
Unul dintre simbolurile Capita-
lei din perioada comunistã, Cine-
ma Favorit din Drumul Taberei a
dispãrut în acest an. Teoretic ur-
meazã sã beneficieze de o soartã
mai bunã, urmând sã devinã
dintr-un cinematograf de cartier
un "mall cultural". Investiþia este
una consistentã, 57.000.000 de
lei, iar termenul de construcþie
este de 3 ani.

Lucrãrile de reconstrucþie au
început în luna februarie, dar rit-
mul nu este unul foarte alert spre
nemulþumirea cetãþenilor din
zonã, încã marcaþi de ºantierul li-
niei de metrou, care s-a prelungit
nepermis de mult. La demararea
lucrãrilor, primarul Sectorului 6,
Gabriel Mutu, a vorbit despre
timpul de realizare a Centrului
Cultural European "Favorit", dar ºi
despre facilitãþi: "Ne aflãm în-
tr-un loc emblematic, atât pentru
Sectorul 6, cât ºi pentru ceilalþi
bucureºteni. Este o investiþie
care, din pãcate, a stagnat mulþi
ani, dar pentru care am semnat
ordinul de demolare, iar aici, în
36 de luni, ne vom putea bucura
de tot ceea ce înseamnã Centrul
Cultural European Favorit. Sala
de spectacole are 706 locuri ºi dis-
cutãm de un centru cultural mul-
tifuncþional cu mai multe sãli.
Vom avea o bibliotecã publicã
deschisã, cu o capacitate relativ
mare, unde vor putea veni cetã-
þeni din sector ºi nu numai, vom

avea ateliere, unde copiii vor pu-
tea practica dansuri sau alte acti-
vitãþi culturale. Dupã cum am vã-
zut în partea tehnicã a proiectu-
lui, nu ar trebui sã avem proble-
me cu respectarea termenului de
finalizare a lucrãrilor. Este adevã-
rat, aici nu discutãm numai de
construcþia efectivã, unde vom
avea aceste sãli, ci ºi de partea
din faþã, unde vom avea o piaþetã
reamenajatã. (...) Vom amenaja
inclusiv partea din faþa cinema-
tografului, tot ce înseamnã par-
tea de spaþii verzi, alei ºi am înce-
put discuþii cu proprietarii spaþii-
lor pentru a-i convinge sã inves-
teascã în faþadele magazinelor.
Finanþãri vom asigura, pentru cã
discutãm de 57.000.000 de lei fi-
nanþabili pentru o perioadã de
trei ani de zile ºi nu este o proble-
mã pentru bugetul Sectorului 6".

Centrul Cultural European "Fa-
vorit" va fi dotat cu cinematograf
3D, salã de spectacole multifunc-
þionalã cu o capacitate de 706 lo-
curi, plus alte douã sãli de dans ºi
balet cu suprafaþa de 150 mp fie-
care, bibliotecã publicã, iar în ho-
lul de la parter vor putea fi orga-
nizate vernisaje. În plus, ecranul
de pe faþada noii clãdiri va fi ac-
þionat electric ºi va permite celor
din exterior sã vadã proiecþii vi-
deo culturale. "Aici nu vorbim de
un simplu cinema, ci de un cen-
tru cultural multifuncþional. A
trebuit sã zidim pe vechea am-

prentã, dar asta nu ne-a împiedi-
cat sã gãsim o variantã de clãdire
care sã rãspundã nevoilor actua-
le ale comunitãþii", a explicat
Radu Teacã, arhitectul care a pro-
iectat Centrul Cultural "Favorit".
Investiþia este asiguratã prin fon-
duri din bugetul local al Sectoru-
lui 6. Lucrãrile de construcþie vor
fi realizate de societatea Aedifi-
cia Carpaþi, câºtigãtoarea licita-
þiei publice. Marilena Tricã, repre-
zentant al "Iniþiativa Favorit",
grupul de iniþiativã civicã din
Sectorul 6 care a susþinut reorga-
nizarea fostului cinema a vorbit
despre aceastã investiþie: "Ne bu-
curãm cã, din 2010 de când lu-
crãm cu Primãria, am convins au-
toritãþile sã transforme cinema
Favorit în centru cultural. Vom
þine legãtura ºi în continuare cu
comunitatea, cu autoritãþile loca-
le ºi cu constructorul pentru a ne
asigura cã va fi respectat terme-
nul de construcþie de 36 de luni".
Dupã finalizarea lucrãrilor de
construcþie administraþia localã
va moderniza piaþeta din faþa fos-
tului cinema, atât pe partea de
spaþii verzi, cât ºi aleile de acces.
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Investiþii

Centrul Cultural
"Favorit", investiþie
de 57.000.000 de lei
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