vizat, ceea ce caracterizează în general infrastructura culturală este o slabă accesibilitate datorită
deficientelor transportului in comun.
Totalitatea actelor culturale nu sunt de regulă legate sau integrate în trasee de vizitare care să încurajeze
frecventarea lor deşi, au început să apară iniţiative de integrare şi centralizare.
Atelierele şi spaţiile de producţie culturală (ateliere de artişti, spaţii de repetiţii, studiouri de înregistrări,
ateliere de creaţie în design etc) reprezintă o zonă deficitară la nivelul sectorului. Ne propunem sa ne
deschidem zona si către acesta direcție, sprijinind in spatiul nostru sau in spatiile partenerilor nostri o
paleta largă de ateliere si spatii de productie de artă, care să permită accesul publicului din sector. Pe
fondul unor resurse limitate, membrii activi ai diverselor domenii artistice şi culturale - de la arhitectură şi
design, la muzică, arte plastice, teatru şi film, precum şi jurnalism sau dezbateri - au deschis spaţii
colaborative în diverse case închiriate, fie ele simple apartamente de bloc sau imobile de patrimoniu,
concentrate în zona centrală. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat patrimoniul construit al oraşului ca o
infrastructură urbană, culturală şi identitară fundamental care nu este însă recunoscută şi valorizată.
Pe de altă parte, există un extins „Sector 4 neuzat ” spaţii scoase din circuitul economic (marile zone
foste industriale care trebuiesc revitalizate şi integrate in circuit urban, dar şi fabrici şi uzine relativ izolate
în ţesutul urban).

SECTOARELE CULTURALE
CA ORGANIZARE, FUNCTIONARE ŞI FINANŢARE
CECTUNB reprezinta in acest moment un important actor cultural, fiind prezent la nenumarate festivaluri
teatrale si diferite reprezentații culturale in plan internațional. Vrem sa continuăm acesta traditie, prin
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prezența in cadrul instituției nostre a nume mari din arta ( pictură, teatru, fotografie, muzică) pentru a
legitima activitatea artistică în spațiul public.
Caietul de obiective (setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le
îndeplinească prin intermediul programului minimal al instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii
nevoilor culturale ale comunităţii), reprezintă fundamentul proiectului de management propus de
manager, pe baza căruia autoritatea publică alocă subvenţia şi evaluează anual realizările. Caietul de
obiective este, un instrument cheie în implementarea strategic. CECTUNB iși propune să realizeze acest
caiet de sarcini manageriale de 2 ori pe an in perioada urmatoare pentru a putea sa țină pasul cu
schimbările culturale ale societații moderne. Avand o temă deja stabilită si aprobata la nivel de strategieUmanu- ne propunem să pastrăm acestă temă in vederea schimbării de paradigmă si să schimbăm prin
intermediul caietului de obiective activitațile pe care le aduce la fiecare 6 luni in atenția publicului. Aceste
activități mobile vor fi susținute de 4 mari activitați pe an, care in acest moment isi pot găsi spatiul de
expresie in incinta sălii, ca in vederea extinderii lor și in spatiile partenerilor sau a unor forme private de
colaborari (mall-ul, galerii).

PRACTICILE CULTURALE ŞI ATITUDINILE BUCUREŞTENILOR
“Educatia este ceea ce supraviețuieste dupa ce tot ce a fost invatat a fost uitat.” - Burrhus
Frederic Skinner

PRIVIND OFERTA ŞI INFRASTRUCTURA CULTURALĂ
Conform datelor din Studiul de consum cultural la nivelul Bucureştiului 2015, primul de acest fel la nivelul
oraşului Bucureşti, realizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare în Cultură. Cea mai
răspândită formă de consum cultural domestic şi realizată cu cea mai mare frecvență este privitul la
televizor - 65% dintre respondenţi au declarat că se uită la televizor o dată sau de mai multe ori pe zi,
asa cum am specificat in prima parte. După privitul la televizor, cele mai populare activităţi culturale
domestic sunt ascultarea de programe radio, ascultarea de muzică sau urmărirea de filme.
În ceea ce priveste consumul cultural public, primele patru locuri în topul preferinţelor sunt ocupate de
mersul la cinematograf(46%), participarea la sărbători sau evenimente locale (45%) mersul la teatru
(45%) şi vizitarea târgurilor de produse tradiţionale/târguri meşteşugăreşti (39%)- un mix de activităţi
clasice cu forme mai noi de producţie culturală.
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FINANŢAREA PUBLICĂ A CULTURII
Primăria SECTOR 4, este principala sursă de finațare a CECTUNB .

TEME STRATEGICE PRIORITARE
Studiile şi consultările realizate pe marginea fizionomiei şi dinamicii culturale locale au dus la identificarea
a patru teme strategice majore pe care Primaria Sector 4 vrea sa le adopte în mod concret în urmatorii 4
ani.
1. Accesul la activitațiile culturale și echilibrarea tuturor participanțiilor la sistemul cultural al
sectorului.
2.Transformarea paradigmei de gândire în ceea ce privește antreprenoriatul creativ
3.Sector 4 – conexiune culturală
4.Creșterea capacității și sustenabilității sectorului cultural

1. Accesul la activitațiile culturale și echilibrarea tuturor participanțiilor la sistemul cultural al
sectorului.
Parcurile ocupă prima poziţie în topul mulţumirii bucureștenilor: 51% mulţumiţi. Alte activităţi in topul lor
sunt „numărul şi calitatea evenimentelor desfăsurate în aer liber” (34%)

ELEMENTE CARE SUSŢIN PRIORITIZAREA
 Concentrarea infrastructurii culturale în centrul oraşului este una dintre cele mai mari probleme
percepute la nivelul oraşului, cartierele au parte de o ofertă culturală scazută.

 Concentrarea resurselor financiare pentru cultură. Bugetele reduse pentru cultură ale primăriilor
de sector au dus şi la o investiţie redusă în infrastructura culturală. In ultima perioada de exemplu
primăriile de sector au început (sector 3) sau şi-au propus (sector 6 şi 1) să investească în
echipamentele culturale, prezența culturala in aceste spații este mai activă. Salutam demersul lor
si sperăm că curând ne vom alinia prezența in sector prin intermediul activităților culturale sub
egida CECTUNB.

 Relaţionarea centru-cartiere depinde de infrastructura de transport în comun: centrul se distinge
de cartiere prin accesibilitatea pe care o oferă mijloacele de transport în comun, în timp ce
cartierele se disting prin accesibilitate redusă (majoritatea traseelor mijloacelor de transport în
comun trec prin centru); timpul petrecut pentru transportul dintr-o parte în alta a oraşului inhibă
explorarea cartierelor, la nivel cultural, mai ales dacă acestea nu au nimic atractiv de prezentat;
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 Spațiile alternative: dezvoltarea de evenimente culturale în spaţii non-tradiţionale (de exemplu,
foste fabrici, spatii temporare, pieţe agro-alimentare) indică atât un interes, cât şi un potenţial de
dezvoltare a unui nou tip de interacţiune artişti-public, care lipseşte din viaţa culturală cartierelor.

 Accesul limitat al ONG-urilor și Asociațiilor culturale la fonduri publice
 Din punct de vedere cultural, cartierele sunt percepute ca neatractive; parcurile reprezintă în
prezent cea mai atractivă resursă a lor; limitarea de cele mai multe ori a ofertei din cartiere la
„evenimente gratuite” în parcuri, care sunt privite cu scepticism din cauza încărcăturii politice pe
care o poartă

 Nevoia evenimentelor de mici dimensiuni în cartiere şi nuanţate ca adresabilitate:
 Anumite grupuri socio-demografice sunt foarte puţin reprezentate de oferta culturală existentă-ca
de exemplu vârstnicii, adolescenţii sau copiii până în 3 ani. CECTUNB isi propune ca targhet
pentru urmatorii ani, implicarea activă a tineretului in activitățile sale culturale.

Nu putem scoate sectorul 4 din cadrul capitalei, asa cum nu am putut să nu continuăm ceea ce ARCUB
si-a propus cu strategia, astfel că in susținerea temei avem in vedere problemele intregului oras, aduse in
problemele noastre.

 Oraşul Bucureşti este perceput ca fiind un loc aglomerat, condus de trafic, în care pietonii îşi
găsesc cu greu locul;

 Spaţiul public insuficient şi slaba amenajare a acestuia fac din Bucureşti un oraş neprietenos
cu locuitorii săi şi neatractiv pentru turişti;

 Numărul mare de autoturisme private şi lipsa reglemetărilor pentru parcări au condus la
situaţia maşinilor parcate pe domeniul public.

 Cele mai multe cartiere duc lipsă de spaţii comunitare (străzi şi pieţe) care să ofere prioritate
pietonilor sau transportului nemotorizat (spaţii pietonale, spaţii comune), precum şi de trasee
placate şi sigure pentru pietoni şi biciclişti, care să ofere acces la facilităţile de proximitate de
interes zilnic: grădiniţe, şcoli, pieţe, locuri de joacă, parcuri, baze sportive etc;

SECTOR 4 - Oras conex
Mobilitatea organizaţiilor culturale, sub egida CECTUNB este esenţială pentru poziţionarea valorilor
românesti la nivel internaţional (fie că este regional, european sau global) ca un centru artistic important,
care are un discurs propriu. În plus, cooperarea operatorilor cu reţele profesionale externe permite
racordarea creaţiei locale la tendinţele intenaţionale.
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ELEMENTE CARE SUSŢIN PRIORITIZAREA TEMEI
Un element important care trebuie sa fie aici adus in discuție este acela că in acest moment sectorul 4 nu
are o identitate culturală, activitațile lui fiind dispersate. Sustinem elaborarea unei strategii turistice in
cooperare cu Ministerul Culturii, datorită numarului mare (anexa 1) de monumente care sunt in acest
sector. Acest lucru reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea lui;
Mobilitatea artistică internaţională a fost identificată ca fiind foarte scăzută deoarece in cazul artiștilor
internaționali nu au existat fonduri pentru deplasarea lor. Lipsa de finanţare pentru această activitate şi
lipsa de promovare la nivel internaţional limiteză abilitatea CECTUNB de a fi o prezenţă activă pe scena
culturală europeană. Ocazional, CECTUNB a găzduit

rezidenţe artistice, neexistând un centru de

rezidenţă permanent la nivelul Capitalei, la fel ca în majoritatea marilor oraşe europene, cu care acesta sa
aiba un parteneriat;
Filmul românesc este, de aproape un deceniu, favoritul festivalurilor de film internaţionale ,,Noul val
românesc, a transformat România în epicentrul
arthouse-ului european, care a antrenat şi
numeroase coproducţii internaţionale şi finanţări
europene; CECTUNB iși propune sa creeze o
serie de proiecții, urmate de workshopuri care sa
aducă in atenția publică aceste producții, poate
chiar să se extindă catre producții de film
independent chiar din extern.

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ȘI SUSTENABILITĂȚII SECTORULUI
CULTURAL
Finanţările CECTUNB s-au situat în general sub nevoile reale a instituţiilor (mandatului şi obiectivelor lor).
Astfel strategia nostră pentru finanțare este să ne deschidem porțile si către zona privată si fonduri
europene, deopotrivă. Avantajul extrem de important al subvenţiei şi infrastucturii de care beneficiază,
conferă stabilitate şi o relativă predictibilitate, şi al legitimităţii în spaţiul public şi în faţa autorităţilor, oferite
de statutut lor, este dublat însă de inflexibilitate administrativă şi de o birocraţie excesivă , specifice
administraţiei publice româneşti, care limitează într-o mare măsură impactul activităţii acestor instituţii şi
capacitatea lor de a răspunde creativ nevoilor publicului şi schimbărilor din sectorul cultural. Dincolo de
birocraţia excesivă, de dificultatea (ori imposibilitatea) lor, una din principalele probleme o reprezintă
angajarea şi salarizarea personalului din instituţiile publice, atât prin inflexibilitatea şi neadaptarea la
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nevoile de competenţe alea instituţiei, cât şi prin nivelul redus al salariilor, care fac dificilă motivarea
angajaţilor şi atragerea unui personal cu competenţele şi experienţa necesară.
Suntem deschiși si vom propune dezbateri şi propuneri concrete de modificări legislative. Limitările legate
de personal au impact şi asupra atragerii altor fonduri, neexistând personalul necesar derulării unor
programe europene, spre exemplu. Procentul limitat al finanţărilor proprii este blocat, de asemenea, şi de
birocraţia aprobării de către autoritatea tutelară a tarifelor pentru diversele servicii oferite (de la prețul
biletelor, la nivelul chiriei pentru spaţiile proprii).
În plus, legislaţia privind finanţele publice, accesarea, derularea şi decontarea acestora este extrem de
birocratică, acoperind doar într-o mică masură sau deloc cheltuielile absolute necesare pentru
dezvoltarea şi derularea unui proiect precum cele de funcţionare sau echipamente.

ELABOAREA PLANULUI IN 3 FAZE
In ceea ce priveste instrumentele si mecanismele de implementare s-a identificat:


final 2016- planul de actiune



2017-2018 evaluare intermediară si
elaboare plan actiune 2018-2019



2018-2019 evaluare intermediară si
elaboare plan actiune 2019-2020

 2019-2020 evaluare intermediară

Sperăm ca prin acestă strategie să aducem in sectorul 4 o deschidere mai mare către zona culturală,, o
regăsire a individului in spatiul bucurestean, o crestere a stării de securitate culturală si o prezența câtt
mai mare a locuitorilor la viata activă a orasului.
Strategia credem cu ardoare că poate repozitiona si identifica sectorul intr-o zona importantă de cultură
atât pentru capitală cât si pentru intreaga tară. Dorim sa schimbăm paradigme de gandire si prin
prezența nostră cât mai activă in viata culturală. Cultura ne ajută să ințelegem cum a fost creeată, cum a
evoluat, administrat si modificat societatea. Cultura reprezinta reguli, obiceiuri si valori. Ele trebuie
cunoscute pentru că ajuta individul la redimensionarea sa si la evolutia de care fiecare are nevoie.
Cultura ne scoate din zona de confort, ne creaza păreri si ne oferă un motiv pentru a merge mai departe.
Investind in cultură investim de fapt in noi, in identitatea nostră. Desi in ultimu timp cultura a trecut
printr-o perioadă de regresie, asa cum o prezintă si studiile, a venit timpul redescoperii individuale a
redimnesiunii personale.
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Anexa 1
Lista monumentelor istorice din sectorul 4 cuprinde monumentele istorice din sectorul 4 al municipiului
București înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată
periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând
din 2015.

Adresă

Denumire

Dealul Patriarhiei

Necropolă

Așezare

Biserica Slobozia

Mormântul colectiv al bătăliei din 1631,
condusă de Matei Aga din Brâncoveni

Necropolă

Așezare

Mărțișor

Datare

Pe malul drept al Dâmboviței, la E de Bd. Regina Maria, suprapus de
Aleea Dealul Mitropoliei și de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - 16;

Pe malul drept al Dâmboviței, la E de Bd. Regina Maria, suprapus de
Aleea Dealul Mitropoliei și de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - 16; CB [2]

Pe malul drept al Dâmboviței, la E de Bd. Regina Maria, suprapus de
Aleea Dealul Mitropoliei și de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - 16; CB [2]

sec. XVII - XIX

Epoca
bronzului, Cultura
Glina III

Str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecția Bd. Mărășești cu Bd. Dimitrie
Cantemir și Calea Șerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB [2]

Str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecția Bd. Mărășești cu Bd. Dimitrie
Cantemir și Calea Șerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB [2]

Str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecția Bd. Mărășești cu Bd. Dimitrie
Cantemir și Calea Șerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB [2]

Str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecția Bd. Mărășești cu Bd. Dimitrie
Cantemir și Calea Șerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB [2]

Cartierul Văcărești, pe malul drept al Dâmboviței, între Calea Văcărești,
str. Mărțișor și Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'[2]
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Adresă

Denumire

Necropolă

Așezare

Așezare

Lunca Bârzești

Așezare

Așezare

Așezare

Așezare

Mănăstirea Antim - necropolă

Dealul Piscului

Necropolă

Datare

Cartierul Văcărești, pe malul drept al Dâmboviței, între Calea Văcărești,

sec. XVIII

str. Mărțișor și Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'[2]

Cartierul Văcărești, pe malul drept al Dâmboviței, între Calea Văcărești,

sec. XVIII

str. Mărțișor și Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'[2]

Cartierul Văcărești, pe malul drept al Dâmboviței, între Calea Văcărești,

Latène

str. Mărțișor și Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'[2]

Pe malul drept al Dâmboviței, imediat la N de str. Săvinești; carou
cadastral 23 - 24; D'E' [2]

Pe malul drept al Dâmboviței, imediat la N de str. Săvinești; carou

sec. XVIII - XIX

cadastral 23 - 24; D'E' [2]

Pe malul drept al Dâmboviței, imediat la N de str. Săvinești; carou

sec. VI p. Chr.

cadastral 23 - 24; D'E' [2]

Pe malul drept al Dâmboviței, imediat la N de str. Săvinești; carou
cadastral 23 - 24; D'E' [2]

sec. II - IV p.
Chr.

Pe malul drept al Dâmboviței, imediat la N de str. Săvinești; carou
cadastral 23 - 24; D'E' [2]

Epoca
bronzului, Cultura
Tei

Între str. Justiției, George Georgescu și Antim Ivireanu; carou cadastral:
15 - 16; CB[2].

sec. XVIII-XIX

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviței, între Lacul Tineretului
la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 și 21 - 22; AA'[2]

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviței, între Lacul Tineretului
la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 și 21 - 22; AA'[2]
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Adresă

Denumire

Necropolă

Așezare

Așezare

Așezare

Așezare

Datare

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviței, între Lacul Tineretului

sec. III - IV

la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 și 21 - 22; AA'[2]

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviței, între Lacul Tineretului

sec. IX - XI

la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 și 21 - 22; AA'[2]

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviței, între Lacul Tineretului

Latène

la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 și 21 - 22; AA'[2]

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviței, între Lacul Tineretului
la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 și 21 - 22; AA'[2]

Epoca
bronzului, Cultura
Tei

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviței, între Lacul Tineretului

Neolitic

la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 și 21 - 22; AA'[2]

prima jum. sec.

Parcelarea Șerban Vodă

Calea Șerban Vodă - str. soldat Ilie Șerban - str. Nicopole

Parcelarea Verzișori

Str. Verzișori

înc. sec. XIX

Casa Nifon Mitropolitul

Str. 11 iunie 2 sector 4

sf. sec. XIX

Casa George Bacovia

Str. Bacovia George 63 sector 4

Casă

Str. Bucur 5 sector 4

Casă

Bd. Coșbuc George 3 sector 4

Casă

Bd. Coșbuc George 11 sector 4
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XX

prima jum. sec.
XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX înc. sec. XX

sf. sec. XIX -
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Adresă

Denumire

Datare

înc. sec. XX

Casă

Bd. Coșbuc George 13 sector 4

Casă

Bd. Coșbuc George 15 sector 4

Casă

Bd. Coșbuc George 15A sector 4

Biserica „Schimbarea la Față” - Cuțitul de
Argint

Str. Cuțitul de Argint 1 sector 4

Observatorul astronomic „Bosianu”

Str. Cuțitul de Argint 5 sector 4

Imobil locuințe-prof. dr. Marinescu

Str. Danielopol Gheorghe 3 sector 4

Casa Gheorghe Costaforu

Aleea Dealul Mitropoliei 7 sector 4

Casa arh. Gh. Simotta

Aleea Dealul Mitropoliei 15 sector 4

Ansamblul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române

Catedrala Patriarhală „Sf. Împărați
Constantin și Elena”

Turn clopotniță

sf. sec. XIX înc. sec. XX

sf. sec. XIX înc. sec. XX

sf. sec. XIX înc. sec. XX

sec. XVIII XIX,1906

1908

prima jum. sec.
XX

prima jum. sec.
XX

prima jum. sec.
XX

Aleea Dealul Mitropoliei 21-25 sector 4

sec. XVII - XX

Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4

1654-1658

Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4

sec. XVIII
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Adresă

Denumire

Paraclis și Reședință Patriarhală

Datare

Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4

sec. XVIII

Aleea Dealul Mitropoliei 25 sector 4

înc.sec. XX

Gara Filaret

Piața Gara Filaret 1 sector 4

1869

Casă

Str. Gladiolelor 5-7 sector 4

Casă

Str. Gladiolelor 12-12A sector 4

Palatul Justiției

Splaiul Independenței 5 sector 4

Casă

Str. Justiției 36 sector 4

Biserica „Sf. Dumitru” - Slobozia

Str. Leon Vodă 3 sector 4

Palatul Patriarhal, fostul sediu al Camerei
Deputaților

Piața Libertății f.n. sector 4 (delimitat de P-ța Libertății - str. g-ral
Parcul Carol

Candiano Popescu - Calea Șerban Vodă - str. Cuțitul de Argint - str. dr.
Constantin Istrati)

Casă

Bd. Maria 6-10 sector 4

Casă

Bd. Maria 16 sector 4

Casă

Bd. Maria 18 sector 4
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sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

1890-1895

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

1743

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX
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Adresă

Denumire

Casă

Bd. Maria 32 sector 4

Casă

Bd. Maria 34 sector 4

Casă

Bd. Maria 36-38 sector 4

Casă

Bd. Maria 40 sector 4

Casă

Bd. Maria 50 sector 4

Casă

Bd. Maria 54 sector 4

Casă

Bd. Maria 62 sector 4

Casă

Bd. Maria 66 sector 4

Casă

Bd. Maria 68-70 sector 4

Casă

Bd. Maria 76 sector 4

Casă

Bd. Maria 80 sector 4
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Datare

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX
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Adresă

Denumire

Casă

Bd. Maria 86-88 sector 4

Casa Tudor Arghezi

Str. Mărțișor 26 sector 4

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Flămânda

Ansamblul Bisericii Cărămidarii de Jos

Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Sf.

Datare

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

prima jum. sec.
XX

Str. Olimpului 17 sector 4

Str. Piscului 1-3 sector 4

1782

jum. sec. XIX XX

Str. Piscului 1-3 sector 4

sec. XIX - XX

Clădirea fostului cămin cultural

Str. Piscului 1-3 sector 4

sf. sec. XIX

Casa Oprea Soare

Str. Poenaru Bordea col. 2 sector 4

1914

Casă

Str. Poiana Florilor 15 sector 4

Uzina electrică Filaret

Str. Popescu Candiano g-ral 2 sector 4

sf. sec. XIX

Turnul de apă „Cetatea lui Țepeș Vodă”

Str. Popescu Candiano g-ral 6 sector 4

1906[4]

Casă

Str. Principatele Unite 63 sector 4

sec. XIX

Casa Simion Mehedinți

Str. Racoviță Dimitrie 12 sector 4

Ansamblul Mănăstirii Radu Vodă

Str. Radu Vodă 24A sector 4

Dimitrie”
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sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

sec. XVI - XIX
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Adresă

Denumire

Datare

Biserica „Sf. Troiță” - Radu Vodă

Str. Radu Vodă 24A sector 4

sec. XVI

Case domnești-ruine

Str. Radu Vodă 24A sector 4

sec. XVI - XIX

Turn clopotniță

Str. Radu Vodă 24A sector 4

sec. XVII - XIX

Corpul C4-chilii

Str. Radu Vodă 24A sector 4

1893

Str. Radu Vodă 24A sector 4

1908 - 1909

Casă

Str. Radu Vodă 26 sector 4

sec. XIX

Biserica „Sf. Atanasie și Chiril” - Bucur

Str. Radu Vodă 33 sector 4

sec. XVIII

Biserica „Sf. Ecaterina”

Str. Sfânta Ecaterina 5 sector 4

1852

Biserica „Sf. Spiridon Nou”

Calea Șerban Vodă 29 sector 4

1852-1858

Calea Șerban Vodă 33 sector 4

sf. sec. XVIII

Calea Șerban Vodă 64 sector 4

1864

Corpul C2 - chilii, fără extinderea de pe
latura de vest, partea de nord

Casă de târgoveț, birouri ale Institutului
Național al Patrimoniului

Școalele primare „Ienăchiță Văcărescu”

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Alexe

Calea Șerban Vodă 123 sector 4

Liceul „Gheorghe Șincai”

Calea Șerban Vodă 167 sector 4

Crematoriul „Cenușa”

Calea Șerban Vodă nr. 183, sectorul 4

34

1812, jum. sec.
XIX - înc. XX

1920-1925
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Adresă

Denumire

Crematoriul uman

Calea Șerban Vodă nr. 183, sectorul 4

Columbar

Calea Șerban Vodă nr. 183, sectorul 4

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” Manu Cavafu

Casa Ienachiță Văcărescu, azi sediul
central al Institutului Național al Patrimoniului

Bd. Șincai Gheorghe 4 sector 4

Str. Văcărescu Ienăchiță 16 sector 4

Datare

sec. XVIII

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

Bustul dr. Alexandru Obregia

Șos. Berceni 10 sector 4

1935

Bustul lui Dimitrie Cantemir

Bd. Cantemir Dimitrie f.n. sector 4

1973

Fântâna Zodiac

Piața Libertății f.n. sector 4

Fântâna George Grigorie Cantacuzino

Piața Libertății f.n. sector 4, în Parcul Carol

1870[7]

Statuia „Gigantul” (1)

Piața Libertății f.n. sector 4, în Parcul Carol

1906[7]

Statuia „Gigantul” (2)

Piața Libertății f.n. sector 4, în Parcul Carol

1906[7]

Statuia dr. C. I. Istrati

Piața Libertății f.n. sector 4, în Parcul Carol

1928[7]

Bustul lui Barbu Constantinescu

Str. Sfânta Ecaterina 3 sector 4

Monumentul lui Gheorghe Șincai

Calea Șerban Vodă f.n. sector 4, în fața Liceului „Gheorghe Șincai”

Crucea lui Antonie Vodă Ruset

Str. Cuțitul de Argint 1 sector 4, în curtea Bisericii Cuțitul de Argint
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1677
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Adresă

Denumire

Datare

Crucea comisului Balea

Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4

1584

Crucea logofătului Stoica

Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4

1617

Stâlp funerar

Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4

1708

Cruce de piatră

Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4

1843-1844

Monumentul funerar Rudolf Biscabon

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar Fr. Broehm

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar dr. Fr. Graf și Gr.
Zeidner

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar S. Grefu

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar dr. Kaiser

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar al familiei F. Luther

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar al familiei Fr.
Nirescher

1910[8]

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar M. Stoher

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar Karl Storck

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

Monumentul funerar pictor Fr. Șirato

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic
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Adresă

Denumire

Datare

Monumentul funerar Traugot Witting

Șos. Giurgiului 4 sector 4, Cimitirul Evanghelic

1906[8]

Crucea lui Leon Vodă

Str. Leon Vodă 3 sector 4, în curtea Bisericii Slobozia

1632

Mormântul Ostașului Necunoscut

Piața Libertății f.n. sector 4, în Parcul Carol

1923[7]

Mormântul poetului Tudor Arghezi

Str. Mărțișor 26 sector 4

Placă memorială - Conferința PCR 1932

Str. Mitropolitul Grigore 69 sector 4

Mormântul generalului Ion Dragalina

Cimitirul eroilor căzuți în Revoluția din
Decembrie 1989

Calea Șerban Vodă 239-241 sector 4, Cimitirul eroilor căzuți în Revoluția
din Decembrie 1989

Calea Șerban Vodă 239-241 sector 4

Ansamblul „Cimitirul Șerban Vodă - Bellu”

Calea Șerban Vodă 249 sector 4

Mormântul lui Grigore Alexandrescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 28

Monument funerar aviator Th.
Alimănescu

1916

1859

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 19

Mormântul lui Theodor Aman

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 32

Monumentul funerar D. N. Amira

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 79/12

Monumentul funerar George Angelescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 40/53

Monumentul funerar George Assan

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 63/48
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1911[10]
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Adresă

Denumire

Mormântul lui Jean Athanasiu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 115

Mormântul lui G. Bacovia

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 61

Mormântul lui Nic. Băltățeanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 96

Mormântul lui Ion Barbu (Dan Barbilian)

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 114

Mormântul lui Gr. Vasiliu-Birlic

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96

Monumentul funerar Katalina Boschott

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 65/34

Mormântul prof. D. Brândză

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 52

Mormântul lui Alexandru Brătescu
Voinești

Datare

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 115

Mormântul lui I. L. Caragiale

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 9

Mormântul lui Jules Cazaban

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96

Mormântul lui George Călinescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 9

Mormântul lui Panait Cerna

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 84

1913

Monumentul funerar gen. Alex. Cernat

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 54/7

post 1893

Mormântul lui Ilarie Chendi

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 84

1913
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Adresă

Denumire

Monumentul funerar Maria Cârlova

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 2/5

Mormântul lui Ștefan Ciubotărașu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96

Monumentul funerar Th. Coandă

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 29

Mormântul Soniei Cluceru

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 96

Mormântul lui N. D. Cocea

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 114

Mormântul compozitorului Alfred
Alessandrescu

Mormântul compozitorului Gheorghe
Breazu

Mormântul compozitorului Alfons Castaldi

Mormântul compozitorului Dumitru
Chiriac

Mormântul compozitorului Paul
Constantinescu

Mormântul compozitorului Gheorghe
Cucu

Mormântul compozitorului Gheorghe
Danga

Mormântul compozitorului Constantin
Dumitrescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 44 bis
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Adresă

Denumire

Mormântul compozitorului Th. Fucs

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

Mormântul lui George Coșbuc

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 9

Mormântul lui Gh. Crețeanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 10 bis

Monumentul funerar Ion Dalles

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 9 bis/8

Mormântul Haricleei Darclée și Ion
Hartulari Darclée

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 16

Mormântul lui Ovid Densușianu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 52

Mormântul lui Dim. Dinicu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 2 bis

Monumentul funerar al fam. Don

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 22/8

Monumentul funerar Alex.

Monumentul funerar Victor Eftimiu și A.
Macri

1918

1886[9], 1892[11]

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 4

Mormântul lui Aristide Demetriad

Constantinescu Burduc

Datare

1930

1880

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 34/9

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 34 bis

Monumentul funerar Eliad

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 103/5

post 1927

Mormântul lui Mihai Eminescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 9

1889

Monumentul funerar C-tin Esarcu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 40/35

post 1898
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Adresă

Denumire

Monumentul funerar Alexandrina
Fălcoianu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 5

Datare

1875-1876

Mormântul Mariei Filotti

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96

Mormântul lui Alex. Flechtenmacher

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 50

Monumentul funerar Alex. Gh. Florescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 99/10, 11

Mormântul lui G. Folescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 11 bis

Mormântul lui G. Georgescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 3

Mormântul lui I. Georgescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 15

Monumentul funerar Avram Gheorghiu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 18

Monumentul funerar Gh. Adam Ghermani

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 15/12

1869[12]

Mormântul lui Emil Gârleanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 65

1914

Monumentul funerar Em. Gugiu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 11

1877[12]

Mormântul lui Dimitrie Gusti

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 75

Mormântul lui Spiru Haret

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 75

1912

Monumentul funerar Iulia Hașdeu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 25/22

1889[13]
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1897
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Adresă

Denumire

Monumentul funerar prof. dr. N.
Hortolomei

Monumentul funerar aviator Dumitru
Hubert

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 102

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 2

Monumentul funerar Georgică Gh. Iliescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 8 bis /2

Monumentul funerar Alex. I. Ionescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 4/26

Monumentul funerar M. IonescuCălinescu

Monumentul funerar George IonescuGion

Datare

1935

1892[9]

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 6/22

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 17/25

post 1904

Mormântul lui Nicolae Iorga

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 39

Mormântul lui Șt. O. Iosif

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 84

1913

Mormântul lui Petre Ispirescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 17

1887

Monumentul funerar dr. Constantin Istrati

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 73/20

post 1918

Monumentul funerar Panait Istrati

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 37

post 1935

Monumentul funerar Alex. Izvoranu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 24

Monumentul funerar Luiza Șerban-Jianu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 8/9
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Adresă

Denumire

Monumentul funerar Zerliva Jianu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 3/18

Monumentul funerar dr. D. Kiriazi

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 32

Monumentul funerar al familiei
Kretzulescu

Monumentul funerar Aug. Treboniu

Datare

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 7/38

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 40

post 1881

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 7/37

1887-1893[13]

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 23/21

1889[11]

Monumentul funerar Petre Liciu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 71/38

post 1912

Mormântul poetului Nicolae Labiș

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 114

Mormântul lui Alexandru Macedonschi

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 6

Monumentul funerar Gheorghe Magheru

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 33

Mormântul lui Titu Maiorescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 16

Laurian

Monumentul funerar al pict. O. Lecca și al
soției sale

Monumentul funerar Șt. și Maria
Lespezeanu

Monumentul funerar Vasile și Adrian
Maniu

Mormântul lui I. Manolescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 17/19

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96
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1917
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Adresă

Denumire

Monumentul funerar I. Manole Manolescu

Monumentul funerar pictor Dim.
Marinescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 11/48

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 78/57

Monumentul funerar dr. Gh. Marinescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 96/9

Monumentul funerar Grig. Mărculescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 45

Mormântul lui Cornel Medrea

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 114

Monumentul funerar Constantin Mille

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 100

Mormântul lui Matei Millo

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 28

Mormântul lui Ion Mincu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 81

Mormântul lui Ion Minulescu și Claudiei
Millian

Datare

post 1927

1912

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 115

Monumentul funerar Ion Mirescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 2/12

1886[9]

Monumentul funerar Mărioara Motaș

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 73

1911[8]

Mormântul lui Th. Neculuță

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 114

Monumentul funerar Radu Negulici

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 48

Mormântul lui Tr. Negrescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 114
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Adresă

Denumire

Datare

Monumentul funerar al familiei Nicolescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 32/10, 11

1886[13]

Monumentul funerar N. Nicolescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 27/39

1894[11]

Monumentul funerar acad. prof. ing. Gh.
Nicolau

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96

Monumentul funerar Mihai și dr. Nichita

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 6/6

1913[8]

Monumentul funerar Maria I. Niculcea

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 11/25

1876[12]

Mormântul lui G. Niculescu-Basu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 124/27

Monumentul funerar Luca P. Niculescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 27/23

Monumentul funerar dr. Constantin
Nițescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 45/32

Mormântul lui Alexandru Odobescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 61

Monumentul funerar Margareta Oprescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 112

Mormântul lui Dimitrie Paciurea

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96

Mormântul lui Mihail Pascaly

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 26

Monumentul funerar Ekaterina Pascal

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 5

Mormântul prof. univ. P. P. Panaitescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 115
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Adresă

Denumire

Monumentul funerar Cincinat Pavelescu

Monumentul funerar prof. dr. N. C.
Paulescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 23/59

Datare

post 1934

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 15/10

1912[8]

Monumentul funerar Eugen Petrini-Galați

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 4/31

Mormântul lui Alex. Petrescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 26

Mormântul lui Camil Petrescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 1

Mormântul lui Cezar Petrescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 3

Mormântul pictorului Ion Andreescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 23

Mormântul pictorului Ștefan Luchian

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 23

Mormântul pictorului Theodor Pallady

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 23

Mormântul pictorului Gheorghe Petrașcu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 23

Mormântul lui Vasile Pârvan

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 101

1927

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 7/20

1872[12]

Monumentul funerar V. și Z. PolizuMicșunești

Mormântul lui Marin Preda

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 9

Mormântul lui V. I. Popa

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 114
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Adresă

Denumire

Mormântul lui Șt. Popescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 91 bis

Monumentul funerar Maria Th. Popovici

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 6/8

Monumentul funerar al Eufrosinei
Bolintineanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 1 bis

Monument funerar al fam. Prodanof

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 72 bis

Monumentul funerar N. Pache

1896[11]

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 12 bis

Monumentul funerar gen. D. Praporgescu

Protopopescu

Datare

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 21 bis

post 1893

Mormântul lui I. Ralea

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 9

Monumentul funerar gen. M. Rasty

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 48

1904[8]

Monumentul funerar C. F. Robescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 7

1914[10]

Monumentul funerar Liviu Rebreanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 8

Mormântul pictorului Camil Ressu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 114

Mormântul lui Elie Radu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 52

1931

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 30-31

1885-1894

Monumentul funerar C. A. Rosetti și Eliza
Rosetti

Mormântul lui Mihail Sadoveanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 9
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Adresă

Denumire

Mormântul lui Tr. Săvulescu

Monumentul funerar Mih. Sceopol si D.
Davidescu

Datare

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 9

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 11/23

Monumentul funerar pictor Petre Serafim

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 74/25

Monumentul funerar Gr. Serurie

Calea Șerban Vodă 249 sector 4:Cimitirul Bellu, fig. 26/21

Mormântul lui Gh. Severeanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 1

Mormântul lui Anastase Simu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 61

Mormântul lui Gh. Stephănescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 1

Monumentul funerar al fam. Stolojan

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 55/17

Mormântul lui Zaharia Stancu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 9

Monumentul funerar al familiei Stănescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 63/39

Monumentul funerar Maria Stăncescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 21/36

1897[11]

Monumentul funerar Paul Străjescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 101/58

1931[10]

Mormântul lui Constantin Tănase

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 15

Mormântul Mariei Tănase

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 96
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Adresă

Denumire

Mormântul lui Gheorghe Tattarescu

Monumentul funerar al pictorului
Theodorescu Sion

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 13

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 116

Mormântul lui Gr. Tocilescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 29

Monumentul funerar Mihai Vasilescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 43

Mormintele lui Ienăchiță și Iancu
Văcărescu

Datare

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 17

Mormântul lui Nicolae Vermont

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 46

Monumentul funerar Gh. Vernescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 31 bis

Mormântul lui Tudor Vianu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 21

Monumentul funerar Gen. Vivescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 56

Mormântul lui Alexandru Vlahuță

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 71

Mormântul lui Aurel Vlaicu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu Militar, fig. 1

Monumentul funerar Elisabeta Vlădeanu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 51

Monumentul funerar Alex. Vlădescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 6/10

Monumentul funerar Dr. Vasile Vlădescu

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 6/11
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1911[8]

1895[11]
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Adresă

Denumire

Datare

Mormântul lui Traian Vuia

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 83

Monumentul funerar al fam. P. Tarpo

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 37 bis/1-2

1923[8]

Mormântul lui Alexandru D. Xenopol

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 43 bis

1920

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 40

1898-1899[14]

Cavoul familiei Gheorghe Grigore
Cantacuzino

Cavoul familiei Ghica

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 40

Cavoul Gheorghieff

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 48

Cavoul Linche de Moissac

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu, fig. 21

Capela funerară Iacob N. Lahovary

Calea Șerban Vodă 249 sector 4, Cimitirul Bellu
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sf. sec. al XIXlea[14]

1905[16]
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