
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Scandalul Arcub pe anul 2016 



1.Adevărul 
din data de 6 ianuarie 2015, ora 13.09 

https://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5943/vizitatorul#/0 

 

 

ARCUB: un scandal? 

 

ARCUB: un scandal? Mă uimeṣte de fiecare dată indignarea publică ce 

izbucneṣte atunci când vin iarna ṣi omătul: „iar au fost prinse autorităṭile 

nepregătite!“, se strigă în cor. Păi sigur că au fost prinse, căci astfel se pot face 

contracte preferenṭiale, trecute la capitolul „situaṭie de urgenṭă”. 

 Aṣa că, nimic nou! Poate că la început de an ar trebui ca, din urările numeroase 

ṣi bombastice ce ni se fac, să o reṭinem (pentru utilitatea ei) pe aceea care ne-ar da 

speranṭa că se va fura mai puṭin, în contul nostru. Adică din banii publici, din 

contribuṭiile noastre. 

 Dar nu ne face nimeni asemenea urări! Căci nu se produc minuni peste noapte, 

iar DNA are ṣi ea capacităṭile ei, prea limitate pentru dimensiunea flagelului. Astfel 

încât atât de urâtul cuvânt (de origine slavă, se pare) ṣpagă nu va dispărea din 

vocabularul cotidian (al presei, cel puṭin), deṣi o urare tocmai aceasta ar fi fost: să 

vedem ṣpaga ṣi nepotismul dându-ṣi obṣtescul sfârṣit (sau măcar ostenind un pic)! 

Cine îṣi închipuie însă că numai la studii de fezabilitate (pentru) ṣi la autostrăzi se pot 

https://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5943/vizitatorul#/0


da tunuri, se înṣală. Orice rotiṭă a mecanismului administrativ poate fi slăbită, ca să 

permită scurgeri (de bani). 

 De aceea 

s-au creat adevărate reṭele clientelare, alcătuite din indivizi care tocmai asta fac: 

asemenea unor funcṭionari conṣtiincioṣi, asediază zilnic, la oră fixă, sistemul, cu 

ajutor bine cumpănit din interior. Ṣi astfel câṣtigă toṭi, în timp ce contribuabilul 

pierde. Iar bunurile imateriale nu fac excepṭie de la regulă. A stârnit mare vâlvă 

anunṭul din 2014 al Ministerului Culturii, că în 2021 vine iarăṣi rândul României de a 

da o Capitală Europeană a Culturii (una din trei), aṣa că s-au făcut pregătiri intense în 

toate oraṣele cu pretenṭii culturale ale ṭării, iar în decembrie 2015 competiṭia în care 

au intrat cele 14 oraṣe acceptate s-a încheiat odată cu alcătuirea listei scurte, ce a 

reṭinut doar 4 dintre ele. Intre care ṣi Bucureṣtiul. Prin hotarârea 40/27.02.14, 

Consiliul General al Municipiului Bucureṣti a aprobat depunerea candidaturii, l-a 

împuternicit pe Primarul General să semneze documentele necesare ṣi a desemnat 

ARCUB să întreprindă demersurile pentru depunerea candidaturii.  

Cum primul din cele ṣase criterii de evaluare a dosarelor îl constituie strategia 

culturală a oraṣului candidat, Bucureṣtiul neavând vreuna, ARCUB a purces la 

alcătuirea ei, pentru perioada 2015-2025. Sigur că, pentru a propune direcṭii de 

acṭiune pentru un deceniu de viaṭă culturală a unei metropole, trebuie să oferi o 

diagnoză a prezentului. Trebuie să evaluezi structura materială, cea organizaṭională, 

capacităṭile de finanṭare, dar mai ales necesităṭile culturale ale comunităṭii pentru care 

funcṭionezi. Ceea ce ARCUB iarăṣi a purces a face, bazându-ṣi strategia culturală 

elaborată, pe concluziile a patru studii. Să le luăm pe rând. Primul dintre ele (61 de 



pagini) a fost preexistent ṣi este lipsit de legătură cu efortul ARCUB, fiind comandat 

de Biblioteca Metropolitană ṣi plătit din bugetul propriu.  

Este, de fapt, o analiză operaṭională a instituṭiei, efectuată de 

PricewaterhouseCoopers. Despre această analiză a felului în care funcṭionează 

instituṭia chiar prestatorul scria că “nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru nicio 

decizie care se va lua sau nu se va lua ca urmare a acestui raport”. Raportul nu conṭine 

informaṭii legate de consumul ṣi nevoile beneficiarilor sistemului de biblioteci 

răspândite în tot oraṣul ṣi funcṭionând sub coordonare unică. De aceea, includerea 

acestui raport ca bază relevantă pentru alcătuirea unei strategii culturale destinate 

comunităṭii bucureṣtene este cel puṭin ciudată, dacă nu cumva vinovată. De altfel, la 

vremea respectivă,  

Direcṭia de Audit a Primăriei a cercetat această achiziṭie de servicii a BMB, 

subliniind ilegalităṭile ce au însoṭit-o, între care alegerea preferenṭială, netransparentă, 

a agenṭilor economici invitaṭi să participe la selecṭie, fără consultarea catalogului 

electronic SEAP ṣi atribuirea contractului de 35.000 euro, unei firme care nu are 

expertiză în biblioteconomie (vezi).  

Al doilea studiu (35 de pagini), intitulat Comunităṭile din Bucureṣti, este un 

mix: o analiză calitativă, menită a identifica felul în care îṣi petrec bucureṣtenii timpul 

liber ṣi una cantitativă, Bucureṣtiul factual, însumând grafic indici statistici pentru 

sectoarele capitalei ṣi judeṭul Ilfov, date ce pot fi găsite în recensământul populaṭiei ṣi 

în buletinele informative ale Institutului Naṭional de Statistică. Pentru prima parte, 

analiza calitativă, prestatorul a organizat 3 focus group-uri, utilizând o metodologie 

explicată în numai 10 (zece) rânduri!  

Iată-le: „ Participanţii care au manifestat interes faţă de subiectul focus group-

urilor s-au autoselectat să participe la cercetare prin răspunsul afirmativ la invitaţie. 

Prin faptul că au ales să răspundă la întrebări legate de consumul cultural şi de 

folosirea oraşului, respondenţii s-au arătat şi interesaţi de aceste subiecte, ceea ce 

înseamnă că am vorbit direct cu grupuri reprezentative pentru acest tip de 

consum/comportament [sic!]. 



  

Limitările metodologice ale acestor grupuri, date de structura pe sexe (grupul -

35 exclusiv masculin, iar grupul 35-55 exclusiv feminin), localizarea rezidenţială 

(nimeni din vestul oraşului) ori de statutul activ în piaţa muncii (grupul 55+ numai 

pensionari), nu afectează în mod decisiv rezultatele cercetării, conform evaluării 

sociologului.  

” Având dubii asupra acestui aspect, am consultat un specialist, sociologul 

Călin Anastasiu, care mi-a confirmat faptul că, în general, detaliile privind 

metodologia oricărui studiu sociologic sunt foarte importante. Dacă pe partea de 

metodologie sunt fisuri, concluziile ṣi recomandările finale n-au nicio valoare. De 

aceea, rapoartele de cercetare (fie ea calitativă sau cantitativă) trebuie să prezinte cât 

mai pe larg detaliile metodologice ale studiului respectiv.  

Cu doar 10 rânduri la capitolul metodologie nu putem ṣti mare lucru despre 

structura grupurilor, modul de recrutare a persoanelor în grupuri etc. In plus, doar 3 

grupuri: bărbaṭi sub 35 ani, femei 35-55 ani, pensionari peste 55 ani, sunt insuficiente 

pentru fundamentarea unor concluzii valabile pentru întregul oraṣ, mai ales că înṣiṣi 

autorii recunosc că n-au avut nici un locuitor din zona de vest a Bucureṣtiului. Al 

treilea studiu a fost făcut tot de ONG-ul Funky Citizens, dar aici au intrat pe domeniul 

lor de expertiză, aṣa cum îl definesc chiar ei pe propriul site:  



“Ne pricepem să citim în bugete publice, suntem experţi pe subiecte ce ţin de 

politici publice, administraţie publică, anticorupţie, lege, sistemul de justiţie şi 

instituţii.” Studiul este o sinteză a tipurilor de finanṭări efectuate pentru instituṭiile ṣi 

operatorii culturali din Bucureṣti ṣi formulează câteva recomandări utile pentru viitor. 

Că lectura site-urilor nu este infailibilă ṣi că nici solicitările adresate primăriilor nu 

sunt de ajuns, pentru alcătuirea unui studiu cu asemenea miză o dovedeṣte punctul 8 

al concluziilor prezentate în preambulul materialului, care susṭine că investiṭii în 

produse ṣi servicii culturale nu fac decât Primăria Generală a Municipiului ṣi cea a 

Sectorului 3. Neadevărat! 

 Ca să nu dau decât două exemple pe care le cunosc, Sectorul 2 a deschis de 

ceva timp un excepṭional centru comunitar, pentru activităṭi recreative ṣi educaṭie (cel 

mai mare din ṭară, zice site-ul). La „Sfântul Pantelimon” locuitorii sectorului 2 pot 

învăṭa engleză, chineză, arabă, operare PC, pot participa la cursuri de fitness, primesc 

tratamente de fizioterapie, etc. Totul, gratuit. Aici, ca ṣi la Galeria Dialog, se 

organizează expoziṭii de artă plastică ale membrilor Uniunii Artiṣtilor Plastici. 

Sectorul 2 susṭine premiile Uniunii Scriitorilor din România, sprijină din sponsorizări 

Fundatia Naṭională pentru Ṣtiintă ṣi Artă, finanṭează revista Caiete critice, a 

Academiei Române, susṭine tinerii olimpici etc.  

De asemenea, o simplă accesare a site-ului Sectorului 1 arată că ṣi aici sunt 

organizate constant activităṭi culturale ṣi sportive. Aṣadar, care e relevanṭa diagnozei 

din acest studiu, în perspectiva elaborării unei strategii culturale pentru întreg 

Bucureṣtiul? 

 În cele din urmă, „Studiul de consum cultural la nivelul oraṣului Bucureṣti” 

(209 pagini) este o analiză serios fundamentată, care a primit ṣi girul specialiṣtilor în 

cercetare de piaṭă de la Institutul Naṭional pentru Cercetare ṣi Formare Culturală. 

Autorul, al cărui nume nu apare pe copertă, a analizat cu instrumente ṣtiinṭifice, 

consumul cultural domestic ṣi public, profiturile consumatorilor culturali ṣi aṣteptările 

bucureṣtenilor în privinṭa ofertei culturale, motivaṭiile de consum/non-consum 

cultural ṣi cele mai bune căi de comunicare cu beneficiarii ofertei culturale. Studiul 

formulează, deci, întrebările pe care ṣi le pun toṭi managerii culturali, mai ales cei care 

conduc instituṭii publice de cultură, care trebuie să găsească justa măsură între 

produsele culturii înalte ṣi cele ale culturii populare. Fiindcă sunt judecaṭi anual ṣi în 

funcṭie de încasările pe care le fac, adică în funcṭie de cât de bine răspund cerinṭelor 

publicului. Or, întrebările ṣi le pun cu toṭii, dar răspunsuri nu primesc decât din partea 

propriei intuiṭii.  



De ani de zile toṭi cer Primăriei Generale elaborarea unui astfel de studiu, care 

să dea ṣi răspunsuri valide sociologic la întrebarea: ce-i place publicului? Ṣi nu 

primesc niciun răspuns. In fine, în perspectiva candidaturii la Capitală Europeană a 

Culturii, doamna Mihaela Păun, directoarea ARCUB, a finanṭat acest studiu vital 

pentru toṭi managerii culturali. Ṣi ce face cu el? Il ṭine sub saltea! Nici chiar Direcṭia 

Cultură din Primărie nu avea habar de el până acum două luni.  

Iar finanṭarea nu a venit din buzunarul propriu al directoarei, ci din bugetul 

alocat de Primăria Generală. Oare nu se cheamă aceasta proastă gestionare a banului 

public?  

Căci ṣi de informaṭiile cuprinse în acest studiu depind veniturile realizate de 

instituṭiile publice de cultură ale capitalei. Iar ṭinând studiul pitit, doamna cu pricina a 

provocat cu bună ṣtiinṭă, pierderi bugetului municipiului, barând calea instituṭiilor de 

cultură ale Bucureṣtiului spre o bine fondată cunoaṣtere a pieṭei culturale. Merge 

vorba că pentru cele 4 studii, dna Păun ar fi plătit 120.000 euro.  

Adept al transparenṭei, ONG-ul Funky Citizens a publicat pe site-ul propriu 

suma încasată pentru cele două studii contractate cu ARCUB: 67.275 lei, adică 

aproximativ 14.950 euro. N-o fi prea mult, având în vedere că un focus group costă pe 

piaṭă în jur de 1.500 euro?  

Poate că nu. Studiul BMB fusese deja plătit din bugetul Bibliotecii 

Metropolitane, cum am arătat. Atunci să fi costat cel de al patrulea studiu peste 

105.000 euro? Cam cât un apartament cu trei camere pe Calea Victoriei?  

Puṭin probabil ca selecṭia prestatorilor să fi fost făcută prin licitaṭie, date fiind 

cărṭile de vizită ale câṣtigătorilor cunoscuṭi ṣi faptul că legea permite achiziṭii publice 

fără licitaṭie, sub pragul de 30.000 de euro. Dar probabil că aṣa se întâmplă când ai 

reuṣit să schimbi mulṭi primari ṣi primărei, fiind confirmată la fiecare ṣase luni, vreme 

de cincisprezece ani. Până la momentul eroic, când poṭi anunṭa presei că: „pentru cei 

şase ani premergători datei la care Bucureştiul ar putea deţine titlul de Capitală 

europeană a culturii, bugetul estimat este de 75 de milioane de euro, dintre care 90% 

vor proveni de la bugetul de stat - 50%, de la Primăria generală a Capitalei, 2% de la 

fiecare primărie de sector, dar şi de la instituţiile din judeţul Ilfov, care este inclus în 

proiect. Celelalte 10 procente din buget, spune Păun, vor proveni din sponsorizări şi 

finanţări private.” (Mediafax.ro, 27.10.2015) 

 Poate că până să fie cheltuite cele 75 de milioane de euro, Primăria Generală, 

prin instanṭele sale de control, ar trebui să cerceteze oportunitatea cheltuielilor făcute 



până acum ṣi mai ales legalitatea lor. Nu de alta, dar n-ar fi tocmai plăcută perspectiva 

ca ANI să vină ṣi să cerceteze de ce soṭul este plătit din banii instituṭiei care 

gestionează un proiect european, cum s-a întâmplat până acum pentru proiecte locale, 

etc. Ṣi poate că înṭelepṭii Primăriei ar trebui să reflecteze ṣi la forma de organizare ṣi 

funcṭionare a instituṭiilor din subordine, astfel încât conducătorii lor să nu mai capete 

sentimentul imunităṭii perpetue, tocmai pentru că nu răspund în faṭa unei instanṭe 

colective, ci doar în faṭa unui om (primarul).  

Căci în absenṭa controlului se nasc instrumentele de sifonare a banului public. 

Dar apare ṣi sentimentul că, director fiind, instituṭia îṭi aparṭine. Căci numai aṣa se 

poate explica ultima trăsnaie (eufemism!) a doamnei Păun, despre care Primăria a 

aflat abia pe 29 decembrie 2015, din vorbe, documentele expertizei fiind predate 

integral abia acum două zile. In mijlocul verii, doamna Păun a comandat o expertizare 

a clădirii ARCUB, din str. Batiṣtei, care era deja înregistrată cu grad II de risc 

seismic. Nu a consultat pe nimeni ṣi probabil că a folosit capitolul studii de 

fezabilitate din bugetul ARCUB.  

Devenind iminentă necesitatea transferării temporare a clădirii în administrarea 

Teatrului Nottara, ce trebuie să părăsească ṣi el sediul său din Bd. Magheru, dna 

directoare s-a văzut nevoită să prezinte Primăriei, lunea trecută, expertiza care 

clasează clădirea ARCUB la gradul I de risc seismic. In tot acest timp,  

Primăria Generală a Municipiului Bucureṣti nu ṣtia nimic ṣi clădirea era 

promisă cu largheṭe de directoare, diverṣilor puternici ai zilei, în spatele cărora se 

râdea probabil sănătos. Fiindcă expertiza urma să spele orice promisiune.  

Sediul din Gabroveni Privită în mare, chestiunea apare cam aṣa: doamna 

directoare ṣi-a pus la adăpost echipa în sediul din Gabroveni ṣi i-a lăsat pe clienṭi să 

intre la cafenea ṣi pe marii actori ṣi regizori să continue să joace în Batiṣtei, 

cunoscând pericolul la care îi expune. Cineva a avut însă grijă să-l anunṭe pe fostul 

proprietar al restaurantului aflat în aceeaṣi clădire, că urmează o consolidare, care îi 

va “stânjeni” fatal afacerea, astfel încât omul l-a păcălit pe altul, vânzându-i spaṭiul. 

Deh, afacerile sunt afaceri. Dar rămâne întrebarea: nu cumva omisiunea de a da ajutor 

unor persoane a căror viaṭă, integritate corporală sau sănătate sunt puse în pericol este 

o faptă (cu iz) penal? 

 

de Sanda Vişan 



2.Adevărul Blog 
din data de 11 ianuarie 2015, ora 12.51 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/odihneasca-se-pace-

1_5693877537115986c65df81f/index.html 

 

 

 

Odihnească-se în pace! 

Dacă tăceai, filosof rămâneai. La această vorbă înṭeleaptă, atribuită 

întemniṭatului Boethius, mi-a fugit gândul în miez de noapte. Aveam nevoie de o 

informaṭie dintr-o postare mai veche a mea, de pe site-ul adevărul.ro ṣi, dând căutare 

pe numele meu, am descoperit că publicaṭia postase un drept la replică al directoarei 

ARCUB. 

Îl citesc până la capăt, în ciuda orei târzii, în speranṭa că voi găsi un răspuns la 

întrebările pe care le ridicasem în articolul ARCUB – un scandal?, legate de modul în 

care doamna Mihaela Păun a înṭeles să folosească banul public, provenit de la 

contribuabilul bucureṣtean.  

Când colo, nici un răspuns concret, doar aprecierea că datele sunt eronate sau 

greṣit interpretate ṣi că nu aṣ avea calitatea să le apreciez imparṭial, întrucât am fost 

angajata Primăriei ṣi sunt angajata Teatrului Nottara.  

http://adevarul.ro/news/bucuresti/odihneasca-se-pace-1_5693877537115986c65df81f/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/odihneasca-se-pace-1_5693877537115986c65df81f/index.html


Un semiadevăr, sau o semiminciună. Prezenṭa mea pasageră ṣi legală la 

Primăria Generală mi-a îndreptat atenṭia spre un fapt pe care pînă atunci îl ignoram, 

deṣi îl plăteam, anume felul în care sunt cheltuiṭi banii proveniṭi din taxele plătite de 

noi toṭi.  

Când primarul general interimar a decis, în octombrie 2015, tăierea bugetului 

ARCUB pentru organizarea Revelionului, m-am mirat, căci mi-am zis că situaṭia care 

ardea atunci – finanṭarea RADET– nu putea fi remediată cu cele 2 milioane de lei 

suprimate de la distracṭia populară.  

Primarul a lăsat totuṣi deschisă uṣa pentru organizarea evenimentului, 

formulând ipoteza finanṭării din surse altenative, cu care însă ARCUB-ul nu este 

obiṣnuit. O cercetare online mi-a arătat că de ṣapte ani ARCUB organiza acest 

eveniment la trecerea dintre ani. In 2012 ṣi în 2013 presa semnala deja că directoarea 

ARCUB îṣi plătea soṭul din banii instituṭiei pe care o conducea, aṣa cum făcuse ṣi în 

anii anteriori ṣi cum a făcut ṣi în cei următori. In 2011 Tiberiu Păun primea 41.680 lei 

de la ARCUB, aceasta fiind principala sa sursă de venit, iar pentru revelionul 

2012/2013 primea pentru o singură noapte, ca prezentator, 13.350 lei, adică jumătate 

din cât primise într-un an întreg, ca salariu, soṭia sa, directoarea instituṭiei care l-a 

plătit.  

Anul 2013 este ultimul în care dna Păun înscria în declaraṭia sa de avere 

colaborările plătite de ARCUB soṭului său, preferând ca în 2014 ṣi 2015 să-i umfle 

salariul ṣi drepturile intelectuale încasate prin Asociaṭia Eveniment, cu care cei ce ar 

cerceta documentele de arhivă ar putea descoperi că ARCUB-ul a colaborat intens. 

Aṣadar, când îṭi plăteṣti în totală impunitate, ani la rând, soṭul din banul instituṭiei pe 

care o conduci, trăind confortabil cu conflictul de interese în casă, ce instrument de 

măsurare a imparṭialităṭii unui jurmalist mai poṭi avea?  

În privinṭa celei de a doua afirmaṭii, îi aduc la cunoṣtinṭă doamnei Păun că 

trebuie să-ṣi aleagă surse de informare mai credibile, căci o anunṭ că nu sunt angajata 

Teatrului Nottara, ci colaboratoarea sa, aṣa cum pot fi colaboratoarea oricăror altor 

instituṭii, în condiṭii legale ṣi fără a intra în conflict de interese. Aṣa cum ARCUB are 

numeroṣi colaboratori, inclusiv din rândul angajaṭilor teatrelor bucureṣtene, tot în 

condiṭii legale (sper). În privinṭa confidenṭialităṭii invocate de doamna Păun, mă 

întreb dacă din miile de colaboratori ai ARCUB nu s-a găsit niciunul care să-i explice 

directoarei ceea ce nu este obligată să ṣtie, căci nu a dat niciodată concurs pe postul pe 

care îl ocupă ṣi nu i s-a cerut, deci, să cunoască legislaṭie în domeniu.  



Anume că există cel puṭin două legi care impun transparenṭă în cheltuirea 

banului public ṣi care îi apără pe cei ce semnalează transgresarea legii.  

Este vorba despre Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, care prevede la Capitolul I următoarele: 

 „Art. 1. Accesul liber ṣi neîngrădit al persoanei la orice informaṭii de interes 

public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile 

fundamentale ale relaṭiilor dintre persoane ṣi autorităṭile publice, în conformitate cu 

Constituṭia României ṣi cu documentele internaṭionale ratificate de Parlamentul 

României.  

Art. 2. In sensul prezentei legi: a) prin autoritate sau instituṭie publică se 

înṭelege orice autoritate ori instituṭie publică ce utilizează sau administrează resurse 

financiare publice, orice regie autonomă, companie naṭională, precum ṣi orice 

societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităṭi publice centrale ori locale ṣi 

la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acṭionar unic 

ori majoritar; b) prin informaṭie de interes public se înṭelege orice informaṭie care 

priveṣte activităṭile sau rezultă din activităṭile unei autorităṭati publice sau instituṭii 

publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaṭiei; 

[…].” Adică tocmai cazul nostru. În plus, o mai informez pe doamna Păun că există ṣi 

o lege prea puṭin cunoscută în spaṭiul public românesc, inspirată de surata ei 

americană Whistleblower Protection Act (ṣtiind-o pe doamna directoare o fină 

cunoscătoare a limbii engleze, m-am gândit că îi va face plăcere citarea). Este vorba 

de Legea 571/2004, care protejează personalul din autorităṭile publice, instituṭiile 

publice ṣi din alte unităṭi, care semnalează încălcări ale legii.  

Aceasta stipulează: 

a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinṭă cu privire 

la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a 

principiilor bunei administrări, eficienṭei, eficacităṭii, economicităṭii ṣi transparenṭei; 

[...].” 

Dacă doamna directoare nu ar fi invocat clauze de confidenṭialitate, poate că m-

aṣ fi amăgit, bănuind-o că ṣtie legislaṭie. Aṣa, nu pot decât să constat că avem ṣi în 

acest caz o bună ilustrare a mentalităṭii manifeste în rândul autorităṭilor, care a făcut 

ca românii să plătească sute de milioane de euro pentru atâtea studii de fezabilitate 

pentru autostrăzi care nu s-au mai făcut sau s-au surpat, ca ṣi pentru proiecte faraonice 



niciodată sau prost încheiate. Aṣadar, să nu aṣteptăm ca dosarele să dispară, precum s-

a întâmplat la autostrăzi. 

În numele transparenṭei pe care o clamează ṣi pe care a inclus-o ca recomandare 

imperativă în strategia culturală a Bucureṣtiului 2016-2026 ṣi pentru a dovedi că m-

am înṣelat, exprimând îndoieli în privinṭa acurateṭei procesului de elaborare a 

strategiei, doamna Păun nu are de aṣteptat întrebările presei, ci trebuie să facă publice, 

pe site-ul instituṭiei: bugetele detaliate, alocate până în prezent pentru elaborarea 

acestui program (ca ṣi pentru celelalte, menṭionate pe site), modul de selecṭie a 

partenerilor de proiect ṣi studiile care au stat la baza elaborării strategiei culturale, de 

care au nevoie toṭi operatorii culturali, pentru a performa eficient ṣi a reduce aspectul 

haotic al pieṭei culturale bucureṣtene. Toṭi au nevoie, dar instituṭiile publice de cultură 

finanṭate de Primăria Generală chiar au dreptul să le cunoască. 

Nu de alta, dar nu cred că este cazul ca, pe lângă sutele de milioane de euro 

pierdute prin conductele RADET ṣi Apa Nova, sau prin firele Enel, sau prin petalele 

panseluṭelor, locuitorii Bucureṣtiului ṣi ai Judeṭului Ilfov să aibă de plătit mai mult 

decât trebuie, pentru un lucru la fel de necesar ca apa, curentul electric sau aerul 

respirat, anume o viaṭă culturală efervescentă, fără de care ṣi-ar pierde identitatea.  

De aceea sper că nu vom fi nevoiṭi să ne uităm la transparenṭa actului 

decizional de la ARCUB ṣi să murmurăm: Requiescat in pace! 

 



Ci mai bine, vorba ceea, un cântec vesel să cântăm. Ṣi să râdem, pe ritmul 

dictat de excelentul caricaturist Costel Pătrăṣcan.  

 

 

 

de Sanda Vişan 



3.DCNews 
din data de 6 ianuarie 2015, ora 19.24 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-umilin-a-dupa-umilin-a-nu-ne-a-

vrut_494085.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, umilință după umilință. "NU ne-a vrut!" 

 

 

Teatrul Nottara are parte, în ultima perioadă, numai de necazuri după ce 

și-a pierdut sediul. 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-umilin-a-dupa-umilin-a-nu-ne-a-vrut_494085.html
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-umilin-a-dupa-umilin-a-nu-ne-a-vrut_494085.html


Spectacolul 'Familie de artişti' în regia lui Alexander Hausvater va avea 

premiera oficială miercuri, 20 ianuarie, la ora 19:00 şi va fi găzduit de Teatrul de 

Comedie. 

"Din fericire, acest spectacol și-a găsit scena, prin "adopția" făcută de către domnul 

George Mihăiță și de către Teatrul de Comedie. Din nefericire, doamna Mihaela Păun, 

directorul ARCUB, NU ne-a vrut, astfel încât, din 7 producții orfane de scenă câte ar 

fi fost dacă am fi putut juca la ARCUB, iarăși avem vreo 33. Am fi dorit să vă 

mulțumim, la început de an, pentru eforturile comune și pentru izbânda de a avea un 

sediu stabil în imobilul ARCUB din str. Batiște nr. 14. Din fericire, avem cui 

mulțumi, dar lupta pentru a intra în normalitate mai are încă destule obstacole absurde 

de învins. Suntem siguri, însă, că, împreună cu susținătorii noștri fideli, vom ajunge la 

liman și vom fi împreună, noi, cei meniţi a fi onești până la capăt", a fost mesajul 

transmis de Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara. 

 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html


4. Mediafax 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-

paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855 

 

 

 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, a 

declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după ce Teatrul Nottara a 

rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada Batişte în clasa I de risc seismic, în 

urma unei expertize recente. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855


 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să îmi 

dau demisia (Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto)  

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto


care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 



consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 

Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 

pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va 

fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura 

urmând să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

 

de Ana Anitoiu 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://www.mediafax.ro/autor/ana-anitoiu


5. Ştirile TVR 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 20.56 

http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-

elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html 

 

 

 

Spectacole ale Teatrului Nottara se pot juca la Teatrul Elisabeta. Soluţia găsită 

de Primăria Capitalei 

 

Spectacole ale Teatrului Nottara s-ar putea desfășura și în incinta 

Teatrului Elisabeta, instituție privată, cu care reprezentanții Direcției Cultură a 

Municipiului București au purtat discuții în vederea închirierii acestei locații. 
 

http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html
http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html


 

Decizia finală aparține însă managementului Nottara, care trebuie să evalueze 

dacă locația  corespunde pentru desfășurarea spectacolelor, transmite Primăria 

Capitalei într-un comunicat. 

Primăria Municipiului București asigură tot sprijinul conducerii Nottara pentru 

a identifica o soluție în privința identificării unei noi locații, a declarat primarul 

general Răzvan Sava. 

”Primăria Capitalei a obținut acordul proprietarilor Teatrului Elisabeta pentru 

a închiria locația pe care o dețin. Managementul Nottara va decide dacă acest 

spaţiu se pretează pentru desfășurarea spectacolelor și, în cazul unei decizii 

favorabile, conducerea Nottara va beneficia de întreg sprijinul primăriei pentru 

închirierea locației”, a afirmat primarul Răzvan Sava. 

Clădirea ArCub din strada Batiștei nr 14 – imobil identificat de Primăria 

Capitalei ca alternativă pentru desfășurarea spectacolelor Teatrului Nottara - a fost 

încadrată în clasa I de risc seismic, conform unei noi expertize a imobilului realizate 

recent. 

Conform noilor norme seismice, majoritatea clădirilor încadrate inițial în clasa 

II de risc seismic au fost incluse în clasa I de risc seismic. 



6. DCNews 
din data de 11 ianuarie 2016, ora 18.56 

http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-

ce-anun-a-facut_494479.html 

 

 

 

Șefa ArCuB, foc și pară pe managerul Teatrului Nottara. Ce anunț a făcut 

 

 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acţiona în 

justiţie pe Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor 

din presă la care a fost supusă în ultima perioadă. 

http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-ce-anun-a-facut_494479.html
http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-ce-anun-a-facut_494479.html


"Marinela Ţepuş va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot felul de 

lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că sunt mai 

rea decât cutremurul din '77 sau mai ştiu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Păun, 

într-o conferinţă de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală. 

Ea a precizat că Marinela Ţepuş a anunţat mai întâi în presă că îşi doreşte sediul 

ArCuB din Batiştei şi doar după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta 

Teatrul Nottara în acest spaţiu, ea cerând iniţial doar o parte din clădire, relatează 

Agerpres. 

Mihaela Păun a povestit şi cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiaşi an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie. 

De asemenea, directoarea ArCuB susţine că a declarat public că acest studiu 

este în derulare. 

'Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanşarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc şedinţa de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spaţiu', a afirmat 

Mihaela Păun. 

Mihaela Păun: Aceste scandaluri fac rău unui oraș 

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situaţie influenţează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul Bucureşti - Capitală Europeană a 

Culturii. 'În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne 

monitorizează, aşteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă 

rezultatele muncii noastre şi noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce 

trebuie făcut pentru Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri 

către presă. (...) Noi avem de dus Bucureştiul la titulatura de Capitală Europeană a 

Culturii, dar toate aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraş', a explicat 

Mihaela Păun. 

 

 

 

de Elena Badea 

http://www.dcnews.ro/autori/elena-badea.html


7.Monitorul de  Botoşani 
din data de 7 ianuarie 2016,ora17.20  

http://www.monitorulbt.ro/Stiri/Ultima%20ora/2016-01-

07/NATIONAL%3A+Teatrul+Nottara+a+ramas+din+nou+FARA+SEDIU

.html/ 

 

 
 

NATIONAL: Teatrul Nottara a rămas din nou FĂRĂ SEDIU 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din strada 

Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost încadrată cu gradul I 

de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a ArCuB spunând că au aflat 

despre acest lucru în ultimul moment. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a declarat azi că a aflat, pe 30 decembrie 

2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada Batişte, deşi ar fi avut o 

întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să creadă că 

în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut? Una dintre posibilele explicaţii ar fi 

că are Alzheimer  şi că ar trebui să îşi dea demisia sau că a făcut acest lucru din alte 

motive", a spus Marinela Ţepuş. 

http://aggregatornews.com/cultura/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-6368/
http://aggregatornews.com/cultura/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-6368/
http://aggregatornews.com/cultura/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-6368/


Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care va cere 

demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reuşit să facă ce nu a făcut cutremurul din 1977 

pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela Ţepuş. 

De asemenea, Marinela Ţepuş a spus că Primăria Capitalei (în subordinea 

căreia funcţionează şi ArCuB, n.r.) se luptă să îi găsească Teatrului Nottara un spaţiu 

stabil, într-un loc central, în care să poată desfăşura măcar 20 de spectacole. "Ştiu că 

se luptă şi sper ca până luni să aibă un răspuns", a explicat Marinela Ţepuş, precizând 

că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie 

jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către 

preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi 

în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

 



8.Ziare şi reviste 
din data de 7 ianuarie 2016,ora17.20  

http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&i

d=136727#.VqIvQU9c5f8 

 

 
 

Ghinion pentru Teatrul Nottara: din nou fără sediu, după ce clădirea Arcub a primit 

bulina roșie 

 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din strada 

http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=136727#.VqIvQU9c5f8
http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=136727#.VqIvQU9c5f8


Batiștei din București, în care trebuia să își reia activitatea, a fost încadrată cu 

gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât și cea a ArCuB spunând că au 

aflat despre acest lucru în ultimul moment. 

 Marinela ?epuș, managerul Nottara, a declarat joi, pentru Mediafax, că a aflat, pe 

30 decembrie 2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada Batiște, 

deși ar fi avut o întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, așa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să creadă 

că în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a știut? Una dintre posibilele explicaţii 

ar fi că are Alzheimer  și că ar trebui să își dea demisia sau că a făcut acest lucru din 

alte motive", a spus Marinela ?epuș. 

Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care va 

cere demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reușit să facă ce nu a făcut cutremurul din 

1977 pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela 

?epuș. 

De asemenea, Marinela ?epuș a spus că Primăria Capitalei (în subordinea căreia 

funcţionează și ArCuB, n.r.) se luptă să îi găsească Teatrului Nottara un spaţiu 

stabil, într-un loc central, în care să poată desfășura măcar 20 de spectacole. "Știu 

că se luptă și sper ca până luni să aibă un răspuns", a explicat Marinela ?epuș, 

precizând că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să 

fie jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artiști", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer și Alfredo Arias și tradus de Doru Mareș. 

Teatrul Nottara din București și-a suspendat activitatea de la sediul din Bulevardul 

Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către președintele Klaus 

Iohannis a legii care prevede interzicerea desfășurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Mihaela Păun, directorul ArCuB-Centrul Cultural al Municipiului București, a 

anunţat pe 26 noiembrie 2015 că Sala ArCuB din strada Batiște va fi pusă la 

dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-și putea continua activitatea, măsura urmând 

să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al Nottara. 

ArCuB și-a desfășurat activitatea în sediul din strada Batiște, până în septembrie 

2014, când s-a mutat în Hanul Gabroveni, inaugurat atunci după desfășurarea unor 



ample lucrări de reabilitare. 

Mihaela Păun a declarat, pe 26 noiembrie 2015, că a discutat cu managerul 

Teatrului Nottara, Marinela ?epuș, și, chiar dacă sala din strada Batiște nu este în 

cele mai bune condiţii pentru că are risc seismic 2, au decis că aceasta poate fi 

folosită de actorii Teatrului Nottara pentru că totuși nu are bulină roșie, precum 

clădirea instituţiei de spectacole. 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid și cum 

noi avem o altă clădire nouă și foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem și o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batiște, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc", a declarat atunci Mihaela Păun. 

 

 

 

 

Sursă pe Realitatea.net 

 

http://www.realitatea.net/ghinion-pentru-teatrul-notarra-din-nou-fara-sediu-dupa-ce-cladirea-arcub-a-primit-bulina-rosie_1862012.html
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Vânătorii de job-uri pe pile politice. Algoritmul împărţirii funcţiilor publice în 

Primăria Capitalei. Vânătorii de job-uri pe pile politice 

 

 

A început goana după funcţii în Primăria Capitalei. Cei mai aprigi sunt 

politicienii care ştiu că nu vor mai obţine funcţii eligibile pe listele de consilieri 

generali sau locali şi vor să-şi asigure măcar un job în familie. Calculele sunt 

http://m.puterea.ro/social/vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-in-primaria-capitalei-vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-129703.html
http://m.puterea.ro/social/vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-in-primaria-capitalei-vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-129703.html


deja făcute, iar câteva poziţii sunt lăsate la „rezervă”. Câţiva directori din 

Primărie sau din instituţiile subordonate au fost deja schimbaţi fără o 

comunicare publică, cum ar fi cel al Spitalelor sau al Direcţiei de Cultură. 

Urmează să fie destituite circa 40 de persoane prin diverse metode. Dacă 

directorii actuali nu demisionează „de bună voie”, la cererea liberalilor, se 

modifică organigrama. 

Zvonurile referitoare la „pogromul” împotriva directorilor Municipalității încep 

să se confirme. Chiar dacă, oficial, conducerea Municipalității refuză să abordeze 

subiectul, iar solicitările adresate serviciului de comunicare rămân fără răspuns, există 

și oficiali care vorbesc. Mai întâi s-a auzit că din cei peste 60 de directori doar 16 şi-ar 

fi depus rapoartele anuale necesare evaluării, motiv de supărare şi de înlocuire a 

acestora. Numai că posturile lor au intrat într-un algoritm politic clar. Potrivit unor 

surse liberale, 40 de posturi de directori vor fi împărţite aritmetic pe cele 6 sectoare 

ale Capitalei, ceea ce înseamnă 6 poziţii pentru fiecare sector, care se vor distribui 

frăţeşte: 3 pentru PNL şi alte 3 pentru fostul PDL. Circa 4 poziţii rămân de rezervă 

pentru situaţii speciale. Disperarea vine din faptul că Autoritatea Electorală a publicat 

deja calendarul alegerilor locale, astfel încât în luna martie trebuie stabilite 

candidaturile şi listele de consilieri generali şi locali. Speriaţi că nu vor prinde poziţii 

eligibile, unii consilieri fac presiuni să-şi angajeze soţiile, copiii şi alte rude şi afini în 

funcţii sigure. De această dată, a venit rândul directorului Centrului Cultural al 

Municipiului Bucureşti –ArCuB. 

Se pregătește o hotărâre de Consiliu cu dedicaţie 

 

Pentru că Mihaela Păun a rezistat presiunilor, ameninţărilor şi intimidărilor, s-a 

emis un “proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 15 a) şi 15 b) din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 

instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului General, 



aparatului permanent de lucru al C.G.M.B. şi la serviciile/instituţiile publice de interes 

local al Municipiului Bucureşti”.  Aparent, s-ar urmări reducerea numărului de posturi 

şi reducerea cheltuielilor în instituţiile subordonate Primăriei Capitalei. În fond, se 

urmăreşte demiterea actualului director al Centrului Cultural al Municipiului 

Bucureşti – ArCuB. Astfel, se invocă modificarea organigramei pentru a putea fi 

numită “o persoană din fieful liberal”. Mihaela Păun, director ArCuB, spune că se 

pune în pericol proiectul prin care Bucureştiul ar putea obţine titlul de Capitală 

Culturală Europeană. Dacă mai rezistă două luni pe poziţii, actualul director al ArCuB 

ar avea şanse să nu-i mai fie “vânat” postul. Potrivit declaraţiilor sale, cel care ar viza 

funcţia sa este consilierul general Cătălin Câmpeanu, unul dintre cei doi fii ai fostului 

ministru Mariana Câmpeanu. El ar vrea ca soţia sa să primească postul, deoarece ar fi 

în conflict de interese dacă l-ar obţine pentru el. Potrivit proiectului, postul de director 

se transformă în manager, desigur, cu ceva bani în plus, şi se va reface organigrama în 

următoarele 60 de zile de la aprobarea hotărârii. 

Mihaela Păun acuză 

“Încă din luna decembrie 2015 au început presiunile la adresa mea. Mai întâi mi s-a 

reproşat situaţia Teatrului Nottara şi situaţia clădirii încadrată cu risc seismic, dar 

inclusă pe lista monumentelor. Acolo a fost un joc murdar al celor de la Nottara. Dar 

din luna octombrie (la puţin timp după arestarea lui Sorin Oprescu-n.r.) se zvonea că 

vor să defiinţeze ArCuB şi să devină un fief al liberalilor, care să le servească 

interesele. Apoi, timp de o oră şi jumătate vreo cinci bărbaţi, consilierii personali ai 

primarului, au făcut tot ce au putut să mă intimideze şi să demisionez. Eu am mai 

trecut prin asta în 2010, când Moni Wingler a acţionat la fel asupra mea, dar am 

rezistat. Numai postul meu este vizat, dar dacă plec eu, vor pleca aproape toţi 

oamenii. Este oribil ceea ce fac, este o mizerie, un abuz. Grav este că pun în pericol 

participarea la concursul Bucureşti – Capitală Culturală Europeană, pe care am reuşit 

să-l includem pe lista scurtă. Au boicotat cât au putut şansa noastră la Capitală 

Europeană. În fiecare săptămână mi se cere să mai renunţ la câte 2 milioane de lei din 

bugetul alocat. Este inadmisibil ca o gaşcă de puştani să facă ce fac. Am înţeles că ar 

fi interesat de postul meu Cătălin Câmpeanu, consilierul general de la PNL. În fiecare 

zi de luni primesc câte o hârtie în care trebuie să scriu situaţia bugetului, câteva 

rapoarte şi fel de fel de situaţii. Mai sunt şi ameninţată că mi se va tăia din bani şi voi 

suporta rigorile legii.Dar mă bat cu ei până la capăt”, a declarat pentru PUTEREA 

Mihaela Păun, director ArCuB. 

 

 

Gabriela Dinescu 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela 

Păun, a declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după 

ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada 

Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unei expertize recente. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855


 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia (Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto)  

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto


care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 



consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 

Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 

pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va 

fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura 

urmând să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

 

 

 

 

de Ana Anitoiu 
 

 

 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://www.mediafax.ro/autor/ana-anitoiu
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ARCUB: un scandal? 

 

ARCUB: un scandal? Mă uimeṣte de fiecare dată indignarea publică ce 

izbucneṣte atunci când vin iarna ṣi omătul: „iar au fost prinse autorităṭile 

nepregătite!“, se strigă în cor. Păi sigur că au fost prinse, căci astfel se pot face 

contracte preferenṭiale, trecute la capitolul „situaṭie de urgenṭă”. 

 Aṣa că, nimic nou! Poate că la început de an ar trebui ca, din urările numeroase 

ṣi bombastice ce ni se fac, să o reṭinem (pentru utilitatea ei) pe aceea care ne-ar da 

speranṭa că se va fura mai puṭin, în contul nostru. Adică din banii publici, din 

contribuṭiile noastre. 

 Dar nu ne face nimeni asemenea urări! Căci nu se produc minuni peste noapte, 

iar DNA are ṣi ea capacităṭile ei, prea limitate pentru dimensiunea flagelului. Astfel 

încât atât de urâtul cuvânt (de origine slavă, se pare) ṣpagă nu va dispărea din 

vocabularul cotidian (al presei, cel puṭin), deṣi o urare tocmai aceasta ar fi fost: să 

vedem ṣpaga ṣi nepotismul dându-ṣi obṣtescul sfârṣit (sau măcar ostenind un pic)! 

Cine îṣi închipuie însă că numai la studii de fezabilitate (pentru) ṣi la autostrăzi se pot 

https://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5943/vizitatorul#/0


da tunuri, se înṣală. Orice rotiṭă a mecanismului administrativ poate fi slăbită, ca să 

permită scurgeri (de bani). 

 De aceea 

s-au creat adevărate reṭele clientelare, alcătuite din indivizi care tocmai asta fac: 

asemenea unor funcṭionari conṣtiincioṣi, asediază zilnic, la oră fixă, sistemul, cu 

ajutor bine cumpănit din interior. Ṣi astfel câṣtigă toṭi, în timp ce contribuabilul 

pierde. Iar bunurile imateriale nu fac excepṭie de la regulă. A stârnit mare vâlvă 

anunṭul din 2014 al Ministerului Culturii, că în 2021 vine iarăṣi rândul României de a 

da o Capitală Europeană a Culturii (una din trei), aṣa că s-au făcut pregătiri intense în 

toate oraṣele cu pretenṭii culturale ale ṭării, iar în decembrie 2015 competiṭia în care 

au intrat cele 14 oraṣe acceptate s-a încheiat odată cu alcătuirea listei scurte, ce a 

reṭinut doar 4 dintre ele. Intre care ṣi Bucureṣtiul. Prin hotarârea 40/27.02.14, 

Consiliul General al Municipiului Bucureṣti a aprobat depunerea candidaturii, l-a 

împuternicit pe Primarul General să semneze documentele necesare ṣi a desemnat 

ARCUB să întreprindă demersurile pentru depunerea candidaturii.  

Cum primul din cele ṣase criterii de evaluare a dosarelor îl constituie strategia 

culturală a oraṣului candidat, Bucureṣtiul neavând vreuna, ARCUB a purces la 

alcătuirea ei, pentru perioada 2015-2025. Sigur că, pentru a propune direcṭii de 

acṭiune pentru un deceniu de viaṭă culturală a unei metropole, trebuie să oferi o 

diagnoză a prezentului. Trebuie să evaluezi structura materială, cea organizaṭională, 

capacităṭile de finanṭare, dar mai ales necesităṭile culturale ale comunităṭii pentru care 

funcṭionezi. Ceea ce ARCUB iarăṣi a purces a face, bazându-ṣi strategia culturală 

elaborată, pe concluziile a patru studii. Să le luăm pe rând. Primul dintre ele (61 de 



pagini) a fost preexistent ṣi este lipsit de legătură cu efortul ARCUB, fiind comandat 

de Biblioteca Metropolitană ṣi plătit din bugetul propriu.  

Este, de fapt, o analiză operaṭională a instituṭiei, efectuată de 

PricewaterhouseCoopers. Despre această analiză a felului în care funcṭionează 

instituṭia chiar prestatorul scria că “nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru nicio 

decizie care se va lua sau nu se va lua ca urmare a acestui raport”. Raportul nu conṭine 

informaṭii legate de consumul ṣi nevoile beneficiarilor sistemului de biblioteci 

răspândite în tot oraṣul ṣi funcṭionând sub coordonare unică. De aceea, includerea 

acestui raport ca bază relevantă pentru alcătuirea unei strategii culturale destinate 

comunităṭii bucureṣtene este cel puṭin ciudată, dacă nu cumva vinovată. De altfel, la 

vremea respectivă,  

Direcṭia de Audit a Primăriei a cercetat această achiziṭie de servicii a BMB, 

subliniind ilegalităṭile ce au însoṭit-o, între care alegerea preferenṭială, netransparentă, 

a agenṭilor economici invitaṭi să participe la selecṭie, fără consultarea catalogului 

electronic SEAP ṣi atribuirea contractului de 35.000 euro, unei firme care nu are 

expertiză în biblioteconomie (vezi).  

Al doilea studiu (35 de pagini), intitulat Comunităṭile din Bucureṣti, este un 

mix: o analiză calitativă, menită a identifica felul în care îṣi petrec bucureṣtenii timpul 

liber ṣi una cantitativă, Bucureṣtiul factual, însumând grafic indici statistici pentru 

sectoarele capitalei ṣi judeṭul Ilfov, date ce pot fi găsite în recensământul populaṭiei ṣi 

în buletinele informative ale Institutului Naṭional de Statistică. Pentru prima parte, 

analiza calitativă, prestatorul a organizat 3 focus group-uri, utilizând o metodologie 

explicată în numai 10 (zece) rânduri!  

Iată-le: „ Participanţii care au manifestat interes faţă de subiectul focus group-

urilor s-au autoselectat să participe la cercetare prin răspunsul afirmativ la invitaţie. 

Prin faptul că au ales să răspundă la întrebări legate de consumul cultural şi de 

folosirea oraşului, respondenţii s-au arătat şi interesaţi de aceste subiecte, ceea ce 

înseamnă că am vorbit direct cu grupuri reprezentative pentru acest tip de 

consum/comportament [sic!]. 



  

Limitările metodologice ale acestor grupuri, date de structura pe sexe (grupul -

35 exclusiv masculin, iar grupul 35-55 exclusiv feminin), localizarea rezidenţială 

(nimeni din vestul oraşului) ori de statutul activ în piaţa muncii (grupul 55+ numai 

pensionari), nu afectează în mod decisiv rezultatele cercetării, conform evaluării 

sociologului.  

” Având dubii asupra acestui aspect, am consultat un specialist, sociologul 

Călin Anastasiu, care mi-a confirmat faptul că, în general, detaliile privind 

metodologia oricărui studiu sociologic sunt foarte importante. Dacă pe partea de 

metodologie sunt fisuri, concluziile ṣi recomandările finale n-au nicio valoare. De 

aceea, rapoartele de cercetare (fie ea calitativă sau cantitativă) trebuie să prezinte cât 

mai pe larg detaliile metodologice ale studiului respectiv.  

Cu doar 10 rânduri la capitolul metodologie nu putem ṣti mare lucru despre 

structura grupurilor, modul de recrutare a persoanelor în grupuri etc. In plus, doar 3 

grupuri: bărbaṭi sub 35 ani, femei 35-55 ani, pensionari peste 55 ani, sunt insuficiente 

pentru fundamentarea unor concluzii valabile pentru întregul oraṣ, mai ales că înṣiṣi 

autorii recunosc că n-au avut nici un locuitor din zona de vest a Bucureṣtiului. Al 

treilea studiu a fost făcut tot de ONG-ul Funky Citizens, dar aici au intrat pe domeniul 

lor de expertiză, aṣa cum îl definesc chiar ei pe propriul site:  



“Ne pricepem să citim în bugete publice, suntem experţi pe subiecte ce ţin de 

politici publice, administraţie publică, anticorupţie, lege, sistemul de justiţie şi 

instituţii.” Studiul este o sinteză a tipurilor de finanṭări efectuate pentru instituṭiile ṣi 

operatorii culturali din Bucureṣti ṣi formulează câteva recomandări utile pentru viitor. 

Că lectura site-urilor nu este infailibilă ṣi că nici solicitările adresate primăriilor nu 

sunt de ajuns, pentru alcătuirea unui studiu cu asemenea miză o dovedeṣte punctul 8 

al concluziilor prezentate în preambulul materialului, care susṭine că investiṭii în 

produse ṣi servicii culturale nu fac decât Primăria Generală a Municipiului ṣi cea a 

Sectorului 3. Neadevărat! 

 Ca să nu dau decât două exemple pe care le cunosc, Sectorul 2 a deschis de 

ceva timp un excepṭional centru comunitar, pentru activităṭi recreative ṣi educaṭie (cel 

mai mare din ṭară, zice site-ul). La „Sfântul Pantelimon” locuitorii sectorului 2 pot 

învăṭa engleză, chineză, arabă, operare PC, pot participa la cursuri de fitness, primesc 

tratamente de fizioterapie, etc. Totul, gratuit. Aici, ca ṣi la Galeria Dialog, se 

organizează expoziṭii de artă plastică ale membrilor Uniunii Artiṣtilor Plastici. 

Sectorul 2 susṭine premiile Uniunii Scriitorilor din România, sprijină din sponsorizări 

Fundatia Naṭională pentru Ṣtiintă ṣi Artă, finanṭează revista Caiete critice, a 

Academiei Române, susṭine tinerii olimpici etc.  

De asemenea, o simplă accesare a site-ului Sectorului 1 arată că ṣi aici sunt 

organizate constant activităṭi culturale ṣi sportive. Aṣadar, care e relevanṭa diagnozei 

din acest studiu, în perspectiva elaborării unei strategii culturale pentru întreg 

Bucureṣtiul? 

 În cele din urmă, „Studiul de consum cultural la nivelul oraṣului Bucureṣti” 

(209 pagini) este o analiză serios fundamentată, care a primit ṣi girul specialiṣtilor în 

cercetare de piaṭă de la Institutul Naṭional pentru Cercetare ṣi Formare Culturală. 

Autorul, al cărui nume nu apare pe copertă, a analizat cu instrumente ṣtiinṭifice, 

consumul cultural domestic ṣi public, profiturile consumatorilor culturali ṣi aṣteptările 

bucureṣtenilor în privinṭa ofertei culturale, motivaṭiile de consum/non-consum 

cultural ṣi cele mai bune căi de comunicare cu beneficiarii ofertei culturale. Studiul 

formulează, deci, întrebările pe care ṣi le pun toṭi managerii culturali, mai ales cei care 

conduc instituṭii publice de cultură, care trebuie să găsească justa măsură între 

produsele culturii înalte ṣi cele ale culturii populare. Fiindcă sunt judecaṭi anual ṣi în 

funcṭie de încasările pe care le fac, adică în funcṭie de cât de bine răspund cerinṭelor 

publicului. Or, întrebările ṣi le pun cu toṭii, dar răspunsuri nu primesc decât din partea 

propriei intuiṭii.  



De ani de zile toṭi cer Primăriei Generale elaborarea unui astfel de studiu, care 

să dea ṣi răspunsuri valide sociologic la întrebarea: ce-i place publicului? Ṣi nu 

primesc niciun răspuns. In fine, în perspectiva candidaturii la Capitală Europeană a 

Culturii, doamna Mihaela Păun, directoarea ARCUB, a finanṭat acest studiu vital 

pentru toṭi managerii culturali. Ṣi ce face cu el? Il ṭine sub saltea! Nici chiar Direcṭia 

Cultură din Primărie nu avea habar de el până acum două luni.  

Iar finanṭarea nu a venit din buzunarul propriu al directoarei, ci din bugetul 

alocat de Primăria Generală. Oare nu se cheamă aceasta proastă gestionare a banului 

public?  

Căci ṣi de informaṭiile cuprinse în acest studiu depind veniturile realizate de 

instituṭiile publice de cultură ale capitalei. Iar ṭinând studiul pitit, doamna cu pricina a 

provocat cu bună ṣtiinṭă, pierderi bugetului municipiului, barând calea instituṭiilor de 

cultură ale Bucureṣtiului spre o bine fondată cunoaṣtere a pieṭei culturale. Merge 

vorba că pentru cele 4 studii, dna Păun ar fi plătit 120.000 euro.  

Adept al transparenṭei, ONG-ul Funky Citizens a publicat pe site-ul propriu 

suma încasată pentru cele două studii contractate cu ARCUB: 67.275 lei, adică 

aproximativ 14.950 euro. N-o fi prea mult, având în vedere că un focus group costă pe 

piaṭă în jur de 1.500 euro?  

Poate că nu. Studiul BMB fusese deja plătit din bugetul Bibliotecii 

Metropolitane, cum am arătat. Atunci să fi costat cel de al patrulea studiu peste 

105.000 euro? Cam cât un apartament cu trei camere pe Calea Victoriei?  

Puṭin probabil ca selecṭia prestatorilor să fi fost făcută prin licitaṭie, date fiind 

cărṭile de vizită ale câṣtigătorilor cunoscuṭi ṣi faptul că legea permite achiziṭii publice 

fără licitaṭie, sub pragul de 30.000 de euro. Dar probabil că aṣa se întâmplă când ai 

reuṣit să schimbi mulṭi primari ṣi primărei, fiind confirmată la fiecare ṣase luni, vreme 

de cincisprezece ani. Până la momentul eroic, când poṭi anunṭa presei că: „pentru cei 

şase ani premergători datei la care Bucureştiul ar putea deţine titlul de Capitală 

europeană a culturii, bugetul estimat este de 75 de milioane de euro, dintre care 90% 

vor proveni de la bugetul de stat - 50%, de la Primăria generală a Capitalei, 2% de la 

fiecare primărie de sector, dar şi de la instituţiile din judeţul Ilfov, care este inclus în 

proiect. Celelalte 10 procente din buget, spune Păun, vor proveni din sponsorizări şi 

finanţări private.” (Mediafax.ro, 27.10.2015) 

 Poate că până să fie cheltuite cele 75 de milioane de euro, Primăria Generală, 

prin instanṭele sale de control, ar trebui să cerceteze oportunitatea cheltuielilor făcute 



până acum ṣi mai ales legalitatea lor. Nu de alta, dar n-ar fi tocmai plăcută perspectiva 

ca ANI să vină ṣi să cerceteze de ce soṭul este plătit din banii instituṭiei care 

gestionează un proiect european, cum s-a întâmplat până acum pentru proiecte locale, 

etc. Ṣi poate că înṭelepṭii Primăriei ar trebui să reflecteze ṣi la forma de organizare ṣi 

funcṭionare a instituṭiilor din subordine, astfel încât conducătorii lor să nu mai capete 

sentimentul imunităṭii perpetue, tocmai pentru că nu răspund în faṭa unei instanṭe 

colective, ci doar în faṭa unui om (primarul).  

Căci în absenṭa controlului se nasc instrumentele de sifonare a banului public. 

Dar apare ṣi sentimentul că, director fiind, instituṭia îṭi aparṭine. Căci numai aṣa se 

poate explica ultima trăsnaie (eufemism!) a doamnei Păun, despre care Primăria a 

aflat abia pe 29 decembrie 2015, din vorbe, documentele expertizei fiind predate 

integral abia acum două zile. In mijlocul verii, doamna Păun a comandat o expertizare 

a clădirii ARCUB, din str. Batiṣtei, care era deja înregistrată cu grad II de risc 

seismic. Nu a consultat pe nimeni ṣi probabil că a folosit capitolul studii de 

fezabilitate din bugetul ARCUB.  

Devenind iminentă necesitatea transferării temporare a clădirii în administrarea 

Teatrului Nottara, ce trebuie să părăsească ṣi el sediul său din Bd. Magheru, dna 

directoare s-a văzut nevoită să prezinte Primăriei, lunea trecută, expertiza care 

clasează clădirea ARCUB la gradul I de risc seismic. In tot acest timp,  

Primăria Generală a Municipiului Bucureṣti nu ṣtia nimic ṣi clădirea era 

promisă cu largheṭe de directoare, diverṣilor puternici ai zilei, în spatele cărora se 

râdea probabil sănătos. Fiindcă expertiza urma să spele orice promisiune.  

Sediul din Gabroveni Privită în mare, chestiunea apare cam aṣa: doamna 

directoare ṣi-a pus la adăpost echipa în sediul din Gabroveni ṣi i-a lăsat pe clienṭi să 

intre la cafenea ṣi pe marii actori ṣi regizori să continue să joace în Batiṣtei, 

cunoscând pericolul la care îi expune. Cineva a avut însă grijă să-l anunṭe pe fostul 

proprietar al restaurantului aflat în aceeaṣi clădire, că urmează o consolidare, care îi 

va “stânjeni” fatal afacerea, astfel încât omul l-a păcălit pe altul, vânzându-i spaṭiul. 

Deh, afacerile sunt afaceri. Dar rămâne întrebarea: nu cumva omisiunea de a da ajutor 

unor persoane a căror viaṭă, integritate corporală sau sănătate sunt puse în pericol este 

o faptă (cu iz) penal? 

 

de Sanda Vişan 



12.Adevărul Blog 
din data de 11 ianuarie 2015, ora 12.51 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/odihneasca-se-pace-

1_5693877537115986c65df81f/index.html 

 

 

 

Odihnească-se în pace! 

Dacă tăceai, filosof rămâneai. La această vorbă înṭeleaptă, atribuită 

întemniṭatului Boethius, mi-a fugit gândul în miez de noapte. Aveam nevoie de o 

informaṭie dintr-o postare mai veche a mea, de pe site-ul adevărul.ro ṣi, dând căutare 

pe numele meu, am descoperit că publicaṭia postase un drept la replică al directoarei 

ARCUB. 

Îl citesc până la capăt, în ciuda orei târzii, în speranṭa că voi găsi un răspuns la 

întrebările pe care le ridicasem în articolul ARCUB – un scandal?, legate de modul în 

care doamna Mihaela Păun a înṭeles să folosească banul public, provenit de la 

contribuabilul bucureṣtean.  

Când colo, nici un răspuns concret, doar aprecierea că datele sunt eronate sau 

greṣit interpretate ṣi că nu aṣ avea calitatea să le apreciez imparṭial, întrucât am fost 

angajata Primăriei ṣi sunt angajata Teatrului Nottara.  

http://adevarul.ro/news/bucuresti/odihneasca-se-pace-1_5693877537115986c65df81f/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/odihneasca-se-pace-1_5693877537115986c65df81f/index.html


Un semiadevăr, sau o semiminciună. Prezenṭa mea pasageră ṣi legală la 

Primăria Generală mi-a îndreptat atenṭia spre un fapt pe care pînă atunci îl ignoram, 

deṣi îl plăteam, anume felul în care sunt cheltuiṭi banii proveniṭi din taxele plătite de 

noi toṭi.  

Când primarul general interimar a decis, în octombrie 2015, tăierea bugetului 

ARCUB pentru organizarea Revelionului, m-am mirat, căci mi-am zis că situaṭia care 

ardea atunci – finanṭarea RADET– nu putea fi remediată cu cele 2 milioane de lei 

suprimate de la distracṭia populară.  

Primarul a lăsat totuṣi deschisă uṣa pentru organizarea evenimentului, 

formulând ipoteza finanṭării din surse altenative, cu care însă ARCUB-ul nu este 

obiṣnuit. O cercetare online mi-a arătat că de ṣapte ani ARCUB organiza acest 

eveniment la trecerea dintre ani. In 2012 ṣi în 2013 presa semnala deja că directoarea 

ARCUB îṣi plătea soṭul din banii instituṭiei pe care o conducea, aṣa cum făcuse ṣi în 

anii anteriori ṣi cum a făcut ṣi în cei următori. In 2011 Tiberiu Păun primea 41.680 lei 

de la ARCUB, aceasta fiind principala sa sursă de venit, iar pentru revelionul 

2012/2013 primea pentru o singură noapte, ca prezentator, 13.350 lei, adică jumătate 

din cât primise într-un an întreg, ca salariu, soṭia sa, directoarea instituṭiei care l-a 

plătit.  

Anul 2013 este ultimul în care dna Păun înscria în declaraṭia sa de avere 

colaborările plătite de ARCUB soṭului său, preferând ca în 2014 ṣi 2015 să-i umfle 

salariul ṣi drepturile intelectuale încasate prin Asociaṭia Eveniment, cu care cei ce ar 

cerceta documentele de arhivă ar putea descoperi că ARCUB-ul a colaborat intens. 

Aṣadar, când îṭi plăteṣti în totală impunitate, ani la rând, soṭul din banul instituṭiei pe 

care o conduci, trăind confortabil cu conflictul de interese în casă, ce instrument de 

măsurare a imparṭialităṭii unui jurmalist mai poṭi avea?  

În privinṭa celei de a doua afirmaṭii, îi aduc la cunoṣtinṭă doamnei Păun că 

trebuie să-ṣi aleagă surse de informare mai credibile, căci o anunṭ că nu sunt angajata 

Teatrului Nottara, ci colaboratoarea sa, aṣa cum pot fi colaboratoarea oricăror altor 

instituṭii, în condiṭii legale ṣi fără a intra în conflict de interese. Aṣa cum ARCUB are 

numeroṣi colaboratori, inclusiv din rândul angajaṭilor teatrelor bucureṣtene, tot în 

condiṭii legale (sper). În privinṭa confidenṭialităṭii invocate de doamna Păun, mă 

întreb dacă din miile de colaboratori ai ARCUB nu s-a găsit niciunul care să-i explice 

directoarei ceea ce nu este obligată să ṣtie, căci nu a dat niciodată concurs pe postul pe 

care îl ocupă ṣi nu i s-a cerut, deci, să cunoască legislaṭie în domeniu.  



Anume că există cel puṭin două legi care impun transparenṭă în cheltuirea 

banului public ṣi care îi apără pe cei ce semnalează transgresarea legii.  

Este vorba despre Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, care prevede la Capitolul I următoarele: 

 „Art. 1. Accesul liber ṣi neîngrădit al persoanei la orice informaṭii de interes 

public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile 

fundamentale ale relaṭiilor dintre persoane ṣi autorităṭile publice, în conformitate cu 

Constituṭia României ṣi cu documentele internaṭionale ratificate de Parlamentul 

României.  

Art. 2. In sensul prezentei legi: a) prin autoritate sau instituṭie publică se 

înṭelege orice autoritate ori instituṭie publică ce utilizează sau administrează resurse 

financiare publice, orice regie autonomă, companie naṭională, precum ṣi orice 

societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităṭi publice centrale ori locale ṣi 

la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acṭionar unic 

ori majoritar; b) prin informaṭie de interes public se înṭelege orice informaṭie care 

priveṣte activităṭile sau rezultă din activităṭile unei autorităṭati publice sau instituṭii 

publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaṭiei; 

[…].” Adică tocmai cazul nostru. În plus, o mai informez pe doamna Păun că există ṣi 

o lege prea puṭin cunoscută în spaṭiul public românesc, inspirată de surata ei 

americană Whistleblower Protection Act (ṣtiind-o pe doamna directoare o fină 

cunoscătoare a limbii engleze, m-am gândit că îi va face plăcere citarea). Este vorba 

de Legea 571/2004, care protejează personalul din autorităṭile publice, instituṭiile 

publice ṣi din alte unităṭi, care semnalează încălcări ale legii.  

Aceasta stipulează: 

a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinṭă cu privire 

la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a 

principiilor bunei administrări, eficienṭei, eficacităṭii, economicităṭii ṣi transparenṭei; 

[...].” 

Dacă doamna directoare nu ar fi invocat clauze de confidenṭialitate, poate că m-

aṣ fi amăgit, bănuind-o că ṣtie legislaṭie. Aṣa, nu pot decât să constat că avem ṣi în 

acest caz o bună ilustrare a mentalităṭii manifeste în rândul autorităṭilor, care a făcut 

ca românii să plătească sute de milioane de euro pentru atâtea studii de fezabilitate 

pentru autostrăzi care nu s-au mai făcut sau s-au surpat, ca ṣi pentru proiecte faraonice 



niciodată sau prost încheiate. Aṣadar, să nu aṣteptăm ca dosarele să dispară, precum s-

a întâmplat la autostrăzi. 

În numele transparenṭei pe care o clamează ṣi pe care a inclus-o ca recomandare 

imperativă în strategia culturală a Bucureṣtiului 2016-2026 ṣi pentru a dovedi că m-

am înṣelat, exprimând îndoieli în privinṭa acurateṭei procesului de elaborare a 

strategiei, doamna Păun nu are de aṣteptat întrebările presei, ci trebuie să facă publice, 

pe site-ul instituṭiei: bugetele detaliate, alocate până în prezent pentru elaborarea 

acestui program (ca ṣi pentru celelalte, menṭionate pe site), modul de selecṭie a 

partenerilor de proiect ṣi studiile care au stat la baza elaborării strategiei culturale, de 

care au nevoie toṭi operatorii culturali, pentru a performa eficient ṣi a reduce aspectul 

haotic al pieṭei culturale bucureṣtene. Toṭi au nevoie, dar instituṭiile publice de cultură 

finanṭate de Primăria Generală chiar au dreptul să le cunoască. 

Nu de alta, dar nu cred că este cazul ca, pe lângă sutele de milioane de euro 

pierdute prin conductele RADET ṣi Apa Nova, sau prin firele Enel, sau prin petalele 

panseluṭelor, locuitorii Bucureṣtiului ṣi ai Judeṭului Ilfov să aibă de plătit mai mult 

decât trebuie, pentru un lucru la fel de necesar ca apa, curentul electric sau aerul 

respirat, anume o viaṭă culturală efervescentă, fără de care ṣi-ar pierde identitatea.  

De aceea sper că nu vom fi nevoiṭi să ne uităm la transparenṭa actului 

decizional de la ARCUB ṣi să murmurăm: Requiescat in pace! 

 



Ci mai bine, vorba ceea, un cântec vesel să cântăm. Ṣi să râdem, pe ritmul 

dictat de excelentul caricaturist Costel Pătrăṣcan.  

 

 

 

de Sanda Vişan 



13.DCNews 
din data de 6 ianuarie 2015, ora 19.24 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-umilin-a-dupa-umilin-a-nu-ne-a-

vrut_494085.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, umilință după umilință. "NU ne-a vrut!" 

 

 

Teatrul Nottara are parte, în ultima perioadă, numai de necazuri după ce 

și-a pierdut sediul. 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-umilin-a-dupa-umilin-a-nu-ne-a-vrut_494085.html
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-umilin-a-dupa-umilin-a-nu-ne-a-vrut_494085.html


Spectacolul 'Familie de artişti' în regia lui Alexander Hausvater va avea 

premiera oficială miercuri, 20 ianuarie, la ora 19:00 şi va fi găzduit de Teatrul de 

Comedie. 

"Din fericire, acest spectacol și-a găsit scena, prin "adopția" făcută de către domnul 

George Mihăiță și de către Teatrul de Comedie. Din nefericire, doamna Mihaela Păun, 

directorul ARCUB, NU ne-a vrut, astfel încât, din 7 producții orfane de scenă câte ar 

fi fost dacă am fi putut juca la ARCUB, iarăși avem vreo 33. Am fi dorit să vă 

mulțumim, la început de an, pentru eforturile comune și pentru izbânda de a avea un 

sediu stabil în imobilul ARCUB din str. Batiște nr. 14. Din fericire, avem cui 

mulțumi, dar lupta pentru a intra în normalitate mai are încă destule obstacole absurde 

de învins. Suntem siguri, însă, că, împreună cu susținătorii noștri fideli, vom ajunge la 

liman și vom fi împreună, noi, cei meniţi a fi onești până la capăt", a fost mesajul 

transmis de Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara. 

 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html


14. Mediafax 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-

paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855 

 

 

 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, a 

declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după ce Teatrul Nottara a 

rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada Batişte în clasa I de risc seismic, în 

urma unei expertize recente. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855


 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să îmi 

dau demisia (Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto)  

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto


care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 



consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 

Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 

pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va 

fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura 

urmând să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

 

de Ana Anitoiu 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://www.mediafax.ro/autor/ana-anitoiu


15. Ştirile TVR 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 20.56 

http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-

elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html 

 

 

 

Spectacole ale Teatrului Nottara se pot juca la Teatrul Elisabeta. Soluţia găsită 

de Primăria Capitalei 

 

Spectacole ale Teatrului Nottara s-ar putea desfășura și în incinta 

Teatrului Elisabeta, instituție privată, cu care reprezentanții Direcției Cultură a 

Municipiului București au purtat discuții în vederea închirierii acestei locații. 

 

http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html
http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html


 

Decizia finală aparține însă managementului Nottara, care trebuie să evalueze 

dacă locația  corespunde pentru desfășurarea spectacolelor, transmite Primăria 

Capitalei într-un comunicat. 

Primăria Municipiului București asigură tot sprijinul conducerii Nottara pentru 

a identifica o soluție în privința identificării unei noi locații, a declarat primarul 

general Răzvan Sava. 

”Primăria Capitalei a obținut acordul proprietarilor Teatrului Elisabeta pentru 

a închiria locația pe care o dețin. Managementul Nottara va decide dacă acest 

spaţiu se pretează pentru desfășurarea spectacolelor și, în cazul unei decizii 

favorabile, conducerea Nottara va beneficia de întreg sprijinul primăriei pentru 

închirierea locației”, a afirmat primarul Răzvan Sava. 

Clădirea ArCub din strada Batiștei nr 14 – imobil identificat de Primăria 

Capitalei ca alternativă pentru desfășurarea spectacolelor Teatrului Nottara - a fost 

încadrată în clasa I de risc seismic, conform unei noi expertize a imobilului realizate 

recent. 

Conform noilor norme seismice, majoritatea clădirilor încadrate inițial în clasa 

II de risc seismic au fost incluse în clasa I de risc seismic. 



16. DCNews 
din data de 11 ianuarie 2016, ora 18.56 

http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-

nottara-ce-anun-a-facut_494479.html 
 

 

 

Șefa ArCuB, foc și pară pe managerul Teatrului Nottara. Ce anunț a făcut 

 

 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acţiona în 

justiţie pe Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor 

din presă la care a fost supusă în ultima perioadă. 

http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-ce-anun-a-facut_494479.html
http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-ce-anun-a-facut_494479.html


"Marinela Ţepuş va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot felul de 

lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că sunt mai 

rea decât cutremurul din '77 sau mai ştiu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Păun, 

într-o conferinţă de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală. 

Ea a precizat că Marinela Ţepuş a anunţat mai întâi în presă că îşi doreşte sediul 

ArCuB din Batiştei şi doar după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta 

Teatrul Nottara în acest spaţiu, ea cerând iniţial doar o parte din clădire, relatează 

Agerpres. 

Mihaela Păun a povestit şi cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiaşi an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie. 

De asemenea, directoarea ArCuB susţine că a declarat public că acest studiu 

este în derulare. 

'Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanşarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc şedinţa de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spaţiu', a afirmat 

Mihaela Păun. 

Mihaela Păun: Aceste scandaluri fac rău unui oraș 

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situaţie influenţează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul Bucureşti - Capitală Europeană a 

Culturii. 'În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne 

monitorizează, aşteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă 

rezultatele muncii noastre şi noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce 

trebuie făcut pentru Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri 

către presă. (...) Noi avem de dus Bucureştiul la titulatura de Capitală Europeană a 

Culturii, dar toate aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraş', a explicat 

Mihaela Păun. 

 

 

 

de Elena Badea 

http://www.dcnews.ro/autori/elena-badea.html


17.Monitorul de  Botoşani 
din data de 7 ianuarie 2016,ora17.20  

http://www.monitorulbt.ro/Stiri/Ultima%20ora/2016-01-

07/NATIONAL%3A+Teatrul+Nottara+a+ramas+din+nou+FARA+SEDIU.html

/ 

 

 
 

NATIONAL: Teatrul Nottara a rămas din nou FĂRĂ SEDIU 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din strada 

Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost încadrată cu gradul I 

de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a ArCuB spunând că au aflat 

despre acest lucru în ultimul moment. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a declarat azi că a aflat, pe 30 decembrie 

2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada Batişte, deşi ar fi avut o 

întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să creadă că 

în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut? Una dintre posibilele explicaţii ar fi 

că are Alzheimer  şi că ar trebui să îşi dea demisia sau că a făcut acest lucru din alte 

motive", a spus Marinela Ţepuş. 

http://aggregatornews.com/cultura/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-6368/
http://aggregatornews.com/cultura/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-6368/
http://aggregatornews.com/cultura/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-6368/


Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care va cere 

demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reuşit să facă ce nu a făcut cutremurul din 1977 

pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela Ţepuş. 

De asemenea, Marinela Ţepuş a spus că Primăria Capitalei (în subordinea 

căreia funcţionează şi ArCuB, n.r.) se luptă să îi găsească Teatrului Nottara un spaţiu 

stabil, într-un loc central, în care să poată desfăşura măcar 20 de spectacole. "Ştiu că 

se luptă şi sper ca până luni să aibă un răspuns", a explicat Marinela Ţepuş, precizând 

că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie 

jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către 

preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi 

în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

 



18.Ziare şi reviste 
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Ghinion pentru Teatrul Nottara: din nou fără sediu, după ce clădirea Arcub a primit 

bulina roșie 

 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din strada 

http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=136727#.VqIvQU9c5f8
http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=136727#.VqIvQU9c5f8


Batiștei din București, în care trebuia să își reia activitatea, a fost încadrată cu 

gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât și cea a ArCuB spunând că au 

aflat despre acest lucru în ultimul moment. 

 Marinela ?epuș, managerul Nottara, a declarat joi, pentru Mediafax, că a aflat, pe 

30 decembrie 2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada Batiște, 

deși ar fi avut o întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, așa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să creadă 

că în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a știut? Una dintre posibilele explicaţii 

ar fi că are Alzheimer  și că ar trebui să își dea demisia sau că a făcut acest lucru din 

alte motive", a spus Marinela ?epuș. 

Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care va 

cere demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reușit să facă ce nu a făcut cutremurul din 

1977 pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela 

?epuș. 

De asemenea, Marinela ?epuș a spus că Primăria Capitalei (în subordinea căreia 

funcţionează și ArCuB, n.r.) se luptă să îi găsească Teatrului Nottara un spaţiu 

stabil, într-un loc central, în care să poată desfășura măcar 20 de spectacole. "Știu 

că se luptă și sper ca până luni să aibă un răspuns", a explicat Marinela ?epuș, 

precizând că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să 

fie jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artiști", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer și Alfredo Arias și tradus de Doru Mareș. 

Teatrul Nottara din București și-a suspendat activitatea de la sediul din Bulevardul 

Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către președintele Klaus 

Iohannis a legii care prevede interzicerea desfășurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Mihaela Păun, directorul ArCuB-Centrul Cultural al Municipiului București, a 

anunţat pe 26 noiembrie 2015 că Sala ArCuB din strada Batiște va fi pusă la 

dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-și putea continua activitatea, măsura urmând 

să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al Nottara. 

ArCuB și-a desfășurat activitatea în sediul din strada Batiște, până în septembrie 

2014, când s-a mutat în Hanul Gabroveni, inaugurat atunci după desfășurarea unor 



ample lucrări de reabilitare. 

Mihaela Păun a declarat, pe 26 noiembrie 2015, că a discutat cu managerul 

Teatrului Nottara, Marinela ?epuș, și, chiar dacă sala din strada Batiște nu este în 

cele mai bune condiţii pentru că are risc seismic 2, au decis că aceasta poate fi 

folosită de actorii Teatrului Nottara pentru că totuși nu are bulină roșie, precum 

clădirea instituţiei de spectacole. 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid și cum 

noi avem o altă clădire nouă și foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem și o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batiște, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc", a declarat atunci Mihaela Păun. 

 

 

 

 

Sursă pe Realitatea.net 

 

http://www.realitatea.net/ghinion-pentru-teatrul-notarra-din-nou-fara-sediu-dupa-ce-cladirea-arcub-a-primit-bulina-rosie_1862012.html
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Vânătorii de job-uri pe pile politice. Algoritmul împărţirii funcţiilor publice în 

Primăria Capitalei. Vânătorii de job-uri pe pile politice 

 

 

A început goana după funcţii în Primăria Capitalei. Cei mai aprigi sunt 

politicienii care ştiu că nu vor mai obţine funcţii eligibile pe listele de consilieri 

generali sau locali şi vor să-şi asigure măcar un job în familie. Calculele sunt 

http://m.puterea.ro/social/vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-in-primaria-capitalei-vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-129703.html
http://m.puterea.ro/social/vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-in-primaria-capitalei-vanatorii-de-job-uri-pe-pile-politice-129703.html


deja făcute, iar câteva poziţii sunt lăsate la „rezervă”. Câţiva directori din 

Primărie sau din instituţiile subordonate au fost deja schimbaţi fără o 

comunicare publică, cum ar fi cel al Spitalelor sau al Direcţiei de Cultură. 

Urmează să fie destituite circa 40 de persoane prin diverse metode. Dacă 

directorii actuali nu demisionează „de bună voie”, la cererea liberalilor, se 

modifică organigrama. 

Zvonurile referitoare la „pogromul” împotriva directorilor Municipalității încep 

să se confirme. Chiar dacă, oficial, conducerea Municipalității refuză să abordeze 

subiectul, iar solicitările adresate serviciului de comunicare rămân fără răspuns, există 

și oficiali care vorbesc. Mai întâi s-a auzit că din cei peste 60 de directori doar 16 şi-ar 

fi depus rapoartele anuale necesare evaluării, motiv de supărare şi de înlocuire a 

acestora. Numai că posturile lor au intrat într-un algoritm politic clar. Potrivit unor 

surse liberale, 40 de posturi de directori vor fi împărţite aritmetic pe cele 6 sectoare 

ale Capitalei, ceea ce înseamnă 6 poziţii pentru fiecare sector, care se vor distribui 

frăţeşte: 3 pentru PNL şi alte 3 pentru fostul PDL. Circa 4 poziţii rămân de rezervă 

pentru situaţii speciale. Disperarea vine din faptul că Autoritatea Electorală a publicat 

deja calendarul alegerilor locale, astfel încât în luna martie trebuie stabilite 

candidaturile şi listele de consilieri generali şi locali. Speriaţi că nu vor prinde poziţii 

eligibile, unii consilieri fac presiuni să-şi angajeze soţiile, copiii şi alte rude şi afini în 

funcţii sigure. De această dată, a venit rândul directorului Centrului Cultural al 

Municipiului Bucureşti –ArCuB. 

Se pregătește o hotărâre de Consiliu cu dedicaţie 

 

Pentru că Mihaela Păun a rezistat presiunilor, ameninţărilor şi intimidărilor, s-a 

emis un “proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 15 a) şi 15 b) din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 

instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului General, 



aparatului permanent de lucru al C.G.M.B. şi la serviciile/instituţiile publice de interes 

local al Municipiului Bucureşti”.  Aparent, s-ar urmări reducerea numărului de posturi 

şi reducerea cheltuielilor în instituţiile subordonate Primăriei Capitalei. În fond, se 

urmăreşte demiterea actualului director al Centrului Cultural al Municipiului 

Bucureşti – ArCuB. Astfel, se invocă modificarea organigramei pentru a putea fi 

numită “o persoană din fieful liberal”. Mihaela Păun, director ArCuB, spune că se 

pune în pericol proiectul prin care Bucureştiul ar putea obţine titlul de Capitală 

Culturală Europeană. Dacă mai rezistă două luni pe poziţii, actualul director al ArCuB 

ar avea şanse să nu-i mai fie “vânat” postul. Potrivit declaraţiilor sale, cel care ar viza 

funcţia sa este consilierul general Cătălin Câmpeanu, unul dintre cei doi fii ai fostului 

ministru Mariana Câmpeanu. El ar vrea ca soţia sa să primească postul, deoarece ar fi 

în conflict de interese dacă l-ar obţine pentru el. Potrivit proiectului, postul de director 

se transformă în manager, desigur, cu ceva bani în plus, şi se va reface organigrama în 

următoarele 60 de zile de la aprobarea hotărârii. 

Mihaela Păun acuză 

“Încă din luna decembrie 2015 au început presiunile la adresa mea. Mai întâi mi s-a 

reproşat situaţia Teatrului Nottara şi situaţia clădirii încadrată cu risc seismic, dar 

inclusă pe lista monumentelor. Acolo a fost un joc murdar al celor de la Nottara. Dar 

din luna octombrie (la puţin timp după arestarea lui Sorin Oprescu-n.r.) se zvonea că 

vor să defiinţeze ArCuB şi să devină un fief al liberalilor, care să le servească 

interesele. Apoi, timp de o oră şi jumătate vreo cinci bărbaţi, consilierii personali ai 

primarului, au făcut tot ce au putut să mă intimideze şi să demisionez. Eu am mai 

trecut prin asta în 2010, când Moni Wingler a acţionat la fel asupra mea, dar am 

rezistat. Numai postul meu este vizat, dar dacă plec eu, vor pleca aproape toţi 

oamenii. Este oribil ceea ce fac, este o mizerie, un abuz. Grav este că pun în pericol 

participarea la concursul Bucureşti – Capitală Culturală Europeană, pe care am reuşit 

să-l includem pe lista scurtă. Au boicotat cât au putut şansa noastră la Capitală 

Europeană. În fiecare săptămână mi se cere să mai renunţ la câte 2 milioane de lei din 

bugetul alocat. Este inadmisibil ca o gaşcă de puştani să facă ce fac. Am înţeles că ar 

fi interesat de postul meu Cătălin Câmpeanu, consilierul general de la PNL. În fiecare 

zi de luni primesc câte o hârtie în care trebuie să scriu situaţia bugetului, câteva 

rapoarte şi fel de fel de situaţii. Mai sunt şi ameninţată că mi se va tăia din bani şi voi 

suporta rigorile legii.Dar mă bat cu ei până la capăt”, a declarat pentru PUTEREA 

Mihaela Păun, director ArCuB. 

 

 

Gabriela Dinescu 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela 

Păun, a declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după 

ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada 

Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unei expertize recente. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855


 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia (Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto)  

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto


care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 



consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 

Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 

pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va 

fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura 

urmând să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

 

 

 

 

de Ana Anitoiu 
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Mihaela Păun (ArCuB): Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acționa în justiție pe 

Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor din presă la care 

a fost supusă în ultima perioadă.  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie-18-43-42
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"Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot felul de 

lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că sunt mai 

rea decât cutremurul din '77 sau mai știu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Păun, 

într-o conferință de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală.  

Ea a precizat că Marinela Țepuș a anunțat mai întâi în presă că își dorește sediul 

ArCuB din Batiștei și doar după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta 

Teatrul Nottara în acest spațiu, ea cerând inițial doar o parte din clădire.  

Mihaela Păun a povestit și cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiași an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie.  

De asemenea, directoarea ArCuB susține că a declarat public că acest studiu 

este în derulare.  

"Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanșarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc ședința de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spațiu", a afirmat 

Mihaela Păun.  

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situație influențează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul București — Capitală Europeană a 

Culturii.  

"În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne monitorizează, 

așteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă rezultatele muncii 



noastre și noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce trebuie făcut pentru 

Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri către presă. (...) Noi 

avem de dus Bucureștiul la titulatura de Capitală Europeană a Culturii, dar toate 

aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraș", a explicat Mihaela Păun.  

 

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu) 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela 

Păun, a declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după 

ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada 

Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unei expertize recente. 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să îmi dau demisia 

(Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto) 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto
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care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 



consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 

Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 

pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va fi pusă 

la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura urmând 

să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

 

de Ana Anitoiu 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
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Teatrul Nottara a rămas din nou FĂRĂ SEDIU, după ce clădirea ArCuB a fost 

încadrată cu risc seismic de grad I 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din strada Batişte 

din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost încadrată cu gradul I de risc seismic, 

atât conducerea Nottara, cât şi cea a ArCuB spunând că au aflat despre acest lucru în ultimul 

moment. 
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Teatrul Nottara, din nou fără sediu,după ce clădirea ArCuB a fost încadrată cu risc seismic de grad I 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, că a 

aflat, pe 30 decembrie 2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada 

Batişte, deşi ar fi avut o întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi 

înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să 

creadă că în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut? Una dintre posibilele 

explicaţii ar fi că are Alzheimer  şi că ar trebui să îşi dea demisia sau că a făcut 

acest lucru din alte motive", a spus Marinela Ţepuş. 

Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care 

va cere demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reuşit să facă ce nu a făcut cutremurul din 

1977 pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela 

Ţepuş. 

De asemenea, Marinela Ţepuş a spus că Primăria Capitalei (în subordinea 

căreia funcţionează şi ArCuB, n.r.) se luptă să îi găsească Teatrului Nottara un spaţiu 

stabil, într-un loc central, în care să poată desfăşura măcar 20 de spectacole. "Ştiu că 

se luptă şi sper ca până luni să aibă un răspuns", a explicat Marinela Ţepuş, precizând 

că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie 

jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 
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În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Mihaela Păun, directorul ArCuB-Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, a 

anunţat pe 26 noiembrie 2015 că Sala ArCuB din strada Batişte va fi pusă la 

dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura urmând să 

fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al Nottara. 

ArCuB şi-a desfăşurat activitatea în sediul din strada Batişte, până în 

septembrie 2014, când s-a mutat în Hanul Gabroveni, inaugurat atunci după 

desfăşurarea unor ample lucrări de reabilitare. 

Mihaela Păun a declarat, pe 26 noiembrie 2015, că a discutat cu managerul 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, şi, chiar dacă sala din strada Batişte nu este în cele 

mai bune condiţii pentru că are risc seismic 2, au decis că aceasta poate fi folosită de 

actorii Teatrului Nottara pentru că totuşi nu are bulină roşie, precum clădirea 

instituţiei de spectacole. 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid şi cum 

noi avem o altă clădire nouă şi foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem şi o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batişte, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc", a declarat atunci Mihaela Păun. 

Directorul ArCuB a mai spus la momentul respectiv că există deja un proiect de 

consolidare privind sediul strada Batişte făcut chiar în 2015, în ideea că lucrările ar fi 

putut începe din 2016. "Cum nu mai reprezintă o urgenţă, probabil că îi va veni rândul 

după ce clădirile cu risc seismic 1 se vor consolida. O consolidare durează cam trei 

ani", a mai spus directorul ArCuB. 

Contactată joi, de agenţia MEDIAFAX, Mihaela Păun a declarat că a aflat că 

sediul ArCub din strada Batişte este încadrat în risc seismic de gradul I în 29 

decembrie 2015, când a primit rezultatele unui studiu de fezabilitate care nu îşi 

propunea să descopere acest lucru. "A fost o răsturnare ca la teatru şi pentru noi, 

pentru că ştiam din 2006 că avem risc seismic de gradul II. Inginerul mi-a spus 

că era obligat să recalculeze, pentru că s-au schimbat normativele", a spus 

Mihaela Păun, precizând că a fost deranjată de acuzaţiile Marinelei Ţepuş, managerul 

Nottara, potrivit căreia Păun ar fi "scos un studiu din mânecă". 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search


Totodată, Mihaela Păun a negat că ar fi avut o întâlnire cu managerul Nottara în 

29 decembrie, aceasta precizând că întâlnirea ar fi avut loc de fapt în 28 decembrie, cu 

o zi înainte ca ea să afle noua situaţie a spaţiului ArCub din strada Batişte. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 
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Sefa ArCuB, foc si para pe managerul Teatrului Nottara. Ce anunt a facut 
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Directoarea ArCuB, Mihaela Paun, a declarat luni ca o va actiona in justitie 

pe Marinela Tepus, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor din presa 

la care a fost supusa in ultima perioada. 

 

"Marinela Tepus va avea cu mine un proces de calomnie, pentru ca a spus tot felul de 

lucruri neadevarate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul ca sunt mai 

rea decat cutremurul din '77 sau mai stiu eu ce alte tampenii", a spus Mihaela Paun, 

intr-o conferinta de presa organizata luni la Hanul Gabroveni din Capitala. 

 

Ea a precizat ca Marinela Tepus a anuntat mai intai in presa ca isi doreste sediul 

ArCuB din Batistei si doar dupa aceea a intreprins demersurile necesare pentru a muta 

Teatrul Nottara in acest spatiu, ea cerand initial doar o parte din cladire, relateaza 

Agerpres. 

 

 Mihaela Paun a povestit si cum a ajuns fostul sediu al ArCuB sa fie expertizat 

seismic, precizand ca demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

inca din luna august 2015, bugetul fiind stabilit inca din luna ianuarie a aceluiasi an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie.De asemenea, directoarea 

ArCuB sustine ca a declarat public ca acest studiu este in derulare. 

 

'Rezultatul acestui studiu, care a dus la toata aceasta nebunie, la declansarea 

intregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact in ziua in care avea loc sedinta de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spatiu', a afirmat 

Mihaela Paun. 

 

Mihaela Paun: Aceste scandaluri fac rau unui oras 

In opinia reprezentantei ArCuB, toata aceasta situatie influenteaza direct munca 

pe care echipa sa o deruleaza pentru proiectul Bucuresti - Capitala Europeana a 

Culturii. 'In momentul asta noi suntem in monitorizare. Comisia Europeana ne 

monitorizeaza, asteptam in foarte scurt timp o echipa de afara care va veni sa vada 

rezultatele muncii noastre si noi, in loc sa ne ocupam de asta, in loc sa facem ceea ce 

trebuie facut pentru Capitala Europeana, facem memorii, justificari, facem raspunsuri 

catre presa. (...) Noi avem de dus Bucurestiul la titulatura de Capitala Europeana a 

Culturii, dar toate aceste scandaluri nu fac decat rau, fac rau unui oras', a explicat 

Mihaela Paun. 

 

Sursă: CULTURAL.BZI.ro 
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Mihaela Păun (ArCuB): Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie 

 

Mihaela Păun (ArCuB): Marinela Țepuș va 

avea cu mine un proces de calomnie Directoarea ArCuB, Mihaela Paun, a declarat 

luni ca o va acționa in justiție pe Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, ca 

urmare a atacurilor din presa la care a fost supusa in ultima perioada. "Marinela Țepuș 
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va avea cu mine un proces de calomnie, pentru ca a spus tot felul de lucruri 

neadevarate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul ca sunt mai rea decât 

cutremurul din '77 sau mai știu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Paun, într-o 

conferința de presa organizata luni la Hanul Gabroveni din Capitala. Ea a precizat ca 

Marinela a anunțat mai întâi în presă că își dorește sediul ArCuB din Batiștei și doar 

după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta Teatrul Nottara în acest 

spațiu, ea cerând inițial doar o parte din clădire.  

Mihaela Păun a povestit și cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiași an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie.  

De asemenea, directoarea ArCuB susține că a declarat public că acest studiu 

este în derulare.  

"Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanșarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc ședința de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spațiu", a afirmat 

Mihaela Păun.  

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situație influențează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul București — Capitală Europeană a 

Culturii.  

"În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne monitorizează, 

așteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă rezultatele muncii 

noastre și noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce trebuie făcut pentru 

Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri către presă. (...) Noi 

avem de dus Bucureștiul la titulatura de Capitală Europeană a Culturii, dar toate 

aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraș", a explicat Mihaela Păun.  

 

 

Sursă: Agerpres 
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Teatrul Nottara a rămas şi fără clădirea ARCUB, care a primit "bulină roşie". Unde se 

mută din nou teatrul de pe Magheru 

 

 
 

Teatrul Nottara a rămas şi fără clădirea ARCUB, care a primit Inca o veste 

proasta vine odata cu inceputul acestui an: cladirea ARCUB, care trebuia sa 
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gazduiasca spectacolele Teatrului Nottara a fost expertizata cu grad seismic 1, 

primind "bulina rosie" si urmand a fi, de asemenea, inchisa. Astfel, Teatrul Nottara a 

ramas pentru a doua oara fara sediu. Contactata de Adevarul, directoarea Marinela 

Tepus a declarat: "E tare trist, e o coincidenta nefasta. Ma pregatesc sa plec la Teatrul 

Elisabeta, unde Primaria negociaza pentru noi, sa vedem daca putem sa ducem acolo 

spectacolele. Scena este mai mica, vom incerca sa o marim cumva, sa vedem… 

 

 

 

 

Sursa articol si foto: adevarul.ro 
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DISPUTA Nottara-ArCuB – Mihaela Paun: Nu exista argumente pentru care sa 

imi dau demisia 
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Directoarea ArCuB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, Mihaela 

Paun, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca nu exista argumente pentru care sa isi 

dea demisia, dupa ce Teatrul Nottara a ramas fara sediu, din cauza incadrarii cladirii 

din strada Batiste in clasa I de risc seismic, in urma unui studiu de fezabilitate 

comandat in luna august. Ea a adaugat ca va intenta un proces de calomnie impotriva 

directoarei institutiei teatrale, Marinela tepus. 

„M-am tot gandit zilele astea daca am facut ceva gresit, dar nu imi gasesc nicio 

vina. Nu am facut decat sa preintampin o catastrofa care ar fi putut avea loc. 

Ganditi-va la ce s-ar fi putut intampla daca ar fi fost un seism in timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevarat ca nu mi-a picat bine sa cedez 

toata cladirea din strada Batiste, pentru ca ne-ar fi fost de ajutor, intrucat 

lucram pentru trecerea Bucurestiului in lista Capitalelor Europene. Insa, nu am 

refuzat, pentru ca mi s-a dat de inteles foarte clar ca nu are rost sa ma opun „, a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodata, Mihaela Paun a spus ca va intenta un proces de calomnie impotriva 

directoarei institutiei teatrale, Marinela tepus, si ca, probabil, ii va cere daune, pentru 

„tot felul de injurii” si „atacuri” in presa. 

 

 

Publicat de Stiri Online 
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Mihaela Paun (ArCuB): Marinela Tepus va avea cu mine un proces de calomnie 

 

Directoarea ArCuB, Mihaela Paun, a 

declarat luni ca o va actiona in justitie pe Marinela Tepus, managerul Teatrului 

Nottara, ca urmare a atacurilor din presa la care a fost supusa in ultima perioada. 

 

"Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie, pentru ca a spus tot 

felul de lucruri neadevarate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul ca 

sunt mai rea decât cutremurul din '77 sau mai știu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela 
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Paun, într-o conferința de presa organizata luni la Hanul Gabroveni din Capitala. Ea a 

precizat ca Marinela a anunțat mai întâi în presă că își dorește sediul ArCuB din 

Batiștei și doar după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta Teatrul 

Nottara în acest spațiu, ea cerând inițial doar o parte din clădire.  

Mihaela Păun a povestit și cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiași an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie.  

De asemenea, directoarea ArCuB susține că a declarat public că acest studiu 

este în derulare.  

"Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanșarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc ședința de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spațiu", a afirmat 

Mihaela Păun.  

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situație influențează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul București — Capitală Europeană a 

Culturii.  

"În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne monitorizează, 

așteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă rezultatele muncii 

noastre și noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce trebuie făcut pentru 

Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri către presă. (...) Noi 

avem de dus Bucureștiul la titulatura de Capitală Europeană a Culturii, dar toate 

aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraș", a explicat Mihaela Păun.  

 

 

Sursă: Agerpres 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

Descriere 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după ce Teatrul 

Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada Batişte în clasa I de 

risc seismic, în urma unei expertize recente. 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să îmi dau demisia 

(Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto) 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto
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care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 
De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în timpul 

unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului Nottara, că 

se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest lucru şi că 

s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 
Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 
 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 

consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 
Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 



pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 
Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va 

fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura 

urmând să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela 

Păun, a declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după 

ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada 

Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unei expertize recente. 
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DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să îmi dau demisia 

(Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto) 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 
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care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 



consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 

Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 

pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va 

fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura 

urmând să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

 

 

 

de Ana Anitoiu 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://www.mediafax.ro/autor/ana-anitoiu
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http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-

avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie-4140431.html 

 

 

 

Mihaela Păun (ArCuB): Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie 

 

 
 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acționa în justiție pe 

Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor din presă la care 

a fost supusă în ultima perioadă. 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie-4140431.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie-4140431.html


 

"Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot felul de 

lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că sunt mai 

rea decât cutremurul din '77 sau mai știu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Păun, 

într-o conferință de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală. 

Ea a precizat că Marinela Țepuș a anunțat mai întâi în presă că își dorește sediul 

ArCuB din Batiștei și doar după aceea a întreprins demersurile. necesare pentru a 

muta Teatrul Nottara în acest spațiu, ea cerând inițial doar o parte din clădire.  

Mihaela Păun a povestit și cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiași an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie.  

De asemenea, directoarea ArCuB susține că a declarat public că acest studiu 

este în derulare.  

"Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanșarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc ședința de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spațiu", a afirmat 

Mihaela Păun.  

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situație influențează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul București — Capitală Europeană a 

Culturii.  

"În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne monitorizează, 

așteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă rezultatele muncii 

noastre și noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce trebuie făcut pentru 

Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri către presă. (...) Noi 

avem de dus Bucureștiul la titulatura de Capitală Europeană a Culturii, dar toate 

aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraș", a explicat Mihaela Păun.  

 

 

Sursă: Agerpres 



32.Agerpres 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/mihaela-paun-arcub-marinela-
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Mihaela Păun (ArCuB): Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie 

 

 
 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acționa în justiție pe 

Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor din presă la care 

a fost supusă în ultima perioadă. 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie-18-43-42
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie-18-43-42


 

"Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot felul de 

lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că sunt mai 

rea decât cutremurul din '77 sau mai știu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Păun, 

într-o conferință de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală. 

Ea a precizat că Marinela Țepuș a anunțat mai întâi în presă că își dorește sediul 

ArCuB din Batiștei și doar după aceea a întreprins demersurile. necesare pentru a 

muta Teatrul Nottara în acest spațiu, ea cerând inițial doar o parte din clădire.  

Mihaela Păun a povestit și cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiași an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie.  

De asemenea, directoarea ArCuB susține că a declarat public că acest studiu 

este în derulare.  

"Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanșarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc ședința de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spațiu", a afirmat 

Mihaela Păun.  

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situație influențează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul București — Capitală Europeană a 

Culturii.  

"În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne monitorizează, 

așteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă rezultatele muncii 

noastre și noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce trebuie făcut pentru 

Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri către presă. (...) Noi 

avem de dus Bucureștiul la titulatura de Capitală Europeană a Culturii, dar toate 

aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraș", a explicat Mihaela Păun.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu) 
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https://www.youtube.com/watch?v=f37Ybucg7_c 

 

 
 

Declaratie Mihaela Paun 

https://www.youtube.com/watch?v=f37Ybucg7_c
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https://www.youtube.com/watch?v=fdUbNZh67h0 

 

 

 

Declaratie Marinela Tepus  

https://www.youtube.com/watch?v=fdUbNZh67h0


35.Info Ziare 
din data de 11 ianuarie 2016,  
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C4%83+%C3%AEmi+dau+demisia 

 

 
 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB - Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să 

îmi dau demisia 

 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela 

Păun, a declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, după 

ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada 

Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unei expertize recente. 

http://www.infoziare.ro/stire/6387795/DISPUT%C4%82+Nottara+ArCuB+Mihaela+P%C4%83un:+Nu+exist%C4%83+argumente+pentru+care+s%C4%83+%C3%AEmi+dau+demisia
http://www.infoziare.ro/stire/6387795/DISPUT%C4%82+Nottara+ArCuB+Mihaela+P%C4%83un:+Nu+exist%C4%83+argumente+pentru+care+s%C4%83+%C3%AEmi+dau+demisia
http://www.infoziare.ro/stire/6387795/DISPUT%C4%82+Nottara+ArCuB+Mihaela+P%C4%83un:+Nu+exist%C4%83+argumente+pentru+care+s%C4%83+%C3%AEmi+dau+demisia


 

DISPUTĂ Nottara-ArCuB. Mihaela Păun: Nu există argumente pentru care să îmi dau demisia 

(Imagine: Razvam Chirita/ Arhiva Mediafax Foto) 

Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun, 

a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că nu există argumente pentru care să îşi dea 

demisia, după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din 

strada Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unui studiu de fezabilitate comandat 

în luna august. Ea a adăugat că va intenta un proces de calomnie împotriva directoarei 

instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş. 

"M-am tot gândit zilele astea dacă am făcut ceva greşit, dar nu îmi găsesc nicio 

vină. Nu am făcut decât să preîntâmpin o catastrofă care ar fi putut avea loc. 

Gândiţi-vă la ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost un seism în timpul unui 

spectacol. Ar fi murit oameni acolo. Este adevărat că nu mi-a picat bine să cedez 

toată clădirea din strada Batişte, pentru că ne-ar fi fost de ajutor, întrucât 

lucrăm pentru trecerea Bucureştiului în lista Capitalelor Europene. Însă, nu am 

refuzat, pentru că mi s-a dat de înţeles foarte clar că nu are rost să mă opun ", a 

precizat directoarea ArCuB pentru MEDIAFAX. 

Totodată, Mihaela Păun a spus că va intenta un proces de calomnie împotriva 

directoarei instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, şi că, probabil, îi va cere daune, pentru 

"tot felul de injurii" şi "atacuri" în presă. 

"În loc să îşi concentreze eforturile pentru găsirea unui nou sediu, doamna 

director Marinela Ţepuş a preferat să ducă o campanie publică de denigrare a 

mea, prin atacuri la persoană. În contextul în care ArCuB gestionează 

candidatura oraşului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, se pune 

întrebarea dacă încercările de a mă discredita pe mine personal şi instituţia pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/disputa-nottara-arcub-mihaela-paun-nu-exista-argumente-pentru-care-sa-imi-dau-demisia-14961855/foto


care o conduc nu sunt de fapt încercări de a boicota şansele Bucureştiului în 

cursa pentru acest titlu. În acest caz, totul se transformă într-un regretabil atac 

la interesele oraşului", a declarat Păun, care a precizat că a fost angajată a 

Nottara înainte de anii 2000 şi că este prietenă cu mulţi dintre actorii teatrului. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru MEDIAFAX, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a 

cerut şi fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, 

necesară realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din 

strada Batişte nr. 14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de 

consiliu, din anul 1996. Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de 

risc seismic în 2006, de către Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, 

procedurile pentru consolidarea clădirii. Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din 

motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

"Suma solicitată a fost alocată odată cu aprobarea bugetului instituţiei pe 2015, 

iar în luna august am semnat contractul având ca obiect realizarea unui studiu 

de fezabilitate cu firma SACO CONSTRUCT S.R.L. Am hotărât să realizăm 

acest studiu pentru consolidarea clădirii, chiar dacă, în luna octombrie, am fost 

anunţaţi că imobilul din Batişte ar putea trece în administrarea UNATC", a 

precizat Mihaela Păun. 

Directoarea ArCuB a precizat că a aflat de la televizor că Marinela Ţepuş a 

cerut ca teatrul să joace pe scena de la ArCuB, ulterior cerând ca toată clădirea să 

treacă în administrarea teatrului. 

"Reacţia pe care am avut-o atunci este publică şi am susţinut tot timpul că vom 

acorda sprijin teatrului Nottara. Am explicat, totuşi, că este o clădire improprie 

teatrului, arătând că scena nu are culise, nu are adâncime, nu are ştăngi, nu are 

decât două cabine, într-un cuvânt, nu se pot adapta toate spectacolele teatrului 

acolo. De asemenea, am anunţat că noi am demarat procedurile în vederea 



consolidării. Există înregistrări şi declaraţii în care afirm asta în ciuda 

acuzaţiilor care mi se aduc astăzi", a adăugat Mihaela Păun. 

Ea a mai spus că pe 29 decembrie, când era programată şedinţa de consiliu prin 

care clădirea ar fi fost cedată Teatrului Nottara, a aflat rezultatul studiului, care a luat-

o prin surprindere, şi a sunat imediat la cabinetul primarului, a discutat cu doi 

consileri cărora le-a trimis pe adresele de e-mail concluziiile studiului, iar a doua zi, 

pe 30 decembrie, a trimis o notificare la cabinetul primarului şi un set de copii ale 

documentelor. 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând, joi, pentru MEDIAFAX, că au aflat despre acest lucru în 

ultimul moment. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Directoarea ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala din strada Batişte va 

fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura 

urmând să fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

 

 

 

Sursă: Mediafax 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search


36.Fluierul.ro 
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http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=593834&ti

tle=mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-

calomnie 

 

 
 

Mihaela Păun (ArCuB): Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie 

 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acționa în justiție pe 

Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor din presă la care 

a fost supusă în ultima perioadă.  

http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=593834&title=mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=593834&title=mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=593834&title=mihaela-paun-arcub-marinela-tepus-va-avea-cu-mine-un-proces-de-calomnie


 
 

"Marinela Țepuș va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot 

felul de lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că 

sunt mai rea decât cutremurul din '77 sau mai știu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela 

Păun, într-o conferință de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală.  

 

Ea a precizat că Marinela Țepuș a anunțat mai întâi în presă că își dorește sediul 

ArCuB din Batiștei și doar după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta 

Teatrul Nottara în acest spațiu, ea cerând inițial doar o parte din clădire.  

Mihaela Păun a povestit și cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiași an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie.  

 

De asemenea, directoarea ArCuB susține că a declarat public că acest studiu 

este în derulare.  

"Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanșarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc ședința de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spațiu", a afirmat 

Mihaela Păun.  

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situație influențează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul București — Capitală Europeană a 

Culturii.  

"În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne monitorizează, 

așteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă rezultatele muncii 



noastre și noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce trebuie făcut pentru 

Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri către presă. (...) Noi 

avem de dus Bucureștiul la titulatura de Capitală Europeană a Culturii, dar toate 

aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraș", a explicat Mihaela Păun.  
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