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Razvan Fodor
Cum se îmbină pentru tine viața de 
familie cu cariera?

perfect, din punctul meu de vedere. 
la fel ca toți cei care sunt părinți și au și 
job, mă străduiesc să îmi împart timpul 
cât pot eu de bine. atât eu, cât și irina, 
suntem ocupați cu munca în mod egal, 
dar norocul este că o avem pe mama 
mea care ne ajută cu cea mică.
Cum arată o zi din viața ta?

Mulțumesc lui dumnezeu, am o 
meserie extrem de frumoasă, așa că 
indiferent dacă în ziua respectivă filmez 
pentru emisiunea « Masterchef » sau 
pentru serialul « Pariu cu viața », pentru 
mine e plăcut oricum. așadar, cafeaua 
de dimineață și drumul până în buftea 
sunt pentru mine preludiul unei zile. 
În timpul liber, nu am hobby-uri sau 
preocupări ieșite din comun, asta și 
pentru că sunt un tip destul de comod 
și nu îmi place să îmi încarc ziua cu 
activități doar de dragul de a face ceva. 

casa îmi e foarte bună prietenă, 
confortul locuinței mele pur și simplu 
mă încarcă și mă simt extraordinar 
alături de soția mea urmărind un film 
sau stând de vorbă la un pahar de vin 
bun. În weekend-uri mă văd cu gașca de 
prieteni și încercăm de obicei să ieșim 
din bucurești în locuri liniștite și mai 
puțin aglomerate. 

nu îmi plac cluburile și nici la 
evenimente mondene nu prea calc, așa 

că viața mea merge cât se poate de lin. 
Care din cele două arte este mai 
importantă pentru tine, filmul sau 
muzica?

amândouă, din păcate cu muzica nu 
am mai putut să mișc nimic, totul merge 
foarte greu, se caută altceva și deși am 
niște piese deja lucrate de care eu sunt 
foarte mulțumit, se pare că nimeni nu e 
interesat de ele.
Ce a însemnat pentru tine prima 
emisiune MasterChef?

În primul rând, i-am cunoscut pe 
cei trei care au speriat vestul!  chefii 
jurați sunt niște oameni senzaționali cu 
care m-am împrietenit încă din prima 
zi. deși până să ajung pe platourile de 
filmare mă puteam lăuda că știu câte 
ceva despre a găti și a mânca, când am 
dat nas în nas cu adevărata artă într-
ale bucătăritului am rămas de-a dreptul 
surprins. nu mă așteptam ca românii 
să fie atât de pasionați și să aibă atâta 
deschidere către arta culinară care, abia 
acum mi-am dat seama cu adevărat, e la 
fel de fascinantă ca orice alta artă: este 
o combinație artistică de culori, texturi 
și arome.
Cine este chef la tine în bucătărie? Ai 
o rețetă favorită?

eu fac legea în bucătarie, mai ales 
că mă relaxează să gătesc. de obicei 
nu gătesc după rețete, e de ajuns să îmi 
aduc aminte de un anumit preparat sau 

să pornesc de la un singur ingredient și 
după aceea să “croșetez” în jurul lui.
Cum s-a născut această pasiune, 
gătitul?

de când mă știu, la mine în familie au 
gătit doar bărbații: bunicul, tatăl și așa 
mai departe. așa că am avut de unde 
să mă inspir. Încă de mic mi-a plăcut 
să “dreg” mâncărurile: mai adăugam 
câte un condiment, o smântână, un 
ingredient care mi se părea mie că se 
potrivește. cu timpul, m-am încăpățânat 
să îmi gătesc eu preparatele de la cap la 
coadă și astfel să iasă pe gustul meu.

Ai un restaurant preferat?
Îmi plac restaurantele cu specific. 

bucătăria asiatică și cea orientală sunt 
în topul preferințelor mele, minusul 
din punctul meu de vedere al acestor 
preparate este că eu nu pot sa le asociez 

cu niciun vin.
Ne poți spune ce planuri ai pentru 
acest an?

nu mi-am făcut și nici nu cred că poți 
să îți faci în românia planuri pe termen 
lung, dar cred că dumnezeu știe exact 
cum să le aranjeze pe toate. dacă mă 
întrebi ce mi-aș dori însă… aș vrea o 
casă mai mare ca să mă pot apuca de 
al doilea copil.
Vrei să transmiți ceva clienților City 
Grill? Sau echipei City Grill?

Pentru că am și mâncat de câteva 
ori la city Grill și am văzut că acolo în 
bucătărie cineva știe al naibii de bine 
cum trebuie să lucreze cu carnea, nu pot 
să vă zic decât: “să aveți poftă!”.

Așteptăm să te vedem în sezonul II  
al emisiunii MasterChef.

la sfârșitul anului trecut, restaurantul caru’ 
cu bere a fost desemnat „cel mai bun restaurant 
românesc” de către publicaţia de specialitate food 
& bar Magazine.

este pentru a patra oară când caru’ cu bere 
ocupă primul loc în categoria restaurantelor 
românești a Premiilor food & bar, ceea ce 
reprezintă o confirmare a calităţii și constanţei 
serviciilor acestei locaţii emblematice din cadrul 
Grupului city Grill.

Premiul a fost înmânat în cadrul unei 
ceremonii de gală care a reunit elita industriei 
ospitalităţii – proprietari și manageri ai celor mai 
importante restaurante, baruri, cluburi și firme de 
catering. „suntem onorați să fim nominalizați cu 
restaurantele noastre în fiecare an la mare parte 
din categoriile premiilor food&bar și mulțumim 
atât celor care ne-au votat cât și organizatorilor”, a 
declarat daniel Mischie, coo al Grupului city Grill.

deschis în urmă cu 114 ani, caru’ cu bere 
este unul dintre restaurantele legendare ale 
bucureștiului, renumit pentru atmosfera sa unică. 
clădirea berăriei - monument istoric - a fost 
ridicată în anul 1899 și extinsă în 1924, formă în 
care s-a păstrat până astăzi. caru’ cu bere a fost 
preluat în operare de Grupul city Grill în 2006, care 
după un atent proces de restaurare, a redeschis 
vechea berărie, transformând-o în cel mai bun 
restaurant din categoria sa.

astăzi, caru’ cu bere este vizitat de peste 3000 
de clienţi pe zi, dintre care peste jumătate sunt 
străini.

Premiile revistei food & bar recunosc cele mai 
prestigioase restaurante, baruri, cluburi și firme 
de catering din românia. distincţiile se acordă 
pe baza voturilor clienţilor și profesioniștilor care 
desemnează în fiecare an cele mai bune branduri 
din domeniul ospitalităţii. 

 Pe primul loc 
în topul restaurantelor românești

Noutăţ i
prezentatorul show-ului MasterChef 

de la Pro Tv, care revine cu cel de-al doilea 
sezon din 5 martie de la 20:30



cardul de fidelitate „out4food” este modul prin 
care grupul nostru le mulţumește clienţilor fideli pentru 
constanţa cu care ne vizitează. Principalul avantaj al acestui 
card îl reprezintă posibilitatea de a acumula puncte bonus 
care pot fi utilizate pentru achitarea notelor de plată în 
locaţiile afiliate.

Primele 10 puncte bonus sunt acordate chiar în momentul 
activării cardului, operaţiune care se poate face accesând 
site-ul www.citygrill.ro, secțiunea „out4food”. Prezentând 
cardul în momentul plăţii, clienţii fideli acumulează automat 
10% din valoarea notei de plată sub formă de puncte bonus.  
fiecare punct are valoarea de 1 leu, iar creditul acumulat 
poate fi folosit ulterior pentru achitarea totală sau parţială 
a consumaţiei. Pentru informații detaliate, consultați 
regulamentul disponibil pe site.

Pe lângă facilităţile de plată, posesorii unui card de 
fidelitate se vor bucura în fiecare lună de oferte speciale, 
dar și de alte surprize din partea restaurantelor noastre.

cardul de fidelitate city Grill poate fi activat și descărcând 
aplicaţia de smartphone. 

Întreabă chiar acum ospătarul  despre cardul de fidelitate 
out4food, ca să poți fi și tu răsplătit!

ceea ce vă pot spune de la bun început este că 
acest tort este senzațional și sigur o să impresionați 
cu el. ca să vă fie ușor, n-o să vă încurc spunându-vă 
cum se face blatul. cel mai bine este să-l cumpărați gata 
făcut, îl găsiți cu siguranță în orice supermarket.

acum să trecem la umplutură. aveți nevoie de:
-frișcă lichidă aproximativ 700 ml
-zahăr normal 300 gr și vanilat
-ciocolată de menaj 
-vișine macerate în alcool
-brânză dulce 200 gr
se bate frișca cu mixerul timp în care se adaugă 

zahărul normal aproximativ 100 gr și zahărul vanilat, 
după gust. când se omogenizează adăugați brânza 
dulce, după ce a fost scursă de zer.

blatul se însiropează cu un sirop obținut din zahăr, 
apă și alcoolul în care s-au macerat vișinele. se adaugă 
un strat de frișcă, peste el un strat de vișine și iar un 
strat de frișcă. la fel se procedează și la al doilea blat, 
cel de la mijloc. fiecare foaie de blat trebuie însiropată, 
inclusiv ultima de deasupra. Pentru decor, adăugați un 
strat de frișcă uniform, ciocolată rasă și vișine. 

acum v-a mai rămas să-l țineți la frigider 1-2 ore, 
după care sunteți gata să culegeți laudele.

dar cel mai și cel mai simplu, vă așteptăm la city 
Grill centrul istoric să-l încercați pe al nostru, 100% 
făcut în casă.

Italianul din 
Centrul Istoric

Tort  
Pădurea 
Neagră

Clienţii fideli sunt răsplătiți

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate Out4fOOd

Atunci când vine vorba 

despre vin, somelierul 

Daniel Zottu se simte 

în largul său. Vorbește 

cu cea mai mare 

lejeritate despre zone, 

soiuri, caracteristici sau 

clasificări, dar și despre 

modul în care această 

băutură trebuie înţeleasă, 

servită și apreciată. 

Cum s-a născut 

colaborarea cu City Grill?

totul a pornit de la ideea 

managerilor grupului de a 

avea un standard de servire 

unitar și bine pus la punct în 

toate locaţiile lanţului, proiect 

care m-a atras foarte mult. 

Prin urmare, la finalul 

anului trecut am demarat un 

proiect prin care am încercat 

să transmit ospătarilor de 

la city Grill cât mai multe 

informaţii și noţiuni despre 

vin, pentru aprofundarea

din cinci puncte de vedere: 

denumire, soi, producător 

și zonă, calitatea gustativă 

(sec, demisec, demidulce) și 

anul de producţie.
Cât de familiarizat este 

clientul român cu cultura 

vinului?
În ultimii ani, românii 

în general, și cei care ies 

la restaurant în special, au 

dobândit multe cunoștinţe 

despre vin și au devenit mult 

mai atenţi la acest capitol. 

Însă, pentru că încă suntem o 

piaţă în formare, am acordat 

o atenţie deosebită servirii 

clienţilor care nu sunt foarte 

familiarizaţi cu vinurile sau 

a străinilor care nu cunosc 

vinurile românești. acești 

clienţi trebuie trataţi cu o 

mai mare atenţie – trebuie să 

îi faci să înţeleagă care sunt 

atuurile soiului respectiv, 

care sunt asocierile potrivite 

cu preparatele comandate, 

poţi chiar să le ceri ajutorul 

întrebându-i dacă au o 

preferinţă pentru un anumit 

gust etc. 
Care a fost mesajul 

principal al acestui 
training?

ideea generală a acestui 

curs a fost aceea că, în faţa 

clientului, ospătarul trebuie 

să fie un „maestru” care 

își stăpânește meseria, 

care știe tot ce trebuie să 

știe despre preparatele 

culinare și băuturile din 

restaurant. În același timp, 

Înainte de toate, cum se face 
că un bucătar italian a venit să 
lucreze în România?

pare ciudat poate pentru 
români că eu, un italian, am 
venit în românia, dar e oarecum 
simplu. Mi-am cunoscut soția în 
italia, ea fiind româncă și după 
un timp, am decis să ne mutăm în 
românia.

Cât de bine cunoști țara 
noastră? Ce îți place aici?

n-am apucat s-o cunosc foarte 
bine, dar important este că nu mă 
simt un străin. ceea ce mă face să 
mă simt foarte bine, este interesul 
oamenilor pentru meseria și 
experiența mea. aici mă refer atât la 
colegii mei, cât și la clienți. românii 
apreciază bucătăria noastră, a 
italienilor și văd asta în fiecare zi.

Ce ne poți spune despre 
experiența ta în restaurante? 

bucătăria reprezintă o tradiție în 
familia mea, mama, cei patru frați 
și chiar și soția mea, sunt bucătari.

În cei 25 de ani de experiență 

am avut ocazia să lucrez în 
restaurante importante din italia: 
Palazzo, Hotel intermonti, liviginio, 
în care am avut oaspeți de seamă 
precum oscar luigi scalfaro, 
fostul președinte al italiei și silvio 
berlusconi. am acumulat un bagaj 
de cunoștințe pe care acum sunt 
bucuros să-l împărtășesc colegilor 
mei români.

Cât de deschiși ți se par clienții 
români la bucătăria italiană și la 
ceea ce le pregătești tu, în special?

am deja clienți fideli care 
apreciază foarte mult rețetele mele.

Dintre preparatele bucătăriei 
italiene, ce îți place cel mai mult 
să gătești? 

dacă gătesc pentru prieteni 
acasă, îmi place să le prepar 
“carpaccio di manzo”. dacă 
sunt în restaurant, tagliatellele 
sunt specialitatea mea. chiar vă 
recomand să încercați tagliatellele 
de casă cu mușchi de văcuță.

Ce preparate din bucătăria 
noastră îți plac? Ai încercat să 

gătești chiar tu ceva?
dinainte să ajung în românia 

am tot auzit de sărmăluțe. Și nu am 
putut să mă abțin să nu încerc și eu 
să le gătesc și, cu un mic ajutor dat 
de soție, chiar mi-au ieșit.

Unde te simți cel mai bine: în 
bucătărie sau printre clienți?

Mă simt bine în egală măsură 
și în bucătărie, printre colegi, dar 
și în restaurant, printre clienți. 
de la fiecare primesc un gen de 
apreciere care mă face să nu mă 
simt un străin, ci dimpotrivă.

Putem să întrebăm de tine  
dacă venim la Trattoria 
Buongiorno Centrul Istoric?

da, sigur. seara chiar mă 
puteți vedea gătind tagliatelle în 
restaurant printre clienti, nu în 
bucătărie. dacă sunteți pasionați 
de gătitul pastelor, aveți ocazia să 
“furați” câteva trucuri foarte simple 
care vă vor ajuta să primiți laude 
acasă când le veți găti.

Dacă aţi intrat seara în Trattoria Buongiorno din Centrul Istoric probabil 
că l-aţi observat deja pe Alessandro Marcelussi – bucătarul italian care dă 
culoare restaurantului. În cazul în care nu aţi avut ocazia să îl întâlniţi, nu 
aveţi decât să comandaţi o porţie de tagliatelle.

Totul despre... vin
cunoștinţelor lor și o servire cât 

mai bună.
Care au fost temele acestui 

training?
am început cu prezentarea 

și cunoașterea zonelor viticole 

ale româniei, cu soiurile de 

struguri pentru vin, producătorii 

reprezentativi pentru zonele 

respective, vinurile reprezentative 

pe fiecare soi important, cu 

accent pe soiurile autohtone. am 

dezvoltat cu lux de amănunte 

clasificarea vinurilor din punct 

de vedere al culorii, al cantităţii 

de zahăr, al volumelor de alcool, 

al caracteristicilor fiecărui soi 

în parte – toate acestea fiind 

informaţii absolut necesare și 

obligatorii pentru orice ospătar 

din orice restaurant.
Cum se aplică aceste noţiuni 

în activitatea zilnică din 

restaurant?
Pe lângă componenta legată 

strict de producerea vinurilor, am 

dezvoltat și partea ce privește 

serviciul la masă: primul contact 

cu clientul, prezentarea listei, 

ofertarea, transportul sticlei de 

vin de la bar și prezentarea la 

client, debușonarea, degustarea, 

carafarea și turnarea.

de asemenea, am insistat 

foarte mult pe necesitatea 

cunoașterii la perfecţie a celor 

două meniuri: de preparate 

culinare și de vinuri. astfel, orice 

ospătar trebuie să aibă oricând 

răspunsul la întrebările clientului 

atât în ceea ce privește mâncarea, 

cât și vinurile, care, dacă intrăm 

puţin în detalii, trebuie cunoscute 

am accentuat ideea că niciodată 

nu trebuie să impună clientului, 

ci să recomande. dacă clientul 

are anumite preferinţe ferme, el 

trebuie satisfăcut.
un lucru foarte important 

este acela că în niciun restaurant 

al grupului nu sunt permise 

acele acţiuni de recompensare a 

ospătarilor în funcţie de numărul 

de sticle vândute, acţiuni lansate 

de unii producători și destul 

de răspândite în restaurantele 

românești. această decizie 

a conducerii grupului este o 

decizie care respectă clientul 

și lasă libertatea ospătarilor 

să se comporte într-un mod 

profesionist, fără constrângeri 

artificiale.
Cum au fost primite 

informaţiile pe care ai 

încercat să le transmiţi?

aproape fără excepţie, toţi cei 

care au participat la acest curs au 

fost foarte interesaţi, au colaborat 

foarte bine. foarte mulţi dintre 

angajaţi sunt atrași de meseria 

de somelier, vor să afle mai multe 

idei noi, principii de servire, 

de abordare a clientului, de 

asociere cu preparatele culinare 

– cunoștinţe necesare pentru un 

serviciu la nivel profesionist.

acum, la finalul programului, 

pot să spun că am fost plăcut 

impresionat de dorinţa angajaţilor 

de a afla cât mai multe și de 

deschiderea lor pentru a învăţa în 

fiecare zi despre vin, un domeniu 

pe care niciodată nu poţi să spui 

că îl cunoști în totalitate.



Sucul de mere  
bio marca  
City Grill 

Trattoria Buongiorno – 
acum și în Primăverii

Lucruri pe care 
nu le știți despre 
Caru’ cu bere

Out4fOOd

o nouă trattoria buongiorno a fost 
inaugurată la finalul anului trecut pe 
bulevardul Primăverii, în imediata 
vecinătate a restaurantului city Grill. 
noua locaţie, deschisă într-o zonă 
extrem de activă a bucureștiului, 
respectă linia autentică italiană a acestui 
restaurant.

„Piaţa charles de Gaulle este un pol 
aglomerat al orașului, cu multe clădiri 
de birouri, dar și cu parcuri și zone 
de agrement. noi eram deja prezenţi 
aici cu unul dintre brandurile noastre, 
restaurantul românesc city Grill, iar 
prin deschiderea trattoriei buongiorno, 
oferim o alternativă și pentru pasionaţii 
de bucătărie italiană”,  spune ramona 
Popescu, Marketing Manager al 
grupului.

Meniul restaurantului cuprinde zeci 
de preparate tradiţionale din peninsulă: 
de la populara pizza (nu mai puţin de 17 
reţete) sau paste uscate, proaspete și la 

cuptor, până la pește și fructe de mare 
sau diverse grill-uri. secţiunea secondi 
Piati – feluri principale - strânge în 
meniul buongiorno cele mai cunoscute 
mâncăruri italienești, din toate 
bucătăriile provinciilor. ossobuco alla 
Milanese, saltimbocca alla romana sau 
scaloppine al limone sunt doar câteva 
dintre felurile principale din această 
secţiune.

Pentru orele prânzului și cinei, clienţii 
pot alege dintre cele zece meniuri fixe 
care combină oferta de preparate 
culinare și băuturi într-un mod 
avantajos, toate la preţul de 20,9 lei.

trattoria buongiorno Primăverii este 
cea de a cincea trattorie a grupului, 
după cele deschise în centrul istoric, 
terminalul schengen – otopeni, Piaţa 
Victoriei și băneasa.

Pentru rezervări la buongiorno 
Primăverii puteţi suna la telefon  
0734 40.61.07.

Începând din luna 
decembrie 2012, în 
locațiile city Grill, trattoria 
buongiorno și Hanu’ 
berarilor puteți găsi sucul 
de mere bio, produs și 
îmbuteliat pentru city 
Grill. sucul este obținut 
din mere certificate 
ecologic, filtrate și 
pasteurizate la 75-80° 
celsius.

Pe lângă calitățile 
oricărui suc de fructe 
bio, sucul de mere este 
bogat în vitamina c și 
antioxidanți.

Văzut de sus, localul se 
prezintă ca o halbă de bere în care 
distingem o zonă centrală unde 
este amplasat barul și care este 
acoperită cu un vitraliu protejat 
de iluminator. Mai regăsim alte 
două zone cu tavane boltite, 
unde sunt dispuse mesele. 

accesul spre balcoane se face 
prin intermediul a două scări 

ornamentale (câte una pe fiecare 
parte) lucrate din lemn masiv 
de stejar cu îmbinări fără cuie, 
execuție dificilă pusă în operă de 
un meșter analfabet.

Text redactat în colaborare cu 
Ing. Niculae Mircea,  

coproprietarul clădirii.



Adresele loCAţiilor din ProgrAmul out4Food

Use your
creative ability
to make this ad

creative.
http://clientsfromhell.net

city Grill  
Primăverii 
b-dul Primăverii, nr. 3 
0726 62.62.62 / 021 233.98.18

city Grill 
centrul istoric 
str. lipscani, nr. 12 
(colţ cu calea Victoriei) 
0729 62.62.62 / 021 314.24.89

city Grill 
feeria shopping center 
Șos. bucurești - Ploiești, nr. 44a 
0721 33.37.42 / 021 310.69.79

CITy GRIll
city cafe charles de Gaulle
Piaţa charles de Gaulle, nr. 15
0720 62.62.62

city cafe oracle tower
calea floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 54.33.33

city cafe terminal schengen
aeroportul internațional
Henri coandă
0730 19.91.50 

city cafe city Gate

clădirea citY Gate,turnul de sud, 

P-ța. Presei libere nr. 3-5

0735 00.78.90

CITy CAfE

centrul istoric

strada stavropoleos, nr. 5

0726 28.23.73 / 021 313.75.60

CARU’ CU BeRe

trattoria buongiorno  Primăverii
Str. Herăstrău nr. 2, colț cu bd. Primăverii, 
0734 40.61.07

CoNTACT PUBlICITATe

HANU’ BeRARIloR 
INTeRBelIC 

Hanu’ berarilor ~ casa oprea soare
str. Poenaru bordea, nr. 2
021 336.80.09 / 0729 40.08.00

Hanu’ berarilor ~ casa elena lupescu
b-dul Pache Protopopescu, nr. 51
031 438.00.59 / 0725 00.80.05

TRATToRIA 
BUoNGIoRNo

trattoria buongiorno Victoriei
b-dul lascăr catargiu, nr. 56
0722 44.67.66
trattoria buongiorno băneasa
băneasa shopping city, etaj 1
0731 49.66.59 
trattoria buongiorno 
centrul istoric
str. franceză, nr. 52 
0733 11.04.64
trattoria buongiorno 
terminal schengen 
aeroportul internațional 
Henri coandă
0730 19.91.50

oUT4fooD este o 
publicație trimestrială 
distribuită gratuit în toată 
rețeaua grupului city Grill, 
însumând 15 locații și un 
trafic zilnic de 10.000 clienți. 

pentru detalii 
suplimentare despre 
publicație și modalitatea 
contractării spațiilor 
publicitare, ne puteți 
contacta la adresa  
ramona.popescu@citygrill.ro.

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate Out4fOOd

www.facebook.com/trattoriabuongiorno

www.facebook.com/carucubere

www.facebook.com/hanuberarilor

www.facebook.com/citygrillro

urmărEştE-nE pE FacEbook

Sudoku

După ce străbate 
aproape 3.000 de km, 
traversând 10 ţări și 
patru capitale de stat, 
Dunărea, al doilea fluviu 
european ca lungime, își 
încheie călătoria către 
Marea Neagră cu una 
dintre cele mai frumoase 
delte din Europa și chiar 
de pe Glob.

Foto: Raf.f

Delta Dunarii - o experienta unica

Unica deltă din lume declarată 
rezervaţie a biosferei, Delta 
Dunării se întinde pe o suprafaţă 
de 5.800 de km2, dintre care 82% 
este teritoriu românesc, restul 
aparţinând Ucrainei. La intrarea în 
deltă, Dunărea se desparte în cele 
trei braţe care „hrănesc” imensa 
întindere umedă: Chilia, Sulina şi 
Sfântul Gheorghe, primul dintre ele 
reprezentând şi graniţa noastră cu 
Ucraina.

Doar simpla menţionare a 
cifrelor este cât se poate de 
relevantă pentru ceea ce reprezintă 
Delta Dunării pentru noi şi pentru 
biosferă: fauna zonei este formată 
din nu mai puţin de 4.029 de specii 
(3.477 de nevertebrate şi 552 de 
vertebrate). Aşadar, aici găsim 
135 de specii de peşti, 54 de specii 

de mamifere şi 331 de specii de 
păsări (în afara celor 520 de specii 
inventariate în toată Europa de 
Vest). Delta Dunării reprezintă de 
asemenea un loc de popas pentru 
milioane de păsări migratoare 
în sezoanele de primăvară şi de 
toamnă.

Dincolo de aceste cifre, Delta 
Dunării reprezintă un spaţiu unic, 
definit de originalitatea reliefului, 
vegetaţiei, faunei şi populaţiei sale. 
Complexitatea caracteristicilor sale 
însumate au transformat Delta 
într-o destinaţie pentru milioane 
de turişti care vin aici pentru o 
experienţă unică. Fie că sunt 
atraşi de aşa numitul „turism de 
cunoaştere”, pentru explorarea 
peisajului sălbatic, de câteva zile de 
odihnă şi relaxare într-unul dintre 

hotelurile şi pensiunile de pe uscat 
sau plutitoare, de turismul rural, 
de tradiţiile din această zonă sau 
de vânătoare şi pescuit, vizitatorii 
Deltei au parte de experienţe 
irepetabile în orice altă zonă.

Dacă până acum nu aţi avut 
ocazia să călătoriţi în Delta 
Dunării, dar plănuiţi să o faceţi la 
un moment dat, trebuie să ştiţi 
câteva lucruri. Punctul de intrare 
în zonă este oraşul Tulcea. Aici 
va trebui să lăsaţi maşina şi să vă 
continuaţi drumul pe apă, folosind 
unul dintre numeroasele mijloace 
de transport naval: pasagerul, 
cataramanul, şalupe sau pontoane 
plutitoare. Nu vă aşteptaţi să vedeţi 
din primele momente peisajele de 
vis din fotografiile agenţiilor de 
turism. Ca să descoperiţi „comorile” 

Deltei trebuie să intraţi în inima 
ei, să exploraţi canalele ascunse, 
să îi descoperiţi secretele. Este 
recomandat să apelaţi la ajutorul 
localnicilor sau ghizilor specializaţi 
pentru că o incursiune în adâncul 
Deltei nu este lipsită de pericole 
şi, în plus, aşa sunteţi siguri că 
veţi ajunge în locurile cele mai 
spectaculoase pentru care aţi decis 
să faceţi această excursie.

Din păcate, spaţiul acestei 
rubrici este mult prea neîncăpător 
pentru a cuprinde toate informaţiile 
despre Deltă, dar puteţi găsi pe 
internet numeroase surse de 
informare pe care este bine să 
le consultaţi pentru planificarea 
călătoriei. Iată câteva dintre 
acestea: www.ddbra.ro, www.info-
delta.ro, www.asociatia-litoral.ro.

capodoperă a arhitectului interbelic Petre 
antonescu, arcul de triumf a fost proiectat și construit 
în perioada 1921-1922 și renovat în perioada 1935-1936.

acesta comemorează victoria româniei în Primul 
război Mondial însă nu este primul monument de 
această natură ridicat la bucurești, el fiind precedat 
de câteva construcții provizorii cu semnificații 
asemănătoare, care au marcat, succesiv, victoria 
româniei în războiul de independență (1878), jubileul 
celor 40 ani de domnie ai regelui carol i (1906) și 
revenirea familiei regale române din exilul de la iași 
(1918). după ridicarea monumentelor cu existență 
temporară s-a decis construirea unuia cu caracter 
permanent.

cu ocazia încoronării din 1922 a regelui ferdinand 
și a reginei Maria precum conducători ai româniei Mari 
s-a decis construirea unui monument impunător, cu 
ajutorul renumitului arhitect Petre antonescu, cel care 
a proiectat clădirea în care se află astăzi Hanu’ berarilor 
casa oprea soare. din cauza timpului scurt avut la 

dispoziție doar scheletul construcției a fost turnat în 
beton armat, basoreliefurile exterioare minunate fiind 
realizate din ipsos, ceea ce a determinat în foarte scurt 
timp o degradare progresivă a aspectului exterior al 
arcului, cauzată de fenomenele naturale, pentru a 
ajunge în jurul anilor 1930 să nu mai facă cinste imaginii 
“Micului Paris” interbelic.

Însă în 1932 datorită numeroaselor opinii exprimate 
în acest sens, arhitectul Petre antonescu, cu ajutorul 
donațiilor populației și ale foștilor combatanți din Primul 
război Mondial, a consolidat arcul și i-a oferit o fațadă 
sobră și impunătoare, înlocuind basoreliefurile din stuc 
de pe acesta cu unele definitive, din piatră sau marmură 
de rușchița.

Monumentul a fost inaugurat la 1 decembrie 1936, 
când se împlineau 18 ani de la unirea transilvaniei cu 
românia, la ceremonie participând regele carol al ii-
lea, mama sa, regina Maria, Prințul moștenitor Mihai, 
membri ai guvernului româniei și numeroși invitați de 
onoare din țară și din străinătate.

Hanu’ Berarilor 
recomandă:

Grupul City Grill caută locații cu potențial 
pentru deschiderea de noi restaurante.
Contact: cristi bazac  
cristi.bazac@citygrill.ro

Grupul City Grill caută furnizori 
de produse alimentare.

Contact: paul iftode
paul.iftode@citygrill.ro


