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Introducere

În contextul în care “cultura”, tradusă deseori în mod limitativ ca activităţi de teatru, operă, film
etc., animează centrul Bucure tiului şi câteva spa ii simbol în jurul acestuia, am vrut să în elegem modul
în care bucure tenii înţeleg, consumă şi produc activităţi culturale la nivel local, în cartierele dormitor
specifice oraşului. Prin activităţi culturale înţelegem inclusiv modul de viaţă, sistemul de valori,
obiceiurile de petrecere a timpului liber şi felul în care locuitorii interacţionează cu spa iul public. Ştim de
asemenea că pu ine resurse sunt distribuite în cartierele dormitor, valoarea culturală a acestora fiind slab
recunoscută.
În acest sens, ARCUB (Centrul Cultural al Municipiului Bucure ti) i Centrul de Resurse pentru
participare Publică (CeRe) au realizat o serie de consultări pentru a înţelege mai bine percepţiile i
opiniile bucure tenilor asupra cartierelor dormitor, la firul ierbii. Implicarea într-un mod conştient i activ
a comunităţilor i a nevoilor lor în strategia culturală este crucială pentru o dezvoltare urbană sustenabilă.
Lipsa unor astfel de procese poate afecta vitalitatea culturală a unui oraş şi îi poate diminua abilitatea de a
fi atrăgător. Este important ca politicile culturale să fie transparente i democratice.
În perioada septembrie – noiembrie 2015, CeRe a format o echipă de 8 cercetători şi facilitatori
comunitari care au ini iat un proces consultativ în 11 cartiere ale ora ului Bucure ti: Băneasa, Bucureştii
Noi, Cotroceni, Drumul Taberei, Ferentari, Floreasca, Prelungirea Ghencea, Tei, Timpuri Noi, Tineretului
i Titan. În afară procesului consultativ care a presupus 21 de consultări (unde au fost implicaţi
aproximativ 250 de cetă eni şi 12 Grupuri de ini iativă Civică), cercetarea a avut şi o componentă de
documentare i realizarea de interviuri unu la unu cu membrii grupurilor civice şi locuitorii cartierelor
vizate. Am propus trei direc ii de cercetare care au explorat pe de o parte latura imaterială, în care am
descoperit percepţii asupra oraşului şi cartierelor i identităţi de cartier bazate pe elemente de istorie
urbană (oameni, pove ti, legende şi mituri urbane, istorii comune i personale) i o exploarare a
patrimoniului material, cu accent pe resurse care pot fi activăte în scopuri culturale.
Menţionăm aici grupurile de iniţiativă civică care au fost implicate în proiect, în special în etapa
de organizare a consultărilor în comunitate: Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei, Grupul de Iniţiativă
Floreasca, Grupul de Ini iativă Callatis, Grupul de Ini iativă Favorit, Grupul de Ini iativă Civică
Prelungirea Ghencea, Clubul Mamelor, Grupul ÎnCotroceni, Prietenii Parcului I.O.R., Cetăţean Sector 3,
Cruciada Locatarilor, Salvaţi Parcul Tineretului, Asociaţia Salvaţi Cartierele Dămăroaia şi Bucure tii Noi.
Nu toate grupurile au arătat un interes deosebit pentru aceste consultări. Cetăţenii s-au obişnuit cu ideea
că nimic nu prea se întâmplă la ei în cartier. Pentru unii dintre ei, este crucial ca în prima fază să rezolve
din problemele stringente cu care se confruntă comunitatea.
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Niciunul dintre aceste grupuri civice nu îşi desfăşoară activitatea într-un centrul
comunitar/cultural. În anul 2015, în oraşul Bucure ti nu există un singur centru comunitar. Desigur, lipsa
unui centru comunitar se găseşte în aceeaşi logică, alături de lipsa unei infrastructuri pentru desfăşurarea
de activităţi culturale, artistice şi civice la nivel de cartier. Astfel în lipsa unui spa iu, a fost dificil să
organizăm întâlniri cu membrii comunităţii. Unele dintre întâlniri s-au ţinut: acasă la oamenii din
comunitate, altele în bibliotecile de cartier (Bilioteca Metropolitană Emil Gârleanu), în baruri, în
restaurante, în ceainării, la centru de teatru educaţional Replika, în centre administrate de autorităţile
locale (Centrul Cultural European Sector 6), la coli i licee (deşi unele au fost foarte reticente la cerereau invocat proceduri infinite i un proces birocratic - ne-am lăsat păgubaşi).
Înainte de a merge în teren, am avut întâlniri de lucru cu echipa, unde am discutat în detaliu
obiectivele proiectului şi am finalizat metodologia de lucru. Am stabilit un set de metode i instrumente
pe care să le folosim în funcţie de specificul cartierului, a grupului, a comunităţii unde am mers (ex. :
metoda educaţiei populare- ce a i schimba în cartier pentru a îmbunătă i condi iile de petrecere a timpului
liber?; cafeneaua publică ; discuţii în jurul hărţilor; desenare trasee în cartier; realitatea aşa cum este vs.
realitatea aşa cum ne-o dorim – identificare de resurse, probleme şi nevoi). Metodologia detaliată, alături
de limitele i provocările întâmpinate, sunt cuprinse în analiza fiecarui cartier. după finalizarea
consultărilor, ne-am întâlnit pentru debrief i pentru rafinarea structurii de raport.
În continuare prezentăm fragmente din realităţile complexe ale cartierelor studiate, încercând să
surprindem practicile culturale desfă urate la nivel de cartier, istoria cartierelor, analiza resurselor din
cartier (umane, fizice, online), i nu în ultimul rând să înţelegem care sunt nevoile culturale ale oamenilor
care locuiesc în afară centrului oraşului. Precizăm ca rezultatele acestei cercetări nu pot fi extrapolate
pentru întreaga comunitate unde s-a desfă urat procesul.
Recomandări generale i idei comune cartierelor
Cercetarea a explorat nevoile specifice ale comunită ilor din cartiere i a relevat nevoi care transcend
grani ele geografice i culturale ale acestora.










Dorin a de redare a spa iului public cetă enilor se vede în ideile practice de proiecte
comunitare pe care oamenii le au pentru spa iile nefolosite din cartiere – în general spa ii
industriale dezafectate pe care le doresc transformate în locuri dedicate lor.
Sentimentul apartenen ei la cartier, evident la to i participan ii, poate fi motiva ia comunită ilor
să se implice în proiecte de revitalizare locală. Iar interesul lor se vede în propunerile de
reamenajare a zonelor naturale (parcuri, lacuri, debarcadere) i în cele de reabilitare a obiectivelor
căzute în paragină (cum ar fi Teatrul Bazilescu, printre altele).
Nevoia acută de spa ii dedicate sportului care să fie deschise publicului larg la pre uri accesibile
demonstrează o preocupare generală pentru o via ă sănătoasă i faptul că ora ul nu reu e te să o
întâmpine.
Intensificarea traficului cu toate problemele sale adiacente, de la poluarea aerului i cea fonică
la parcare abuzivă i invadarea spa iului pietonal este general privită ca un simptom al scăderii
calită ii vie ii în cartiere. Iar rezolvarea poate veni doar pe filieră administrativă.
Transportul public în cartierele mai îndepărtate de centru este considerat inadecvat i insuficient
i contribuie la cre terea traficului cu ma ini personale.
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Recomandări:
Înfiin area unui departament care să activeze viaţa culturală a cartierelor:







să promoveze caracteristicile culturale specifice fiecărui cartier;
să dezvolte proiecte şi programe cu comunitatea locală;
promovarea elementelor identitare, a vieţii de zi cu zi din cartier,
exprimarea mândriei locale (ex. Cartier Tei – Cultura Tei; cartier Floreasca – Activarea
Uzinelor Ford; cartier Cotroceni – arhitectura neo-romaneasca, artdeco, cubist;)
sus inerea i promovarea traseelor turistice;
crearea legăturilor dintre cartiere şi centru;



Dezvoltarea unor centre comunitare şi culturale în parteneriat cu grupurile de ini iativă civice şi
cu autorităţile locale:
 pentru consolidarea grupurilor;
 pentru dezvoltarea agendei civice şi culturale;
 pentru încheierea de parteneriate cu diverşi actori care activează în cartier;
 pentru desfă urarea unor activităţi precum: ateliere, expozi ii, proiec ii de film, cursuri,
discuţii grup, prezentări, activităţi sportive, etc);
 Pentru dezvoltarea legăturilor şi a schimburilor între cartiere;



Întărirea rolului pe care îl au cetăţenii în planificarea culturală – implicarea activă a acestora în
proces. (în general numărul celor care participă direct la crearea de activităţi culturale este mai
mic decât numărul celor care consumă activităţi culturale)
 Ini ierea unor procese consultative periodice „cartierul tău, viziunea ta, planul tău”



Eficientizarea procesului de acordare a autoriza iilor pentru desfăşurarea evenimentelor
comunitare i culturale în spa iul public (Ex.: desfăşurarea evenimentului Ziua Cartierului,
eveniment ini iat de grupuri informale de cetă eni)



Implementare strategii de finan are corespunzătoare pentru grupuri civice i cetăţeni :








Capacitatea cetă enilor i grupurilor în vederea implementării cu succes a proiectelor
comunitare şi culturale ;
Redactarea unui ghid de finan are care să fie prietenos şi usor de înţeles
Existenţa unui ghid de aplicare, criterii de eligibilitate, suport pentru raportare;
Cre terea şi diversificarea surselor pentru suport material;
Oferirea de traininguri cetă enilor pentru strângere de fonduri

Arcub poate func iona ca un mediator între cetă eni, autorită i, sectorul privat i sectorul creativ :
 Intermedierea relatiilor dintre cetă eni i institu iile prezente în cartier ( coli, biblioteci, licee
etc.)
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Parteneriate cu business-uri locale în vederea sus inerii activită ilor culturale desfă urate de
cetă eni;
Coordonarea cu factorii de decizie în vederea facilitarii accesului la spa iu public;
Facilitarea unui parteneriat între operatori culturali i arti ti amatori;
Crearea unei strategii care să confere cadrul necesar pentru realizarea unui contract;



Facilitarea legăturilor dintre arti ti i reziden i pentru a selecta i implementa proiecte în spa iul
public.
 Ini ierea unui program care să plaseze arti ti în reziden ă la grupuri comunitare, coli sau
spitale din cartiere;
 Oferirea de noi perspective i resurse;
 Pregătirea arti tilor în lucrul cu comunitatea (dobândire skilluri de facilitator comunitar)



Animarea spa iului public:
 Sus inerea unor programe interactive culturale i comunitare care să stimuleze participarea
civică i care să includă priorită ile cartierului i diverse practici culturale, să crească accesul
la spa iile publice, să reducă barierele i birocratia care îl limitează;
 Consolidarea identită ii comunitare;
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Cartier Băneasa (Alexandra tef)
Sumar de nevoi i idei:










Infrastructură sportivă accesibilă comunită ii (terenuri de tenis, fotbal, baschet, volei,
echita ie i bazin acoperit); Ponton pe Lacul Herăstrău i sporturi de apă; skatepark;
aparate de fitness în aer liber
Parcări subterane i supraetajate
Transport în comun mai bine organizat
Sală multifunc ională pentru spectacole
Teatru experimental pentru comunitate
Bibliotecă comunitară
Stradă închisă în week-end pentru activită i comunitare
Club de pensionari

1. Identitatea cartierului
Istoric
Cartierul Băneasa s-a transformat din sat (Cârstăneşti), în comună suburbană odată cu construirea
aerodromului Băneasa, în 1920, pe o por iune din mo ia Mariei Bibescu, contesă de MontesquiouFezensac. În perioada interbelică, locuitorii comunei se ocupau cu lăptăria, aducându- i produsele la ora ,
către abona i.1
„Prezenţa aeroportului a fost decisiv în investiţiile ulterioare de aici, începând cu primii ani ai
regimului comunist. Acesta îşi programase s construiasc în aceast zon 2.240 de
apartamente. Acum cartierul cuprinde doar construc ii joase de trei-patru nivele şi pu ine blocuri
de maximum cinci etaje. S-au construit, de asemenea, multe complexe de cl diri f r etaj sau cu
un singur palier.”2
Profilul industrial al cartierului a fost dublu: pe de-o parte, industria aviatică (Romaero), pe
cealaltă, industria apicolă, agricolă i pomicolă (Apicola, SCDP, Universitatea Bioterra).
În ultimii ani, Băneasa a cunoscut o dezvoltare accelerată condusă de dezvoltarea imobiliară
reziden ială i comercială, vârf marcat de revenirea aeroportului Băneasa la statut de aerodrom i mutarea
1
2

Istoria Bu ureștilor, Constantin C. Giurescu, 1969.
Bă easa, zo ă aristo rati ă lâ gă aeroport, Adevărul, 2009.
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traficului comercial spre aeroportul Henri Coandă. Deschiderea complexului comercial Băneasa,
destina ie populară pentru locuitorii din toate zonele Bucure tiului, a avut efectul de a „apropia” cartierul
Băneasa de centrul ora ului, schimbându-se percep ia despre cât de îndepărtat sau izolat este cartierul de
ora .
Pentru a face loc presiunii imobiliare, multe fabrici au fost închise sau relocate mai la nord,
eliberând astfel teren pentru mall-uri, ansambluri reziden iale, clădiri de birouri sau hipermarketuri.
Dezvoltarea sus inută a făcut să crească interesul în cartierul Băneasa ca zonă reziden ială, astfel crescând
i statutul ( i pre ul) zonei.3
Delimitarea cartierului este contestată, existând o interpretare mai strictă (la blocuri, sau „Băneasa
nouă” i la case, „Băneasa veche”) i una mai cuprinzătoare (include Vatra Nouă i Pădurea Băneasa).
„B neasa veche, acolo sunt numai case. Acolo (pe Apicultorilor) e deja Str ule ti - Vatra Nou , e
alt cartier. Deci B neasa e partea cu blocurile, apoi B neasa veche, cea cu case i mai e i
P durea B neasa, care ine pân la centur , unde e Greenfield-ul. Adic dac eu iau un taxi i îi
zic la B neasa, el m duce aici, la Gr dina Zoologic .”
Percep ii
Băneasa este considerat de locuitori a fi un cartier mic i reziden ial, lini tit, înstărit i aproape de
natură. Această percep ie pare să se confirme prin profilul demografic i socio-economic al noilor
reziden i - este un cartier râvnit de cupluri tinere cu copii, în special pentru proximitatea parcului
Herăstrău (văzut ca o extensie a cartierului) i a ie irii din Bucure ti.
„Sunt multe familii. Eu am v zut oameni tineri, pe acolo. i familii aranjate. Adic toat lumea are
joburi bune. ț uit i la ma inile pe care le au. În blocul meu am mul i pilo i.”
„Am r mas în zon pentru c aveam deja apartamentul acolo dar i pentru c (1) e aproape de cel
mai mare parc, (2) e aproape de ie irea din Bucure ti (ies des în weekend, la munte), (3) e aproape
de locul în care lucrez, (4) îmi place s stau la bloc, nu la cas , (5) sunt blocuri mici.”
Previziunile sunt ca atractivitatea cartierului să continue să crească, dată fiind viitoarea
inaugurare a sta iilor de metrou Băneasa i Henri Coandă. Serviciile i spa iile comerciale se acomodează
nevoilor segmentului de locuitori care î i permit să se mute în cartier, astfel crescând pre urile serviciilor
din zonă.
„Ce lipse te? Nimic. Dac aduci chestii s-ar schimba. Dup aia n-ar mai fi un loc în care te
întorci acas din centrul ora ului. Ar deveni aglomerat i a sim i nevoia s locuiesc în alt parte
unde m pot odihni. N-ai mai vrea s stai în zon . Sunt zone care apar in odihnitului i spa iului
privat i zone care apar in unei comunit i mai ample.”
„Cartierul propriu-zis e mic, foarte mic. Ce e mi to e c suntem cumva izola i de agita ie. S-a
dezvoltat foarte mult zona, i în Avia iei i în Pipera i la ie irea din ora , pe D.N., unde sunt
3

Idem
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câteva cl diri de birouri i e mai agitat, dar nu în cartier. Suntem izola i c e parcul Her str u pe
o parte, aeroportul pe alt parte. Ceea ce e foarte bine.”
„Vin în cartier de 4 ani din cauza liceului, pân atunci foarte rar treceam pe aici. Mi se pare un
cartier de business. Sunt multe firme, una lâng alta, hoteluri, restauranturi. Rar am v zut o ga c
de prieteni pe strad , numai în locuri speciale. Nu cum vezi în alte cartiere la col de strad . Nu
cred c ar mai trebui s fie ceva în plus în cartierul sta pentru c are absolut orice. Poate
parc ri.”
„Stau în Colentina i comparativ cu B neasa, Colentina are un minus la complexuri i sportive i
comerciale. E mai popular Colentina, comparativ cu B neasa. Aici, cum a spus i B., nu prea vezi
g ti de prieteni pe strad . În rest, ca amenaj ri culturale i sportive, are tot ce trebuie.”
„E foarte lini tit. Po i s vii la orice or , s stai cu 500 euro în mân i n-o s p e ti nimic.”
„Eu sincer nu m-a muta de aici. E lini te, aer curat, ditamai parcul i oameni tineri acum, de i
asta e mai recent, n-a fost a a dintotdeauna. i cu toate lipsurile astea, c nu prea ai ce s faci în
cartier, e acas . E locul în care te sim i cel mai ok.”
Istorie personală
„Ini ial, când st teau i p rin ii mei aici, prin 2003 - 2004 a fost o perioad în care foarte mul i i-au
vândut apartamentele i s-au mutat în Otopeni. Erau mult mai ieftine ale din Otopeni i î i vindeau aici
apartamentele cu dou camere i î i luau în Otopeni unul cu patru camere. Atunci au plecat foarte multe
familii i au r mas mai mul i b trâni. B neasa a fost mai mult un cartier de b trâni, la un moment dat,
din cauza asta. În ultima vreme, ori s-au retras i ei la ar sau la rude sau au decedat i au început s se
mute oameni tineri. Fiind cartier aviatic, c el a a a pornit, cu fabrica Romaero, 90% dintre oamenii
care au primit apartamente aici pe vremea comuni tilor lucrau în Romaero, inclusiv taic -meu. Am înc
vecini pe scar care înc mai lucreaz acolo. Dar acum au început s vin oameni tineri. Unii dintre ei
lucreaz tot în Avia ie, sunt pilo i, înso itori de bord, i al ii tiu c e o zon lini tit , e destul de scump
(aici chiria poate ajunge, la un apartament de dou camere i la 400 euro sau mai mult). Sunt mai avu i.
Sunt i foarte mul i copii. Parcul Her str u e plin. i chiar aici, în zona noastr de parc, c e în spatele
blocului, cum ar veni.”
„Ța noi, fiind cartierul mic, aveam o re ea pe tot cartierul. Pornit tot a a, s-au legat ini ial câ iva vecini,
pân când ne-am hot rât s ne leg m to i. Unul din ei a f cut o firm , ne-a legat pe to i, a luat internet
de la un provider mai OK i aveam re ea de cartier. i pe re eaua aia de cartier, când veneau s - i
instaleze netul, î i instalau i un softule care se numea VipressChat. Un fel de Yahoo Messenger doar c
pe re eaua local . i pe aia intra absolut toat lumea din cartier. i a fost o perioad în care am
cunoscut foarte mul i oameni din B neasa. i ie eam la un suc, la plimbare, la fotbal… Chiar ne-am
împrietenit. Uite, asta nu mai e. i d-aia nici nu ne cunoa tem vecinii, c nu prea mai avem ocazia s ne
cunoa tem.”

8

„Au t iat foarte multe spa ii verzi i au construit case sau blocuri. A a s-a schimbat cartierul de când
sunt eu mic. De exemplu, eu din fa a blocului vedeam parcul, i în fa era o gr din mare cu trandafiri,
flori, pomi fructiferi, b nci. Pe spa iul la acum e un bloc cu 7 etaje.”
Precizari metodologice
Loca ii
Prima consultare a avut loc la restaurantul Voievodal, iar cea de-a doua, la Colegiul Agricol V.
Harnaj. Consultarea din urmă a avut ca participan i elevi din ultimul an de liceu i două cadre didactice,
inclusiv doamna director, Felicia Stroe. Se cuvin mul umiri pentru deschiderea i implicarea doamnei
director, care s-a ocupat de promovarea evenimentului i a participat activ la activi ile de consultare,
alături de elevi.

Număr de participan i i profil socio-profesional
Pentru acestă explorare au fost consultate 25 de persoane, 8 dintre care au participat la interviuri
semi-structurate i 20 care au participat la consultări (unele persoane au participat la ambele). Din totalul
de 25, nouă persoane sunt angajate cu studii superioare, paisprezece sunt elevi de clasa a 12-a, una este
pensionară i una omeră fără studii superioare.
Din totalul de 20 de participan i la consultări, 16 persoane au fost contactate de Colegiului
Agricol, care a găzduit cea de-a doua consultare, restul persoanelor fiind contactate individual de
cercetător folosind propria re ea de cuno tin e i prin grupuri de Facebook dedicate locuitorilor din
cartierul Băneasa.
Documentare
Provocarea etapei de documentare a fost delimitarea cartierului Băneasa. Incertitudinea se
datorează, par ial, intensei dezvoltării imobiliare din ultimii ani, multe terenuri fiind scoase din circuitul
agricol i din fondul forestier pentru a face loc noilor complexuri reziden iale i spa iilor comerciale.
Singura certitudine a fost excluderea Pădurii Băneasa din ceea ce s-a considerat a fi cartierul Băneasa,
odată confirmat că pădurea este obiectul Planului Urbanistic Zonal Nord (cu limita sudică la oseaua
Gheorghe Ionescu Sise ti până la intersec ia cu Drumul Regimentului). Astfel s-a mai restrâns aria de
cercetare, rămânând incertitudinea dacă cartierul denumit Vatra Nouă face parte din cartierul Băneasa sau
este un cartier separat. Interpretările variază i nu s-a găsit un criteriu definitiv. Documentarea a fost
completată de mai multe vizite de observa ie pe teren pentru a identifica reperele i specificul cartierului,
documentând fotografic aceste explorări.
Interviuri semi-structurate
Cele 8 interviuri cu locuitori din cartierul Băneasa (unul din Vatra Nouă) s-au axat pe practici de
petrecere a timpului liber în cartier, precum i pe nevoile de cultură i activită i de timp liber pentru care
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sunt nevoi i să se deplaseze în alte zone ale ora ului. În cazul persoanelor cu vechime în cartier, s-au
ob inut i detalii biografice care au completat cu istorii personale istoria recentă a cartierului.
Consultări în grup
Interviurile au fost esen iale pentru etapa de consultări pentru: (1) explicarea scopului cercetării,
importan a participării i dezvoltarea unui raport cu persoanele intervievate astfel încât să- i dorească să
participe ulterior i la consultare i (2) pregătirea activită ilor în func ie de informa iile ob inute.
Neexistând grupuri de ini iativă în cartier, găsirea unor oameni interesa i să participe la cercetare a fost
mai dificilă. Este posibil ca entuziasmul i receptivitatea sus inute pe tot parcursul consultărilor să se
datoreze faptului că majoritatea participan ilor la ambele consultări au fost tineri (17 - 31), vârsta
reflectându-se i în tipul de activită i i dorin e exprimate prin exerci ii (majoritatea rela ionate cu sport,
spectacole, cafenele).
Limite
Fiind un cartier mic i fără grupuri de ini iativă, găsirea unor locuitori interesa i să participe la cercetare a
fost o provocare. De asemenea, atăt interviurile cât i consultările au explorat preferin ele unui segment
tânăr, astfel fiind posibil ca rezultatele cercetării să favorizeze o anumită perspectivă i nevoi, fără ca
acestea să fie reprezentative i pentru alte segmente de locuitori ai cartierului.
O limită a celei de-a doua consultare a fost dată de faptul că majoritatea elevilor nu locuiesc în cartier,
de i îl frecventează de patru ani, pe tot parcursul ciclului liceeal. Din exerci iile cu trasee a reie it o
în elegere a cartierului într-un spa iu mult mai generos decât cel identificat în harta mentală realizată în
prealabil, traseele ajungând să includă obiective din cartierele învecinate (Avia iei, zona Romexpo).
2. Practici
Prin practicile i percep ia locuitorilor, Băneasa se aproprie de a fi considerat un a a-zis cartierdormitor. De i are în vecinătate clădiri de birouri i complexuri comerciale, cartierul este predominant
reziden ial, noile dezvoltări imobiliare accentuând acest specific. „E un loc de trecere, mai mult, nu e s
stai. i eventual s te culci. Parcul e marele plus, pentru mine. Restul le fac în ora .”
De consum
În cartier:
Parcul Herăstrău este cel mai des men ionat loc în care se petrece timpul liber. De i percep ia este
de parc care apar ine ora ului, un segment este considerat ca fiind „al cartierului” (de la bulevardul Elena
Văcărescu până la Roata Mare). Este cel mai mare i ofertant parc din Bucure ti (plimbări, mers pe
bicicletă i role, jogging, skating, plimbări cu barca sau vapora ul, canotaj, baruri, terase).
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„Avem o zon , chiar în jos, la cartier, pe Elena V c rescu. la e p rcule ul nostru, cum ar veni,
care d în Her str u. Acolo se duce lumea cu copiii. Când se duc prin parc, tot pe acolo o iau.”
Complexul Comercial Băneasa este o destina ie frecventă pentru locuitorii cartierului. Mall-ul
Băneasa este apreciat pentru cinematograf i, într-o mai mică măsură, pentru mâncarea de tip fast-food i
pentru cumpărături punctuale. Magazinul Ikea este frecventat mai degraba ca destina ie de mâncare la
pre uri accesibile, fiind vizitat în acest scop i de angaja ii corpora iilor din zona mai extinsă, la pauza de
masă. De i complexul comercial este apreciat, faptul că are o densitate mare de oameni îl face neatrăgător
ca un spa iu de petrecere a timpului, fiind vizitat cu scopuri punctuale (film, mâncare, cumpărat haine).
Mall Promenada, de i situat în cartierul Avia iei, a devenit o alternativă pentru mall-ul Băneasa,
acoperind acelea i nevoi (cinematograful este în construc ie).
„La mall nu prea merg pentru întâlniri sau cafea. Eu merg, mi-am luat ceva, i am plecat super
repede, prefer s evit zona mall. Poate doar la un film, c e aproape, dar atâta.”
„Ța mall merg mai mult pentru filme. Dac e s am nevoie s -mi cump r ceva, vreo oal , m duc,
cump r i am fugit. C dac mai stau pe acolo m apuc durerea de cap.”
Restaurantele din cartier sunt frecventate ocazional, majoritatea fiind percepute ca fiind „ale
ora ului”, unde vin oameni din afară cartierului. La Coco atu’ este un exemplu de restaurant foarte
cunoscut dar nefrecventat de locuitorii cartierului, care preferă alternativele fast-food (La Gil, Shaormeria
Băneasa) unde nu e necesar să stea la masă. Excep ie face un bistro cu tradi ie în cartier, ascuns între
blocuri, numit 21 (Dow Class) - loc de întâlnire pentru vecini, cu o terasă foarte populară vara.
„Cei din cartier merg la Gil, nu la Coco atu’. Acolo merg cei din provincie sau cei care nu prea
au fost pe aici. Are numele, au auzit i la televizor. Dar noi mergem la Gil, dar nu la restaurant ci
lâng , a f cut ceva separat pentru cei care î i iau ceva de la gr tar i se duc la teras , în spate.”
„țajoritatea tinerilor nu ies în cartier, sunt pu ine locuri în care po i s stai. sta (21) e unul din
ele. Mai sunt, tot la nivelul sta înc vreo dou locuri, tot a a, bistrouri sau cafenele. E un
restaurant mai r s rit, Voievodal. i Capricciosa, dar tocmai, nu consider c la mai e B neasa.
ț rog, e B neasa veche. Se duc în centru sau la mall, dac e s fie în zon . Asta dac e s ias
în ora . Dac e s ias afar , stau la col ul str zii cu o igar .”
Casele de pariuri au devenit un loc de petrecere a timpului pentru tinerii din cartier, aproape
exclusiv pentru bărba i. Percep ia este, însă, una mai degrabă nefavorabilă, inclusiv de cei care le
frecventează.
„În general, acum, mai nou, locul de întâlnire e la pariuri (…) A interzice toate casele de pariuri
din zon . Le-a muta pe toate în Centrul Vechi. Cum e la americani, c to i se duc în Las Vegas.
Asta deoarece în jurul caselor de pariuri se învârt i foarte mul i infractori. De exemplu, dac lear muta în Centrul Vechi pe toate, ar putea instala i un sistem de supraveghere ca-n Anglia i ar
da foarte repede de urma lor (…) Asta eu o v d ca o problem a unei societ i”.
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Show-urile aeronautice organizate pe aeroportul Băneasa sunt foarte apreciate i de locuitori, i
de vizitatorii din alte zone. Salonul Auto Bucure ti este alt târg important din zonă, de i mai vizitat de
oameni din afară cartierului decât de reziden i.
„Am fost la ultimul show aviatic, a fost foarte fain. Chiar am fost impresionat. Au fost mul i invita i
i program plin. Adic am stat de la 10 diminea a pân la 10 seara, nu m a teptam. i au venit
oameni din multe zone, c în toat B neasa nu cred c exist atâ ia oameni.”
Cumpărăturile se fac la Carrefour Băneasa sau la supermarkerurile de proximitate (Mega Image),
nu la Pia a Băneasa deoarece este considerată o pia ă foarte scumpă de toate persoanele consultate.
„Ța pia nu prea m duc, c e scump . ț duc doar uneori vara, când vreau s -mi iau fructe
mai multe i unele dintre ele sunt chiar române ti. Dar nu sunt rani cu produsele lor. Sunt
dintr- tia, care se duc la Obor sau într-alt pia mai mare i vin i vând aici la pre dublu. Ai
mei î i f ceau cump r turile din Obor i în ultima vreme îmi zic i mie s cump r de acolo, dar
nu m duc la Obor pentru un kil de ro ii i unul de cartofi, n-am de ce.”
În afară cartierului:
Baruri, cafenele i cluburi în centrul ora ului pentru petreceri, întâlniri i concerte; piscine; săli de
fitness i dans; spectacole de teatru i festivaluri.
„Depinde ce frecventai înainte s vii în zon . Mie îmi place s merg în ora . Dac am de ales, m
duc în ora . Dac totu i m gr besc, m duc la mall.”
„Ie im în orice loc din ora , în general, nu în cartier. În centru, în cluburi sau cafenele. În cartier
mai ie im eventual în weekend la o cafea, diminea a, mânc m ceva. Sunt câteva terase destul de
decente.”
De produc ie
Majoritatea practicilor care ar putea fi considerate de produc ie se petrec în spa ii private, mai ales
în apartamente. Locuitorii mai tineri organizează acasă mici petreceri sau întâlniri între prieteni cum ar fi
seri de filme, jocuri video sau „boardgames night”.
Parcul Herăstrău, în segmentul apropiat cartierului, este alt spa iu de interac iune socială între
vecinii mai tineri, care î i dau întâlnire acolo, dar i între reziden i mai în vârstă, pensionari care se
întâlnesc plimbându- i câinii, sau tineri părin i cu cărucioare.
„Se st mult în Her str u, în parc. La bloc nu se mai st a a mult, se statea înainte. Acum se iese
în ora .”
Un alt spa iu de interac iune sunt străzile cartierului, unde ocazional se mai „stă la o vorbă”, sau
în fa a micilor buticuri de la parterul blocurilor de unde se poate consuma cafea sau bere.
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„O chestie interesant pe care am v zut-o e c b rba ii se întâlnesc seara la intersec ie, la colt de
strad , i stau acolo la o bere i discut .”
Skateing-ul i/sau longboarding-ul este o activitate comună printre adolescen ii din cartier i chiar
pentru adul i tineri care îl practică de mul i ani. Se practică în parc dar i pe străzile mai ferite de trafic din
cartier. De i mai pu in vizibili, în cartier încă există graffiti artists, o activitate care totu i i-a pierdut din
popularitate în ultimii ani.
Implicare civică
În cartierul Băneasa nu există grupuri de ini iativă, ceea ce s-ar putea explica prin faptul că este
un cartier mic, lini tit i cu un nivel ridicat de bunăstare. În demersul de cercetare nu s-au identificat
subiecte suficient de convergente sau stringente care ar putea coaliza vecinii într-un grup de ini iativă - cu
excep ia necesită ii de parcări, temă valabilă la nivel de întreg ora .
Dacă se ia în considerare zona extinsă, se poate men iona Asocia iei Cartier Pădurea Băneasa.
Înfiin ată în anul 2013 pe motivul nemul umirii proprietarilor de terenuri din zonă ce nu puteau ob ine
autoriza ii de construc ii, zona neavând un Plan Urbanistic Zonal în vigoare, odată întrat în vigoare PUZ
Nord, Asocia ia i-a mutat aten ia pe încurajarea ini iativelor din cartierul emergent, cum ar fi o coală
privată recent inaugurată.
Au existat, însă, exemple de organizare spontană între vecini:
„Se mai întâmpl s se organizeze în felul sta. De exemplu, acum un an sau doi prim ria a decis
s demoleze un p rcule de copii din fa a blocului - erau trei blocuri. Oamenii din acel bloc, unii
cu copii mici, ie eau cu ei în fa a blocului i se jucau. Chiar dac peste drum e parcul Her str u,
ei au ie it i au protestat i au f cut peti ie la prim rie s nu distrug p rcule ul. i au reu it.
Atunci au lipit afi e prin cartier i au scos oamenii din cas i din blocurile de pe lâng . Au
solidarizat un grup de oameni. Asta pentru c s-a mai întâmplat chestia asta cu prim ria. Au
distrus spa ii verzi i au dat autoriza ii de construc ie, i în fa a blocului, unde aveai vedere c tre
parc, acum vezi toaleta vecinului.”

3. Resurse
Spa ii
Aeroportul Băneasa, scos recent din circuitul comercial, a devenit un spa iu care găzduie te
diferite evenimente cu succes la public, de la spectacol aviatic, la concerte în aer liber. Poten ialul este
pentru evenimente care intesc la un public larg, mai mult decât unora adresate locuitorii cartierului
Băneasa, acesta fiind prea mic pentru capacitatea aeroportului. De i evenimentele pot crea o
congestionare în cartier, parcarea fiind o problemă, în general sunt apreciate i de locuitori.
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Pădurea Băneasa, de i în general nevizitată, este apreciată prin percep ia de apropiere de natură a
cartierului i, la fel ca parcul Herăstrău, de func ia de purificare a aerului. Unii locuitori exprimă regret
pentru faptul că se taie din pădure pentru dezvoltări imobiliare.
”E un loc în care într-adev r nu îmi v d vecinii, îns v d str ini. Se duc special ca s se plimbe
prin p dure. E la mod pentru englezi i nem i. Acolo merg s alerg sau cu bicicleta.”
Terenul viran de lângă inele de cale ferată, vis-a-vis de autobaza RATB, a fost men ionat ca
spa iu cu poten ial pentru un skatepark sau un mic teren de fotbal pe iarbă (felul în care era folosit în
trecut).
„Îmi doresc un skate park, cu program, astfel încât sear s se poat da i cei mai mari. Acest
cartier e plin de skateri. Țâng inele de tren, unde acum sunt ni te tomberoane. Spa iul la e
suficient i nu deranjezi pe nimeni.”
Pia a Băneasa care, de i nu este folosită de oamenii din cartier, fiind considerată scumpă, ar putea
găzdui ocazionale târguri pentru producători, în special pentru produse apicole (industrie locală).
„Apicola are un eveniment cam de dou ori pe an cu produse naturiste derivate din miere. Chiar
am fost ultima oar când s-a f cut, acum o lun . Vin apicultori i î i vând produsele. Dac ar
face, m car o dat pe s pt mân , Pia a B neasa s fie pe bune pia cu produse i nu samsari,
chiar m-a duce. Dar aici iar e o chestie de promovare, ca s vin , c toat lumea tie c pia a
B neasa e scump , de-aia nu prea î i face nimeni cump r turile la pia .”
Stadionul Voin a, de i se află în cartierul Avia iei, a fost men ionat ca spa iu care ar acoperi
nevoia de terenuri de sport care se resimte în Băneasa, dacă s-ar reabilita. Contează cu un teren de fotbal
i opt terenuri de tenis.
Lacul Herăstrău ar putea fi folosit mai intens pentru sporturi pe apă, dar i construit un spa iu
plutitor care să func ioneze ca o bază pentru sporturi precum wakeboard sau paddleboard.
Grădina Zoologică, recent reabilitată, este considerată un spa iu cu poten ial. Proiectul unui Bio
Park (deja cu sumă alocată în bugetul Municipalită ii) ar genera un interes sporit, mai ales pentru
vizitatori din afara cartierului.
„Mai e gr dina Zoo, care ar putea fi un punct de atrac ie i e un spa iu cu foarte mare poten ial.
tiu c s-a modernizat. Eu nu mai fusesem de mic i am fost acum vreo doi ani acolo i chiar e
dr gu . Înc mai sunt lipsuri, nu prea au grij de animale a a cum ar trebui. Dar se vede c au
depus un efort. i au spa ii destul de mari.”
Clădiri
Clădirea dezafectată de lângă pia a Băneasa, fostă pia ă de pe te, este des men ionată ca un spa iu
generos i foarte bine pozi ionat care poate fi transformat în ceva folositor pentru comunitate. Printre idei
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se numără: bibliotecă i spa iu de co-working, săli multifunc ionale pentru evenimente, teatru, sală de
sport.



„Îmi doresc o bibliotec în cl direa aproape p r sit pe lâng pia . Chestia aia de
ciment. Cred c e locul perfect, fiindc deja exist i nu ar crea aglomera ie.”
„Ar fi o idee foarte bun s ai un loc în care po i s te duci, s nu fiu nevoit s fac
consuma ie i s pot s lucrez.”

Gara Băneasa, în prezent neutilizată, ar putea găzdui evenimente culturale i activă ca parte dintrun circuit istoric care ar putea include Muzeul de Artă Populară Nicolae Minovici i biserica cu hramul
Sf. Nicolae. Halele industriale dezafectate, precum cea de lângă Colegiul Tehnic Henri Coandă, pot fi
reabilitate în spa ii pentru evenimente i spectacole.
Sala de sport de la Colegiul Agricol V. Harnaj, aflată în construc ie, ar putea fi deschisă i
publicului larg, în afară programului colar, având în vedere că nevoia de săli de sport acoperite a apărut
des în timpul consultării. Colegiul Agricol poate fi considerată o resursă (de spa iu, cel pu in) în sensul
mai larg, conducerea colii fiind foarte deschisă colaborării în proiecte cu o componentă comunitară, în
care se pot implica elevii.
Afaceri i industrie locală
Cartierul Băneasa are două industrii-simbol, cea aviatică (Romaero) i cea apicolă (Apicola),
ambele fiind încă active i posibil interesate să sprijine ini iative culturale locale. De asemenea, în cartier
există mai multe afaceri mici i mijlocii (restaurante, saloane, farmacii) i sedii de corpora ii care ar putea
fi implicate în proiecte de responsabilitate socială, implicând inclusiv elevii de la cele două licee tehnice,
interesa i de activită i de voluntariat i ocazii de practică.
Resurse imateriale
De i este un cartier mic, în care se schimbă propor ia dintre locuitori noi i reziden i vechi în
favoarea primilor, care nu cunosc istoria cartierului i nu au un anume ata ament pentru el, Băneasa i-ar
putea dezvolta o identitate în jurul istoriei industriei aviatice i a celei apicole. Din explorarea efectuată,
însă, această identitate nu există sau nu se manifestă. Există o anume resemnare fa ă de previziunea că
zona va continua să se dezvolte spre Pădure, aducând în cartierul extins oameni al cărui stil de via a va
perpetua ideea de cartier-dormitor, sau de cartier reziden ial fără o identitate anume.
Asocia ii i grupuri de ini iativă
O ansă pentru activarea comunitare a cartierului sunt cele două licee: Henri Coandă i V. Harnaj,
conduse de doamne director deschise la activită i civice care pot activă atât elevii cât i resursele de spa iu
ale liceelor.
„[Adresându-se elevilor] Eu de multe ori am spus c pute i face la coal activit i creative. De
la 13 se termin orele, am spus c pute i face la coal activit i i ave i la dispozi ie spa iu. Nu
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vre i s profita i de acest spa iu pe care vi-l ofer
sala de sport, noi ca coal .

coal , s ave i activit i. Sper s termin m i

Ceea ce n-am reu it s facem, i am propus PMB i prim riei sectorului s facem un proiect de
ecologizare a unui parc i n-am avut sprijinul Consiliului Local pentru c , de i am f cut tot ce a
fost necesar, am rugat s ne pun la dispozi ie materialele necesare (plante, puie i, unelte),
pentru c nu aveam sprijÎn financiar. i r spunsul a fost, i vreau s se precizeze lucrul acesta:
„atunci REBU ce mai face dac dumneavoastr ecologiza i?” i am ajuns la concluzia c tot în
aceea i gunoaie ne plimb m. Am avut, cu elevii no tri, un proiect social la o gr dini unde am
amenajat cu elevii de la apicultur , mi-a fost drag acel proiect. Cred c am fi putut face mult mai
multe. Pentru c noi avem, ca i specializ ri, partea de horticultur , protec ia mediului i am fi
putut face mult mai multe cu sprijinul Consiliului Local. Idei au fost, nu am avut deschidere de la
Consiliul Țocal.” Felicia Stroe, director Colegiul Agricol
Arti ti locali
Din interviuri a reie it că există în cartier arti ti vizuali, graficieni, grafferi, DJ i alte persoane
care lucrează în domenii creative care ar putea fi implica i în proiecte artistice locale. Ace tia ar putea
sus ine proiecte de artă urbană precum mici interven ii creative de regenerare urbană sau evenimente
pentru tineri.
4. Nevoi
Infrastructură
• Complex sportiv (sau sală polivalentă, închisă) cu terenuri de fotbal, tenis, baschet, volei i bazin
• Parcări subterane i supraetajate
• Centru de echita ie (în Pădurea Băneasa)
• Bazin de înot accesibil comunită ii
• Transport în comun care leagă cartierul de centru mai încăpător i mai des
• Ponton pe lacul Herăstrău i amenajare pentru sporturi pe apă (inspirat de Mogo oaia)
Artistice
• Teatru experimental, deschis comunită ii i amatorilor
• Sală multifunc ională pentru spectacole, repeti ii, evenimente
• Pop-up store: magazin specializat (de exemplu, cu instrumente muzicale) care î i schimbă specificul la
un interval (inspirat de Pilot Shop)
• Skatepark
Comunitare
• Bibliotecă multifunc ională cu spa ii de lucru i săli de întâlnire (inspirat de Amsterdam Public Library)
• Aparate de fitness în aer liber, în Herăstrău (mai aproape de cartier).
• Stradă închisă în weekend pentru activită i comunitare: bake sale, community lunch, mici competi ii
sportive sau cu strângere de fonsuri (inspirat de Kiseleff i Street Delivery)
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• Club pentru pensionari
Cartierul este considerat relativ bine deservit de servicii i cu destule oportunită i de recreere,
chiar dacă nu neapărat culturale. Parcul Herăstrău este de departe cel mai important reper când vine vorba
de petrecerea timpului liber i activită i de recreere, fiind folosit de toate categoriile de vârstă i pentru
activită i diverse (plimbări, mers cu bicicletă i role, jogging, skating, plimbări cu barca sau vapora ul,
canotaj).
Complexul Comercial Băneasa i mall-ul Promenadă sunt date ca exemplu de oferta bogată de
produse de consum i servicii, cinematograful din mall Băneasa fiind foarte des men ionat ca destina ie.
Notorii în cartier, conform hăr ii mentale, sunt sediile de bănci i Mega Image-uri, care au înlocuit o parte
din micile magazine de la scările blocului. Percep ia generală este că în cartier „există de toate”.
Ceea ce a reie it ca o nevoie neacoperită, însă, au fost terenurile de sport, săli de fitness i bazine
de înot accesibile unui public mai larg. E important de men ionat că, de i aceste spa ii i servicii există în
vecinătatea cartierului, costurile sunt prohibitive. „O chestie care îmi lipse te mult este s am acces la un
bazin de înot. Dar nu m refer la tranduri. Cele acoperite, sunt extrem de scumpe.”
O nevoie articulată ulterior interviurilor i în timpul consultărilor este cea de ocazii i spa ii în
care oamenii care locuiesc în aceea i zonă să poată interac iona între ei.
„O strad care s se închid la sfâr it de s pt mân pentru activit i sportive sau community
lunches. Chiar dac s-ar putea face i în Her strau, acolo vine tot Bucure tiul, n-ar mai fi ceva al
cartierului. Cum este Street Delivery, dar cu mâncare g tit de vecini. Ideea este s fie cu oamenii
din zon , scopul fiind s se cunoasc între ei. Nu m intereseaz s m întâlnesc în Her str u cu
tot Bucure tiul. Eu nu-mi cunosc vecinii din cartier, nici m car pe cei din blocul meu.”
Activită i culturale adresate unui public mai larg este o nevoie exprimată de persoanele de vârsta
a doua pentru care oferta din mall-uri, principalele surse de entertainment din cartier, nu este
satisfăcătoare.
„Țocuiesc în B neasa de 30 de ani i n-a pleca de aici pentru simplul motiv c am aproape
Her str ul. Dup p rerea mea, nu exist parc mai frumos ca acesta. Suf r datorit faptului c
nu sunt ni te spa ii culturale pe gustul meu, ele exist tot în centrul Bucure tiului. ț bucur c
exist ceva la complexul comercial B neasa, îns acele activit i culturale care se desf oar
acolo iar nu sunt pe gustul meu. Mi-a dori, pentru copii i nepo ii mei, s apar ceva care s m
mul umeasc .”
„Frecventez cartierul de 24 de ani, de i nu locuiesc aici. Atunci când vii, în timpul zilei, din
centrul ora ului spre B neasa, crede i-m , în curte chiar sim im un aer mai curat. Nu sunt
blocurile aglomerate, s dai nas în nas cu vecinul, s vezi când el se schimb . Este aerisit. Ceea ce
nu este: un teatru la care s mergi pe jos, s existe acele activit i de recreere (nu neap rat mallul, c acolo te duci s faci shopping sau pentru mâncare), ci un loc pentru activit i creative.”
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5. Recomandări
To i locuitorii consulta i sunt mul umi i de cartierul lor, însă natura nevoilor exprimate dezvăluie
un risc asociat cu rapida dezvoltare imobiliară a zonei: segregarea economică, anume excluderea, în bază
unor costuri ridicate, de la anumite servicii. Este important pentru esutul social al oricărui cartier să
existe op iuni pentru cât mai multe grupuri socio-economice. Activită ile culturale organizate împreună cu
locuitorii cartierului ar putea contribui la un sentiment de apartenen ă, chiar prin simplu fapt că ace tia ar
avea ocazia să se cunoască i să se descopere ca vecini.
„Ce a mai vrea eu, sincer, ar fi ni te spa ii pentru activit i fizice. De exemplu, s li de sport. Sal
de fitness. În cartier sunt dou , una lâng pia , i una în cartierul vechi. Nu sunt echipate foarte
bine. La fel i cu terenurile de sport. Sunt câteva în parc, i Her str ul e destul de mare, dar nu
sunt bine între inute i dac vrei, de exemplu, s joci tenis, cost foarte mult. Sunt câteva terenuri
de tenis private, dar e foarte, foarte scump. În schimb, în Avia iei, sunt ni te terenuri dezafectate. E
stadionul în spatele sta iei de metrou, stadionul Voin a. N-au avut grij de el. Mai e un singur teren
de tenis care e practicabil care e privat i un pic mai ieftin, dar atât.”
„Visul meu ar fi s fac un skatepark. Mama, cât mi-ar pl cea. Poate în parc, undeva. Pot s pun
ni te rampe i pu in asfalt pe jos ca s nu strice natura. Sunt câteva prin zon dar sunt o porc rie.
Eu cu un prieten le repar m ve nic i ne cert m cu paznicii care ne zic c n-avem voie s repar m
i noi le explic m c doar vrem s ne d m pe skate. Le repar m din banii no tri, cump r m pl ci,
uruburi. Am schimbat placajul la dou rampe. Ne certam cu oamenii acolo c ne trebuie
aprobare i c-o s fac statul. Asta acum un an jumate. Este un spa iu fix lâng inele de tren,
absolut nefolosit, este doar p mânt. Acolo po i s tragi un asfalt lucios i asta este. Sunt destul de
mul i copii din cartier care fac skate i sunt convins c s-ar bucura super mult. Sigur ar veni. Plus
c ai sta ia de autobuz lâng .”
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Cartier Bucure tii Noi (Alexandra tef)
Sumar de nevoi i idei :








Infrastructură sportivă accesibilă comunită ii (fotbal, baschet, tenis, bazin acoperit,
echita ie)
Amenajarea parcărilor
Amenajarea lacurilor Grivi a i Străule ti, reabilitarea Teatrului de Vară; amenajarea
halei industriale ca spa iu artistic
Transport în comun mai bun
Spa ii de co-working; Redeschiderea Teatrului Masca i folosirea lui ziua ca spa iu de coworking
Ateliere de crea ie în parc
Activită i comunitare: atelier de confec ii, repara ii i me te uguri; grădini comunitare;
prânz comunitatr în stradă; hartă cu trasee de biciclete; centru comunitar multifunc ional

1. Identitatea Cartierului
Istoric
Bucure tii Noi - Dămăroaia este un cartier reziden ial cu limite bine definite ca urmare a
sistematizării prin parcelare a mo iei Bazilescu. Specificul cartierului de case unifamiliare cu curte se
păstrează, chiar dacă ultimii apte ani de construc ii reziden iale, multe dintre ele disputate juridic pentru
că nu respectă regimul de construc ie a zonei clasată patrimoniu istoric, încep să schimbe peisajul urban.
În 1898, boierul Nicolae Bazilescu decide parcelarea mo iei Măicane ti-Grefoaicele. Teritoriul
avea o suprafaţă de 295 ha din care circa 144 ha au fost vândute (1423 loturi edificabile în lotizările din
1913), iar restul au fost donate domeniului public pentru amenajarea de străzi, parcuri, pieţe.4
„În vecin tatea sud-estic se afl i vechiul domeniu al vornicesei D m roaia, situat între
parcelarea Bazilescu i calea ferat spre Constanţa. Astfel, în toponimia parcel rii Bazilescu a
intrat i D m roaia, pentru cvartalele învecinate cu moşia amintit . Pe domeniul public donat, în
centrul parcel rii, s-a amenajat Parcul Bazilescu, care conserv pân ast zi exemplare
impresionante de copaci din foştii Codri ai Vl siei.”5
„Înăaniiă’50,ăBucureştiiăNoiăesteăintegratăadministrativăînămunicipiulăBucureştiăşiăcunoaşteăoăaădouaăfaz ă
deă dezvoltare.ă De iă cartierulă r mâneă dominată spa ială deă caseă unifamiliare,ă de-aă lungulă bulevarduluiă
Bucureştiiă Noiă suntă ridicateă noiă construcţii de 3 etaje, un cinematografă şiă ună teatruă înă aeră liber.ă Esteă
vorbaă deă ună nouă complexă rezidenţială cuă parteră rezervată spaţiilor comerciale. Înă aniiă ’60,ă de-aă lungulă
4
5

Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor, 1969.
Bucureștiul meu drag: memoria vizuală a Bucureștiului, ianuarie 2013, p. 54
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bulevarduluiăBucureştii Noi sunt construite primele blocuri de 12 etaje.”6 În 2004, parcelarea Bazilescu a
fost clasată monument istoric.
Percep ie
„Acestăcartierăpoateăfiăconsideratăinterfaţaăîntreămediulăurbanăşiămediulăs tesc,ăincluzândăţesuturiă
urbaneăfoarteădiverseădeălaăunănucleuăcentrală(Bd.ăBucureştiiăNoi)ăcareăconcentreaz ăfuncţiuniăşi
trafic de interesămunicipalălaăariiădeălocuinţeăcolectiveăşiăariiăîntinseădeălocuinţe individuale.”7
Originea cartierului prin parcelarea mo iei Bazilescu a determinat o percep ie de spa iu compact
i a alimentat un sentiment de apartenen ă care încă se mai păstrează în discursul persoanelor mai în
vârstă sau a tinerilor care au crescut în cartier, unii la a doua sau a treia genera ie. Cartierul încă este
considerat de unii reziden i ca un ora -satelit, „ca un sat de vacan ă”, „când ajungi e ca i cum te-ai rupt
de ora ”, iar în general este văzut ca un cartier lini tit, verde i curat.
„Aici oamenii se tiau, ca la ar . Nu era o cultur urban , ci una rural . Erau oameni ca bunicii
mei, prima genera ie veni i la ora , dup r zboi, odat cu industrializarea. Foarte mul i erau
CFR-i ti, ca bunic -meu. Eu sunt a doua genera ie nascut la ora . i ei au adus ara dup ei.”
„Înainte era perceput ca un cartier de bo orogi. Dar b trânii mor i vin fie copiii, fie nepo ii, fie
vând.”
Diversitatea etnică din cartier este percepută de unii locuitori ca fiind un lucru interesant, în timp
ce al i locuitori aleg să se delimiteze de popula ia de etnie romă, majoritar penticostală, cu care au foarte
pu ină interac iune.
„Nu am v zut niciodat grupuri mixte, nu interac ioneaz cu românii.”
„ți se pare o zon eterogen , nu doar pe vârst i clas social , dar i etnic mi se pare foarte
interesant. În pia (spa iu la care in foarte mult pentru c l-am prins pe bunicul care, pensionar,
vindea în pia ) exist un a a-zis târg de ru i. Sunt nu ru i propriu-zis, ci câ iva moldoveni din
Republic i ucraineni, foarte mul i. i apoi mul i copii musulmani (probabil c exist o coal
prin zon ) pe care îi v d în metrou, pe la ora 1, când e de presupus c termin orele. Am o vecin
de palier ucraineanc i o familie de sirieni (aici de cel pu in 10 ani). Cred c e ceva în zon în
sensul sta.”
Construc ia vertiginoasă de blocuri din ultimii ani, multe care nu respectă regimul de construc ie
din zona patrimoniu istoric, este considerată principala problemă a cartierului. Teama este că se pierde
specificul cartierului, cel care a atras ini ial locuitorii mai vechi, care au „ tiut să se integreze”.
„Am ajuns în cartier la începutul anilor ’90. Mi se p rea ocant diferen a fa de Pantelimon. Nu
erau ma ini deloc, strada neasfaltat . Vecinul meu avea patru vaci, le scotea la p scut. În ultimii
ani, marea problem sunt construc iile construite aberant. OK, o s deschid un teatru, o s
6
7

PIDU Bucurestii Noi, Pajura, Chitila si Damaroaia, p. 15
PIDU Bucurestii Noi, Pajura, Chitila si Damaroaia, p. 15
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punem ni te flori, dar faptul c zi de zi vedem ni te blocuri f r autoriza ie asta ne macin foarte
mult pe to i. Aleg s r mân aici înc mul i ani.”
„Îmi place locul în care stau i îmi doresc s se transforme doar în bine. În momentul asta e pe o
pant gre it . Am fost înv toare aici, am avut o genera ie opt ani. i eu ma gandesc la lucruri pe
care le pot face personal, din propria mea ini iativ sau prin lucrurile i activit ile pe care le fac
acum, pe care a vrea s le aduc i aici în cartier. Gândindu-m la copilaria mea, cred c singura
problem a fost faptul c dac î i doreai s faci un sport nu prea puteai, aici în cartier. Nu erau
resurse pentru asta. Dac î i doreai înot, spre exemplu, aveai de parcurs destul de mult. Acum, cu
metroul, e mai usor. Pentru mine, în momentul sta, recunosc, Bucure tii Noi este dormitor.Eu cred
foarte mult în cultur i educa ie, în momentul sta educ adul i, îns mul i dintre cei care acum
construiesc ilegal, sau unii dintre ei, au fost i elevii mei. Sau familiile lor. tiu deja numele sonore
care se afi eaz pe Asocia ie, îi tiu, le tiu copiii. Unii dintre ei în isi, ajun i adul i, se ocup cu
acela i gen de afacere. Cred c respectarea legii în general este ceea ce ne lipse te.”
Istorie personală
Am vorbit cu o parte din cetă enii din Bucure tii Noi i am cules câteva pove ti pentru a completa
tabloul cartierului. Redăm mai jos din pove tile culese.
„Boierul Bazilescu, un mare latifundiar c ruia i-a murit b iatul i a g sit de cuvin s fac un
gest pentru popula ie i în felul acesta a creat o comunitate în proprietatea pe care o avea. Aceast
comunitate s-a creat cu profesionalismul unui arhitect pe nume Mihail Constantinescu, care i-a
numit i o strad . A lucrat acest cartier cu rigla pe hart - astfel are toate str zile egale ca l ime,
toate perpendiculare.”
„Cartierul avea o vitez de via semi-s teasc . O stare ca de mini-sat de vacan ; un or el
re edin de vacan . Cum te duceai în sta iune la b i, cam a a ceva. Starea asta de bine, de
sanatate am pierdut-o în momentul în care au început sa construiasca blocuri. Am început sa fim
ingraditi, sa nu ni se mai dea voie la lac, spre exemplu, ca nu mai e al nostru ce e acolo.”
”Am f cut coala nr. 179 aici, împreun cu doamna Elena. Primele amintiri din cartier: nu erau
str zile nici pavate, decât ci mele puse din sut în sut de metri, dar erau copii liberi pe strad ,
copii care se jucau efectiv unii cu al ii f r s conteze foarte tare c o feti avea rochi de
stamp iar cealalt avea rochi cu dantela i f r sa conteze foarte tare ca unii copii erau de
muncitori i altii nu. B ie ii erau foarte buni prieteni. Ceea ce tiu foarte bine: noi am crescut întrun cartier în care noi am fost copiii cartierului. Deci noi nu am fost „fata lui Popescu” care era
mai cu mot decât „fata lui Ionescu”. Pe strada eram 7 - 8 - 10 feti e cam de aceea i vârst . Faptul
ca erau mamele destul de unite, noi tiam foarte bine c o problema a uneia dintre feti e se discuta
între m mici i m micile luau o atitudine sau luau o m sur . Nu exist o feti s nu fie îmbr cat
pentru serbarea colar , nu exist s nu se împrumute un costuma . Deci aceast comunicare între
familii era foarte important .”
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„Ța coal ne ajutam între noi. Cu toate c mai erau copiii care, în anii ’70, dup ce s-au f cut
blocurile aici, copiii de intelectuali se considerau ca fiind veni i din Bucure ti. Era o atitudine
extraordinar . Noi, copii fiind, plecam de aici s ne ducem s ni se cumpere ceva din centru i
replica era „m duc la Bucure ti” (…) Era foarte important ca, în momentul în care a venit primul
val de intelectuali muta i în blocurile noi, de 7-8-10 etaje, a fost cu o atitudine de superioritate fa
de noi. Asta am v zut-o prima dat , eram prin clasele 6-7. i al doilea val, pe care eu îl simt acum,
sau al treilea val, se vede clar în Mercedesurile, în Volvo, Jeepurile,în toate ma inile astea
extraodinare care trec pe strad . Noi ne mai salutam între noi, cei care ne mai cunoa tem, pentru
c ne cunoa tem, sau pentru c ne mai vedem în biseric i ne cunoa tem ducându-ne în biseric .
Dar atitudinea se schimb foarte tare: fiecare e numai în curtea lui, în casa lui, nu mai cunoa te
pe nimeni.”
„N-am mai intrat în coal de 13 ani, de când am terminat. ț bucur foarte tare, am emo ii, mi-ar
fi pl cut s iau toat coala la rând, s m plimb pe toate etajele. i lâng mine, dac v vine s
crede i, este fosta mea înv toare. Ea era destul de mica când a fost înv toarea noastr , este
foarte tân r , i e un sentiment a a, super fain, s tii c lâng tine st înv toarea ta. Aici m-am
n scut, aici vreau s r mân. P rin ii mei locuiesc aici. i eu îmi doresc un apartament, o cas în
Bucure tii Noi, nu m-a muta de aici pentru nimic în lume - doar dac a pleca din ar . Ca viitor
p rinte, peste câ iva ani, vreau ca aici copiii mei s beneficieze de un teatru, s beneficieze de s li
de sport, de activit i aici, aproape de cas , s nu fie nevoie s mearg neap rat în centrul
Bucure tiului sau s pl teasc foarte mult pentru asta.”
Precizari metodologice
Loca ii
Găsirea unor spa ii pentru a găzdui două consultări publice ar fi putut fi o provocare într-un
cartier cunoscut pentru lipsa locurilor de întâlnire. Rezolvarea s-a dovedit simplă i grăitoare pentru
specificul cartierului. Prima întâlnire a fost generos găzduită de un vecin, membru al Asocia iei. A doua,
de coala nr. 179, confirmând reputa ia de actor important în via a comunită ii. Directorul i personalul
colii au fost deschi i i primitori, rezonând cu scopul consultărilor.
Număr de participan i i profil socio-profesional
Pentru acestă explorare au fost consultate 24 de persoane, 15 dintre care au participat la interviuri
semi-structurate i 16 care au participat la consultări (unele persoane au participat la ambele). Din totalul
de 24, apte persoane sunt pensionare, aispreceze sunt angajate cu studii superioare i o persoană este
casnică cu studii primare.
Din totalul de 16 participan i la consultări, 4 persoane au fost contactate prin intermediul
Asocia iei, restul fiind contactate individual de cercetător, folosind propria re ea de cuno tin e.
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Documentare
Punctul de pornire al cercetării a fost consultarea surselor secundare disponibile online, printre
care i Planul Integrat de Dezvoltare Urban Bucure tii Noi, Pajura, Chitila i D m roaia Sectorul 1,
Bucure ti. Majoritatea rezultatelor căutării online duceau către site-uri de dezvoltatori i agen ii
imobiliare, sugerând interesul reziden ial pentru cartier. Relativ u or de găsit au fost i informa ii istorice
despre originea cartierului, verificate i dintr-o sursă primară (Istoria Bucure tilor, ConstantÎn Giurescu,
1969). Documentarea a fost completată de mai multe vizite de observa ie pe teren pentru a identifica
limitele, reperele i specificul cartierului, documentând fotografic aceste explorări.
Interviuri semi-structurate
Cele 15 interviuri cu locuitori din cartierul Bucure tii Noi - Dămăroaia s-au axat pe practici de
petrecere a timpului liber în cartier, precum i pe nevoile de cultură care nu sunt acoperite în cartier,
pentru ambele cazuri existând multe suprapuneri între răspunsurile intervieva ilor. În cazul persoanelor cu
vechime în cartier (unele chiar la a treia genera ie), s-au ob inut i detalii biografice care au completat cu
anecdote i istorii personale istoria factuală a cartierului.
Consultări în grup
Interviurile au fost esen iale pentru etapa de consultări pentru: (1) explicarea scopului cercetării,
importan a participării i dezvoltarea unui raport cu persoanele intervievate astfel încât să- i dorească să
participe ulterior i la consultare i (2) pregătirea activită ilor în func ie de informa iile ob inute.
În ambele sesiuni, exerci iile creative (hartă mentală a cartierului; trasee istorice, naturale sau
urbane; „wall of dreams”; pozi ionare pe hartă a activită ilor rezultate) au fost antrenante. Cele mai
dinamice exerci ii au fost cele realizate în echipe de 3-4 persoane care primeau ca provocare elaborarea
unui tip specific de traseu folosind spa iile, anecdotele i reperele din cartier. Prezentarea traseelor a
implicat to i participan ii, fie sugerând completări, fie corectând istoricul clădirii sau pozi ionarea pe
hartă. Ca urmare a exerci iului de identificare a resurselor deja existente în cartier (trasee), participan ii au
fost mai activi i inspira i în exerci iul în care li se cereau idei pentru cartierul lor (wall of dreams).
E de remarcat faptul că, fa ă de părerea sus inută de câ iva locuitori în tura de prezentări de la
începutul consultărilor conform căreia în cartier nu sunt necesare alte activită i sau spa ii dedicate culturii
(„avem tot ce trebuie”), în tura de feedback post-activită i părerile i atitutinea s-au schimbat. Fiecare
dintre participan i a venit cu cel pu in două idei de spa ii sau evenimente pentru cartier, men ionând
inclusiv o localizare poten ială pentru ele, pe hartă.
A fost interesantă interac iunea între persoanele mai în vârstă i cei mai tineri, ambele grupuri
fiind deschise i comunicative. Persoanele mai în vârstă care cunosc evolu ia cartierului recunosc
poten ialul clădirilor vechi (în special fostele fabrici) ca spa ii ce pot fi reabilitate i transformate în locuri
în folosul comunitătii, cum ar fi un centru comunitar multifunc ional.
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„Sunt impresionat . Ne-am amintit de multe lucruri. Într-adev r s-au afi at acolo idei care sunt
extraordinare i care am v zut eu c cel pu in 2-3 sunt chiar sus inute. Atunci acel club
comunitar i acea baz sportiv . i mai vorbim mai încolo i de altele dar acum m car s
începem cu ceva. S lupt m pentru sediul Zarea (de fapt, un bloc de birouri, nimic altceva), se
poate face orice. Deci s consider m c lista pe care am f cut-o acum ar putea fi acel grup de
ini iativ în care noi, cei care ne g sim pe list s milit m pentru ceea ce ne dorim cel mai tare:
un club comunitar.”
Limite
De i a existat diversitate de vârste i de vechime în cartier în grupul de oameni inclu i în această
cercetare, unele grupuri socio-economice i minorită i etnice care locuiesc în cartierul Bucure tii Noi Dămăroaia nu au fost consultate (din motive de timp i acces), cercetarea având o limită de
reprezentativitate.
Printre locuitorii consulta i, există o minoritate vocală (în general, membrii Asocia iei) care
consideră că orice discu ie despre via ă culturală în cartier este de prisos până nu se rezolva problema
construc iilor suspectate de ilegalitate care amenin ă calitatea vie ii în cartier. O continuare a acestei
pozi ii este cea conform căreia Bucure tii Noi - Dămăroaia nu are nevoie de o reactivare culturală, fiind
„foarte bine a a cum e”.
„Țocuiesc în cartier de 10 ani. Nu cred c cinema-ul, c o strad de cultur este o problem . Nu
cred c despre asta trebuie s discut m acum. Astea nu in de noi. Se fac de oamenii care au bani,
care investesc dac consider ei sau nu în acest cartier. Trebuie s le oferim, ca locuitori în acest
cartier, ceva s investeasc . Un cartier curat, de oameni civiliza i. Am avut un pedigri de cartier
foarte vechi în Bucure ti, pe care s-a construit Bucure tiul, de-aia se nume te Bucure tii Noi. Era
un cartier de oameni foarte civiliza i, muncitori. Nu a fost ca Prelungirea Ghencea, Drumul S rii,
Antiaeriana sau Ferentari. A vrea sa r mânem a a în continuare. Singura problem a acestui
cartier r mâne popula ia care s-a mutat de curând i care consider cartierul o afacere, i nu
lipsa de nu tiu ce club sau nu tiu ce teatru. Suntem în Bucure ti, de aici pân la teatrul din
mijlocul Bucure tiului ia 20 de minute. [Vecin : „ i dac se schimb ceva?”] N-o s se schimbe
nimic, românul e anti-schimbare.”
„Sunt foarte decep ionat de ce se întâmpl aici, n-am energie s m gândesc c va fi mai frumos,
dimpotriv , cred c va fi mai r u. Sunt foarte multe cl diri construite ilegal. Este o plag
generalizat pân la cel mai înalt nivel. O mafie în care vin to i iganii, moldovenii i mafio ii s
spele bani. Îmi cer scuze, eu o s m retrag pentru c n-am energie s m gândesc la poezie. 2021
cred c-o s ne prind undeva în subsol, cu iganii peste noi, dac continu în ritmul în care merge.
Este ceva incredibil. Era un cartier lini tit, acum e plin de ma ini… Dac nu se combate povestea
asta, poten ialul e sufocat. Tema asta e stringent , mai grav decât ce vre i voi s face i.”
„E foarte bine c e a a (oferta cultural concentrat în centrul ora ului). Cine vrea lini te i pace,
la margine; cine vrea nebunie i festival, în centru. ia acolo, noi aici. Dar cred c a a e cam pe
peste tot, în orice ora din Europa, cel pu in. [Intervievator: Nici pentru a mai scoate oamenii din
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case, s se mai vad între ei, vecinii?] Nu cred c avem nevoie, ne vedem oricum. Nu avem nevoie
de a a ceva. Astea-s chestii artificiale pentru ni te oameni care nu mai tiu s socializeze. Oamenii
n-au treab cu a a ceva, ce le trebuie… Al ii stau închi i la blocuri i habar n-au. tiu calculator,
televizor i o ma in i atât. În momentul în care mai ai i altceva în afar de patru pere i de
îngrijit, începi s prive ti altfel lucrurile. Din p cate prea mult lume st la blocuri.”
2. Practici
Fiind un cartier reziden ial în care predomină casele unifamiliare, o mare parte din activită ile de
timp liber sunt domestice i legate de gospodărie. În multe cur i există pomi fructiferi i vi ă de vie, iar
unele gospodării încă au animale.
De i sta iile de metrou inaugurate în 2011 au redus considerabil timpul de deplasare către centrul
ora ului, printre locuitori se păstreză percep ia de cartier mai izolat din care „se iese” pentru a consuma
activită i culturale i de timp liber „în ora ”.
De consum
În cartier:
Parcul Bazilescu este cel mai frecvent men ionat spa iu de petrecere a timpului liber. Recent
reabilitat i dotat cu Wi-fi, miniteren de fotbal, mese de ping-pong i ah, spa iu pentru câini, spa iu de
joacă pentru copii, aparate de fitness i un foi or care pe timp de vară găzduie te o fanfară, este frecventat
i apreciat de toate vârstele. Ocazional găzduie te festivaluri de film în aer liber i concerte, apreciate de
locuitori.
„Parcul l-au f cut bine. Vara sunt oameni pân la miezul nop ii pe acolo, e plin tot timpul. Se dau
cu rolele, bicicleta, joac fotbal. În 2009 - 2010 au f cut i o retrospectiv TIFF în parc, a fost
bine.”
„În [parcul] Bazilescu ce am v zut sunt pensionarii, mai i danseaz uneori - vara sunt concerte de
fanfar într-un foi or de lemn. i acum doi ani au mai fost proiec ii de film românesc în aer liber iara i mi s-a p rut o super idee. Ai mei nu mai v zuser filme române ti de 15 ani; n-au timp
totdeauna s se duc pân în centru i le-a prins foarte bine.”
Biblioteca Dimitrie Bolintineanu i Clubul Copiilor, ambele aflate la intrarea în parcul Bazilescu, sunt
active i apreciate, însă cu spa iu foarte redus.
„Ța Bibliotec am înv at s citesc. Iar la Clubul Copiiilor am f cut teatru din clasa a 2-a pân
într-a 8-a iar de acolo o mare-mare pasiune. E o chestie care literalmente mi-a schimbat via a.
Cred c înc se mai întâmpl asta, din cum v d p rin i cu copii care merg într-acolo. E foarte
important - oricât de datat ar suna no iunea de club al copiiilor, mi se pare foarte important .”
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Pia a 16 Februarie este descrisă ca fiind „vie” i bogată în oferta de produse. Este un spa iu comercial
extins i mixt, alcătuit din tarabe i mici magazine cu produse agroalimentare, buticuri cu îmbrăcăminte i
produse diverse, dar i birturi (unde uneori cântă lăutari).
„E de v zut, pia a. Este bogat , autentic i vie, totdeauna e cu mult lume. Câteodat la birtul
din pia mai cânt i l utari. Sunt i produc tori.”
„Sunt pu ine lucruri care m bucur mai mult decât vizita duminic diminea a vara, la pia . Fac
efortul sta când pot s m trezesc duminica la 8, e super viu ce e acolo.”
Biserica Bazilescu este un alt punct de reper al cartierului, frecventată de persoanele de vârsta a treia care
o consideră un spa iu de întâlnire i păstrare a identită ii cartierului. Există alte biserici mai mici în cartier,
inclusiv de rit ortodox vechi, greco-romană i penticostală.
„Ideea de identificare în comunitate se mai p streaz , la vechea genera ie, când le v d în
biseric . Noi, comunitatea, am f cut aceast stare de comunitate unit pentru faptul c am avut
ni te preo i în biseric care ne-au inut uni i. F r s lase posibilitatea s se iveasc între noi
conflicte care d uneaz . Aceast stare o mai g sesc când i când, venind la biseric i
între inând atmosfer pe care eu am v zut-o în tinere ea mea. De a caut rezolv ri pentru cine
are o problem .”
Hipermarketurile deschise recent sunt considerate convenabile, însă continuă să fie frecventate i micile
afaceri precum pet-shop-uri, cabinete veterinare, ateliere auto, salonuri, magazine de îmbrăcăminte i
prăvălii, multe având tradi ie în cartier.
„Eu acum am aflat c e cartier dormitor. N-a fost. A avut tot felul de activit i-dac s-ar reveni
la ce a fost e de ajuns. Erau i baze sportive. Eu f ceam popice, fra ii mei fotbal. A fost stadionul
de la Laromet, st team chiar pe strad aia. Deci aveam de toate. Aveam dou cinematografe
(Larometul i Înfr irea), aveam Teatrul de Var unde ne duceam cu dou ore înainte s ocup m
loc. Aveam spectacole. Toate artistele mari, Angela Similea, Margareta Pâslaru, aici s-au lansat
i chiar aici au i locuit. Deci erau activit i. Unde sunt alea pe care le-am avut? Noi to i copiii
f ceam sport. Eu eram cu popice c a a îmi pl cea mie, dup care aveam gârl în spate, f ceam
înot, nu ne cerea nimeni bani. Apoi am avut strandul… deci nu ne trebuia nimic. Plus c erau
fabrici care ne ofereau distrac ii diverse. A murit via aia. Poate revine, nu tiu.”
În afară cartierului:
Oamenii merg la barurile i cafenelele din centrul ora ului pentru întâlniri i concerte,
cinematografe în mall-uri (în special Băneasa). Merg pentru piscine, săli de fitness i dans, cursuri de
limbi străine, teatru i instrumente muzicale, spectacole de teatru i festivaluri, plimbări cu bicicleta prin
parcul Herăstrău i Mogo oaia.
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De produc ie
Oferta culturală în Bucure tii Noi - Dămăroaia este limitată. De i există două teatre (de Vară i
Masca), niciunul nu este func ional. Nu există cinematograf, singurele ocazii de consumat film în cartier
fiind eventualele festivaluri organizate în parc, vara. Nu există nici spa ii pentru spectacole sau concerte,
tot parcul fiind singura op iune în care au loc, din ce în ce mai rar, astfel de evenimente.
Activită ile de timp liber se produc predominant în spa iul privat, în case, cur i i apartamente.
Asta se explică i prin faptul că sunt aproape inexistente locurile de întâlnire indoors (cafenele,
restaurante, cluburi). O activitate specifică pentru cartier sunt grătarele în curte, când vremea o permite.
Majoritatea caselor au amenajate terase cu mese i scaune, multe având i mici echipamente sportive
(masă de ping-pong, panou de baschet, bicicletă, role). Îngrijirea gospodăriei, bricolajul i grădinăritul
sunt frecvente, multe case având pomi fructiferi, vi ă de vie, mici grădini cultivate i chiar animale (în
principal găini). Produc ia domestică de alcool din propria recoltă de fructe este o practică destul de
frecventă.
Străzile cartierului devin uneori spa ii de întâlnire i socializare între vecinii care stau la casă.
Câteodată se amenajează scaune în fa a por ii, pe unele străzi existând chiar bănci permanente. Copiii se
plimbă cu bicicleta sau se joacă pe stradă, de i traficul s-a intensificat în ultimii ani (în special pe rutele pe
care s-a redirec ionat traficul din pricina lucrărilor la sta iile de metrou Laminorului i Străule ti) iar
trotuarele sunt în general ocupate de ma ini parcate.
„Ies rar în parc - când m plimb, m plimb pe str zi. Acum simt c nu mai am pe unde s m
plimb, trotuarele sunt acoperite de ma ini. Copiii se joac pe strad , printre ma ini. Vecinii mei î i
scot masa de ping-pong pe strad , vara, chiar i în timpul s pt mânii.”
Pentru locuitorii la bloc op iunile sunt mult mai reduse. Men ionează des lipsa de locuri de
întâlnire în cartier, motiv pentru care activitatea lor socială se petrece, în general, în afară cartierului. Nu
î i cunosc prea bine vecinii i nu obi nuiesc să invite prietenii în apartamentele lor. Cei mai tineri dintre ei
s-au declarat deschi i să participe la activită i artistice de tip „teatru de apartament” prin care î i pun la
dispozi ie o încăpere ca scenă improvizată pentru un spectacol.

Implicare civică
Asocia ia Salva i Cartierele Dămăroaia i Bucure tii Noi (A.S.C.D.B.N. sau Asocia ia), înfiin ată
în anul 2012, are ca scop „urmărirea i demascarea neregulilor i ilegalită ilor privind aspectele
urbanistice din cartierele bucure tene ale sectorului 1 Dămăroaia i Bucure tii Noi”. Este o Asocia ie
foarte activă, cu peste 300 de membri i numeroase procese pe rol împotriva constructorilor, ob inând i
câteva decizii de demolare a unor imobile construite pe parcelarea Bazilescu, patrimoniu istoric.
De i conform statutului Asocia iei „ac iunile acesteia vizează exclusiv domeniul imobiliar local”,
unii membri sunt receptivi la posibilitatea de a sus ine activită i culturale care să contribuie comuntă ii.
Un exemplu de astfel de cooperăre a avut loc în această primăvară, când A.S.C.D.B.N. a sus inut
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organizarea unui tur istoric al cartierului realizat de A.R.C.E.N. i o expozi ie fotografică despre locuirea
în Bucure tii Noi organizată de Ordinul Arhitec ilor.
„Asocia ia are o baz de date consistent , cred c se poate folosi Asocia ia pentru activit i
constructive care s ajute comunitatea. Având o baz de date solid i o comunicare eficient ,
lucrurile se întâmpl în timp real.”
3. Resurse
Spa ii:
În zona industrializată din perioada interbelică, în Bucure tii Noi - Dămăroaia există mai multe
spa ii încă neocupate de dezvoltatori imobiliari sau spa ii comerciale. Terenul fostei fabrici Laromet este
cel mai des men ionat spa iu cu poten ial pentru construc ii în folosul comunită ii, prin pozi ionarea sa
aproape de lacul Grivi a considerându-se adecvat pentru dezvoltarea unei baze sportive. Asemănător este
i terenul fostei fabrici de cărămidă, amplasat pe malul lacului. Spa iul fostei fabrici textile Dacia, unde a
fost întreruptă construc ia unui mall (Victoria) este de asemenea un spa iu ofertant, precum i terenul
viran alăturat, al fostei fabrici de marmură.
„Un maidan l-a transforma în spa iu public. Un spa iu pietonal, de promenad . Nu neap rat parc,
dar ceva cu mai multe chestii mici, de m rimea omului. Restaurante, cafenele mici. Cred c de asta
avem nevoie.”
Malul lacurilor Grivi a i Străule ti sunt considerate spa ii de mare interes pentru comunitate. Din
istorii personale despre cartier se tie că în lacuri se înota iar malul „gârlei” era folosit ca trand până
relativ recent (post ’89), acum o parte din teren fiind împrejmuit i parcelat, probabil destinat
construc iilor imobiliare. i lacurile în sine sunt văzute ca resurse pentru activită i recreative i sportive,
dorindu-se amenajarea malurilor i accesibilizarea lacului.
„Țacul s-a îngr dit, nu-l mai între ine nimeni. Acum se construie te pe mal. Acolo era zona noastr
de respiro. Salaria ii Larometului între ineau spa iul acela.”
Clădiri:
Cea mai des men ionată clădire cu poten ial din cartier este Teatrul de Vară din parcul Bazilescu.
Este considerat un important punct de reper în cartier, notabil însă prin faptul că se află în paragină în
ciuda poten ialului pentru a găzdui activită i artistice diverse i a istoriei pe care o are în cartier.
„Teatrul de Var era a a, un loc magic în copil ria noastr pentru c , de i nu era deschis, era
interzis s ne juc m pe acolo (pentru c i atunci, ca i acum, st tea s se d râme) i noi ne mai
strecuram pe acolo, tiam c se filmase nu tiu ce videoclip i era super palpitant. tiu locul i pe
înauntru i e faÎn - un spa iu în care s-ar putea face ceva.”
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Clădirea teatrului Masca este de-asemenea inactivă, i acesta fiind un reper în cartier pentru locuitorii mai
vechi care îl amintesc drept Casă de Cultură al complexului Înfră irea între Popoare, spa iu
multifunc ional în care aveau loc piese de teatru, concerte i vizionări de filme.
„Înfr irea între Popoare era foarte activ . Îmi amintesc vag, din spusele lui bunic -meu care era
muncitor la Laromet, c veneau aici. Sunt convins c ar veni i acum oameni la spectacole.
Important e s se întâmple altceva în afar de pariuri, farmacii i pet-shopuri, c ci asta avem în
cartier.”
Halele i clădirile de birouri ale fabricii Zarea, doar partial func ională, au poten ial de reconversie, fiind
des men ionate ca spa ii-resursă în interviurile i consultările cu locuitorii cartierului.
„Bazinul de înot ar putea s apar exact la sala de sport de la Zarea. Acolo se poate face de fapt
un complex sportiv. Pentru c este un spa iu mare, sunt mul i copaci, este lâng parc, se poate
respira i sportul se face cu geamurile deschise i cu oxigen.”
Biblioteca Dimitrie Bolintineanu i Clubul Copiilor, situate în oglindă la intrarea în parcul
Bazilescu, au un poten ial mai mare decât le permite spa iul modest. Extinderea serviciilor oferite i în
alte clădiri din cartier ar fi în avantajul întregii comunită i.
Imateriale
Identitatea i istoricul cartierului:
Printre reziden ii mai vechi i tinerii crescu i în cartier există un anumit sentiment de comunitate
i apartenen ă. Particularitatea parcelării i faptul că a fost declarată patrimoniu istoric adaugă la
identitatea i specificitatea cartierului. Bucure tii Noi - Dămăroaia este în continuare perceput ca un ora sat, încă relativ izolat de restul Bucure tiului i cu un ritm de via ă mai linistit. Faptul că î i păstrează
caracterul reziden ial de case cu curte, în ciuda noilor dezvoltări imobiliare, contribuie la identitatea
cartierului. To i dintre locuitorii consulta i au spus că nu s-ar muta din cartier în altă zona a ora ului,
singura op iune interesantă pentru unii dintre ei fiind să se mute „undeva la ară” - ceea ce părin ii unora
dintre ei au i făcut, lăsându-le casele mo tenire.
Asocia ii i grupuri de ini iativă:
Asocia ia Salva i Cartierele Dămăroaia i Bucure tii Noi (A.S.C.D.B.N.) este o organiza ie activă
cu numero i membri interesa i de soarta cartierului i îngrijora i de construc iile de blocuri care încalcă
norma impusă de statutul de patrimoniu. Aceasta este o problemă manifestată de majoritatea locuitorilor
consulta i, fie că sunt sau nu membri ai Asocia iei. Intensa activitate de construc ii care nu respectă
normele zonei este văzută ca principala amenin are la adresa calită ii vie ii în cartier.
Asocia ia Părin ilor din coala nr. 179, în particular, dar i alte Asocia ii de părin i sunt o resursă
potentială importantă, coală având un rol istoric în dezvoltarea comunită ii cartierului.
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„Ța coal toate clasele aveau serbare. Toate m micile din comitet erau implicate. coal are o
importan foarte-foarte mare în via a copilului i în via a familiei. coal dirijeaz educarea
copilului nu la coal , ci în general. Atâta vreme cât tii s - i chemi i p rintele lâng copil i tii
s -l faci i pe p rinte s te admire pe tine ca profesor, în momentul la l-ai câ tigat. Dac tu îl faci
prieten pe p rinte, copilul la va inv a mai bine pentru c tie c p rintele e mân în mân cu
profesorul. Asta era atitudinea colii. De-aia era i o coal foarte bun [n.r. coala nr. 179]. Se
implicau profesorii pân la ultimul copil din clas . Erau copii care chiar erau s raci. Faptul c
profesorul punea foarte tare limit între faptul c la avea pantofiori de 20 de lei i cel lalt de 200
de lei i egala copiii între ei la or ; c îl scotea pe la s r cu ul în tabl i l uda c tia - cât tia dar îl l uda, îl f cea pe cel mai îmbr cat s -l admire.”
De i nu există grupuri de ini iativă în cartier (A.S.C.D.B.N. fiind axată exclusiv pe domeniul imobiliar),
în urma consultărilor a rezultat un mare interes pentru a continua discu iile despre idei de activită i
culturale i comunitare în cartier i un mod de a ac iona pentru a face realitate unele dintre ideile
men ionate.
„Genul sta de seri ar fi super faine. Dac ar exista genul sta de spa ii care s lase tinerii s
abordeze diferite subiecte. Noi suntem aici câ iva, dar a fost ceva ce ne-a unit, un lucru comun, i
cu siguran mai mul i tineri ar putea veni. Eu vorbeam cu mama mea i îmi zicea, „m i, i noi am
face chestia asta, s ne întâlnim. C doar a a po i s - i mai faci cuno tin e”.
„În 2008 am fost în Viena în fa a prim riei i erau acolo tot soiul de activit i. Mi-am dorit asta i
pentru Bucure ti. Acum au început s apar concertele din fa a Ateneului în aer liber i sunt foarte
încântat . E, i în seara asta cumva e o pic tur din ceea ce s-ar putea întâmpla în nu foarte mul i
ani în Bucure tii Noi. i faptul c avem foarte multe gânduri acolo (pe perete) i vise i dorin e i
faptul c s-ar putea s se întâmple e promi tor.”
Arti ti locali:
Printre locuitorii consulta i se află i persoane care lucrează în domenii creative, ace tia fiind
interesa i în mod special de poten ialul unor activită i culturale în cartier, pe care le-ar putea sus ine sau
promova.
Matei Dumitrescu, artist plastic interesat de artă în spa iul public, a cărui casă func ionează ca o
re edin ă informală temporară pentru arti ti din mai multe ora e din ară, a sugerat un simpozion de
sculptură în lemn sau piatră în parcul Bazilescu. antierul deschis ar putea fi vizitat de locuitori, iar
crea iile ar putea fi expuse în parc sau în alte spa ii publice.
4. Nevoi
Categorii de activită i
Infrastructură:
• Parcări care să elibereze străzile de ma inile parcate
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•
•
•
•
•

Bază sportivă deschisă publicului cu terenuri de fotbal, baschet, tenis i bazin de înot
Amenajarea malului lacurilor Grivi a i Străule ti
Mai multe linii de autobuz, i mai directe, către centrul ora ului
Cafenele, ceainării, baruri i spa ii de co-working
Hipodrom

Artistice:
• Reabilitarea Teatrului de Vară i folosirea lui în timpul zilei ca spa iu de lucru
• Redeschiderea Teatrului Masca pentru spectacole, concerte i filme
• Ateliere de crea ie pentru tineri în parc: me te uguri, sculptură în lemn, pictură
• Hală industrială amenajată ca atelier pentru crea ii artistice i spa iu de expozi ii
Comunitare:
• Atelier de confec ii, repara ii i me te ugărit: spa iu dotat cu scule diverse
• Grădini comunitare: adresat locuitorilor de la bloc care î i doresc să cultive mici plante i legume în
spa ii publice neutilizate sau chiar în grădini private necultivate
• Prânz comunitar în stradă: închiderea temporară a unei străzi secundare pe care se organizează un prânz
la care to i vecinii contribuie câte ceva. Poate fi o ac iune de strângere de fonduri pentru o cauză
comunitară
• Hartă cu trasee de bicicletă cu repere i puncte de interes din istoria cartierului
• Centru comunitar multifunc ional: spa iu în care se pot întâlni vecinii i organiza activită i pentru
locuitorii de toate vârstele. Dotat cu săli pentru cursuri diverse (teatru, dans, limbi străine, instrumente)
i spa iu de întâniri i de lucru (co-working).
Wall of dreams („Mi-a dori ”):
Ce î i doresc cetă enii din cartierul Bucure tii Noi: teatru, parcare pentru piata, pista de biciclete,
fanfara în parc (este, vara, duminica), bibliotecă, club, teatru, film, lini te, viu teatru masca, activ un club
în care se pot activă cetă enii de diverse vârste, sală de spectacol, mai multe locuri de făcut sport, curat,
cură enie, să se refacă spa ii de agrement, trand, accesul către lac, mai mult acces cu ratb către centru, nu
avem autobuz direct nici până la chibrit, sa nu se mai lase liberi câinii pe străzi, loc în care pensionarii să
se poată aduna - club, reactivare teatrul masca, spectacole i cursuri de actorie, polit ie comunitară pentru
cură enie în parc, sală pentru sporturi diverse (fosta fabrică Zarea), hipodrom (Laromet), săli unde pot să
învă chitară, sală sporturi diverse, dragare lacul Grivi a, amenajare lacuri, bazin de înot (la Zarea, unde se
poate face un complex sportiv),.


„Bazinul de înot ar putea s apar exact la sala de sport de la Zarea. acolo se poate face de fapt
un complex sportiv, la Zarea. Pentru c este un spa iu mare, sunt mul i copaci, este lânga parc,
se poate respira i sportul se face cu geamurile deschise i cu oxigen. Nu în mall-uri, nu
WorldClass, cu aer condi ionat.”



„ i o sal de socializare a pensionarilor poate s se fac acolo, s merg i eu la sala lor. Eu a
vrea ca pensionarii din cartier - eu predau ore de aerobic pentru adul i - am fost într-un ANL i
m-am lovit acolo de doamne, gospodine 30-40 de ani care nu f cuser sport în via a lor, i sunt
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foarte bucuroas c timp de 4 ani cât am predat acolo l-am introdus acelor femei sportul în
via . Mi-ar pl cea ca pensionarii din România s poat merge la sal f r s le fie ru ine i s
considere c asta e o treab care se adreseaz tinerilor i s mai lase paracetamolul i
antiinflamatoriile i s în eleag c prin mi care î i pot anula ni te dureri i ni te probleme i sar putea s fie mai ieftin decât saco ile de medicamente pe care le iau. Nu se duc din
prejudecat , iar orele sunt astfel concepute de instructori doar pentru persoane pân în 30-40 de
ani într-o form acceptabil . i nu po i s aduci o femei de 60 - 70 de ani s - i fac BootCamp.”
Priorită i
Majoritatea nevoilor colectate prin consultări i interviuri scot în eviden ă lipsa de oportunită i
prin care locuitorii cartierului să interactioneze între ei. Parcul Bazilescu este singurul spa iu public în
care sporadic se oferă evenimente culturale i, de i sunt foarte apreciate atunci când se întâmplă, nu au o
regularitate care ar permite interac iuni mai însemnate. Între locuitorii mai vechi, rela iile de vecinătate se
mai păstrează, însă reziden ii noi veni i în cartier, mai cu seamă cei de la blocurile nou construite (multe
contestate de A.S.C.D.B.N.), sunt izola i de legăturile comunitare care s-au dezvoltat de-a lungul mai
multor genera ii i care, treptat, se pierd, odată cu dispari ia celor mai în vârstă.
Atât locuitori cu vechime în cartier cât i cei nou veni i semnalează ca o prioritate nevoia unor
spa ii pentru întâlnire - locuri deschise i accesibile pentru toate categoriile de vârstă, în care vecinii să
poată socializa i organiza ac iuni comunitare. Aceste locuri pot fi chiar afaceri locale, dacă nu spa ii
publice sau un centru comunitar propriu-zis, precum cafenele sau biblioteci cu spa ii mai generoase i
flexibile pentru întâlniri.
Reabilitarea Teatrului de Vară, cea de-a doua coinciden ă în priorită ile celor consulta i, ar
acoperi mai multe nevoi culturale: cinematograf în aer liber, teatru, spectacole, concerte, chiar i spa iu de
lucru i întânire (s-a propus folosirea lui ca spa iu de lucru outdoor pe timp de zi, vara). Activitatea
sezonieră sus inută ar permite o continuitate în oferta culturală, astfel încât se poate dezvolta o practică de
consum de cultură în cartier i o oportunitate de interac iune între locuitori. Simbolic, reabilitarea teatrului
ar reprezenta o continuitate cu istoria cartierului.

5. Recomandări
În urma interviurilor i consultărilor, poten ialul de organizare i implicare cetă enească în
Bucure tii Noi - Dămăroaia este considerat mare, locuitorii exprimându- i interesul pentru a rămâne în
legătură i a continua astfel de consultări, dar i de a demara ac iuni pentru a vedea realizate cel pu in una
dintre ideile colectate împreună.
Pentru ca acest grup de locuitori interesa i să continue discu iile despre ac iuni comunitare pe care
le pot demara chiar ei, ar fi benefic să fie sus inu i în organizare, într-o primă etapă. Ar fi avantajo pentru
întreaga comunitate să existe activită i care să faciliteze interac iunea între locuitorii de la bloc i cei de la
case, dar i între minorită ile etnice i grupul majoritar, pentru a face punte între segmente sociale care nu
au prea multe ocazii de socializare. Astfel de interac iuni ar putea contribui la depă irea discursului care
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etnicizează diferen a, i poate i bre a dintre locuitorii mai conservatori care idealizează via a „dinainte”
i noii reziden i (mai ales cei de la blocuri), care s-au mutat în cartier tocmai pentru că apreciază
specificul zonei i par dispu i să se integreze i să contribuie la via a comunită ii.











S se dea mai departe ideile c tre prim rie. C tot candideaz la anul. Poate chiar s fure idei.
ț car s le promit , pân s le fac . Îmi doresc promovarea ideilor i s r mânem în leg tur .
i s le comunic m i vecinilor.”
„ț gândeam acum c ar putea s existe astfel de întâlniri i între genera ii. S existe locuri în
care s se adune.”
„Sunt impresionat . Ne-am amintit de multe lucruri. Într-adev r s-au afi at acolo idei care sunt
extraordinare i care am v zut eu c cel pu in 2-3 sunt chiar sus inute. Atunci acel club
comunitar i acea baz sportiv . i mai vorbim mai încolo i de altele dar acum m car s
începem cu ceva. S lupt m pentru sediul Zarea (de fapt, un bloc de birouri, nimic altceva), se
poate face orice. Proprietate privat ? Deci s consider m c lista pe care am f cut-o acum ar
putea fi acel grup de ini iativ în care noi, cei care ne g sim pe list s milit m pentru ceea ce ne
dorim cel mai tare: un club comunitar.”
„Asocia ia are o baz de date consistent , cred c se poate folosi Asocia ia pentru activit i
constructive care s ajute comunitatea. Având o baz de date solid i o comunicare eficient ,
lucrurile se întâmpl în timp real.”
„Eu cred c nu trebuie atât s construim cât s reabilit m ceea ce deja exist . Pentru c sunt
bani mai pu ini i e p cat. Sunt cl diri care exist i care zac în paragin . S se reactiveze teatrul
de var i teatrul țasca.”
„Exist Fondul Mega Image care ofer finan ri pentru grupuri de ini iativ cu proiecte
comunitare. Ne putem interesa dac reu im s depunem un proiect dac nu anul sta, anul
viitor.”
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Cartier Cotroceni (Vlad Cătună)
Sumar de nevoi i idei:
- Acces la Arenele BRN pentru a face sport i pentru a organiza evenimente i proiec ii de filme
- Concerte de stradă, de muzică clasică i jazz
- Teatru, pictură, arhitectură, fotografie în stradă
- Tururi artistice ale cartierului
- Cotroceni ca spa iu de promenadă, platoul de la Academia Militară ca spa iu comunitar
- Transformarea cu grafitti, o dată pe an, a Zidurilor Gri
- Reabilitarea parcurilor Romniceanu i Davila i transformarea scării în trepte în obiectiv
turistic
Introducere
Cotroceniul este o comunitate simbol a Bucure tiului, un loc cu o istorie veche, plină de case, de
grădini i de oameni cu pove ti frumoase care merită spuse i cunoscute. mul i dintre cei care locuiesc în
Cotroceni se identifică printr-un spirit comun, de apartenen ă la un spa iu de locuire special, unic pentru
Bucure ti.
Cartierul Cotroceni, „unul dintre cele mai vechi cartierele ale ora ului”,ă „plin deă istorie”,ă
„cartierulăcelorăînst ri i”ăeste situat geografic în sectorul 5 al ora ului Bucure ti. În partea de nord este
delimitat de râul Dâmbovi a, în partea de sud de oseaua Panduri, în vest de oseaua Grozăve ti iar în est
de Palatul Parlamentului i Parcul Izvor. Cartierul este recunoscut datorită sintezei fascinante de
arhitectură, unică în Bucure ti, i datorită relativei conservări a patrimoniului arhitectural. Aici, stilul neoromânesc atât de specific se îmbină cu edificii cu influenţe maure, în stil art-deco sau cubist. Practic,
fiecare colţ de stradă este diferit şi oferă o surpriză trecătorului.
Cotroceniul este considerat un cartier aproape de centru, „lini tit” (cuă aglomera ie de tolerat),
„civilizat”, „cuă oameniă careă îl locuiesc iă îl iubesc”. Este un cartier verde care încă nu e „sufocată deă
imobileănoi”.
Exista i surprize neplăcute datorită faptului ca multe case au început să fie demolate sau renovate
fără a se ine cont de valoarea lor arhitecturală, în ciuda faptului că există ni te hotărâri care
reglementează aceste aspecte. Parcelarea Cotroceni, conform regulamentului Primăriei Generale a
Municipiului Bucure ti este considerata zona protejata – zona nr. 45, i se supune unei serii de
reglementări (modul cum se construiesc clădiri, modul în care se renovează/reabilitează casele). Printre
alte dezavantaje de a locui în cartierul Cotroceni men ionăm: traficul de ocolire desfă urat pe strădu ele
adiacente bulevardelor, străzile neîngrijite i excrementele câinilor, lipsa unei pie e permanente, lipsa
magazinelor alimentare (exista un singur magazin mare – Mega Image), cartierul sufocat de ma inile
parcate.
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Elemente reprezentative Cotroceni
Cartierul Cotroceni este recunoscut datorită faptului că găzduie te Palatul Cotroceni – unde î i are
sediul Administra ia Preziden ială, Muzeul Cotroceni i Biserica Cotroceni (veche de 330 de ani). Alături
de Palatul Cotroceni, men ionăm alte repere importante din cartier:


Universitatea de Medicină i Farmacie Carol Davila (înfiin ata în 1857 de doctorul militar Carol
Davila; pe proprietatea lui Davila s-a dezvoltat i mare parte din Cotroceni; a a se explică de ce
multe străzi din zonă au nume de doctori români sau francezi).



Grădina Botanică "Dimitrie Brândză"– Înfiin ată ca institu ie în 1860 de Carol Davila. Este
situată pe malul drept al Dâmbovi ei, pe o suprafa ă de 18 hectare. În parteneriat cu diverse
institu ii publice i companii organizează diferite evenimente pentru cetă enii cartierului i ai
Bucure tiului (expozi ii de arte plastice i decorative, Ziua biodiversită ii, Ziua copilului, Ziua
mediului, Expozi ie de Flori de Toamnă, Expozi ie de Fructe i Semin e). În vara, la sfâr itul lunii
iulie, Marele Picnic, edi ia a doua s-a organizat la Grădina Botanică Bucure ti. A fost un
eveniment cu scurt metraje, muzică i jocuri. Evenimentul nu a fost gratis. („E unul dintre cele
mai frumoase locuri din Bucure ti. Vin cu drag aici s ăcitesc,ăs ăm ăbucurădeănatur .”)



Parcurile – în cartier exista parcurile Romniceanu (cunoscut i sub numele de parcul „pe
verticală”), parcul Ana Davila, parcul Bagdasar (momentan distrus de lucrările la metrou), Parcul
Elefterie (parcul din fa a Bisericii Elefterie Nou), Parcul Municipal (de asemenea lăsat în
paragină ca urmare a lucrărilor la metrou), Parcul Eroilor, Parcul cu Platani din cadrul Arenelor
BNR. Spa iul verde reprezintă principalele puncte de atrac ie i de interes, care oferă cartierului
un caracter definitoriu.
„Parcul Romniceanu esteăsituatălaămargineaăcartieruluiăCotroceni,ăînăapropiereaăUniversit ii
Na ionaleă de Ap rare „Carolă I”ă cuă oă caracteristic ă interesant ă aă terenului.ă Parculă esteă oă
amenajareă peisagistic ă ceă faceă par ial tranzi iaă întreă zonaă Cotroceniă iă zonaă Panduri,ă cuă
diferen ădeănivelăaăterenuluiăsemnificativ .ăEsteăunaădintreăzoneleăcuăoăsistematizareăvertical ă
urban ăpitoreasc ă iădestulădeărarăîntâlnit ăînăBucure ti.ățiculăparcăesteăoăfâ ieădeăspa iu verde
amenajat între str zileăDr.ăGrigoreăRomniceanu,ălaănordăc treăCotroceniă iăDâmbovi a, iăDr.
Alexandruă Vitzu,ă laă sudă c treă oseaua Panduri. Parcul este iă elementulă deă leg tur ă întreă
parcel rileăadiacenteă iăunăpunctădeăinteresăalăcartierului.”ă
(http://www.Bucure tiivechisinoi.ro/2014/05/pavilion-in-parcul-romniceanu/)



Biserica Elefterie Nou – situată în proximitatea podului Eroilor, între strada Sfântul Elefterie i
Costache Negruzzi, este una dintre cele mai mari biserici ale Bucure tiului i un important punct
de reper în geografia zonei i a ora ului. Lucrările pentru construc ia bisericii au început la 29
iunie 1935, datorită faptului că vechea biserica Sfântul Elefterie devenise neîncăpătoare pentru
popula ia crescânda a cartierului.



Arenele BNR - Situate foarte aproape de centrul Capitalei, Arenele BNR găzduiesc - pe cele 11
terenuri pe zgură - meciurile din cadrul turneului de tenis Open Romania (parte a circuitului ATP
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World Tour). De asemenea în cadrul Arenelor BNR este Parcul cu Platani i un stadion de fotbal
– FC Na ional. („P cată c l-au închis publicului. Înainte era deschis iă se bucura lumea de
parc.”).


Muzee – în cartierul Cotroceni există 4 muzee: Muzeul Na ional Cotroceni (se desfă oară
expozi ii temporare cu tematică diversă, conferin e, simpozioane, dezbateri, lansări de carte,
concerte); Casa Memorială Liviu Rebreanu (inaugurată în 1995, de ine o colec ie impresionantă
de lucrări de grafică i tablouri); Casa Memorială Ion Minulescu; Muzeul Memorial Dimitrie i
Aurelia Ghia ă.



Cinema Glendale – unul dintre pu inele cinematografe de cartier ale ora ului Bucure ti. („Fostul
cinematograf Cotroceni cel maiăfrumos,ăintim,ăelegant.”)

Alături de aceste puncte de reper, men ionăm că zona Cotroceni mai este recunoscută datorită
ceainăriilor „cochete din cartier”ă(ȘoieădeăVivre,ăInfinetea, Cotroceni), datorită vegeta iei abundente de pe
străzi i din cur ile caselor (magnolii, liliac, tei, hortensii, trandafiri, iasomie, etc)- „e o nebunie
prim vara iăvara în Cotroceni. E cople itor de frumos. Te plimbi pe str zile astea iănu î iămaiăvineăs
pleciă nicaieri”, datorită restaurantelor de cartier i a galeriilor de artă. Un alt punct de atrac ie al
cartierului sunt treptele care unesc strada Grigore Romniceanu cu Alexandru Vitzu.
Cotroceniul se confruntă cu problemele tipice ale oricărui cartier bucure tean. Problemele
comunită ii pot fi însă rezolvate doar prin comunicare deschisă, con tientizare i implicarea activă a
comunită ii, aspecte pe care cei din Grupul Incotroceni doresc să le promoveze în cadrul a diferite
proiecte.
Grupul Incotroceni
În continuare vom prezenta Grupului de ini iativă Incotroceni i activitatea sa. Grupul Incotroceni
ne-a ajutat să organizăm consultarea cu locuitorii cartierului, unde am încercat să aflăm cum î i petrec
oamenii timpul liber, ce activită i culturale i-ar dori la ei în cartier i unde anume.
Incotroceni este unul dintre cele mai noi grupuri de ini iativă civică din Bucure ti, grup ce s-a
format la începutul anului 2015. Incotroceni este un grup de cetă eni care dore te să î i cunoască i să î i
pre uiască comunitatea i să trăiască mai bine în cartierul lor. Principalul scop al grupului este acela de a
consolida comunitatea Cotroceni prin diferite ac iuni de advocacy i evenimente prietenoase în
comunitate.
În contextul dezvoltarii urbane, comunitatea joacă un rol important pentru o viziune de dezvoltare
unitara, coerenta, în care cetă enii sunt principalii deciden i în definirea spa iului urban comun i a
cre terii calită ii vie ii. Comunitatea define te amprenta locală, păstrează i promovează patrimoniul
cultural, dă culoare spirituală spa iului urban. Con tientizarea capacită ii i coeziunea comunită ii
reprezintă prima etapă pentru a redescoperi spiritul cetă enesc.

36

i-au început activitatea prin organizarea primei edi ii a evenimentului “Ziua Cartierului” (4
iulie), un eveniment sprijinit de Ordinul Arhitec ilor din România. Au participat în jur de 400 de oameni
la acest eveniment, unde au fost desfă urate o serie de activită i precum: expozi ii de fotografie (imagini
care ilustrează via a comunită ii atât din trecut, cât i în prezent, colectate de la membrii comunită ii
printr-un apel public înaintea evenimentului, i care au fost expuse ulterior în cadrul evenimentului),
expozi ie de pictură (artist Nicolae Comănescu), workshopuri creative pentru adul i i copii, concerte live
bossa nova i jazz, proiec ii de film, ateliere de yoga i karate.
Organizatorii au amenajat un spa iu informativ-educativ (plan e) dedicat protejării i conservării
patrimoniului arhitectural din Cotroceni: specificul arhitectural, Grădina de fa adă, vegeta ie, trotuar,
stradă, garduri, iluminat stradal. Copii au avut oportunitatea de a opta pentru participarea la atelierul de
pictură/Grădinarit/olarit/creat podoabe sau la diverse jocuri tipice de cartier (baba-oarba, otron, lapte
gros, ară ară vrem osta i etc.).
Tot în cadrul Zilei Cartierului Cotroceni a fost organizata activitatea “Cuf rulăcuăopinii” . Prin
intermediul unui chestionar au fost colectate opinii legate de dificultă ile cu care se confruntă comunitatea
i ce evenimente i-ar dori organizate în cartier. Redăm mai jos o parte din concluziile rezultate în urma
acestei activită i, asa cum rezultă din raportul OAR trimis de Grupul Incotroceni.



82% dintre participan i sunt mul umi i de cartierul în care locuiesc, dar 62% sunt nemul umi i de
activitatea primăriei de sector.



Plimbările în cartier, parcul din cartier i socializarea sunt principalele modalită i de petrecere a
timpului liber, activită i precum cele men ionate mai jos, sunt de interes pentru comunitate:
o Organizarea unor expozi iii care să documenteze istoria cartierului (71%)
o Organizarea unei piese de teatru în aer liber (69%)
o Organizarea unui concert (65%)
o Organizarea unui târg de vechituri (65%)
o Organizarea unor expozi ii de fotografie (57%)



Principale probleme men ionate de comunitate vizeaza:
o Lipsa containerelor pentru reciclat (51%)
o Traficul i problema cu viteza ma inilor în zona reziden ială (33%)
o Starea deplorabilă a parcurilor 31%
o Probleme cu canalizarea (27%)



80% dintre responden i sunt interesa i de activită i de voluntariat.

Rezultatul principal al evenimentului a fost acela ca oamenii au avut oportunitatea de a se
cunoa te, de a sta de vorba, de a schimba idei i impresii. Au început să con tientizeze apartenen a la
comunitate. Înainte de ziua evenimentului, mul i oameni din comunitate s-au oferit sa sprijine voluntar
evenimentul. Un aspect important ce merită men ionat i care a func ionat foarte bine a fost implicarea
micilor business-uri locale din cartier, care au sprijinit organizarea evenimentului.
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În afară de acest eveniment organizat de Grup, membrii comunită ii s-au implicat în câteva
ac iuni de advocacy prin care au încercat sa rezolve o serie de probleme generate de neglijen a sectorului
business i a autorită ilor locale. Problemele adresate de Grupul Cotroceni au vizat: lucrările ini iate de
ENEL privind modernizarea re elei de curent electric, replantarea copacilor de ADP sector 5 în scuarurile
libere, reglementarea traficului din intersec ia Dr. Lister cu Dr. Pasteur (în acest sens au fost trimise
adrese către Poli ia Rutieră), modul în care se realizează toaletarea copacilor. În ultima perioadă Grupul
monitorizează de aproape modul în care Metrorex desfă oară lucrările de extindere a metroului către
Drumul Taberei. Practic aceste lucrări au distrus parcurile: Eroilor, Municipal i Badgasar.
Procesul Consultativ
Grupul Incotroceni împreună cu Centrul de Resurse pentru participare publică au organizat în
data de 18 decembrie la Bistro Art Nouveau o consultare publică, unde au invitat oamenii din cartier sa
spună cum î i petrec timpul liber, ce activită i culturale i-ar dori sa desfă oare în cartier i care sunt
spa iile publice preferate. Au participat aproximativ 35 de oameni.
Spre deosebire de celelalte cartiere ale ora ului Bucure ti, cartierul Cotroceni de ine o
infrastructură culturală care sa permita cetă enilor sa fie angaja i în activită i de petrecere a timpului
liber(muzee, bazin de înot, galerii de artă, cafenele, ceainării, etc). Cu toatea acestea, cetă enii î i doresc
mai mult decat toate cele enumerate mai sus, î i doresc activită i prin care sa producă i sa reproducă
spa iul public. Vor activită i prin care sa redobandească i sa folosească spa iul din imediata apropiere.
1. Activită i culturale în Cotroceni
Activită ile culturale men ionate de cetă eni (muzicale, sportive, artistice, comunitare) aduc în
discu ie în mod automat problematica spa iului public – unde s-ar putea desfă ura aceste activită i
culturale? Oamenii vor sa practice mai multe sport la Arenele BNR, dar arenele BNR sunt închise. Vor
proiec ii de film în aer liber, dar sa ob ii o autoriza ie de la Primăria Sectorul 5 este extrem de complicat.
a. Activită i muzicale





Concerte (de muzică clasică în zona Romniceanu, concerte de stradă, concerte pe Dâmbovi a,
concerte de muzică în clubul BNR)
Sărbătoarea muzicii – exemplu „Fete de la musique” din Fran a.
Seri de lectură i muzica (poezie i jazz)
Spectacole de operă pe esplanade.
b. Activită i sportive






Terenurile de sport din cartier – mai mult sport (accces la Arenele BNR pentru activită i sportive)
– competi ii sportive amatori (Tenis)
Maraton pe străzile Cotroceniului
Trasee bicicleta, competi ii sportive
Campionat de minifotbal între echipe locale
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c. Activită i artistice







Festival Pove tiri
Festival de pictură în aer liber
Teatru (de strada), teatru la Academie
Expozi ii de fotografie, expozi ii de pictură (Expozi ii de artă modernă la Arene i pe Stadion,
expozi ie de fotografie interbelica + proiecte de arhitectură, expozi ie de pictură laică i
religioasă)
Proiec ii de film (în aer liber, la arenele BNR), cinema în aer liber, Filme de festival la Glendale.
d. Activită i comunitare













Târg de antichită i/târg artizanat
10 întâlniri culturale (discu ii libere, diverse tematici) – organizare zile tematice (în weekend) la
care contribuie locuitorii din cartier
Zi plantat copaci
Centru comunitar
S-ar putea organiza tururi artistice, asa cum fac cei de la ARCEN – trasee cu ghid ” Arhitectura
Cotroceniului”, tururi ghidate privind istoria cartierului Cotroceni.
Cotroceniul ca spa iu de promenadă
Realibilitare scări Grigore Romniceanu – Alex Vitzu Pot deveni iconic i attractive – exista o
scară care concurează cu celebra stradă în trepte, Xenofon ; toaletarea zonei i pictarea scării.
Punerea în valoarea a parcului Ana Davila – Este un loc anonim dar cu mult potential. S-ar putea
tine concerte de muzică clasică, jazz, ceva linistit
e. Activită i pentru copii
Teatru papusi ambulant pentru copii
Cursuri- expozi ii de pictură pentru copii
f.










Alte activită i

Deschiderea unei biblioteci de cartier
Instala ii artistice în copaci, în special în platani – de preferat luminoase
Teatru de vară pe platoul Academiei
Concursuri de cultură generală (quiz)
Ziduri Gri – Transformare cu graffiti o dată pe an
Piata volantă de weekend
Degustare de vinuri
Pe platoul de la Academie se pot organiza spectacole

2. Spa ii publice din cartier unde s-ar putea desfă ura activită i i ac iuni concrete pentru
îmbunătă irea spa iului public din cartier.
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Parcul Romniceanu (util pentru copii i adul i)
Arenele BNR (acces la arenele BNR) i stadionul – acces teren minifotbal i parc
Grădina Botanică
Refacerea trotuarelor, strada închisă traficului
Reabilitare Parc Elefterie
O zi din lună în care să sco i în fa a casei obiecte pe care nu le mai folose ti – frigider, Tv,
mobilă, haine
Sala de sport a colii 150
Trotuare curate
Un spa iu pentru colectare i redistribuire ajutoare pentru oameni în varsta i nevoiasi din cartier
Parcul Elefterie i rondul unde nu cre te decat un panou publicitar
Parcul Romniceanu (mese de ping pong echipate cu fileu, co de baschet); modernizarea spa iului
de joacă din Parcul Romniceanu
Amenajare părcule ului de lângă dispencerat
Îngrijirea copacilor de pe trotuare
Amenajarea Parcul Davila
Zona din fa a Academiei Militare
Grădina Botanică
Terenul de la Casa Radio ar trebui făcut parc
Reasfaltarea străzilor i trotuarelor după lucrări (au rămas gropi în unele locuri)
Spa iul viran de la “Razoare”
Parc Eroilor Spitalul Municipal

3. Timp liber în Cotroceni
Preocupările cetă enilor din cartierul Cotroceni sunt diverse. Î i petrec timpul liber atât în casă cât
i în cartier. Foarte pu ini au fost cei care au zis ca î i petrec timpul liber în afară cartierului. Redăm în
continuare câteva din activită ile men ionate în cursul consultării.













Lectură, concerte, filme, teatru, vizite la prieteni
Plimbare cu bicicleta, plimbare pe jos
Ies în Parcul Operei (cafenele, ceai, restaurant)
Citesc, plimbări, filme
Joc tenis de masă
Jucăm badminton, freesbee
Plimbări în parcul Romniceanu
Analiza arhitecturii clădiri din cartier
Alergare
Yoga
Fotografiat
Ne plimbam pe străzi i mângâiem câinii i pisicile cartierului
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Facem voluntariat în Grădina Botanică
Terasa Jazz Book
Plimbări în cartier
Merg în parcul Ana Davila, Grădina Botanică
Merg la muzeele din cartier
Stau pe Malul Dâmbovi ei la o bere
Vrem să vedem case frumoase, renovate corespunzator specificului arhitectura, verdea ă
Bere la Jazzbook, piscine la Medicină, ceai la Infinitea, pia ă la Academie
Amenajare grădina casa.
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Tei (Vlad Cătună)
Sumar de idei i nevoi:
- centru comunitar în cartier
- rezolvarea problemelor edilitare: cură enie stradală, reciclare, respectarea legii de unită ile
comerciale etc
- acces la spa ii industrial dezafectate pentru a le transforma în spa ii comunitare, pentru ac iuni
civice sau culturale
- reabilitarea unor parcuri i obiective turistice pentru a fi folosite de toată lumea
- publicarea sus inută a unei reviste a cartierului la care să contribuie locuitorii i care să fie
ilustrată de copiii de la coală de arte
I. Precizări metodologice
Prezentul raport de cercetare este rezultatul unui proces amplu de documentare, cercetare i
consultare realizat în perioada septembrie-noiembrie 2015. Men ionez ca o parte din informa iile
furnizate sunt rezultatul muncii de organizator comunitar pe care o desfp or în cartierul Tei. De un an i
jumătate lucrez cu Grupul de ini iativă Civică Lacul Tei.
Interviurile au fost realizate cu 9 membri din grupul de ini iativă. Prin aceste interviuri am urmărit
sa identificăm resursele din cartierul Tei, identitatea cartierului i de asemenea sa în elegem mai bine
care sunt nevoile culturale ale cetă enilor din zona. Interviurile au avut de asemenea scopul de a pregăti
mai bine temele abordate în cadrul evenimentului tip cafenea publică „Hai sa vorbim despre cartierul
Tei”. Pe lângă discu iile despre timp liber i ce ar schimba în cartier, am abordat câteva subiecte
specifice pentru grupul i comunitatea din Lacul Tei, astfel: ziarul de cartier „Foaia de Tei”, Pavilion
„Locul din Tei”, problemele cu care se confruntă în cartier i nu în ultimul rand am discutat despre
nevoile culturale ale cetă enilor. Subiectele din cadrul cafelenei publice s-au conturat pe doua direc ii –
una de activism civic i una pe direc ia culturală – de activare a spa iului public i de consum cultural.
Men ionăm aici un aspect important - la începuturile sale, Grupul a fost reticent la ideea de a
aborda subiecte cu tematica culturală sau care sa aducă în discu ie organizarea de evenimente
prietenoase în comunitate „nuăeătreabaănoastr , noi nu ne ocup m cu organizarea de evenimente, noi
avem probleme serioase de rezolvat. Nu avem timp sa organiz m petreceriă deă cartier”. Aceasta
atitudine era până la urmă firească. Grupul se constituise cu scopul clar de a rezolva anumite probleme
cu care se confruntă în comunitate. La început, cetă enii nu vedeau oportunitatea de a organiza astfel de
evenimente. Nu le vedeau ca un prilej unde lumea sa se cunoască mai bine, ca sursa de a atrage noi
membri în grup, sau ca ele pot fi integrate într-o strategie de advocacy (organizezi un eveniment pentru
comunitate – ex. „Ziua Cartierului Tei” iar în cadrul evenimentului strângi semnături pentru
îmbunătă irea mijloacelor de transport în comun sau împotriva introducerii sensului unic pentru ma ini
în cartier).
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U or, u or oamenii au început sa fie deschi i la această oportunitate i sa în eleagă ca cele două
direc ii – civică i culturală – sunt complementare i ca se pot sus ine reciproc în vederea atingerii
obiectivelor propuse de grup (rezolvarea de probleme i crearea sentimentului de comunitate, de
apartenen ă la o comunitate, de colaborare, de solidaritate). Dacă pui presiune pe primăria sectorului 2
sa rezolve problema cu ma inile care tranzitează Parcul Tei pentru a ajunge la restaurantul din interiorul
parcului, i în ultimă instan ă rezolvi problema, atunci ai la dispozi ie un spa iu public care nu mai este
perturbat. Ai un spa iu unde poti sa desfasori activită i, unde oamenii se pot intalni. Pot fi create nuclee
de interac iune prin amplasarea unui mobilier urban i desfă urate activită i civice i culturale care
poate sa activeze spa iul i atrage lumea. Odata create legăturile, cetă enii pot sa treacă la următoarea
problemă.
Pentru o mai buna în elegere a tematicii, în continuare vom prezenta pu in din contextul în care sa desfă urat prezenta cercetare. Vom prezenta o scurta descriere a Grupului de ini iativă Civică Lacul
Tei i o descriere a cartierului Tei (cu accent pe limite, resurse, elemente reprezentative din cartier,
practici standardizate de utilizare a spa iului public).

Grupul de ini iativă Civică Lacul Tei
Grupul de ini iativă Civică Lacul Tei este un grup eterogen de cetă eni din cartier, cetă eni care au
ales sa se implice pentru a schimba în bine via a din comunitatea lor. Primele ac iuni pe care le-au
organizat au fost în 2010, când au reu it după multe sesizări, multe telefoane i întâlniri sa ob ină
reabilitarea unei alei i parcare liberă pe bulevardul Lacul Tei (În cursul nop ii i în zilele de weekend).
În 2012 au organizat proteste pentru salvarea lacului cu lotu i din Parcul Circului de la secare. În urma
acestor proteste, au mers în audien e la ALPAB (Administra ia Lacuri Parcuri i Agrement Bucure ti)
pentru a atinge i celelalte probleme existente în Parcul Circului. Au reu it sa convinga autorită ile sa
reabiliteze mobilierul din parc, instalarea i repararea aeratoarelor, plantarea de noi arbori i arbu ti.
Pentru toate acestea, Grupul de ini iativă Civică Lacul Tei a primit în 2014, la Gala Societă ii Civile,
premiul întâi la sec iunea țProiecte i campanii de voluntariatț, pentru campania derulată sub numele
'Locuitorii din ȚaculăTeiălupt ăpentruăParculăCircului'.
„Proiectulă poateă fiă considerată ună modelă deă implicareă aă cet enilor prin voluntariat în
administrarea iăpastrarea în conditii optime a unui spa iu verde urban. În primul rand, locuitorii
ora ului (ai cartierului) cunosc cel mai bine problemele spa iului verde pe care îl folosesc zilnic
sau s pt mânal. De multe ori le cunosc chiar mai bine decat administratorii publici. De aceea,
colaborarea dintre ei iă adminstratori este utila de ambele parti. Tocmai de aceea, solutia
initiala gasita de grup a fost colaborarea cu administra ia public pentru rezolvarea problemelor
parcului.”ă (Galaă Societatiiă Civileă - http://www.galasocietatiicivile.ro/resurse/studii-decaz/locuitorii-cartierului-lacul-tei-lupta-pentru-parcul-circului-grupul-de-Ini iativ -civic -lacultei-premiul-i-proiecte-si-campanii-de-voluntariat-gsc-2014-15180.html)
Cetă enii din grupul de Ini iativă Civică Lacul Tei, au reu it sa salveze 11.000 de metri pătra i din
Parcul Circului, teren destinat pentru construc ia unei menajerii a Circului Globus. după proteste,
audien e cu primarul general, peti ii semnate de mii de cetă eni, terenul a rămas parte integrantă din
parc. Prin eforturi sus inute grupul a reu it sa convingă ALPAB-ul i Facultatea de Hidrotehnica sa
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efectueze un studiu de fezabilitate, pentru a determina cauzele scăderii nivelului apei din lac. În 2014
grupul a reu it, prin ac ionarea în instanta a institu iei ALPAB, sa ob ină informa ii publice referitoare
la bugetul local.
„Grupulă de ini iativ Civic Lacul Tei a depus pe 27.11.2014, trei plângeri la Tribunalul
Bucure ti pentru a solicita Instantei sa ia masuri cu privire la refuzul tacit al institu iei ALPAB
de a face publice informa ii de interes pentru comunitate privind Parcul Circului. Informa iile au
fostă ceruteăpeădispozi iile legii 544/2001 iăvizeaza documente din dosarul achizi ieiă publiceă deă
servicii de paza încheiat de ALPAB pentru Parcul Circului i ARES GUARD, actele normative
careăreglementeaz organizarea iăfunc ionarea ALPAB iădocumente referitoareălaăatribu iile iă
activitatea administratorului de parc pentru Parcul Circul"ă(extrasăcomunicatădeăpres Grup).
Pentru prima oară, după foarte mul i ani, i după multe insisten e Grupul a reu it sa între în
contact cu autorită ile din sectorul 2. La sfâr itul lunii octombrie, 8 membri ai Grupului de ini iativă
Civică Lacul Tei merg în audien a la primarul Neculai Ontanu. Au fost discutate 9 subiecte în cadrul
întâlnirii : cură enia străzilor, problema deszăpezirii, construirea unei fântâni de mare adâncime pe
strada Barbu Văcărescu, problema localurilor de tip fast food i a sălilor de jocuri de noroc, siguran a
cetă enilor (circula ia ma inilor în Parcul Tei), problema Străzii Judetului care este intens circulată de
ma ini, problema reabilitarii termice a blocurilor din zonă, problema sistemului de audien a.
Dincolo de rezolvarea problemelor locale prin derularea campaniilor de advocacy, grupul a
organizat evenimente prietenoase i activită i culturale în comunitate (expozi ii de fotografie, publica ii
de cartier, proiec ii de film (ac iuni care au scopul de a coagula comnitatea locală i de a crea
oportunită i de rela ionare i socializare). Pe 16 februarie 2014, la Liceul Tehnic Traian, Grupul Lacul
Tei împreună cu Centrul de Resurse pentru participare publică, au organizat evenimentul „Teatru la tine
în cartier”. A fost pusa în scena piesa de teatru „4mp2”, unde au participat în jur de 100 de persoane din
cartier. Această piesă de teatru a aparut din dorin a de a stimula spiritul civic al locuitorilor
Bucure tiului prin artă. Piesa este inspirată din activitatea unor grupuri de ini iativă active la nivelul
Capitalei i ilustrează modul în care cetă enii pot convinge autorită ile să intervină în decizii publice,
pentru rezolvarea diverselor probleme din comunitate (construc ii care sufocă ora ul, defri ări abuzive
ale spa iilor verzi, lipsa transparen ei decizionale a administra iei în rela ie cu cetă enii etc).
“4m2ăesteăunăspectacolădespreăsolidaritateă iăresponsabilitate,ăconstruităînăjurulăpove tiiăultimiloră
patruă metriă p tra iă deă verdea ă dintr-oă mareă metropol .ă Pornindă deă laă documentarea unor
grupuri de ini iativ ăcivic ădin câteva cartiere din Bucure ti, echipa proiectului a creat o poveste
fic ional ădespreăexperien eleătragi-comice prin careăesteănevoităs ătreac ăunăomăceăî iăpropuneă
s ălupteăpentruăaăsalvaădeălaăbetonareăspa iulăverde.ăPeăalocuriăabsurd ,ăpeăalocuriădramatic ,ădeă
multeăoriăsurprinz toare,ăpovesteaăî iăpropuneăs ăpun ăînădiscu ie felul în care fiecare dintre noi,
înăcalitateaănoastr ădeăcet eniă iămembriăaiăuneiăcomunit i,ăneăraport mălaăaceasta iăalegemăs ă
devenim sau nu activi în via a eiă” Catinca Drăgănescu i Ioana Petre, scenariu i regie.
Granturi pentru comunitate
Este foarte important să precizăm că în ultimii doi ani, Grupul de Ini iativă Civică Lacul Tei a
aplicat la granturile „Fondul Mega Image pentru comunitate”, granturi ce sus in ini iativele care
favorizează coeziunea socială în comunită ile locale din Bucure ti i Ilfov.
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A. În primul an au aplicat cu un proiect prin care i-au propus sa reinvie trecutul cartierului Tei sub
forma unei expozi ii de fotografie i documente vechi. Expozi ia de fotografie a fost afi ată în
cadrul unui eveniment găzduit de coala 31, unde au participat locuitori ai cartierului Lacul Tei,
părin ii i elevii din zona, bucure tenii interesa i de istoria ora ului. În cadrul evenimentului s-au
“împ rt it amintiri iăpove ti despre trecutul cartierului, despre prezentul iăviitorulăacestuia”. În
afară de vernisaj, expozi ia a fost itinerata în cadrul mai multor evenimente desfă urate în spa iul
public din cartier. Dintre acestea aducem aminte de Acumulatorul Urban Mobil (AcUM),
eveniment coordonat de arhitectii de la studioBasar. Expozi ia a func ionat ca un magnet în
atragerea cetă enilor la pavilion. Oamenii din zona Teiul Doamnei s-au aratat interesa i de expozi ie
i mai mult decat atât au vrut sa contribuie i ei cu fotografii pentru completarea expozi iei.
Mai departe, redăm câteva informa ii despre cartier strânse de membrii grupului i membrii
comunită ii Tei în cadrul acestui proiect în urma unor ac iuni de documentare.
„CartierulăTei areăoăsuprafaţ ădeă138ădeăhectareăcuăstr ziătotalizândăoălungimeădeăcircaă
12 km. Este o zon ăpopulat ăînc ădin cele mai vechi timpuri având în imediata apropiere
râul Colentina. Descoperirileă arheologiceă atest ,ă peă teritoriulă Bucure tilor urme de
locuire datate din cca anul 150.000 i. Chr., ceea ce face din Capitala României una
dintre cele mai vechi zone populate din Europa.ăAşez rileăerauăsituateăpeămalurile celor
dou ă râuriă ceă str bată Bucureştiulă – Dâmboviţa iă Colentina.”ă (țuzeulă Sutu,ă Salaă IIă
Arheologie)”
Lacul Tei - „Dar Teiul era un lac periculos din cauzaă stufuluiă careăeraătr d tor.ă Nuă oă
dat ăsc ld toriiăimpruden i, fie din cauza congestiei, fie fiindcaăseăsc ldau dup ămâncare
copioas , fie ca înotau în locuri unde se încurcau în vegeta ie, s-au înecat.
Cand am venit înă Bucure ti era înc ă recent în memoria bucure tenilor, oameni de
petrecere, nenorocita întâmplare a unei tinere femei de via liber , anume Ioana –
vestita pentru frumuse ea ei; Ioana fiind în tov r ia mai multor prieteni, printre care iă
poetul Geanoglu, acesta din urma a publicat în Dorul, colec ie de poezii foarte populare
pe vremuri, aceste versuri:
Ca un crin de var
Ce vântulăînghea
Frumoasa Ioana
În valuriăperi i.” (Bucure tii de altădată, Constantin Bacalba a)
Moara lui Assan – „ Pe negustorii George Assan iă Ioan Marinovici 1820 – 1882 ii
preocupa instalarea unei mori cu abur la Bucure ti. Au intrat în leg tur cu o mare
intreprindere din Austria i dup ăce au ob inut aprobarea ceruta, în 1853 au adus de la
firma Siegel, din Viena, o ma in cu vapori iă toata instalatia ei pentru punerea în
functiune a celei dintai mori de acest fel din Bucure ti. Aducerea ei în tara nu era o
problema usoara. Numai transportul cazanului pe Dunare în greutate de 7000 kg a durat
2 s pt mâni de la Viena la Giurgiu iar de aici la Bucure ti 4 s pt mâni.
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Moara, cu toate anexele ei, a fost instalata pe un teren mare, în suprafa de 40000 mp.
ce se gasea pe oseaua tefan cel Mare 103, între strada Lizeanu iă oseaua Colentina.
Chiar locuitorii ora ului o priveau ca pe o adevarata minune iăo numisera Moara de foc
de la Obor, iar altii Vaporul lui Assan. pân ăla construirea acestei mori, zona nu avea
nicio moara. În anul 1862 se infiinteaza iă moara Olmazu iar în 1879, lâng ă moara,
apare Fabrica de Paine Via a.” (Din Bucure tii de Ieri, George Potra)
B. Anul acesta, membrii Grupului de ini iativă Civică Lacul Tei, au aplicat cu proiectul „Teiul cu
pove ti”, proiect prin care invita cetă enii din cartier la crearea i explorarea unei Biblioteci Mobile
a cartierului, ce se va contura prin căr ile donate de ace tia. În afară de aceasta, proiectul
încurajează participarea activă a cetă enilor la ateliere de lectură, pove ti pentru copii i părin i,
scriere creativa i la ateliere creative pe marginea pasiunilor rezultate i dezvoltate prin lectură,
fotografie i pictură. Întrucât proiectul se afla în stadiul de jurizare, nu putem oferi mai multe detalii
despre. Vom reveni cu completări după ce juriul va delibera.
(http://www.mega-image.fundatiacomunitarăBucure ti.ro/index.php/despre/fondul-mega-image)
Cartierul Tei
“În spatele blocurilor, sunt case unde stau oameni de toate facturile, si educa i, iă mai pu in
educati, iămaiăs raci iămai cu dare de mana. Sunt str zi lini tite.ăNuăteăatac nimeni. Oamenii
tiaămeritaăexplora i iăintrodu i în cartierulălor.”
Comunitatea cartierului Lacul Tei se regăse te în zona delimitată de oseaua Petricani, strada
Barbu Văcărescu, oseaua tefan cel Mare, strada Doamna Ghica i Lacul Tei, perimetru împânzit de
numeroase facultă i, universită i, coli, grădini e, spitale dar i de multe locuri de petrecere a timpului
liber (În special parcurile Circului, Tei i Studentesc – toate acestea dându-i cartierului reputa ia de cartier
verde). Dintre spa iile emblematice ale cartierului men ionăm: Circul de Stat-Circus Globus, Facultatea de
Construc ii, Lacul Tei, Palatul Ghica Tei, Moara lui Assan, Fabrica de Tramvaie URAC. Printre
institu iile de învă ământ simbol din cartier men ionăm coala de Muzica, coala 31, coala 28, Liceul
Traian.
“ coala 31 – are ni teă legende profesorale. Acolo sunt profesori care au fost dati afar din
înv mântul superior de comuni ti iăauăfostăto iăpu iăîntr-un loc ca sa fie supravegheati.ă iăau
venit oameni din înv mântul superior care au predat copiilor.ă iăcopiii aia au crescut într-un
fel.ăÎnv tori care vorbesc despre pasiunea de a cre teăoameni.ă i-a facut meseria cu pasiune.
Iar spiritul acesta se pare ca s-a pastrat. Iar cei care predau acum sunt oameni cu mintea
deschisa.ăOameniiăauăfostăcrescu iădeăprofesoriiădeăacolo.ăExist ăunăgrupăpeăfacebookăf cut din
fostii elevi ai colii 31. Oamenii tia sunt ca într-un sat. Rela iile dintre oameni sunt foarte
importante.ă“ă
https://www.facebook.com/groups/377831045873/
Tot de coala 31, legam i activită ile desfă urate de Asocia ia Komunitas, considerată o
importantă resursă în dinamica cartierului Tei. până în prezent au desfă urat mai multe proiecte pe
tematici urbane implicand elevii într-un “procesă deă redescoperireă aă cartierului iă reactivarea sim ului
comunitară laă nivelulă mediuluiă colar cotidian”. (Spa ii Urbane în Ac iune, coordonator Asocia ia
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Komunitas, 2015). În cadrul proiectului au folosit mai multe module pentru a atinge obiectivele propuse,
printre care amintim: modulul de observa ie urbană, modulul de urbanism participativ (metoda
cartografierii afective, metoda “treasure hunt”, metoda joc de rol i simulare comunitară), modulul de
implicare comunitară i participare activă. La coala 31, elevii au lucrat pe proiecte de transformare i
deschidere a spa iilor verzi.
“Cartierulă nuă e o unitate administrativ , nu are ni te grani e clare. E cam de colo pân ă colo.
Cartierul Tei e mare. Merge pân ă în Colentina, pân ă în Toboc, pân ă în Studen esc, pân ă în
Floreasca.”
Cartierele dormitor sunt uniformizate datorită în principal arhitecturii de factură socialistă,
asemănările fiind izbitoare. Exista totu i i elemente care le diferen iază i care nu in de aspectele fizice.
Oamenii care locuiesc în aceste cartiere, împreună cu pove tile fiecaruia constituie elemente
diferentiative. Au fost identificate o serie de personaje ale cartierului, ale caror istorii personale pot
completa istoria cartierului. Mai mult, ele pot întări identitatea cartierului : povestea peisagistului care a
proiectat parcul Circului, domnul arhitect care a proiectat blocul de pe Bulevardul Lacul Tei nr. 65;
pove tile doamnei biolog de pe strada Jude ului; povestea domnului care a făcut sculpturile din lemn din
Parcul Circului. “Exist totu i posibilitateaă caă oameniiă saă aibeă oă jen de a vorbi despre lucrurile
personale. Unii oamenii nu se simt bine când seăexpun.”
Principalele avantaje ale cartierului Tei sunt legate de apropierea sa de centru i spa iile verzi din
cartier (parcurile i străzile pline de tei). Dezavantajele sunt acelea i ca i în cazul celorlalte cartiere de tip
„dormitor” din capitala – lipsa unei infrastructuri pentru consum cultural. În cartier nu există un
cinematograf, nu există un teatru, nu există sala de spectacole, nu există sală de concert, nu există centru
comunitar. Sunt foarte pu ine cafenele i baruri, iar existen a Circului de Stat satisface mai degraba nevoia
de petrecere a timpului liber a copiilor.
Adul ii î i petrec în general timpul liber în parcurile din cartier “oazele de verdea dintre
blocuri”. (88% merg în parcuri conform unui studiu Komunitas). Principalul punct de atrac ie este Parcul
Circului, iubit de aproape toti locuitorii pentru ca este “linistit”, ”de cartier” (“nu e bulucul de oameni pe
care îl gasesti în Herastrau”), “eăintim”. “ăDeăce Parcul Circului? – are nuferi frumosi, imi place sa ma
ducăacoloăsaămaălinistesc,ăeăumbros.ăAfectiv,ăimiăplaceălocul.ăImiăplaceătoamna.ă“
Lumea de toate varstele vine aici pentru relaxare, “prim vara venim pentru nuferii infloriti. doar
noi avem asa ceva” (nuferii reprezintă un element de mandrie locală. Tot nuferii au avut un rol important
în coagularea formarii Grupului de ini iativă Civică Lacul Tei). Tot aici, unii î i plimbă câinii, î i plimbă
copii, citesc, altii fac jogging sau practică diverse sporturi (ping pong, tenis, basket). În general se
angajeaza în activită i pe care le pot desfă ura în acest spa iu.
Parcul Circului este activat pe timpul verii de Grupul de Ini iativă Civică Lacul Tei i Asocia ia
Komunitas. atât grupul cât i Komunitas organizează evenimente prietenoase precum “Ziua Cartierului
Tei” (organizat de Komunitas i ajuns la edi ia a 4-a) sau evenimente de 1 iunie sau de venirea primaverii
organizate de Grupul de ini iativă Civică Lacul Tei (ex. “Hai în Parc!”). Evenimentele sunt gratis, iar ca
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tipuri de activită i desfă urate men ionăm: atelier de drumming, ateliere de pictură, expozi ii cu fotografii
de cartier, flash mob cu baloane de sapun, ateliere de creatie, cinema în aer liber.
Asocia ia Komunitas : “Duminic ,ă peă 21ă iunie,ă neă d mă întâlnireă cuă mic,ă cuă mareă laă ceaă de-a
patraăediţieăaăevenimentuluiă„ZiuaăcartieruluiăTei”,ăunăproiectăalăAsocia iei Komunitas. Incepând
cuăoraă15:00,ăParculăCirculuiăseătransform ăîntr-un mare balon de sapun! Ca în fiecare an, dam
tonul flash mob-uluiă cuă binecunoscutaă melodieă „Happy”,ă aă luiă Pharrellă Williams,ă careă neă
preg te teă deă veselie! Dup -amiazaă deă duminic ă îşiă propuneă s ă aduc ă laolalt ă prichindeiiă şiă
adul ii din cartier, îndemnându-i la o zi de creativitate iărelaxare, bucurându-se de comunitatea
din cartier.”
Grupul de ini iativă Civică Lacul Tei : ” Grupul de ini iativ ă Civic ă Țaculă Tei v ă aşteapt ă înă
Parculă Circului,ă laă sc rileă mari,ă cuă ateliereă deă lucru manual iă faceă paintingă pentruă copiiă şiă
adul i, expozi ieădeăfotografiiăvechi,ăconsult riăpeătemaădiverselorăproblemeădin cartieră(parc ri,ă
sensuriăunice,ăsiguranţaăcet ţeanului,ătransportăpublic).Grupulăvaălansaăprimulănum răalăziaruluiă
gratuită deă cartieră „Foaiaă deă Tei"ă şiă vaă fiă prezentată publiculuiă doritoră bugetulă Administraţieiă
Țacuri,ă Parcuriă şiă Agrementă Bucure ti - A.L.P.A.B. - peă 2014,ă bugetă obţinută dup ă multeă
demersuri la adresa institu iei.ă”
Evenimentele organizate în Parcul Circului, în ultimii ani au fost foarte bine primite de locuitorii
cartierului. Aceste evenimente au creat un cadrul propice pentru reactivarea spiritului comunitar. Ca
urmare, mai mul i oameni au aflat de grup i de activită ile pe care le desfă oară i au vrut i ei sa se
implice activ pentru a putea îmbunătă i via a în cartier.
Nu întâmplator, oamenii din cartierul Tei î i petrec atât de mult timp în parcuri. Acest lucru se
datoreaza în special, asa cum am men ionat déjà, lipsei unei infrastructuri pentru consum cultural dar i
datorită lipsei de spa ii publice care au potentialul de a atrage oamenii i de a-i antrena în diverse
activită i (culturale, artistice, comunitare, etc.). În afară de Parcul Circului, Parcul Studentesc Tei este
spa iul potrivit pentru desfă urarea de activită i sportive, datorită Complexului Sportiv Studentesc Tei.
“Parculă Studentesc e un loc pe care noi cei din grup nu îl bagam în seama- are foarte mare
potential – terenuri de tenis, terase iămici locuri de joac pentru copii. Acolo poti sa faci sport.”
; “ParculăStudentescă– sunt foarte multe facilitati sportive, rugby, bascket, tenis, fotbal. Mergeam
foarte des în liceu iăînăanii de facultate. Acolo mergeam foarte des sa jucam baschet. Mergeam
cu colegii de liceu, cu colegii de facultate iăcu colegii de camin. Era un prilej bun sa ne petrem o
dup ăamiaza împreun .”
Dincolo de aceste practici standardizate de utilizare a spa iului public, în special cele ce in de
folosirea parcurilor, în interviuri au aparut informa ii legate de interac iunile oamenilor cu spa iile
informale din cartier:


graffiti – ca forma de comunicare, ca forma de în elegere diferita a spa iului i de transmitere a
unui mesaj, ca forma de explorare a spa iului public. La doua săptămâni după construirea
pavilionului “Locul din Tei” de studioBasar în parteneriat cu Grupul de Ini iativă Civică Lacul
Tei i A.L.P.A.B., au aparut primele forme de graffiti. Aceasta ac iune a starnit un val de reactii
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printre membrii grupului. Prima reactie a fost trimiterea unei sesizări către A.L.P.A.B. privind
ineficien ă agentilor de paza din parc (o problema constanta i des men ionata de locuitorii
cartierului).
“Am trimis deja o reclamatie insotita de poze la office@alpab.ro. Firma de paza se face vinovata
de neglijen a în serviciu, asa ca am cerut sanctionarea ei. De asemenea, conform regulamentului
de func ionare, ALPAB se ocupa de intretinerea iărepararea construc iilor iăstructurilor de pe
domeniulălor.”
Administra ia parcului si-a asumat vopsirea pavilionului, în timp ce alti membri ai grupului au venit
cu un alt tip de abordare. Au inteles ca “mazgaleala tinerilor” este o “chestiune de cultura”, i ca ar fi
constructiv Dacă ar putea organiza un curs de graffiti cu un “grafer adevarat”- care sa le explice ce
inseamna graffiti, “careăesteămesajulăluiăsocial iăceălucruriăfrumoaseăseăpotărealizaăcuăel”. În completare,
s-au gandit sa ceara administratorilor parcului un spa iu special pentru graffiti în baza hotărârii Consiliului
General al Municipiului Bucure ti privind “reglementarea grafitii în ora ul Bucure ti”.
Alături de graffiti, au fost aduse în discu ie activită ile de petrecere a timpului liber de pe
marginea Lacului Tei – practicarea înotului i plaja “e sufocant vara, iă pentru ca nuă exist un strand
unde sa mergem, asa cum existau odata în cartier, mergem în parcul Tei. Înotam iăfacem plaja”. Alte
spa ii de interac iune pentru oamenii din cartier sunt bisericile (curtea bisericii).”ăBisericaădin cartier –
Sfanta Treime – organizeaz în fiecare duminica ceaiuri – pentru credinciosi. Au câteva banci
amenajate. Duminica dup ă slujba.ă Aă luată amploare.ă Suntă maiă multeă bisericiă undeă seă intamplaă asta.”.ă
Aducem în discu ie i activită ile non formale desfă urate de oamenii cartierului în spa iul public.
“ăȚaăcoltulăstr zii pe Turnatorilor sunt ni teăfete tinere, sunt iăunele mai în varsta, care se simt
ca la ele acasa – ies în halat de baie. Stau de vorba pe ni teăscaunele, chiar în strada. E foarte
misto. ”
În urma unei cercetari desfă urate de Asocia ia Komunitas în cartierului Tei (2014) a rezultat, ca
ceea ce i-ar determina pe oameni sa î i petreaca mai mult timp afară, în cartier ar fi : organizarea de
evenimente în spa iul public (56%), organizarea unor spa ii de întâlnire i socializare (56%), amenajarea
de spa ii de joacă pentru copii (49%). Iar când vine voba de evenimente, cele culturale sunt de interes
pentru locuitorii cartierului Tei. 83% î i doresc organizarea unei piese de teatru în aer liber, în timp ce
66% dintre persoanele intervievate î i doresc organizarea unor expozi ii care sa documenteze istoria
cartierului. Alte evenimente dorite de comunitate sunt organizarea unor ateliere de lucru pentru copii
(66%), organizarea unor expozi ii de fotografie (64%). Datele culese confirma faptul ca oamenii care
locuiesc în cartier, pe lângă rezolvarea problemelor cu care se confrunta î i doresc i organizarea unor
evenimente cu caracter comunitar/cultural. (“Normal ca as vrea sa fie mai viu cartierul. Seara când vin
acasa de la birou sa stiu ca pot sa cobor din scar blocului, sa fac cativa pasi iăpot face ceva, sa particip
la ceva, sa se intample ceva iăpe strada mea. Stiti, dup ăo zi de munca, nu prea î iămai vine sa mergi
pân ăîn centru iăinapoi acasa”).
Consultare - Cafenea Publică
Grupul de ini iativă civică Lacul Tei împreună cu CeRe (Centrul de Resurse pentru participare
publică) a organizat cafeneaua publică în data de 3 noiembrie, ora 19.00 la Circus Pub (unul dintre
pu inele baruri din cartier). Evenimentul a durat aproximativ 2 ore i 30 de minute, i au participat în jur
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de 45 de oameni (membri din grup i locuitori ai cartierului). Cum am men ionat mai devreme, formatul
consultării a fost acela a unei cafenele publice. Oamenii prezenti la eveniment s-au asezat la cele patru
mese Alături de facilitatorii care au moderat discu iile în jurul celor 4 subiecte: ziarul de cartier “Foaia de
Tei”(Noi avem o revista, cum o putem îmbun t i?), “Problemele din cartier”, “Timp Liber i Evenimente
Culturale”, “Pavilion Lacul Tei” (Ce activit i sa desf uram acolo?). Pentru fiecare subiect participan ii
au avut la dispozitie 20 de minute sa raspunda. după 20 de minute, facilitatorii schimbau mesele între ei,
i abordau subiectele Alături de noi responden i. La începutul evenimentului, liderii Grupului au facut o
scurta introducere în istoria grupului, au strâns listele de prezenta i au invitat oamenii din cartier sa ia
parte la ac iunile viitoare ale grupului. Trebuie precizat ca gasirea unei locatii pentru desfă urarea
procesului consultativ a fost o provocare. Desi în cartier exista coli i licee care au sali de festivitati,
acestea nu sunt foarte deschise pentru astfel de ini iative i rareori se intampla sa puna la dispozitia
cetă enilor spa iile gratis.
a. Probleme în cartierul Tei
În cadrul consultărilor, înainte de orice a fost necesar sa ascultam problemele cu care se confrunta
lumea în cartier. Rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetă enii în spa iul public poate duce la o
accesibilizare a zonei i implicit cre te potentialul pentru desfă urarea de activită i recreative, educative i
culturale. În continuare men ionăm din problemele formulate de cetă eni în cadrul interviurilor i la
consultare.






Lipsa unor posibilită i pentru colectarea selectivă a de eurilor.
Cură enie deficitară făcuta de A.D.P. În sector: gunoaiele nu se ridică, sunt de euri pe străzi,
co urile de gunoi nu se golesc la timp.
Prezen a scăzută a Poli iei Locale pe stradă.
Restaurantul Balbec: cred ei că nu are autoriza ii, face foarte multă gălăgie i gunoi.
Lipsa locurilor de parcare

“Silozuri de ma ini. Lacul Tei are nevoie de locuri de parcare. Odata ce scapam de ma inile de pe
trotuare, o sa vedem cartierul. Momentan vedem parcarea. Sufoca artera principala. Blv Lacul Tei
are ma ini parcate, iăde o parte iăde cealalta a bulevardului. Uneori double parked. Spa iul public
blocat de ma ini.”










Terasa ISSA – foarte zgomotoasă
Lipsa locurilor de parcare pentru biciclete – în special la gurile de metrou
Aglomerare i gălăgie pe langă casele de pariuri
Lipsa pistelor pentru biciclete
Nereplantarea arborilor în locul celor tăia i conform legii (care cere să fie planta i 6 în locului
unui arbore taiat)
Mul i câini comunitari care poposesc pe o proprietate privată, dar lăsată în paragină i părăsită, în
spatele restaurantului Balbec
Câini cu stăpân care merg prin parc fără botni ă i sunt lăsa i liberi
Număr scăzut de tramvaie pe liniile 36, 16 i 5 – duce la întârzieri mari i la un transport în
comun deficitar
Lipsa deszăpezirilor pe strădu e
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Temperatura scăzută a apei calde (B. Lacul Tei nr. 65)
Toaletele publice nu sunt func ionale
Lipsa spa iilor de joacă pentru adul i
Tăierea abuzivă a copacilor i neplantarea altora în loc
Lipsa limitatoarelor de viteză pe bulevard
Trotuarele sunt blocate de ma ini parcate neregulamentar
Porumbeii creează mizerie
Nu există rampe pentru persoane cu dizabilită i la intrările în blocuri.
Există îndoieli asupra materialului folosit la reabilitările blorurilor. Este acesta inflamabil?

În afară de problemele reiesite în cadrul evenimentului de la Circus Pub, cetă enii din grup au
realizat o consultare online pe pagina de facebook a grupului i trimitand un newsletter la baza de 400
de contacte din cartier pentru a strânge mai multe probleme din cartier. Va prezentam mai jos cele
reiesite în urma acestei consultări online:
Cură enia în parcuri i în cartier;
Tomberoane insuficiente pentru reciclare:
Stare spa ii publice în cartier i probleme trafic:
Reabilitarea termica – proces care este foarte complicat i de durata;
Cetă enii din cartier nu se simt în siguran a – care este rolul poli iei comunitare?
Linistea publică- restaurante i localuri ce deranjeaza după ora 22.00 - cazinouri, shaormerii.
Lipsa locurilor de parcare.
Suplimentare linii de transport în comun.
Problematica îndepărtării zăpezii i a ghe ii de pe străzi i trotuare, care include următoarele
aspecte: măsurile luate pentru executarea acestor operă iuni i modul în care se face controlul lor
de primar i de aparatul din subordine.
10. Intensificarea controalelor la coli în ceea ce prive te consumul i vânzarea de droguri. Realizarea
de ac iuni preventive i de educa ie a elevilor referitoare la efectele negative ale consumului de
droguri.
11. Lipsa locuri joacă copii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b. Ziarul de cartier “Foaia de Tei”.
Ideea de a avea un ziar a pornit de la dorin a grupului de a edita o foaie informativa de cartier care
sa contina informa ii despre activitatea grupului, despre membrii grupului i ai comunită ii, despre
istoricul cartierului i mai ales despre subiectele relevante cauzelor pe care le sustin. după multe pregătiri,
după formarea unei echipe de redactie i după documentarea cu atentie a subiectelor, au reu it sa scoata
primul numar al ziarului “Foaia de Tei” pe 9 mai în cadrul evenimentului “Hai în parc!”, numar care a
fost distribuit oamenilor din cartier.
De atunci i până acum au mai reu it sa scoata 4 numere, tirajul revistei ajungand la un numar de
600 de exemplare (per edi ie). Au fost abordatate problemele “fierbinti” ale cartierului- anularea hotărârii
HCGMB 155/2011, mijloacele de transport în comun, scaderea nivelului apei din lac; au fost prezentate
organizatiile care desfă oară proiecte în cartier (Komunitas i studioBasar); au fost luate interviuri
autorită ilor (AL.P.A.B.) i cercetatorilor de la Facultatea de Hidrotehnica; au fost prezentate minutele
întâlnirilor cu alesii locali i nu în ultimul rand informa ii despre istoria i traditiile din Lacul Tei.
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Membrii comitetului de redactie au inteles ca Foaia de Tei are potentialul sa aducă oameni noi în cadrul
grupului care vin cu propuneri noi, idei noi. “Noi ne-am adunat aici în jurul Parcului Circului, dar iă
celelalte zone trebuiesc explorate iăvazut cum putem activ sim ul civic al cet enilor“.ăMai mult decat
atat, revista a atras în grup oamenii din cartier care erau interesa i mai degraba de partea creativa. “oameni
care nu au chef sa mearga la prim rie, în audien a, sa rezolve probleme concrete, dar care vor sa se
implice în lucruri mai dragute. Eu am venit în cadrul grupului special sa lucrez pentru revista”.
În cadrul cafenelei, am vrut sa vedem cum percep oamenii din cartier acest ziar, ce modificari i-ar
aduce i cum l-ar distribui mai bine.
Continut:
 existenta unei pagini a elevilor în colaborare cu colile din cartier; (“Sa ii implicam iăpe liceeni,
elevi în povestea cu revista. Sa faca o mica ancheta, o analiza, sau sa faca desene.”)
 sectiunea de glume i jocuri;
 rubrica “Ce se intampla cu banii contribuabililor?”;
 articole scrise de locuitorii cartierului – apel la scriere de articole - istorii personale; istoria
locurilor din cartier “Un call de articole – un newsletter trimis din partea redactiei - într-o luna
lansam numarul 6 al Foii de Tei, asteptam articole pe urm toareleăsubiecte”).
“Euă asă scrieă ună articol despre o cofetarie, care face ni teă prajituri excelente. Spre Doamna
Ghica, de la Palatul Ghica. E foarte pu in promovata coal de muzica - de arte (vis a vis de
coala 31) – în spate la Domino. As scrie iădespreăea.ă”
 lista de adrese/contacte utile din cartier (ex. Instalator, croitor, zugrav)
“Troc de skill-uri, aptitudini. Electricianul care sta la scar Y. Sa creezi o retea prin care lumea
sa stie la cine sa apeleze. Sa nu mai fie nevoie sa apelezi la instalatorul din Drumul Taberei. Sa
implementezi pe site o sectiune cu meseriasi, profesionisti din cartier, resurse din cartier. Cu oamenii
care nu sunt inregistrati.










mica publicitate de cartier
rubrica de sugestii (ce articole ar dori cetă enii)
rubrica cu evenimente viitoare, ac iuni, demersuri
continut articole: despre beneficiile civismului i despre cum cetă enii din cartier se pot implica
apel la locuitori: ”Grupul are nevoie de…..”
rubrica “Cititorul intreaba, autorită ile raspund”
harti tematice
rubrica studentilor din cartier
arhiva fotografiilor din cartier – “sa facem un call pentru oamenii care fotografiaza prin cartier”.

“Revistaă caă oă emblemaă aă cartierului.ă Amă vazut-o doar din punctual de vedere a necesitatilor.
Oamenii incantati de articolele stiati ca. Nu vrei doar probleme, vrei sa promovezi iăactivit i din
cartier. Vrem sa luam iăpulsulăcartierului.”
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“ă Foaiaă deă Teiă - Dimensiunea ei civic iă apoi cea cultural . Dac ziarul ar ajunge la mai multa
lume, am constata ca în cartier exista unii oameni carora le place sa scrie pove ti, pentru copii sau
pentru oameni mari, sau pot scrie poezii. Poate sa apara într-un ziar de cartier. Ramane de baza
dimensiunea asta civic iăeducativa. Articole legate de ce se intampla în relatia cu autorit ile, ce se
intampla cu parcul, sa ii invete pe oameni cum sa recicleze, articole de sanatate. Sa ajunga la mai
multa lume. Lumea nu e foarte deschisa. Nu esti foarte atent la ce se intampla civic. Te intereseaza
doar ce se intampla la tine în ograda. Lifestyle, pove ti de cartier – pove ti de la oameni în varsta din
cartier, chiar iăistoria recenta a cartierului. Experienta de via a ale oamenilor. pân ăla urma Dac
ar veni mul iăoameniăcareăsaăscrie,ăaiăalegeăceăarăfiămaiăinteresant.”ă
În ceea ce priveste distribuirea revistei, oamenii î i doresc ca acest lucru sa se intample atat:


online (prin intermediul facebook- pagina Grupului, pagina Parcul Circului din Bucure ti, pagina
Lacul Tei (CARTIER), grupul de Facebook coala 31, email – sistem de abonare email, blog i
de asemenea au men ionat de posibilitatea de a avea un site dedicate pentru revista Foaia de Tei).
“Ună siteă ală revistei,ă undeă saă public m toate articolele, iar pe cele mai bune le public m în
versiunea printata. Foaia de Tei ar trebui sa se desprinda de misiunea grupului. Misiunea
grupuluiăeăuna,ăFoaiaădeăTeiăaăalta.”



cat i offline (din om în om, la magazinele Mega Image, chioscuri, la pavilionul Tei, automat de
ziar cu suma modica pentru a o primi, Foaia de Tei lipita în tramvai, Foaia de Tei la avizier –
discutat cu administratorii de bloc i cu mesajul – “Vrei sa te implicit? Vrei sa scrii i tu?”).

Ce î i mai doresc cetă enii din cartier de la aceasta revista: sa apara de 4-6 ori pe an, datele de
contact sa fie mai vizibile. Membrii din redactie î i doresc ca pe viitor revista sa poate indeplini i
functiile unui instrument de fundraising. Finan area pentru“Foaia de Tei” este un subiect problematic,
intrucat foarte pu ini oameni din grup sunt flexibili la ideea de a strânge bani din comunitate. Mai aducem
în discu ie i câteva minusuri ale revistei men ionate de membrii grupului : logo-ul grupului i de
asemenea partea de grafica. (“Inca nu avem un grafician special dedicat pentru revista. Avem partea de
corectura,ăavemăparteaădeăDTP,ăneămaiătrebuieăgraficianul…”)
“ăDe ce nu ilustram Foaia de Tei cu desene facute de elevii de la coala 31. Sa facem un eveniment
în parc cu copii - sa deseneze, i dup ăaceea folosim desenele iăilustram desenele în Foaia de Tei.ă iă
uite asa putem sa subliniem contributia comunit ii la Foaia de Tei. ”
c. Pavilion Lacul Tei” (Ce activități sa desfă uram acolo?).
Cetă enii din cartier împreună cu arhitectii de la studioBasar au lucrat la un proiect comun pentru
activarea unui spa iu din cartier. Procesul a fost de lunga durata, i a presupus în prima faza consolidarea
relatiilor dintre membrii grupului i studioBasar. Pentru a pregăti interventia din cartierul Tei, studioBasar
a organizat un atelier de idei, unde au fost invitati membrii grupului sa gandeasca un spa iu care sa
raspunda nevoilor cetă enilor din cartier. În urma procesului au rezultat doua amplasamente în Parcul
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Circului i au fost create doua propuneri de amenajare spatiala: “Amfiteatrul” i “Pavilionul”. Pasul
următor a fost consultarea oamenilor din cartier cu privire la aceste doua propuneri. Cetă enii au fost
rugati sa aleaga propunerea care li se pare cea mai potrivita pentru Parcul Circului i de asemenea sa
spună ce activită i si-ar dori sa se intample în acest spa iu. Oamenii resimt lipsa evenimentelor culturale
din cartier. Următorul pas a fost întâlnirea cu A.L.P.A.B., unde în baza feedback-ului strâns de la cetă eni
i avand în vedere restrictiile impuse de cadrul legal, s-a luat hotărârea ca în Parcul Circului sa se
construiasc Pavilionul – amplasat pe platforma betonata de lângă parc. La sfâr itul lunii octombrie,
Pavilionul a fost amplasat i inaugurat. Spa iul este dotat cu un Panou Info – fereastra de comunicare a
Grupului din Parcul Circului.
“țieă„pavilonul”ămiăseăpareăunălucruăfoarteăbun,ăchiarădac ăînc ănuăeăacoperit,ăeăoărealizare,ă
oameniiăv dăc ăseăfaceăcevaăfrumos,ă iăvineădin partea vecinilor lor,ănuăaăautorit ilor.ăDup ăcumă
maiăspuneaăcinevaăloculăacelaăparc ăs-aădeschis,ăeămaiămultăspa iuădeăstat,ăparc ăî iăplaceămaiă
multăs ăteăa ezi.”
Odata deschis locuitorilor din cartier, am vrut sa vedem ce activită i si-ar dori oamenii din cartier
sa se desfasoare în acest spa iu i cu ce alte dotari ar putea fi prevazut spa iul. În cadrul cafenelei publice
am intrebat oamenii i am aflat următoarele:



Loc de socializare/cunoa tere vecini
Fiecare î i aduce pasiunea în pavilion (ex: câini, flori, colectii)

“ă Oameniiă careă colectioneazaă diferiteă obiecte iă care sa le prezinte la pavilion. Absolute orice:
servetele, sacose, tirbusoane, colectionarii de cutii de chibrite. O strigare – esti colectionar?
Colectionezi ceva? Vino iăarata-neăcolectiaăta!ă“





Spectacole copii (1 iunie, poezii, cantece)
Picnic cu vecinii (1 data pe săptămâna/2-3 ori pe luna)
WI-FI
Implementarea unei biblioteci mobile (achizitionarea unui numar de carti- oamenii iau cu
imprumut carti; de asemenea va fi un punct de colectare a cartilor în cartier)/ 2 carucioare cu
carti.

“Saădamăsfara’n în tara. Sa aduci o carte pe care nu o mai vrei, o carte frumoasa. Schimb de carti,
ori o tombola. Un picnic, în spatele pavilionului sa fie o pajiste unde oamenii sa se aseze iă sa
citeasca. Oamenii sa vina sa ia o carte iăsaăciteasca.”
 Introducerea unei platforme digitala cu touch screen.
 În cadrul pavilionului Grupul de Ini iativă sa invete cetă enii cum sa faca sesizări/reclamatii
 Cutie Postala Grup/ Platforma pentru contacte.
 Spa iu de întâlnire pentru Grupul de ini iativă Civică Lacul Tei; întâlniri cu locuitorii din cartier,
dar i întâlniri cu administra ia publică locală (“întâlniri prietenoase cu alesii noastre”).
“ți-ar placea tare mult ca foi orul sa fie liantul, punctul de lucru, punctul unde comunitatea se
implica. Mi-ar placea sa implicam persoane din comunitate – sa predea cursuri cu ceea ce stiu ei
mai bine – sa ne ajute pe noi sa desf uram ni teăateliereăconcrete.”
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 Pavilionul ar putea fi marit i acoperit.
 În cadrul pavilionului inceperea unor campanii de strângere de fonduri pentru diverse ac iuni ale
grupului dar i pentru sus inerea unor cauze sociale. (ex: – dans, ikebana, face painting, ateliere
desen sustinute i de cei din cartier.
 Spa iu pentru lansarea revistei “Foaia de Tei”.
 Grupul ar putea incheia parteneriate cu diverse institu ii, coli din cartier pentru a desfă ura
diverse activită i în cadrul pavilionului.
 Seri de cantat la chitara (viora, nai, tobe), i eventual după sa explice i cum – sa predea. Sa cante
i sa explice. Audien a: orice varsta.
 Ateliere – sculptat în lemn, ateliere de lut – s-au facut la Muzeul Taranului Roman.
 Cu Poli ia, anumite activită i – cursuri de legislatie, de auto aparare, cum sa sesizati anumite
lucruri care nu ar trebui sa se intample în ora .
 Grupul a început sa acceseze fonduri care finanteaza cetă eni care sunt preocupati de organizarea
unor evenimente prietenoase în comunitate. Pavilionul ar putea fi centrul pentru organizarea unor
astfel de evenimente.
 Coltul vorbitorului – fiecare spune ce vrea – subiect liber la alegere. – “Microfon liber” –
portavoce – fiecare spune ce probleme are.
 Cetă enii î i doresc punerea în scena a piesei de Teatru “4m2” în aer liber, chiar în locul unde
este pavilionul.
 Anuntare comunită ii despre victoriile grupului – informari i consultări în cadrul pavilionului.
 Organizarea unei zile de informare în cartier pe diverse teme; informat comunitatea despre
ac iunile i activită ile, evenimentele grupului. (educatie civică, schimbari legislative)
 Un pavilion similar în Parcul Tei.
 Organizarea unor săptămâni tematice
 Evenimente distractive pentru copii – baloane, jonglerii, divertisment de buna calitate. Jocuri –
board games, mima cu tematica civică, imitat politicieni.
 Alte ateliere care pot fi organizate: advocacy, lucru manual, naratologie, prim-ajutor, pictură pe
unghii fata, bricolaj, foto.
 Yard sale la pavilion i cu degustare de prajituri “Prajitura Maica Domnului”, “Prajitura Opanez”.
d.

“Timp Liber i Evenimente Culturale”

A fost extrem de important în cadrul acestor consultări sa aflăm cum î i petrec oamenii timpul
liber în cartier, în ce activită i culturale se angajeaza i de asemenea ce si-ar dori sa se intample în Tei. Un
prim lucru pe care l-am aflat este ca oamenii muncesc din ce în ce mai mult i prefera ca timpul liber liber
rămas sa si-l petreaca în cartier. “Oameniiă suntă preaă ocupatiă caă saă ajunga seara la piese de teatru în
centru – e prea departe centrul atunci când esti obosit. Ideea de centru suprasaturata – oamenii se
rapoarteazaălaăcartierăacum.” Un alt aspect care a reiesit în urma consultărilor este acela legat de faptul
ca cetă enii nu vor sa mai fie doar simpli consumatori de cultura, “oaspeti ii evenimentelor organizate de
prim rii”.ăVor sa se implice în productie, vor sa fie parteneri. În cele ce urmeaza vom relata din ideile pe
care le au.
Majoritatea cetă enilor folosesc timpul liber pentru plimbări în parcul Circului, dar nu numai.
Câ iva merg i în alte parcuri, mai ales pensionarii care au nepo i. Al ii merg în parcul Lacul Tei, tot
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pentru plimbări în aer liber. Mai sunt apreciate, tot de persoanele mai în vârstă, aparatele de fitness din
parcuri. Oamenii recunosc că ˝înăliniiămari,ăst măînăcartier.˝ Cei tineri se plimbă rar prin parcul Circului
i î i petrec timpul liber din timpul săptămânii acasă. În parc, citesc sau fac sport.
Toate celelalte activită i culturale, film, teatru, concerte etc. sunt inexistente în cartier pentru
cetă enii consulta i i sunt mai degraba asociate cu centrul ora ului. ˝Nuă exist ă cinema,ă nuă eă sal ă deă
concerte,ăniciăm carăcuăbani.˝ “Existau cinematografele astea de cartier – cred ca este important sa ai un
cinema, o sala de spectacol, un loc de întâlnire – caminele culturale.” Legătura cartierului Tei cu centrul
este destul de proastă, aceasta fiind unul dintre obstacole, inclusiv pentru accesul la evenimente culturale.
Ca o concluzie generală, se poate spune că cetă enii consulta i î i petrec timpul liber în cartier plimbânduse sau făcând sport în parc i merg la evenimente culturale, unii chiar săptămânal, în afară cartierului.
Este limpede că infrastructura culturală lipse te din cartier. Au mai fost evenimente prin parcul
Circului, dar nimic permanent sau recurent. A fost i un revelion la Circ de care oamenii î i amintesc.
Circul Globus – în mod ciudat, niciun cetă ean nu a men ionat Circul în contextul spa iilor culturale.
Oamenii nu merg la circ. Majoritatea sunt împotriva folosirii animalelor în circuri dar apreciază numerele
de acroba ie.
Lipsurile resim ite de cetă eni sunt legate atât de infrastructura culturală: spa ii de întâlnire, săli
de spectacole, cinematografe, teatre, etc. dar i de programe culturale. Nu există practic evenimente
artistice în cartier.
Evenimentele culturale existente se rezumă la spectacole de circ, câteva concerte ocazionale i un
spectacol cu ocazia revelionului în clădirea Circului despre care un cetă ean spune ˝c ăs-aăsim ităspiritul
deă comunitate.[…]ă Aă maiă fostă ună spectacolă deă teatruă laă liceulă Traian,ă careă ar t ă problemeleă din
cartiereleăbucure tene,ăproblemeălaăfelăcaăaleănoastre.”
În ceea ce prive te programe/evenimente culturale în cartier printre dorin ele cetă enilor
consulta i se numără:


Pentru oameni în vârstă: programe de cinematecă – filme vechi, clubul seniorilor cu jocuri de
socializare, forumuri/sesiuni de discu ii/conferin e pe diverse teme; un radio local cu cântece
vechi. Î i mai doresc programe de dans pentru nepo i, chiar spectacole de modă.



Cei tineri î i doresc, pe lângă săli de spectacole, cinematograf, etc. un spa iu în cartier care să fie
deschis cererilor i ideilor celor din cartier. Î i doresc să organizeze ˝jocuri de trivia – l-a face
chiar eu! […] cântări la chitară – să po i să mergi acolo, chiar i fără să fie un eveniment˝. Un târg
anual de dona ii pentru diverse cauze sau un talcioc. Cursuri/ ateliere sau concursuri de design
contemporan, artizanat. Spa ii de expozi ie pentru arti tii cartierului.



Locuri unde s-ar putea ine evenimente culturale ar fi: liceele din cartier, în special Traian, care
are 2 săli de sport, care se pot transforma în săli de spectacol. Se mai poate implica coală de
Muzică i arte Plastice nr.4, care nu are săli de spectacol.
O idee, pentru a ine oamenii din cartier informa i despre evenimentele culturale din centrul
Bucur tiului, este de a face ni te panouri informative în parc i în sta iile de autobuz. În parc ar fi
bine să fie unul interactiv – un televizor mare.
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S-au men ionat Moara lui Assan, care trebuie pusă în valoare. Centrala termică de pe strada
Aramei ar putea fi renovata i folosită ca spa iu pentru evenimente culturale, dar i pentru
întâlnirile grupului de ini iativă i pentru oricine vrea să facă ceva pentru comunitate.
Oamenii cred că Circul de Stat Globus ar putea ceda o cameră pentru un asemenea centru cultural
sau comunitar i în felul acesta ar avea numai de câ tigat.
Concerte de muzică clasică în parcuri.

Activită ile propuse de cetă eni pentru activarea culturală a cartierului se leaga desigur de
elementele reprezentative din comunitate, elemente specifice pentru fiecare locuitor. Dar nu numai. Au
fost aduse în discu ie resursele umane ale cartierului, pove tile de cartier, i faptul ca identitatea unui
cartier o poate fi surprinsa prin prisma oamenilor care locuiesc în acel cartier. Cum poti surprinde brandul cartierului Tei?
Identitatea cartierului o poti explora cu success iar activită ile le poti desfă ura Dacă ai spa ii
disponibile(exterior sau interior). Oamenii în eleg ca exista o relatie de cauzalitate strânsa între
oportunită ile de petrecere a timpului liber i zonele cu potential de activare. În eleg ca existenta unui loc
amenajat, “cu bancute, scaune, co ăde gunoi, ni teămana Maicii Domnului iăunăbec” ar atrage oamenii
spre interac iune. i î i doresc astfel de interac iune, î i doresc sa stea mai mult de vorba cu vecinii.
Cetă enii î i doresc sa aiba acces la un spa iu/spa ii (ex. Fostele hale industriale) unde pot sa
desfasoare activită i culturale, educative, civice, comunitare. Î i doresc un centru comunitar, unde
împreună cu stakeholderii din cartier sa initieze proiecte pentru comunitate. (“Se poate cointeresa
Domino-ul sa faca ceva – sa expuna din lucr rile facute de copii de acolo. Sa faca grafitii pe peretii de
acolo (ca au peretii goi). Dar mi se par iluzorii, tine de dispobilitatea oamenilor de a face lucrurile
astea”)ă
De asemenea vor sa cunoască mai indeaproape cartierul lor, atât prin conectarea la istoric (pove ti
oameni, fotografii vechi) dar i prin luarea cartierului la pas (inclusiv vizite în clădirile simbol din cartierMoara lui Assan, ISPE, EuroTower, Uzinele URAC, etc.). Vor sa readucă la via a fostele spa ii din cartier
unde î i petreceau timpul liber în tinerete- malurile lacului Tei (“Strand – era strand. Era iăun vapora
care te ducea de colo colo. Un potential foarte mare. ”). Cei tineri sunt foarte interesa i de graffiti i street
art. Vor culoare în cartierul cenusiu, vor poezie, vor sa documenteze prin filme documentare specificul
cartierului. Vor sa organizeze trasee turistice prin cartier i sa prezinte vizitatorilor micile secrete ale
cartierului. Sunt interesa i de asemenea de organizarea activită ilor pentru un “corp iăoăminteăsanatoasa”ă
– marcarea unor trasee de alergat prin cartier, exercitii fizice, gimastica “sa ii mai sco i pe oameni dinăfa a
televizorului”.




“ E un loc pe care îl ador. Maica Domnului colt cu Reinvirea. Este un gratar ca pe vremuri, e un
mic pe gratar, e cineva acolo care bea o bere (aproape de statia de tramvai). Noi ne gandim la
produse culturale”
Valorificarea unor clădiri industriale – fosta fabrica Flotiru(langa Administra ia Financiara pe
dreapta) i spre Luigi Galvani – clădiri care ar putea fi folosite. M-ar deranja foarte tare sa fie
folosite doar pentru construc ia unor clădiri. Hala RATB.
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Tramvaiul 16 – foarte reprezentativ pentru cartierul Tei. În fiecare dimineata statia este arhiplina,
foarte, foarte multa lume. Tramvaiele 16, 36 sunt ale noastre din cartier. Poti sa pui poezii pe
tramvai, pe manerele din tramvai – chiar i pe autobuz (treaba asta au facut-o unii din Chisinau).
Sau o poveste mica cu cartierul pusa pe maner.



Sa facem o harta online a cartierului. Cu toate pove tile – shaormistul din coltul străzii, cu
oameni care au afaceri micute în cartier; apoi povestea colii (cu directoarea, cati copii sunt, etc.),
povestea terasei asteia unde vin i mananca toti studentii de la construc ii. Oamenii sunt cei care
fac diferenta când vine vorba de asemănările i deosebirile dintre cartiere.



Harti emotionale – oamenii sa deseneze pe o harta a cartierului locurile dragi, (harta mare cu
multe locuri speciale pentru oameni diferiti – cartierul sa capete sens) – semnalarea locurilor
dragi. Locurile dragi din cartier – parcul Circului, coala 31, terasa Refugiu, Biserica Sfanta
Treime, Mora lui Assan, străzile care duc la Domino i la Parcul Circului (strădu ele cu casute).
Ar fi interesant sa aflăm povestea din spatele denumirii străzilor.



Muzeu al Cartierului – muzeu al oamenilor, muzeul virtual al cartierului – harta interactivă a
cartierului unde sa fie semnalizare toate pove tile oamenilor, a firmelor i a locurilor din cartier.
Eu stiu ca au dat faliment toate afacerile care au stat la parterul blocului unde locuiesc. Memoria
cartierului – cum se schimba locurile din cartier – cum în locul alimentarei, se construieste o
banca, o farmacie.



Pentru mine cartierul Tei este legat în primul rand de descoperirile arheologice. Imi pare rau ca
nu există un muzeu cu descoperirile Cultura Tei. Poate pe malul lacului Tei doua case în stilul
celor construite atunci, ni te ateliere cu activită ile de atunci, poate un om sa î i povesteasca
despre cum era atunci. Un tutorial cum sa î i construiesti o casa singur de la 0. Cum sa faci lut,
un cuptor, aprinzi focul. Este un loc deosebit, e unul dintre cele mai vechi locuri locuite din
Europa. i e aici în cartier. Poate sa existe un muzeu lângă necropolele din Lacul Tei. E o
investitie mica. Un om platit, i o echipa cum e studioBasar care sa construiasca un edificiu usor,
din caramida lut. Poate un studiu cu cineva de la istorie care sa explice cum aratau casutele
astea.



Sa fie incurajati oamenii din cartier sa faca expozi ii (expozi ie despre frumusetile din cartier,
expozi ie cu interioare din casele oamenilor), sa organizeze spectacole de tango - ai nevoie de un
spa iu unde sa se desfasoare cursurile, oamenii interesa i i un profesor care sa fie platit i după
aia asa un eveniment. Sa organizeze seri de dans, proiec ii de film, corul cartierului (“careăsaă
aibe un concert de Craciun, de colinde – sunt oameni care au voce iănu au ce face acasa, vor sa
socializeze”) . Sa organizeze seri de sport în cartier (“Un pasionat de sport da un call – bai
miercuri seara ne vedem.”). Sa organizeze în parteneriat cu localurile din cartier, teatru de
improvizatie i stand-up comedy.



Cur ile din spatele blocurilor – mici restaurante, mici afaceri de familie – un restaurant, doua
ciorbe pe zi. Sa vina oamenii din cartier sa manance acolo, sa bea un pahar sa stea de vorba. Sa
interactionezi cu proprietarul.
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Amenajare spa ii. – din hartie, care sa dea culoare cartierului. Vazusem o strada pe undeva prin
Spania, unde ca pe o panza de paianjen erau agatate umbrele colorate. Sa te uiti în sus i sa fie
colorat i sa te uiti în jos i sa fie colorat. Desene – care sa sugereze dinamica i fluiditate.
Luminite, în spa ii unde nu te astepti. Interac iunea cu mediul inconjurator – sa faca lumea sa fie
mai atenta la lucrurile din jur.
IPSE – mie mi-ar placea sa vizitez clădirea aia. Clădiri care au fost construite func ional, i sa
vina un om care sa pregateasca un tur. Vino sa vezi cum arata ..sa fie o lista cu 10 clădiri din
cartier. Mergem sa vizitam IPSA, Circul de Stat cu toate dependintele, etc
În Lacul Tei sa pui pove ti din Drumul Taberei i în Favorit sa pui pove ti din Ghencea. Ar fi
frumos de facut workshopuri. Am vazut la festivalul Super, ni te documentare facute de copii
foarte tari. i ma gandesc ca ar putea fi folosit sa vina în cartier. Grupuri de lucruri în cartier. Sa
gaseasca un subiect care li se pare interesant. Ob ii 20 de filme de odata într-o luna. Un calup de 2
ore de filme, care se pot plimba prin cartiere. Depinde de pove ti. Dacă sunt locale.
Grafitii – poezie de strada – poezie la minut. Sa umplem cartierul cu poezii scrise de oamenii din
cartier. Poezie de Tei. Pe strădu ă care duce la Grădina Icoanei inspre Lahovari. Pe la mijlocul
străzii au mai vopsit un calcan urias. ni te ilustratii. Pe un bloc mare, un calcan, case – ceva cu
statut permanent - un grafitii despre cultura Tei.
Graffiti i cu pictură. – zidul care margineste parcul Circului. ceva care se poate citi din cadenta
pasilor. Cel mai frumos gard de la un parc din Bucure ti. E micut, decent, poti sa îl sari. Are
scopul sa delimiteze parcul, dar nu e o mizerie inalta, cu tepe eventual.
Sus inerea i promovarea de trasee prin cartier.
Sa se desfiinteze Circul i sa infiinteze ceva cultural – nu animale chinuite ci o sala de spectacole.
Un centru Comunitar. Sala de proiec ii de film. 3D Cinema.
Aleea cu Plopi pe unde trecea sina de tren – Strada Vagonului – nu are un regim juridic foarte
clar – este o alee foarte frumosa, mul i tineri care stau pe banci i î i vorbesc, multe cupluri se
intalnesc acolo. Strada comunica bine cu Strada Soltuzului inspre Maica Domnului, adica aproape
de intersec ia de la Invierii.
Intersec ia Lacul Tei cu Doamna Ghica unde este palatul Ghica Tei. O intersec ie mare unde nu
se intampla mare lucru. Capatul lui 36 i o benzinarie. Intersec ie de circula ie, care ar avea un
potential. Un punct de reper i ar putea sa devina amenajat într-un fel i aceasta intersec ie, mai
ales ca la Palatul Doamna Ghica. (important centrul cultural, i cu manifestatii în aceasta zona)
Fosta sina de cale ferata – destul de multe garaje de beton. As vedea aceste garaje folosite ca
spa ii comerciale, expozi ie i Dacă promenade ar fi amenajata într-un mod atrativ (e destul de
intima promenadă) – chiar cu câteva spa ii comerciale, ar reprezenta o atrac ie. O pavare a aleii,
un joc de materiale, arhitectura de spa ii publice. ni te banci care sa iasa din pavaj. Fasii umplute
cu flori care sa se ridice. Un fel de alee unduita i sa aibe ni te buzunare cu banci, cu locuri de
stat. Pomii sa fie pusi în valoare. Banci circulare puse în jurul lor. Intrarile marcate. Mobilier
urban interesant la intrarea în acest ax, care sa atraga oamenii aici.
Centru Comunitar în cartierul Tei
“Pe Lizeanu era iarasi, era cinematograful iăateneul Tei, care a fost înfiin at chiar dup ă
razboi. Era obisnuinta asta de a se crea la nivelul cartierului aceste mici centre culturale iă
comerciale care dup ă revolutie au disparut. Toate micile afaceri de cartier au fost mutate în
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mall-uri iăacum ca sa mergi undeva sa vezi un film trebuie sa te duci în mall. În cartier nu ai
nimic la dispoztie. Singurul mijloc de distractie în cartier este iesitul în parc.ă iătocmai de asta
sunt parcurile atât de pline.ă iăTei-ul iăParcul Circului sunt foarte, foarte pline. Eu nu vad alta
modalitate de a petrece timpul liber decat în parc. Sau plimbandu-te prin acest mic centru
comercial pe care l-au facut la Domino.ă iăcartierul e destul de mare. Înainte era clar un cartier
industrial. Aici era fabrica de prosoape Flotirex, fabrica de paine Dâmbovi a. Ar fi foarte
interesant de refacut aceste mici zone culturale iăcomerciale în cartier.ă iăcred ca ar fi bine. Ca
ar fi lume care nu s-ar mai duce în mall sa vada filme. Chiar tot felul de evenimente culturale
cum ar fi piesa de teatru 4m2 – facuta dup ăactivitatea grupurilor de ini iativ civic . Eu cred ca
ar atrage mul iăoameni.”
În urma acestui proces de consultare, cetă enii din Grupul Lacul Tei i membrii comunită ii Tei
au con tientizat mai bine nevoia de a avea un centru comunitar în cartier. În acest sens în parteneriat cu
Asocia ia Basar, A.L.P.A.B. (administratorul Parcului Circului) i Arcub (partener cultural strategic) au
aplicat la fondurile Urbaniada (ING) pentru construirea i activarea unui centru comunitar în Tei.
Proiectul are 2 componente: construc ia propriu-zisă a centrului şi programul de activităţi. Arhitectii se
vor ocupa de construc ia propriu zisa a spa iului în timp ce cetă enii se vor ocupa de programul de
activită i culturale i comunitare, fiind sustinuti în acest sens de ARCUB. O buna parte din activită ile
culturale déjà men ionate în acest raport, ar putea fi desfă urate în acest viitor spa iu (desigur doar cu
conditia ca proiectul sa fie finantat).
Redăm mai jos din feedback-ul primit de la cetă eni privind infiintarea acestui centru comunitar în
cartierul Tei.


“Euăcredăcaăesteămaiămult decât oportun sa aplicam la acest fond. Am putea avea un spa iu al
nostru unde sa depozitam biblioteca, unde sa ne întâlnim în grupuri de lucru (pentru a evita
edin eleămariăpentruăchestiuniăparticulare)ă iăundeăsaăorganiz m evenimentele pe care le dorim
- cursuri,ăateliereădeălucruăcuăcopiiă iăadul i. Mai mult decât atât, amăputeaădezvoltaă iăcolabor riă
cu alte institu ii din jur - colile pentru cursul de desen de exemplu, mici concerte ale colii de
muzica. E un pas mare darănaturalăînădezvoltareaănoastr ăcaăgrup.”



“ăEuăsuntădeăacordăsaăaplicamăptăproiectulăacesta. Imi pare o solutie buna pentru momentul în
care ne afl m. “



“Credăcaăesteăoăoportunitateăpentruăevolutiaăgrupului. În cazul în care vom ob ine acordul Alpab
i apoi finan area trebuie sa fim con tienti ca vom avea iăresponsabilit i.ăȚeăvomădiscutaăcând
i dac ăvaăfiăcazulă.În concluzie, din punctulămeuădeăvedereăaplic m!”ă



“Eă ună pasă necesară pentruă grupulă nostru.ă iă speră caă pân ă laă urm ă AȚPABă s ă fieă deă acord cu
amplasareaă luiă laă margineaă parcului,ă înă vecin tateaă administra iei.ă Credă c ă ară trebuiă s -i
convingemăc ăeăunălucurăbunăpentruăambeleăp r i,ăc ăn-oăs ăneăb g măpesteătreburileălor iăc ă
putem func iona uniiălâng ăal ii.”



“Siăeuăsuntăincantataădeăposibilitatile care ni se ofer prin acest spa iu, Dac ar exista. Macar
pentru ca am avea un spa iu pentru sedinte/întâlniri pe grupuri de lucru.ă iăpentru ca Dac vom
mai avea evenimente, cum ar fi ziua cartierului, vom avea "recuzita" necesara la indemana, nu
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va mai trebui sa apelam la intermediari pentru bancute, masute, flip-chart etc (plus transportul
aferent). Asta pentru ca pe lâng ăconstruirea spa iului, baietii vor prevedea dotari ale acestuia,
în functie de ce nevoi avem noi ca grup, ceea ce mi se pare o oportunitate faina :).
E drept ca acest spa iu, Dac vom beneficia de el, va presupune i ni teă responsabilitati din
partea noastr . Dar iă Dac am fi avut sa zicem o garsoniera pentru acitivatile grupului (asa
cum cei din Prelungirea Ghencea fac eforturi sa cumpere/inchirieze), tot am fi avut
repsonsabilitati.
Nu e usor sa gasim un loc pentru activit i iăapreciez aceasta oportunitate la fel de mult precum
i faptul ca doamna C. ne-a g zduit pân ăacum,ăatataătimpă:)”


“Credă caă aplicatiaă pentruă acest fond nu este numai necesara, ci iă oportuna. Spa iile semipermanente ofer nu numai oportunitatea unor activit i ale grupului, dar iăposibilitatea de a
gazdui evenimente, de a participa activ la via a cartierului, precum iă de a comtribui la
ameliorarea calit ii vie iiăcomunitare.”



“Siă noiă credem ca un spa iuă înă careă grupulă saă poat ă saă î iă desf oareă activit ileă esteă absolută
necesar iă aplicarea pentru finan area unui astfel de proiect este o oportunitate pe care ar fi
p catăsaăoăratam.
Îns ăsunt câteva lucruri cu privire la administrare iăorganizare pe care trebuie sa le stabilim,
mai devreme sau mai tarziu, foarteă clară cuă parteneriiă no tri.ă Trebuieă saă fimă con tien iă caă ună
asemenea proiect este mult mai amplu decât ceea ce am realizat pân ă acum i pe termen
lung, iar implicarea din parteaămembrilorăgrupuluiătrebuieăsaăfieămaiăconsistent .”ă



“Credăc ăcentrulăcomunitarăesteăoăoportunitateăpeăcareănuătrebuieăs ăoărat m.ăFireşteăc ănimică
nuă vineă gratis,ă aiciă plataă esteă ună mică plusă deă munc ă şiă deă responsabilitate. Oricum, fiind un
proiect-pilot,ănuăavemăceăpierde.ăDac ălucrurileănuămergăcumăneăaştept măşiăcentrulăcomunitară
seă dovedeşteă cevaă deă careă locuitoriiă cartieruluiă nuă auă nevoie,ă loculă vaă disp rea, iă gata. Vom
r mâneăcuăînc ăoăexperienţ ădeăcontactăcuăoamenii.”ă



“Sus in ideea aplicatiei. Cel mai potrivit amplasament pentru centrul comunitar mi se pare la
administratie, care ocupa un spa iu excesiv de mare. ini iativele benefice ale cet enilor trebuie
sa fie sustinute prin toate mijloacele posibile. Administra ia este în slujba lor nu invers.
Sunt iă doua probleme la care sa reflectam: intretinerea spa iului, cum spunea iă Silvia, iă
pastrarea destinatiei lui, care sa nu fie deturnata de cine stie ce interese. Poate ar trebui un
regulamentăminimalăpentruăasta.”

Recomandarea principala este aceea de a citi cu atentie ceea ce î i doresc cetă enii consultati i de
a avea în vedere faptul ca ei sunt principalii utilizatori ai spa iului public din cartier. Proiectele culturale
propuse, Dacă nu sunt în parteneriat cu cetă enii sau grupul din cartierul Tei, atunci este necesar ca
acestea sa porneasca de la nevoile i dorin ele expuse în acest raport. Recomandam evitarea organizarii
evenimentelor de tip “sarma” i implicarea activă a cetă enilor în procesul de productie i distributie de
activită i culturale la nivel de cartier.
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Cartierul Drumul Taberei (Andrei Mihail)
Sumar de idei i nevoi:
- Revitalizarea Cinematografului Favorit ca un centru comunitar multifunc ional
- Desfiin area îngrădirilor din jurul spa iilor verzi, pentru a le redac oamenilor
- Utilizarea spa iului patinoarului ca loc de activită i sportive vara
- Amenajarea serelor din Ghencea ca spa iu verde pentru acea parte a cartierului, care e departe de
parcul Moghioro
- Activită i pentru vârstnici, care să îi stimuleze să iasă din casă i să interac ioneze cu ceilal i
- Ludotecă, adică spa iu de joacă în care părin ii pot lăsa în siguran ă copiii
Prezentare generală
Google Maps delimitează cartierul Drumul Taberei de vecinătă i prin Bulevardul Timi oara –
Strada Valea Oltului – Bulevardul Prelungirea Ghencea – Bulevardul Ghencea – Strada Sergent
Postolache Alexandru – Bulevardul 1 Mai – Strada General Ioan Culcer – Drumul Sării. În lipsa unei
identificări teritoriale oficiale (în Bucure ti cartierele nu există decât în percep iile locuitorilor ora ului),
voi folosi această delimitare care conincide, în mare, cu cea produsă de locuitorii cartierului consulta i în
cercetare. Pentru reziden i singurele controverse au apărut atunci când am discutat despre blocurile de la
Stadionul Ghencea, incluse de unii în cartierul Drumul Taberei, dar considerate de al ii cartier diferit,
Ghencea. inând cont de numeroasele legături care există între zona Ghencea i cartierul Drumul Taberei
am ales să o includ i pe ea în acest raport.
Drumul Taberei s-a dezvoltat de la est la vest, începând cu anii `50. Blocurile i spa iile publice
au înlocuit treptat un fost aerodrom folosit de pe vremea lui Aurel Vlaicu, terenurile ocupate de
garnizoane ale armatei române8 i spa ii agricole periferice capitalei9. Dezvoltarea cartierului s-a făcut în
trei etape: primele blocuri au fost construite în zona sta iei de autobuz Locotenent Nicolae Găină i au fost
dedicate cadrelor militare. A doua zonă a fost construită în anii `60-`70. Între Strada General Vasile Milea
i Strada Bra ov au apărut blocuri de 4, 8 i 10 etaje, construite în vecinătatea unor unită i militare care
există i azi. Începând cu a doua jumătate a anilor `70 a început dezvoltarea zonei de la ”Buclă”,
delimitată de Strada Bra ov i Strada Valea Oltului. Identitatea militară a ”Buclei” este destul de vagă
pentru locuitorii cu care am discutat, multe familii fiind mutate aici ca urmare a planului de demolări i
sistematizare a ora ului acelor ani. Valurile mutărilor în cartier apar, indirect, în discu iile pe care le-am
avut cu locuitorii. În ciuda omogenizării reziden ilor cauzată de un raport calitate/pre rezonabil al locuirii
în Drumul Taberei care a adus multe familii tinere în ultimii 10 ani, cele trei zone ale cartierului sunt
percepute diferit din punct de vedere al vârstei celor care locuiesc aici. Euă a ă opriă Drumul Taberei la
Orizont. Partea de la Ho iăMÎn iăDrumulăS riiănuămi-aăzisăniciodat ănimicăsauănoiănu... În casele alea
deălaăDrumulăS riiănuăpotăs ăzicăc ăaăfostăoăzon ăfoarteătân r ăvreodat spune Luca, născut în ”Buclă” în
apartamentul primit de părin i la sfâr itul anilor `70. La fel, Camelia spune că zona Favorit-Drumul
Taberei 34 este ceva mai bătrână decât ”Bucla” pentru că acolo s-au mutat cele mai tinere familii în
ultima perioadă de construire a cartierului.
Procesul cercetării
8
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Documentarea a început on-line printr-un desk research în care am căutat detalii istorice legate de
apari ia i dezvoltarea cartierului, informa ii care să detalieze practicile culturale i de petrecere a timpului
liber din cartier i referin e legate de oameni sau gruprui active la nivel de cartier. După căutarea online
am identificat Centru Cultural European al Sectorului 6 care organizează constant activită i culturale în
principal în Parcul Moghioro după redeschiderea sa. În parc au fost aduse orchestre, au fost organizate
proiec ii de film în aer liber i diverse alte târguri. Alte evenimente au fost organizate la Biblioteca
Culturală sau în parteneriat cu un bar din zonă care nu mai func ionează în prezent. Evenimentele
organizate de CCE Sector 6, împreună cu concertele constante promovate de restaurantul Hanul
Drume ului, sunt completate de atelierele, lansările de carte, târgurile i concertele organizate de cele
două mall-uri, Plaza i Afi. Atât din documentarea prealabilă, cât i din interviuri, a reie it că principalii
actori culturali ai cartierului propun evenimente ori în Parcul Moghioro (autorită ile publice) ori în
spa iile private pe care le gestionează (cele două mall-uri i restaurantul Hanul Drume ului). Un spa iu
interesant care pare că urmează să găzduiască activită i culturale este fostul cinematograf Favorit, a cărui
reconversie a coagulat un grup de ini iativă locală. Cetă enii propun transformarea clădirii în care a
func ionat cinematograful începând cu anii `70 până la jumătatea anilor `90 într-un centru cultural
multifunc ional.
Parcul Moghioro apare cel mai des i în cele 551 de poze tăguite #drumultaberei de pe Instagam. În afară
pozelor din interiorul locuin elor sau birourilor, tag-ul expune cel mai des elementele de mobilier urban
ale parcului renovat (podul, pasarela, tubul cu mese de ping-pong) i aleile. Acestea apar i pe blogul lui
Vlad Eftenie, fotograf care locuie te în Drumul Taberei.
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Alte elemente urbane întâlnite pe Instagram au fost spa iile verzi i aleile din jurul blocurilor, turnul de
apă de la Favorit, Pia a Moghioro , patinoarul de la Moghioro , cafeneaua Pardon sau alte mici construc ii
abandonate.

O poză diferită este a unui skater care folose te o eavă din antierul metroului ca mobilier pentru
practicarea sportului.

Pentru identificarea zonelor importante ale cartierului am urmărit i anun urile imobiliare private
de pe olx.ro. Aici, lini tea i verdea ă cartierului sau Parcul Drumul Taberei sunt promovate ca beneficii
ale unor apartamente. Blocul este inconjurat de spa ii verzi, un p rcule chiar cum iesi din scar blocului,
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gr dini a la 3 mÎn de mers pe jos, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu lâng ăbloc. Parcari ADP în spatele
blocului. Spa iile comerciale sunt i ele importante pentru marketizarea imobiliară: Bloc stradal, în
apropiereă piataă țoghioros,ă sta iiă deă autobuz,ă mallă Plazaă Romania iă AFI Palace Cotroceni,sau
Apartamentul este amplasat lâng ă Billa, Auchan iă Kaufland iă la 10 minute de mers pe jos de piata.
Vederea este c tre parcul Moghioros iănu este obstructionata de alte cl diri. Alte puncte de reper apar
foarte rar în promovarea imobiliară a locuin elor din cartier.
Cercetarea de birou a continuat, în octombrie, cu un tur al cartierului în care mi-am propus să
identific spa iile verzi, zonele de socializare i de petrecere a timpului liber din spatele blocurilor care
mărginesc Bulevardul Drumul Taberei. Am vrut să identific land-mark-uri secundare, spa ii mici mai
pu in cunoscute decât punctele populare ale cartierului, aflate de-a lungul Bulevardului Drumul Taberei.
Mi-a atras aten ia hangarul părăsit din spatele blocurilor de la Nicolae Găină, aflat într-o zonă foarte verde
a cvartalului. De fapt, tot cartierul este foarte verde, potecile labirintice intersectându-se cu părcule e i
spa ii verzi care se găsesc un pic peste tot. Majoritatea părcule elor sunt amenajate de Primărie cu
clasicele locuri de joacă pentru copii, bănci i mese de ah în cel din spatele fostului cinematograf Favorit.
În rest, spa iile verzi dintre blocuri sunt îngrădite i par folosite de locuitori foarte rar. Îngrădirea pare că a
produs i o dezvoltare puternică a naturii, multe dintre potecile care erpuiesc prin spatele blocurilor de
până la Pia a Moghioro fiind mărginite de o vegeta ie sălbatică.

Zona ”Buclei” pare mai înghesuită; i aici există părcule ele amenajate de primărie, dar spa iile verzi
dimprejurul blocurilor nu sunt la fel de generoase. Cea mai înghestuită zonă este cea din jurul
Restaurantului Drume ul – Ghencea, unde spa iile verzi se diminuează sim itor. În seara în care am făcut
observa iile am trecut i prin Parcul Moghioro care era plin de oameni; prin compara ie zonele verzi din
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spatele blocurilor păreau mult mai pustii, părcule ele fiind preferate doar de câ iva pensionari, familii cu
copii i adolescen i în zona Liceului Grigore Moisil.
Pentru a doua etapă a cercetării am realizat 4 interviuri cu locuitori din cartier. Am vorbit cu trei
bărba i de aproximativ 35 de ani i cu o femeie de 55 de ani. To i locuiesc în zona ”Buclei” ceea ce
reprezintă o limită din punct de vedere al distribu iei geografice a responden ilor. Am preferat totu i să nu
contactez în această fază membri ai grupurilor de ini iativă pentru a afla informa ii de la reziden i mai
pu in activi în comunitate. Toate interviurile au fost făcute în cartier i au urmărit istoriile personale legate
de cartier, practicile culturale i de petrecere a timpului liber, resursele percepute i starea infrastructurii
culturale existente. Prima persoană cu care am vorbit a fost Luca, cu care m-am plimbat într-o seară
printre blocurile dintre Valea Oltului i Valea Arge ului, acolo unde locuie te, cu mici pauze, de când s-a
născut. Ne-am plimbat mai mult de o oră i jumătate e strădu ele pe care a copilărit, pe lângă coală lui i
spa iile verzi din zonă. Cu Camelia am vorbit la ea acasă, într-un apartament de patru camere dintr-un
bloc de 4 etaje din interiorul buclei. Ea s-a mutat în cartier la mijlocul anilor `90, împreună cu mama i
fiica sa.Camelia mi-a desenat i o hartă care cuprinde land-mark-urile personale ale cartierului, pe baza
căreia am detaliat despre ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre ele.

Tot în zonă am făcut i interviul cu tefan, pe o bancă de lângă blocul în care locuie te de când sa născut. De aici mi-a arătat locurile în care a crescut i mi-a vorbit despre motivele pentru care crede că
Drumul Taberei este doar un cartier dormitor care nu are un mare poten ial de dezvoltare culturală. Pentru
ultimul interviu am vorbit cu Ionu , mutat în cartier în 2002. Ne-am întâlnit în Pardon Cafe, cafeneaua în
care iese cel mai des în cartier. Am discutat în jur de o oră despre activită ile sale, memoria personală a
cartierului i motivele pentru care în general iese afară în centru.
Consultările au fost organizate pe 11 i pe 12 noiembrie la Biblioteca Culturală de la Nicolae
Găină. Am ajuns aici la sugestia Marilenei Trică de la Grupul de Ini iativă ”Favorit” care organizase aici
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i alte întâlniri ale grupului. Pentru folosirea sălii am vorbit cu CosmÎn Telea a de la Centrul Cultural
European care mi-a dat cheia bibliotecii, după ce a primit o cerere din partea CeRe, fără de care a spus că
nu poate să ne dea spa iul în contextul în care Centrul este partener A.R.C.U.B. În proiectul Capitală
Culturală Europeană. Întâlnirile au fost programate la ora 19:00 în ambele zile pentru a le face accesibile
i pentru cei care lucrează. Le-am promovat printr-un eveniment public pe Facebook distribuit printr-un
newsletter de cei de la Ini iativă ”Favorit” i pe site-ul Centrului Cultural European. În plus, am lipit 20 de
afi e A4 i 10 afi e A3 în scări de bloc i în puncte aglomerate ale cartierului. La prima întâlnire s-au
strâns 6 persoane, dintre care 5 membri ai Ini iativei ”Favorit”, trei bărba i i trei femei de peste 60 de ani.
Discu ia a durat aproximativ două ore. După ce fiecare participant s-a prezentat i i-a prezentat istoria de
locuire i activism din cartier etapă care a durat destul de mult, am folosit harta sectorului pentru
identificarea zonelor cheie ale cartierului, ale activită ilor i evenimentelor organizate aici, ale resurselor
existente i ale nevoilor proprii. Fiecare loc i activită ile aferente au fost notate pe o foaie de flipchart
care la final a fost rediscutată pentru eliminarea sau adăugarea unor elemente noi.
A fost o discu ie dificil de moderat, din cauza concentrării participan ilor pe cinematograful
Favorit, considerat principalul nod de regenerare culturală a cartierului. La întâlnirea următoare au
participat tot 6 persoane, dintre care 2 fuseseră prezente i în seara anterioară. De data asta media de
vârstă a fost mai scăzută; nou-veni ii nu sunt persoane active ale grupului ini iativă ”Favorit”, dar
urmăresc pe internet activită ile grupului. După prezentările individuale i-am rugat pe participan i să
deseneze o hartă mentală în care să-mi prezinte ca persoană străină de cartier, care sunt locurile cele mai
importante ale cartierului.
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Exerci iul nu a fost acceptat de to i participan ii. Doi dintre ei au preferat să vorbească despre
punctele de reper decât să le deseneze. După 10 minute am oprit exerci iul i i-am rugat pe fiecare să
Men ioneze punctele alese i să motiveze alegerea lor. Fiecare punct a fost marcat pe hartă cu un post-it
colorat pentru fiecare participant. Următoarea etapă a fost discutarea celor mai selectate locuri. Aici am
insistat pe poten ialul de dezvoltare culturală i de petrecere a timpului liber pentru fiecare, marcând pe o
foaie de flip-chart propunerile participan ilor. Propunerile sugerate au reie it în urma negocierilor; am
încercat să încurajez discu ia i argumentele pro sau contra fiecărei idei apărute pentru a contura practicile
i nevoile fiecărui participant. Discu iile au fost mult mai diverse datorită eterogenită ii grupului, mult mai
mare decât cel din seara anterioară în ceea ce prive te implicarea în comunitate.
Identită i locale
Cercetarea a subliniat câteva elemente identitare ale cartierului. Nara iunile individuale
delimitează trei perioade diferite în via a cartierului: perioada ceau istă, anii `90 i sfâr itul anilor 2000.
Înainte de 1989, Drumul Taberei este văzut de reziden ii săi ca un cartier aerisit, cu spa ii verzi, toate
func ionalită ile necesare pentru popula ie, locuit de oameni dintr-o clasă superioară celor din Militari, cu
care cartierul este comparat în permanen ă. tefan spune că spre deosebire de Militari se ziceăc ăaiciăeăună
felă deă burghezieă comunist .ă Nuă tiuă câtă deă adev rată e. Camelia îl aprobă: E un cartier verde prin
compara ieăcuățilitariulăcareăesteăoăzon ăindustrial .ă i oameniiăsuntămaiăindustriali,ăadic ăsuntămai...ă
popula ia eămaiădeăclas ădeămuncitori. La fel i pentru Luca: cartierele astea mai de la periferie sunt mai
omogene din punctulă staădeăvedere,ănuăeăunăamalgamădeăoameni.ăPoateădoarăînățilitariăs ăfieăaltfelăc ă
acolo e autogara iă chiriileă suntă maiă mici,ă arat ă caă o autogar ă cartierulă la.ă Dară Drumulă Tabereiă aă
r masăunăcartierăcurat,ăaerisit, iăcareăîntinere teăperiodic;ăoădat ălaă20ădeăaniămaiăvineăunărândădeăcopii.

10

Perspectivele deschise i spa iile verzi au început să fie ocupate, treptat după 1990. Chio chiurile,
micile magazine i terasele au ocupat treptat, mai ales spa iile verzi întinse de-a lungul bulevardului. În
acei ani s-au dezvoltat câteva astfel de zone de petrecere a timpului liber în cele mai tranzitate păr i ale
cartierului. Cea mai întinsă se găsea pe partea dinspre Militari a Bulevardului Drumul Taberei, între
Favorit i Pia a Moghioro . Altă concentra ie de terase a apărut pe latura dinspre Ghencea a ”Buclei” în
10
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aria Liceului Lovinescu. Zona Tricodava s-a dezvoltat la rândul ei în acei ani. Via a localurilor - celor mai
multe localuri - a durat până la începutul anilor 2000, atunci când Traian Băsescu, primar al
Bucure tiului, a decis demolarea tuturor construc iilor temporare. Cele care activău în construc ii
permanente au rezistat, multe dintre ele existând i azi. Zona Tricodava i-a schimbat treptat
func ionalitatea, localurile fiind înlocuite de centre comerciale care au fost construite pe terenul fostei
fabrici. Billa, Kaufland i, recent, Auchan au înlocuit barurile i terasele din zonă. tefan a copilărit în
cartier i î i aduce aminte de aceste locuri: staăeăaltălucruămi toălaăDrumulăTaberei.ăToat ăbucataăaiaădeă
laăparc,ăȚovinescu,ăTricodavaă iăa aămaiădeparte,ămereuăaăfostăplin deăterase.ăPrim varaă iăvara,ăDrumulă
Tabereiă eă ună cartieră înă careă veziă oameniă peă strad ă careă seă plimb .ă Peă bucataă aiaă pân ă laă Hanulă
Drume ului,ămaiăalesăpeăparteaăastaăaăparculuiăerauătotăfelulădeăteraseăînainteăs ăîlăapuceăpeăB sescuăcuă
d râmatul.ăEăunăcartierăfoarteăviu,ănuăeăunăcartierăsufocant. Tot el î i aminte te de libertatea anilor `90,
cu copii care î i petreceau timpul liber în fa a blocului, mici bi ni ari de cartier i Steaua care era, poate,
marker-ul identitar cel mai pregnant din acea vreme. Pân ăcândăaăînceputăRevolu ia,ăcândăaveamă11-12
ani,ănuăeraăniciăm carăTV,ădeciăst teamăfoarteămultăpeăafar . Împreună cu vecinii de bloc de vârsta lui
st teamăînăcurteălaă coal 155;ăeuăamăf cută169.ăDarădincoloăseăf cuseăga ca.ăEraăoăpaji teăcareăacumaă
suntăterenuriădeăsport.ăDup ăaiaăga caăs-aămutatăînăparc,ăînățoghioro ,ădup ăcareăne-am mutat, era aici
policlinicaăîntreăblocuriă iăera iăacoloăoăpaji te.ăȘucamăcanast ăzile,ăore-nă ir.ăNuăpreaăf ceamănimic.ă
Era doar de flirt, discu ii,ăîncercamăs ămaiăscoatemăunăcasetofonăafar .ățaiăluamădeăb utăcâteodat .La
fel ca i tefan, Luca vorbe te despre colile cu cur i deschise în care se adunau copiii din vecinătă i chiar
i în afară orelor de coală. Când eram mic realitatea era un pic altfel. Erau coli pesteătot,ăeraăaceast ă
rivalitate între coli,ă dară nuă erauă garduri,ă nuă teă ineaă nimic.ă iă alergaiă dup ă feteă sauă jucaiă fotbală cuă
oameniădeălaăalt ă coal ...ănu aveai identitate. Erai un om dintr-unăbloc.ăVremurileăerauă iămaiăwild.ăEuă
amăprinsăCeau escuăc ăsuntăn scutăînă82ă iăamămeiăst teauălaă3ăblocuriădeăaici.ă
În timp ce îmi poveste te, Luca îmi arată cele două coli, ale căror cur i sunt lipite. Spune că
acum nu mai e posibil să socializezi în jurul colilor i îmi arată gardurile înalte care le împrejmuiesc pe
fiecare. I se pare ciudat că coală a încetat să mai fie un spa iu care să coaguleze oamenii din vecinătă i i
că, prin paza strictă, devine doar un loc care adună elevii în timpul orelor. Un alt loc care aduna copiii era
bătătorul de covoare, care putea strânge 40-50 de copii care să se joace în jurul lui, staăaăfostăiarăunălocusă
mundiăalăfiec ruia.ăCa în majoritatea cartierelor ie itul în fa a blocului a fost activitatea cea mai întâlnită
printre pre-adolescen i. Ei se amestecau cu tot felul de mici mafio i de cartier, mul i dintre ei având
legături i cu galeria stelistă. Acest fapt a atras la stadion pe mul i dintre tinerii cartierului care, în lipsa
altor activită i, î i petreceau weekendurile în jurul arenei Ghencea. Astaăcuăb ie iiălaăcol ulăbloculuiăs-a
întâmplatădestulădeămultăî năgeneral .ăEuăamăterminatăînă`96ăgenerala;ăeraăperioadaărelativătulbureăînă
care Drumul Tabereiăeraăapogeulăc m t rieiă iăaăsuporterilorăluiăSteauaăseăîntâmplaăatunci iăoriă tiaiăpeă
cineva din galerie,ăoriă tiaiăpeăcinevaăcare ăf ceaăc m t rie.
La fel, tefan î i aminte te de mica mafie a cartierului: în anii `90 mai auzeam, era unul
Faraonul, efădeăg tiădeăinterlopi.ăAveauăcontrolulămagazinelorăc ăerauăoăgr mad ădeăchio curiăaiciălaă
Valeaă Ialomi ei. Într-un articol publicăt în trecut pe totb.ro, tefan sintetizează experien a acelor ani:
Drumul Taberei este cartierul unde m-am nascut iă am copilarit.ă Amă locuită pân ă înă `90ă laă cap tulă
troleuluiă 90,ă 91,ă 93,ă undeăacumă esteă ună mareă antieră dup ă cumă bineă ti i,ă înă bloculă cuă 10ă etajeă careă aă
suferit pu in maiămultăînăurmaă antierului. Îmiăaducăaminteădeăcâmpulădeălaleleădeăundeăfuramămereuă iă
prindeamă iă opârleăcuătovar iiădeăbreasl .ăAcumăesteămareleăcartierădeăANȚ-uriă iăverdea aăaădisp rut.
În `90 ne-am mutat în zona Romancierilor vis-à-visădeăcofet riaăIndianaă(acumăShop&Goă:(().ăCrescândă
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începuseă s -miă fieă fric ă deă golaniiă iă derbedeiiă careă erauă peă str zi.ă Amă asistată nuă de pu ine ori la
adev rateălupteădeăstrad ăîntreăg ti.ăTotulăaădisp rutăcuătrecereaătimpuluiă iăceiăcareăerauăscandalagiiă iă
g l gio iă oriă auă plecată oriă auă fostă aresta iă oriă s-auă lini tit.ă U or,ă u oră cartierulă aă devenită unulă lini tit,ă
exceptând unele conflicte care mai apar.11
Fenomenele din acei ani au dispărut în prezent sau s-au atenuat odată cu cre terea adolescen ilor
de atunci i schimbarea practicilor de consum i petrecere a timpului liber a celor din prezent. Cei cu care
am discutat men ionează că lumea încă mai socializează în fa a blocului, de i nu ca înainte. Fac asta mai
ales persoanele de vârstă mijlocie i pensionarii. Ionu vorbe te despre felul în care mica socializare de
cartier arăta până în momentul deschiderii antierului de metrou care a dat peste cap complet via a de
cartier: singuraăchestieădeăsocializareăfoarteăprezent ăeraăînăfa aăsc rii.ăB nci,ăindiferent iăadolescen iă iă
oameniămaiăînăvârst iădin p tiaămiddleăageăseăstrângeau,ăbeau ceva, jucau table...ă i astaăamăv zutăînă
maiămulteălocuri,ănuădoarăaici.ăUnulăaăt iatăporculăoădat . În fa aăbloculuiămeuăeraăunăspa iu verdeă iăcredă
c ădeăvreoă2ăoriăauăt iatăporcul.ăDeăastaăzic,ăeraămi to,ăeraăoăfamiliaritateădeăcomunitateămic .ăNuăeraăo
apropiereăfoarteămareăîntreăoameni,ădecâtăînăfunc ieădeăserviciu. antierul de la metrou este văzut de to i
cei cu care am vorbit ca o problemă temporară, dar importantă, a lini tii vie ii din cartier.
În acela i articol men ionat mai devreme, tefan spune că odat ă cuă antierulă aă disp rută tipulă
careăde iraăpepeniăpeătrotuarăvara.ăAuădisp rutăoameniiăcareăt iauăporculăiarnaăîntr-unăp rcule ăvânturată
deăgardulădeălaămetrou.ăAădisp rutămagazinulădeăelectriceădeăunde-miăluamăbecuri.ăAădisp rutăfarmaciaă
de unde-miăluamăprezervative.ăAădisp rutăvoceaăvânz toareiădeălaăminimarketulădeăunde-mi luam pâine,
careăm ăîntrebaăceămaiăfaceămama, iăvoceaăuneiăb trâneăsimpaticeădeălaăunăchio c,ăcare-miăspuneaăc ăiaăpl cutămaiămultădeăprietenaămeaădeădînainte decât de aia de-atunci;ăauădisp rutăpentruăc ăacumăsuntă
departe,ădeăparteaăcealalt ăaăgardului, iăauăap rutăîntreătimpămagazineămaiălaăîndemân .ăAuădisp rută
via a iăfamiliaritateaă deă peă strad .ă Aă r masă unăsfertă deă drumă peăcareă seăîngr m descă ma ini iă câini.
Înainte era plin deătaxiuriălâng ăsta iaădeăautobuzădeălaăRâulăDoamnei,ăacumăsuntăzileăînăcareănuăg se tiă
niciunul.ăȚaăfelăcumănuămaiăg se tiăb trâniăpeăb ncileădinăfa a blocului.
În prezent identitatea urbanistică a cartierului este construită de spa iile verzi, aleile întortocheate
i lini tea civilizată care te lasă să te plimbi lini tit prin cartier. Este un cartier în care fo tii adolescen i sau maturizat, au întemeiat familii i au copii sau în care alte tinere familii s-au mutat datorită pre urilor
acceptabile pentru apartamente aflate în apropierea zonelor verzi, a parcurilor, colilor i magazinelor.
Drumul Taberei este un cartier bun al Bucure tiului. Natura rămâne printre cele mai importante atuuri ale
cartierului, prin compara ie cu altele din capitală. Cameliei i-a plăcut întotdeauna atmosfera sălbatică
produsă de natura din cartier. Undeăstauăeuăeăoăzon ălini tit ;ăm ăbucurăc ănuăesteălaă osea,ăc ănuăesteăoă
zon ăînăcareăs ătreac ăma ini,ăzgomote...ăeăzon ădeăverdea ,ăavemăfoarteămult ăverdea ; brazi chiar la
intrareaăînăblocă iăcândăplou ăsim iăc ăe tiălaămunte.ăEămirosulă laădeăbraziădup ăploaie.ă iăastaăî iăd ăună
iz...ă i iarnaă iăsuntămai mul iăbrazi.ăAmămaiăv zutăînăcartier;ăiarnaăcândăninge iăsuntăa aădeăînc rca iădeă
z pad ,ătotăa aăfrumos e. Aleile întortocheate apar i ele în pove tile unor locuitori.
Pe Reddit, la un thread despre locurile recomandate din Drumul Taberei, userul AndreyDobra
spune că po iăalternativăs oăieiăprintreăblocurileădintreăBulevardulă1ățaiă iăDrumulăTaberei,ă de iăsuntă
cam prea întortocheate unele alei.12Ca i el, Luca iese în cartier doar pentru plimbări: mieăîmiăplaceăs ăm ă
11

http://totb.ro/drumul-taberei-cartierul-evitat-de-prieteni/
https://www.reddit.com/r/Romania/comments/3mlmut/rodditori_din_drumul_taberei_care_sunt_cele_mai/
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plimb.ăNuăoăiauăînălinieădreapt ,ăm ăplimbăprintreăblocuri iăstr du eleăpeăundeăamăcopil rit.ăeăoăoarecareă
nostalgie. Ies în cartier doar caăs ăm ăplimb,ănuăamăunăscop.ățaiăies,ădarănuăsuntăevenimenteăs ăzici,ăb ,ă
a ăvreaăs ăv dăaiaăînăDrumulăTaberei. Îi place la cartier că nuăeăgenăPrim veriiăînăcareăs ăn-ai ce face cu
baniiă pentruă c ă mareaă majoritateă aă oameniloră deă aiciă suntă muncitoriă veni iă devremeă înă Bucure ti, iar
Drumul Taberei este un cartier mai nou iămaiăaerisitădecâtățilitariulăcareăeăfoarteăaproapeă iăcareăeămaiă
bar ălaăbar .ăDe iăpareăpentru mul iăc ănuăareăoălogic ,ăc ăstr zileăsuntăf cuteăunaădup ăcealalt ,ăelăaă
fost mereu mai lini tită iăînătimpăs-a dezvoltat într-oăzon ădeămijloc.ăSuntătotăfelulădeăp rcule eămiciăîntreă
blocuri, pe care le-au amenajat, confirmă i tefan. Farmecul plimbărilor pe strădu ele întortocheate ale
cartierului este văzut i de utilizatorul XXX de pe acela i thread de Reddit: de iă stauă aiciă deă mic,ă mi-e
greuăs ăî iărecomandăaltcevaădecâtățoghioro ... În restăplimb -te peste tot, cred c-amăf cutătureăprintreă
blocurileădeălaăValeaăIalomi ei,ăDrume ul,ăȚovinescu iățoghioro ăcâtăpentruătoat ăvia a.ăNuăeăneap rată
vreo atrac ie turistic ,ădarădac ăaiăcuăcineăs ăteăplimbi,ăn-aiăcumăs ăteăplictise ti.
Identitatea militară a cartierului s-a păstrat de-a lungul întregii sale istorii. Există o zonă militară
importantă care începe undeva între Orizont i Nicolae Găină i se termină pe strada Sibiu, în zona
intersec iei cu strada 1 Mai. Camelia consideră unitatea militară un loc important al cartierului: La
Orizont mai este iă unitateaă militar ă careă esteă caă ună reper,ă po iă s ă teă duciă s ă vezi.Participan ii la
interviurile de grup au identificat i Statul Major al Armatei Române care poate să găzduiască un muzeu
al cartierului care să reprezinte i identitatea sa militară. Astfel, pe lângă o istorie a tehnicii militare
propusă de Francisca, muzeul ar con ine i poze cu blocurile vechi sau cu Parcul Moghioro înainte de
renovare. În discu ii au mai fost men ionate i unită ile militare de pe Bulevardul Timi oara, vis-a-vis de
AFI i Complexul Sportiv Ghencea, de inut de asemenea de armată.
În diferitele interac iuni au mai apărut câteva micro-identită i locale, care in specificul urbanistic
sau arhitectural al fiecărei zone a cartierului. Cei care stau în ”Buclă” mi-au vorbit de blocurile cu garaj la
parter pe care le-au văzut doar în zona în care locuiesc (de i există i pe strada Sibiu, în spatele Turnului
de Apă). Uiteă iăgarajeleădeăcareăziceam.ăAiciăerauăînainteăs liădeăjocuriăsauăbuticuri.ăButicurileăs-au mai
redeschisă înă criz ,ă cândă aă reap rută buticulă deă blocă careă d deaă peă datorie,ă îmi arată Luca garajele
înglobate în blocuri pe care le mai frecventa în copilărie. Camelia a remarcat la rândul ei caracteristica
specifică blocului în care locuie te: Multe blocuri cu garaje, astea de 4 etaje. Parterul vine peste garaje,
noi suntem aici la etajul 1, care e etajul 2. Sunt multe blocuri, iălaăValeaăIalomi eiă iălaăValeaăArge ului,ă
asteaă deă 4ă etajeă auă stasă garajele.ă Zonaă Favorit,ă totă a a,ă câtevaă blocuriă înalteă esteă sta iaă Pecoă deă laă
Favorită iăacoloăsunt ni teăblocuri E-uriăundeălaăparterănuăputeauăs ăfac ădecâtă2-3ăgarajeădup ăcareăaă
trebuităs ăînal eăblocuri.ăProbabilăc ăcinevaăcareăaăconstruităcartierul... Îiăpl ceaăs ăpun ăgaraje.ăDup ă
ce s-au construit astea de 4 etaje nu au pus garaje.
Complementar, cei cu care am vorbit au descris un cartier închis, plăcut pentru trăit, care oferă
multe oporunită i de petrecere a timpului liber, dar foarte pu ine din zona consumului cultural. Lini tea i
sentimentul de cartier închis au apărut, direct în discu ia cu tefan. Le vede cultura cartierului un pic mai
a ezat ă decâtă înă alteă p r i,ă iară acum,ă dup ă revolu ieă trend-ulă staă s-aă p strată oarecum,ă adic ă eă din
cartiereleămaiăcumin iă iămaiălini tite.ăFoarteăprovincial,ăcumva,ămiăseăpareămie.ăExactăcaăînăprovincie:ă
mult ălini te,ăspa iiăverzi,ănuăsuntălocuriădeăagrement,ănuă sunt cluburi, nu sunt terase.Ideea nu a apărut
explicit în alte discu ii, dar to i cei cu care am vorbit spun că Drumul Taberei este un cartier dormitor
foarte plăcut de locuit, dar că evenimentele i activită ile culturale la care participă se întâmplă mai degraă
în centru.
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În afară evenimentelor pe care le-am identificat pe site-ul Centrului Cultural European Sector 6,
nici un rezident cu care am discutat nu a men ionat astfel de activită i la care să fi participat în cartier. Tot
tefan î i aminte te cât de greu a ie it din cartier, abia când a intrat la un liceu din centru: problema cu
metroulăcareăd ăpesteăcapătransportulăînăcomun, iăastaăeănasolălaăcartierulă sta.ăTârziuămi-am dat seama
cât de prizonieri suntem cumva aici. Centrul l-am cunoscut în timp, cu greu, când m-am mutat acolo mai
degrab ă i,ă m ă rog,ă înătimpă a aă totă ajungiă înă diverseă locuri,ă dară nuă tiamă decâtă cartierulă staă pân ă laă
facultate. Era greu cu transportul iăpentruăc ăeăfoarteădeparte.ăEraăcriminal.ăToat ăadolescen aăne-au
terorizatătroleibuzeleăastea,ădarălipsaăastaădeămobilitateăî iărestrângeăfoarteămultăorizonturile.ăFiindăatâtă
deăgreuăs ăie i,ăcândăteăduciăînăora ăteăduciăînăora .Distan a fa ă de ”cultură” este sim ită i de Cristina
pentru care ie itul la evenimente este greu în contextul organizării acestora în centru: Caă s ă mergiă laă
teatruă sauălaă concertă trebuieă s ă mergiă pân ăînă centruă ceeaă ceă eăfoarteă obositor,ă maiă alesă dup ă oă ziă deă
munc ă iăarăfiăminunatădac ăarăfiămaiămulteăevenimenteăculturaleăînăcartier. Izolarea cartierului fa ă de
centru a fost accentuată i de antierul metroului: singuraă luiă problem ă esteă c ă este,ă efectiv,ă laă mamaă
dracuăfa ădeăcentruăsauăfa ădeăPiperaăundeălucreaz ămajoritateaăoamenilor.ăEuălucrezăînăB neasaăînă
țallă iă facă camă 1h30ă înă fiecareă zi,ă spune Luca pove tindu-mi despre dificultă ile de mobilitate care
existau i care au fost accentuate de antier.
În prezent, singurul loc privat care organizează constant activită i culturale este restaurantul
Drume ul de pe Bulevardul 1 Mai unde, în fiecare week-end, sunt concerte de manele. El apare ca un
spa iu marginal al intereselor culturale ale interlocutorilor mei. Majoritatea l-au men ionat, au spus că au
mers acolo mai degrabă din curiozitate, dar că nu frecventează locul. Mai mult zona Drume ul – Ghencea
este considerată o zonă tampon, diferită de cartier. Drume ulăeăatipic.ăAstaăcuămaneleleăaătrecutădeălaăcevaă
foarteăvizibile,ălaăcevaăceăexist ătacit.ăRestaurantulă iăzonaăaiaăcareăd ăînăghenceaăeămaiăaglomerat iăe o
oarecareă încrâncenareă acolo.ă S fiiă stelist,ă s ă aiă ma in alb ă s ă oă parcheziă laă intrare,ă vede Luca
diferen ele dintre zona respectivă i restul cartierului. La fel vede i Ionu : laă Drume ulă eă altceva.ă Eă
singurul loc în care vin oameni din afar cartierului.ăAmăfostăoăsingur ădat ăs ăm nâncăoăciorb ,ădarăeraă
dup -mas .ă laăeălocăexotic.ăProbabil iălaăDrumulăS riiăvin din alteăp r i.ăHanulăDrume uluiăeăcelămaiă
mareă iăare iăo...ătaximetri tiiăîlăcamăcritic ătotătimpulăc -săscandaluri,ăs bii,ăcurve, ma ini de lux. Seara
sunt ma ini deăfi e,ăeătotătimpulă plin acolo. i tefan î i aduce aminte că laăDrume ulăamăfostăoăsingur ă
dat .ăNuăeăgenulămeuădeăloc.ăCredăc ăvin i din cartier,ădară iămaiădeădeparte.ăFiindăunulădintre pu inele
locuriăcuămaneleă iăfiindăcunoscutăcredăc ăvin i mul iădin alteăp r i.ăAlteălocuriăînăcareăs ăvin ăoameniiă
din alteă cartiereă nuă tiu.ă Restaurantul Drume ul, devine un avatar al zonei Ghencea, diferită de restul
cartierului care o i exclude oarecum din acesta, a a cum percep persoanele cu care am discutat.
În concluzie, staă eă teritoriulă familiiloră lini tite,ă ală profesoriloră deă liceu,ă ală mameloră cuă
c rucioareă (noiiă veni iă auă grij ă s ă ridiceă natalitateaă înă plin picaj înainte) iă al pensionarelor care fac
pia aăcaăacumă20ădeăaniălaățoghioro ăsauăValeaăIalomi ei,ăînăciudaăsupermarketuriloră iăaămallurilorădeă
cartier, după cum spune tefan. Ca i el, Luca mi-a vorbit despre vecinii de bloc, persoane cu care ie ea
în fa a scării în copilărie, dar cu care nu a mai vorbit de mult. Spune că cei mai mul i dintre ei au deja
familii i copii i că rămân în cartier datorită lini tii i spa iilor verzi printre care se pot plimba. Luca vede
Drumul Taberei ca pe un cartier care întinere te, impresia lui fiind că o bună parte a fo tilor părin i s-au
mutat înapoi în satele de provenien ă odată cu pensionarea, apartamentele rămânând copiilor care i-au
întemeiat familii aici.
Practici culturale i de timp liber
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Pove tile despre petrecerea timpului liber în cartier gravitează în jurul plimbărilor, parcurilor i
teraselor mai mult decât în jurul consumului cultural. Cei mai vechi locuitori ai cartierului au identificat
doar fostul cinematograf Favorit ca loc în care au vizionat filme. Cinematograful i-a trăit gloria înainte
de 1989. Domnul Ionescu î i aduce aminte de cinematograful tinere ii sale: pentruănoiăaăfostăoărevela ieă
existen aăacestuiăcinematografăînăzon ,ăoăperl ăaăcartieruluiădeveniseălaăunămomentădat.ăEraăconsiderată
caăoăsal ămodelăcaădotare,ăcaăorganizare,ăcaăprezen ădeăfilme,ăînăpremier ăcareăplecauădeălaăScalaă iăînă
planul doi veneau la Favorit. Pentru noi devenise un brand, pentru toat ă popula ia. Nu era doar
cinematograful, ci era un punct în care se adunau oamenii. Cum se aduna lumea la Universitate La Ceas,
noi aici ne adunam la Favorit. Cinematograful făcea parte dintr-un centru comercial mai larg unde se
adunau mici me teri care reparau haine i accesorii vestimentare. Locul era un punct central în via a
cartierului, de aia, pentru Cornelia, chiară c ă aă fostă oă mareă durereă dispari ia. După Revolu ie
cinematograful a început să decadă. tefan i to i ceilal i din genera ia lui au amintiri diferite legate de
cinematograful lor: la Favorit erau tot felul de pove ti c ădac ămergiăî iătrecă obolaniiăpeăpicioare...ăchiară
euăamăp ităastaăacolo.ăN-a ăputeaăs ăspunăînăBucure ti cumăaăfostăcuăcinematografeleăînăBucure ti.ăCredă
c ăseămergeaărar.ățaiămergeamă iăprin centru la un film, dar rar.Favoritul pe care cei din genera ia de
30-35 de ani l-au cunoscut este un cinematograf în paragină care se chinuia să aducă filme de mâna a 2-a
i a cărui dispari ie nu a impresionat la fel de tare. Totu i locul rămâne un spa iu simbol al cartierului, el
fiind men ionat aproape de to i cei pe care i-am întrebat care sunt cele mai importante repere ale
cartierului. Mai mult, el a coagulat un grup foarte activ care se zbate, începând din 2011 să treacă clădirea
în administra ia Primăriei Sectorului 6 pentru ca aceasta să pună în aplicare renovarea clădirii i
transformarea ei într-un centru cultural. Grupul s-a implicat foarte puternic i într-un proces de consultare
publică ce urmărea să descopere func ionalită ile i evenimentele pe care oamenii din cartier i le doresc
la Favorit. Voi detalia pu in mai târziu rezultatele acestor consultări.13Pe 28 noiembrie, consilierii PMB au
votat hotărârea transferului clădirii, un pas foarte mare înainte pentru renovarea sa, a a cum mi-au spus
cei din grup.
În afară de efervescen a produsă de refunc ionalizarea fostului Cinematograf i de evenimentele
organizate de Centrul Cultural European Sector 6 în Parcul Moghioro sau de concertele de la
13

Descrierea de pe pagina de Facebook a grupului: Tot în luna februarie 2011, începe organizarea procesului
photovoice etodă de parti ipare pu li ă, u i stru e t util î explorarea dori ţelor etăţe ilor di zo a Favorit
î eea e priveşte dezvoltarea ur a ă a propriului artier. Me rii grupului, î perioada fe ruarie - aprilie 2011,
pe parcursul procesului de fotografiere au surprins aspecte din cartier pe diferite teme - zona Favorit, locuri
so ializare se iori, lo uri so ializare adulţi, lo uri so ializare ti eri si opii, i e atograful Favorit. Te ele au
propus u adru ge eral, per iţâ d fotografilor – membrii ai grupului - să de idă asupra a eea e dores să
fotografieze, fie să surpri dă aspe tele egative sau pozitive, fie să î registreze realitatea apropiată lor sau să arate
e a u e şi-ar dori să s hi e. Di peste
de fotografii realizate, 9 au fost sele tate şi tra sfor ate î tr-o
expoziţie de fotografie i edită, u s opul de a se si iliza lo uitorii zo ei şi de a atrage ate ția autorităţilor pu li e
lo ale, dar şi u s opul de a dezvălui și alte aspe te ale zo ei Favorit, zo a î are fotografii lo uiau. Aşa u
presupune metoda photovoice, fie are fotografie a fost î soţită de u
esaj expli ativ ve it di partea autorului
fotografiei. Astfel, esajul o u al Grupului I ițiativa Favorit a putut fi expri at atât pri i agi i, ât şi pri
cuvinte, având un mai mare impact asupra publicului vizat: autorităţile pu li e lo ale şi lo uitorii zo ei Favorit.
Fotografiile expuse au fost selectate de beneficiari, membri ai grupului, iar mesajele au fost compuse tot de
a eştia, u spriji ul fa ilitatorului CeRe.
Tot Grupul ”I ițiativa Favorit” a realizat o er etare are și-a propus să o itorizeze evoluția elor i i e tre de
cartier amplasate de-a lu gul Bulevardului Dru ul Ta erei: Ni olae Găi ă, Orizo t, Favorit, Dru ul Ta erei
și
Piața Moghioroș.
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Restaurantul Drume ul, consumul cultural al cartierului se împarte între cele două mall-uri din vecinătate
(Plaza România i AFI) i centrul Bucure tiului. Luca observă că la cum s-aădezvoltatăBucure tiulămareaă
parteăaăteatrelorăseăîntâmpl ăînăcentru.ățaiăalesăc mul iăsuntăcopiiăveni iădin afar ă iăvin s ătr iasc ăînă
Bucure ti boemia asta stil Trainspotting iăvorăs fac ăart ăînăcentru.ăNuăeăneap ratăcevaăr u,ăpoateăs ă
ias ăcevaăbunădin asta, dar s-aăstrânsălumeaăacoloăînăcentru.ăDup ăaiaăseăc s toresc,ăî iăiauăcredit iăî iă
iauăcas ăaici.ăAiciădup ăceăFavorităaămuritălumeaăs-aădusăînămallă iăacoloăaăr mas. În AFI i în Plaza
vizitatorii pot merge la cinematografele din Multiplexurile fiecărui centru sau pot participa la activită ile
organizate de diferite firme în interiorul lor. Un alt loc în care au fost organizate evenimente a fost
parcarea exterioară a Plaza, unde Marilena, unul dintre participan ii la discu iile de grup mi-a spus că a
participat cu nepoata ei la teatru pentru copii, la lansări de carte i la concerte ale Loredanei i lui tefan
Bănică.
Eu vroiam, aveam discu iiăinfiniteăcuăprieteniiămei.ăAveamădoiăprieteniăbuniăcareăst teauălaăValeaă
Arge uluiă iă laă Frigocom,ă deciă amândoiă din cartier.ă Noiă treiă eramă oă ga c ă din cartier. Aveam discu ii
permanentăcuăei,ăc ăeuăvroiamăs ăstauă prin cartierăc ămiăseăp reaăabsurdăs ăfac oăor ăpân ăînăora ă iă
dup ăaiaăsearaăiarăs ăteăîntorciăoăor ...ăaceea iăbereăputeamăs ăoăbeauă iăaici.ăDar,ăcelăpu in cu fata asta
mereuă m ă contraziceam,ă c ă eaă vroiaă înă ora ă c ă acoloă eraă genulă deă lumeă careă îiă pl ceaă ei.ă Genulă deă
hipsterime de pe vremea aia.ățieăîmiăpl ceauămaiămultăb ie iiădeăcartier iăcocalariiă iăzonaăasta.ăIe eamă
foarteărar.ățaiămergeamălaăFavorit,ăap ruseă iăPardonulă staăcareănuă tiuădeăcâ iăaniăe,ădarăerauăună iră
de terase ca la mare. Întreă 34ă iă Favorită erauă numaiă terase,ă din nou d râmateă deă B sescu.ă Auă r masă
câteva care aveau spa ii maiăretraseădeălaăstrad .ăAstaăatr geaămult ălume, iămaiăpi ipoance.ăȚaăoriceă
teras ămergi,ăeălumeămaiăa ezat ,ăcuăjob-uri, cu familii, spune tefan despre problemele de socializare în
cartier cu prietenii care locuiesc prin alte păr i.
Timpul liber în cartier este petrecut în parc, în cazul celor mai în vârstă sau la terasele din cartier
în măsura în care este găsit altcineva din zonă sau cineva disponibil să î i facă drum până aici, ceea ce se
întâmplă mai rar. De aceea, mul i dintre cei cu care am vorbit spun că, de cele mai multe ori, ajung să se
întâlnească cu prietenii tot în centru, Drumul Taberei fiind inaccesibil celor care nu locuiesc aici. tefan
spune că eăgreuăs ăaduciăoameniiăaici.ăDac ăn-aiăunămotivăgen,ăhaide iălaămineălaăun party sau ceva de
genulă sta...ă chiar iă a aă eă greu.ă Eă departe iă nuă eă atr g toră iă totdeaunaă prefer ă înă centru.ă Nuă suntă
cluburi,ăniciodat ănuăaăfostăniciăunăclub. Întotdeauna am mers... În facultate mergeam în Centrul Vechi...
cartierădormitorăc ăa aăeăconstruit.To i interlocutorii mei au identificat numeroase terase i baruri în care
ar putea să iasă dacă ar avea cu cine. Aici sunt baruri, Pardon, Merci, sunt pline.ăInclusivăaleaădeălâng ă
mine,ă c ă maiă eă Azur-ul iă lâng ă maiă eă terasaă undeă amă fostă noi.ă Teraseleă suntă ună plusă pentruă anumi iă
oameni,ăpentruămineănu,ăc ănuăamăcuăcineăs ăies.ăDac ăchemăpeăcinevaălaăoăbereăînăPardonănuăvine,ădac ă
eăcinevaăcareăst ăînăcentru, îmi spune Ionu . Luca îl completează: mai e partea aia de la 34 unde sunt
HardăRockă iăTratoriaăînăcareămereuăauăavut...ăseăputeaăfaceămultăînăzonaăaiaă iăs-aăf cut pu in.ăCredăc ăsaăcreată iăoăzon ăspecializat ,ăcuăteraseălaărând.
O altă zonă de terase s-a devoltat i pe latura sudică a ”Buclei” în dreptul Liceului Lovinescu.
Locurile par să fie frecventate mai degrabă de tinerii care i-au păstrat sau i-au creat rela ii în cartier; aici
te po i întâlni cu cei care locuiesc în apropiere, iar în centru cu prietenii din alte cartiere. Ionu spune că
singurul loc în care a ie it cât-de-cât frecvent în cartier a fost Pardon Cafe de la Favorit unde se întâlnea
cu un prieten care locuie te în Drumul Sării. Pardon Cafe a fost men ionat de mai multe persoane ca fiind
un bar cu o atmosferă mult mai caldă i intimă decât celelalte localuri din cartier. Într-un mesaj pe
74

Facebook pe care mi l-a trimis a doua zi după întâlnirea la care a participat, Francisca m-a rugat să
vorbesc i de Pardon Cafe, cafeneaua care îi place cel mai mult din cartier. Ea mi-a transmis că am uitat
un punct de atrac ie pe care clar l-a ă folosiă caă etalonă pentruă Drumulă Taberei...Pardonă Cafe-ul de la
Favorit... care e un fel de Hard Rock Cafe mult mai mic, unde se strânge lume din toate genera iile iă
indiferentăc ăteăcuno tiăsauănuăcuălumea...ăteăsim iăca-năfamilie,ăindiferentăc ăî iăbeiăcafeauaădeădiminea ă
acoloăsauăvinulăfiertăînănoapteaădeăCr ciun.ăDeci,ădac ăarăfiăcevaăcareănuăa ăvreaăs ăseăschimbeăînăniciăună
fel în tot Drumul Taberei,ă staăeălocul.Pardon apare i într-un comentariu pe Reddit, la thread-ul de care
vorbeam înainte: amăvrutăs ăzicăacum, iăchiarăm ămiramăc ănuăaăzisănimeniădeăPardonăCafe.ăIarnaămaiă
ales este decorat într-unămodăadorabil,ăcuămulteălumini e iăună emineu mareăcuăsticl ăînămijloc.ă i au un
vin fiertă superă bun.ă Varaă terasaă esteă destulă deă înc p toare,ă dară în untruă esteă într-adevar tare
micu .Dezvoltarea teraselor nu este văzută la fel de bine de persoanele mai în vârstă cu care am vorbit la
întâlniri.
Mai mul i s-au plâns de apari ia lor de după 1989, posibilă prin concesionări dubioase prin care
proprietarii au ob inut terenul i care le-au permis acapararea spa iilor verzi generoase ale cartierului. În
general, oamenii au fost de acord că multe dintre terase i alte locuri construite pe spa iile verzi ar putea fi
închise pentru a reda zona folosirii publlice sau a construi în locul lor o infrastructură de petrecere a
timpului liber accesibilă tuturor locuitorilor.
Resurse materiale
Astfel, interviurile individuale i de grup au reliefat clădirile, spa iile i zonele, folosite sau nu,
puncte de reper ale cartierului sau cu poten ial de dezoltare a activită ilor de cultură i timp liber care
există în cartier. Toate punctele de vedere au fost colectate i discutate, participan ii la interviuri fiind
ruga i i să î i imagineze activită i i evenimente poten iale în aceste spa ii care le-ar plăcea să fie
organizate în contextul acceptării candidaturii capitalei pentru titlul de Capitală Culturală Europeană
2021.
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Foto:ăIdentificareaăresurselor,ăpracticiloră iănevoilorăculturaleăaleăcartieruluiăDrumulăTaberei. Întâlnirea
#1

Foto:ăIdentificareaăresurselor,ăpracticiloră iănevoilorăculturaleăaleăcartieruluiăDrumulăTaberei. Întâlnirea
#2
Puncte populare sunt Zona Favorit, zona Tricodava, Bucla în zona Indiana, mai este Romancierilor.
țoghioro ulă careă esteă zonaă principal ,ă reperă principală ală cartierului.ă Peă col ă laă Indianaă sunt ni teă
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restaurante,ăpuncte,ărepereădeăîntâlnire.ăAiciăîncepeăbuclaă iătoat ăbuclaăasta,ădac ămergiătotăînainteăteă
întorci la Tricodava iăte întorci înapoi.ă i aici sunt pie ele,ăValeaăIalomi ei,ăValeaăArge ului,ăaiciăesteă
Chilia,ăiarăesteăcaăunăpunctăimportantăpentruă tiaădin cartier. S-aădezvoltatăacumăoăpia ă iăunăcentru,ăoă
aglomera ieă deă magazine;ă ună pică înainteă deă Tricodava.ă Eă ună pică dup ă blocuri.ă țaiă esteă Favoritul,ă peă
parteaă astalalt ă cândă teă întorciă esteă Drume ul.ă Iară esteă important,ă Drume ul.ă Hanulă sauă restaurantulă
Prim verii,ă peă col .ă Aiciă esteă ună turnă deă ap ă careă înainteă era folosit. Orizontul iar este cu caracter
simbolic. Turnul are iăelăoăistorie,ăpo iăs ăoăcau i (Camelia).
La rândul lui, Luca sintetizează posibilită ile cultrale oferite de cartier: pentruăactivit iăculturaleă
theăeasyăanswerăarăfiăparcul,ăc ăacoloăsunt deja oameni. Mai sunt ni teăzone goale, virane, care n-au fost
folosite.ățaiăîncercauă tiaăs ăfac ătârguri,ăcareăerauăînăzonaățoghioro ,ăînăzonaăPie ei,ăînăspa iileăaleaă
deălâng ăBillaăundeăeăacumăAuchan,ăsauălaăPTTRămaiăîncoace.ăAuămaiăîncercată tia s ăfac ăcuăcircul,ă
careăeăîntreăbisericaăaiaămareă iăpatinoar.ăAcumăcuăcircul,ănuă tiuăs ăzicădac ăî iămaiăareăunălocăînălumeaă
modern .ăS-aămaiăîncercată iăînăparcareaădeălaăPlazaăs ăseăfacăevenimenteădeăgenulă sta.
Discu iile au dus la identificarea mai multor tipuri de spa ii: spa ii existente în care se organizează
evenimente culturale i în care au fost propuse i alte activită i, spa ii i clădiri cu istorie în organizarea de
activită i culturale care nu sunt folosite în prezent i spa ii nefolosite în care au fost propuse op iuni pentru
infrastructura care să facă posibilă organizarea activită ilor dorite. La fel, atât infrastructura existenă i cea
propusă nu s-a referit doar la organizarea de evenimente culturale, ci, în multe locuri, au fost identificate
resursele necesare pentru crearea unor spa ii multi-func ionale care să poată găzdui atât cultură în sensul
strict al cuvântului, cât i alte activită i de timp liber. Am eliminat din acest capitol clădirile i spa iile,
marcate pe harta creată împreună cu participan ii la întâlnire, care, de i men ionate, nu au coagulat idei de
amenajare sau activită i poten iale. Este cazul Bisericii de la Răzoare, a celei romano-catolice de lângă
Pia a Moghioro i a unită ii militare de vis-a-vis de AFI. Astfel, au fost făcute propuneri pentru
următoarele spa ii: AFI i Plaza Mall, Cinema Favorit, Pia a Moghioro , Parcul Moghioro , zona în care
iarna se organizează patinoarul de lângă Pia a Moghioro , terenul viran din dreptul Po tei Drumul Taberei
i al catedralei nou-construite, târgul de la Valea Cascadelor, turnul cu apă de la Favorit, zona comercială
de la Tricodava (Auchan, Kaufland i Billa), hangarul dezafectat din spatele blocurilor de la Nicolae
Găină, trandul Drumult Taberei, părcule ele din spatele blocurilor, zona stadionului Ghencea i viitoarele
sta ii ale metroului din cartier.
În general, to i interlocutorii au vorbit despre nevoia de a ine cont de toate grupele de vârstă în
propunerile de activită i i de adaptare a spa iilor în acest sens. Camelia spune astfel, că mai trebuie iă
spa iiăpentruătineri,ăpentruăoameniiămaiăînăvârst .ăAcumă iătineriiăauănevoie,ădarăambeleăzoneădeăvârst ăauă
nevoie de spa ii.
Locuri i nevoi ale locuitorilor
A a cum am descris mai sus, identitatea culturală a cartierului este văzută de locuitorii mai vechi
într-o strânsă legătură cu fostul cinematograf Favorit. Apari ia grupului de ini iativă a catalizat i câteva
mici cercetări care să urmărească nevoile celor din cartier în viitorul centru cultural. Dintr-un scurt
chestionar aplicat de membri grupului locuitorilor din cartier a reie it că cei mai mul i î i doresc aici
spectacole de teatru i adul i, concerte i proiec ii de filme. Pentru adul i, responden ii au spus că ar vrea
să se organizeze diverse cursuri de dans, teatru i limbi străine. Seniorilor le-ar fi utile un club de
petrecere a timpului liber, cu sală de ah i alte jocuri.
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Domnul Cre u, unul dintre administratorii Bibliotecii Culturale în care am organizat întâlnirea, a
insistat pe nevoia de a organiza activită i care să îi familiarizeze pe cei în vârstă cu noile tehnologii,
deoarece laăpensionariătrebuieăs ăavemăgrij ăs ăelimin măsentimentulăinutilit iiă iăsingur t ii.ăȚaăpensieă
vin baniiă iăgata.ăDeăaiciăapareălipsaădeăfantezie.ă Oameniiănuămaiă tiuăceăs ăfac . Întreaga societate se
raliaz ăîmpotrivaăacesteiăcategorii...ăapareăluptaăîntreăgenera iiăcareănuăexist . Francisca este de acord că
el. Ea vorbe te despre nevoia de a crea infrastructura care să îi încurajeze pe pensionari să iasă din casă,
să facă parte din via a cartierului i să interac ioneze cu ceilal i locuitori pentru a- i spune pove tile:eu am
doiăveciniădeăbloc,ăso iăso ie.ăDoamnaăareă75ădeăani,ăfost ăprofesoareădeăenglez iăcamăto iăeleviiăeiă
suntăpleca iăprin afar .ăSo ulăeiăareă90ădeăaniă iăaăfostăantrenorulălotuluiă Na ional deăscrim .ăSunt ni teă
oameniăexcelen iăcareăauăoăexperien ădeăvia ăcareămerit ăîmp rt it iănuăaiăcumăs -iăîncadreziăs ăiaă
contactăcuălumeaăcaăs ădescopereătoateălucrurileăastea.ăEuănuăpreaă tiuăînăDrumulăTabereiălocuriăundeăs ă
po iă s ă interac ioneziă cuă lume,ă s ă faciă schimbă deă idei.ă Absolută oriceă deă genulă sta. Rolul centrului în
formarea copiilor este considerat în egală măsură esen ial de locuitorii intervieva i.
Discu iile au scos la iveală nevoia de colaborare între centru i colile i liceele din cartier care î i
pot trimite elevii aici pentru participarea la ateliere, cursuri de educa ie non-formală sau evenimente
culturale. Participan ii la întâlniri s-au folosit de cele mai multe ori de planul arhitectural existent în
prezent. Ei au vorbit despre sălile multifunc ionale, spa iul pentru organizarea pieselor de teatru pentru
copii i adul i i sala de concerte în care să fie aduse toate tipurile de muzică cerute de reziden ii
cartierului. A a cum observă Marilena, func ia cinematografică nu a fost principala cerin ă a locuitorilor
în consultările făcute de grup; totu i cu to ii au fost de acord că este necesară o sală de proiec ii care să
reprezinte o alternativă la cinematografele celor două mall-uri, unde să fie proiectate filme care ajung mai
greu pe ecranele cinematografelor comerciale.
Cornelia vorbe te i de o ludotecă, un spa iu în care tinerii părin i să î i poată lăsa copii care să se
joace i să participe la activită i extra- colare. Tot ea crede că spa iul din fa a cinematografului ar putea fi
transformat într-o agora sau o pia ă publică în care oamenii să se adune, să vorbească i să participe la
diferite activită i sau evenimente. O altă propunere a fost organizarea unui muzeu al cartierului în incinta
viitorului Centru Cultural. Ideea a prins la majoritatea participan ilor care au construit împreună o
imagine a acestuia. Muzeul Cartierului ar trebui să con ină imagini istorice care să evoce dezvoltarea
urbanistică din toate perioadele de existen ă a cartierului. O altă propunere a fost expunerea unor
fragmente din clădiri simbolice din Drumul Taberei. Au fost propuse texturi ale clădirii cinematografului,
grilajul casei de bilete, bucă i din fa a unor blocuri sau poze ”then Ț now” cu Parcul Moghioro . Domnul
Militaru spune că aici ar putea intra i artefacte dispărute în antierul modernizării parcului. Ar putea intra
laămuzeuă iăceăauădemolatădin parc, care sunt amintirile noastre. Foarte important, viitorul centru cultural
trebuie să fie accesibil tuturor, indiferent de venit.
Parcul Moghioro este considerat la rândul lui un loc cu poten ial cultural mult mai ridicat decât
în prezent. Parcul este un punct de reper pentru tot cartierul i datorită amplasării centrale. Acest fapt face
ca în jurul său să fie organizate diferite evenimente non-culturale, cum este cel de care î i aminte te
Camelia, a cărei mamă a fost chemată de mai multe ori la un bar de lângă parc pentru a participa la
prezentarea unor produse de sănătate non-medicale destinate pensionarilor. Dintre activită ile culturale la
care a participat în parc i care regretă că nu au mai fost organizate, Marilena î i aminte te de proiec iile
de film în aer liber i amplasarea unor piese de mobilier urban destinate relaxării: au fost proiectate iă
filme într-unăcol ,ăseămaiăpotăfaceăpieseădeăteatru.ățaiăe iămuzic ădeăpromenad .ăAst ăvar ,ămi-aăpl cută
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c ăeraăamenajat ălâng ăestrad ,ăunăspa iu verde, cu taburete mari, era amenajat ăoăbibliotec ămic ,ăpuseă
hamacuri,ăiarăsearaărulauăfilme.ăEraăfoarteăpl cut,ăpeăfundalăcuămuzic ăcafe-concert. A func ionat vreo
lun ăjumate,ăzilnic,ăpân ănoapteaătârziu.
Discursul legat de Parcul Moghioro oscilează permanent între perioada de dînainte de renovare
i cea din prezent. Ionu î i aminte te că înățoghioro ămergeamăcuăfosteleămeleăprietene.ă iăcu colegul de
apartamentămergeamălaăînceput.ățergeamăc ăeraăoăteras ,ăs ăbemăoăbere.ăAcumănuămaiăe.ăEraălâng ălac,ă
unăpicămaiăsusă iăcuăocaziaăastaăne mai iăplimbamăpeăacolo,ădarăideeaăeraăs ăbemăcevaăînăparc,ăînănatur .ă
De când l-au renovat sunt mult mai mul iăoameni, e full.ă i înătimpulăs pt mâniiăeăplin seara. Într-o zi era
plin deălaățoghioro ăpân ălaămine,ăeraăfoarteămult ălumeăpeăstrad ...ăunăreviriment pe care îl asociez cu
parculăcareăschimb ămult. Ca i el, Luca î i aminte te de timpul petrecut în parc: înainteăînățoghioro ă
erauădou ămeseădeăjucatăping-pongădarăcareăerauămultămaiăaproapeădeăparteaăastaăfa ădeăcartier.ăAăfostă
mereu lacul pe care ba îl secau ba nu-lăsecauă iăveneaălumea iăoriăpescuiaăb nu iăcuămagnetul,ăoriăb gauă
ap ădin Dâmbovi a iăcândăînghe aăapaăveneauăcuăpe teleăînghe at.ăPeăvremeaăaiaăamăavutăunălabradoră iă
nuăexist ideea aia de spa iu pentru om, spa iu pentru câine. Era un mare spa iu liber, iăeraămi to.ăEraă
zona aia unde e terenul de sport, unde erau ni teăterenuriădeătenisă iălâng ăs-aădeschisăoăteras ăcareăaă
avutăunăoarecareăsucces.ăEraăunăreper.ăChestiaăastaăaăr masă iăeăbine. Renovarea parcului este criticată
de mul i dintre cei cu care am vorbit, mai ales datorită tăierii unor copaci i a reducerii spa iului verde.
Totu i, majoritatea dintre ei observă succesul pe care noua amenajare l-a avut, spa iul fiind foarte
popular printre locuitori care îl folosesc pe toată perioada caldă a anului.
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Parculățoghioro ăînainteădeărenovare.ăFoto:ăVladăEftenie14
trandul Moghioro , denumit popular i ”3 Ligheane” a apărut la rândul lui în amintirile
reziden ilor i în discu iile legate de propuneri pentru activită i. tefan i-l aminte te ca pe un loc care
aduna oameni din toate categoriile sociale ale cartierului, dar i lume din afară. Tot el se plânge de
privatizarea care a ciuntit imaginea verde a locului. trandul era o atrac ie.ăȚaă trandămaiămergeamădeă
multeă ori.ă Fiecareă var ă mergeam.ă Cuă câteă ună coleg,ă prietenă iă singur.ă Eraă full,ă full,ă fullă dintotdeauna.ă
Acolo vedeam mul iăb ie iăromi,ăeraăoăconcentra ieămaiămareă iăîiăremarcai.ăDeămulteăori,ăvizibilăs r cu i,ă
din familiiă f r ă posibilit i.ă Noiă maiă s reamă gardulă c ,ă de iă eraă ieftin,ă nuă aveamă bani.ă Acumă aă fostă
privatizat, e al unui semi-interlop.ă Peă vremuriă eraăiarb ă laă trand,ă acumă eă doară plastică cuă ezloangeleă
alea.Cornelia propune ca la trand să fie amenajată o bibliotecă care să fie folosită de clien i în timpul în
care stau la plajă.
Un alt loc care ar putea fi îmbunătă it a fost reperat la Pia a Moghioro . Persoanele cu care am
discutat s-au plâns de faptul că pia a este din ce în ce mai pu in un loc în care să fie vândute produse
proaspete fiind acaparată de magazine care vând tot felul de ”chinezării”. Discu iile despre viitorul pie ei
au mers în direc ia de loc în care să fie încurajată desfacerea locală a producătorilor români. Tot aici ar
putea fi amplasate diferite ateliere asemănătoare celor care existau în trecut în zona Favorit, dar adaptate
la nevoile clien ilor de azi. Identitatea de pia ă cu produse proaspete i sănătoase apare i pe Instagram în
unele poze făcute în pia ă, precum cea de mai jos.

În aceea i zonă este amenajat în perioada iernii patinoarul Drumul Taberei. Persoanele cu care am
vorbit cred că gradenele ar putea fi permanentizate astfel încât locul să fie folosit i pe perioada iernii.
Cornelia vede aici un Hyde Park, un loc cu un microfon i câteva scaune centrale, amplasate în fa a unor
mici tribune în care trecătorii să poată vorbi liber i să fie asculta i de cei interesa i. Domnul Militaru
spune, pe de altă parte, că patinoarul poate fi transformat într-un mic centru sportiv multi-func ional care
să permită practicarea mai multor sporturi pe toată perioada anului.
Terenul viran din vecinătatea patinoarului a fost propus pentru construc ia unui centru cultural
dedicat mai degrabă tinerilor. Domnul Militaru, cel care a sus inut cel mai puternic ideea spune că aici ar
putea fi organizat un club de noapte care lipse te tinerilor din cartier. Alte propuneri pentru acel spa iu au
fost un teatru de vară i cinema în aer liber în contextul în care ideea de club a displăcut unora din cauza
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http://veftenie.blogspot.ro/2015/06/parcul-drumul-taberei-inainte-de.html
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vecinătă ii catedralei. Marilena propune terenul viran de pe Bulevardul Timi oara al fostei fabrici
Electrotehnica pentru construirea centrului de tineret.
Cele două mall-uri sunt men ionate i ele des. Pentru Mircea obiectivul turistic nr 1 al cartierului
este Afi Palace Cotroceni.El î i motivează răspunsul prin faptul că esteămonumental,ămodernă iăpo iăduceă
peă cinevaăacoloăs ă m nânce,ăs ăseărecreeze,ă s ă vad ă unăfilm.ă Arat ă modern,ă s ă zicem. Ca i el, tefan
merge aici cu o prietenă din cartier atunci când vrea să meargă la un film sau să mănânce ceva. Totu i, el
observă că în AFI cei care vin o fac în general pentru consum, nuăamăv zutăgrupuri,ănuăeăcaăînăstr in tateă
unde stau tinerii la mall, nu e un loc...ă iămaiădegrab ăcândăstau,ăstauătotălaăteras ,ăsauăîn untruălaăună
spa iu deăstat.ăNuăîiăveziăs ăsteaădegeaba,ădoarălaăteras ăsauămâncare.ăNuăsuntălocuriădeăsocializare.Luca
spune că pentru el Plaza România este mai plăcut deoarecce a fost primul mall din cartier, dar i pentru că
e mai lini tit decât AFI. Plaza reprezintă mall-ul specific cartierului, deoarece aici vin doar oameni din
Drumul Tabere i Militari, spre deosebire de AFI care adună bucure teni din tot ora ul.
Domnul Iliescu a men ionat i sta iile de metrou care ar putea, pe de o parte, să fie amenajate în
func ie de specificul fiecărei micro-zone a cartierului, dar care ar putea să cuprindă spa ii de expozi ii
pentru arti ti bucure teni. El a dat exemplul identită ii militare care ar putea să fie dată i sta iei de la
Orizont sau a cinematografului Favorit care să fie vizibil în sta ia aferentă.
Zona Complexului Sportiv Ghencea a fost men ionată pentru construirea unei infrastructuri
sportive i a unui parc pe terenul fostelor sere care să fie destinate i locuitorilor din Prelungirea Ghencea
cărora le lipsesc spa iile verzi. Altfel, Stadionul Steaua nu a produs alte propuneri; faptul că acesta este în
proprietatea armatei pare să cenzureze posibilită ile de dezoltare în viziunea interlocutorilor mei.
Francisca a vorbit i de terenul pe care este organizat târgul de la Valea Cascadelor care ar putea
fi folosit ca loc pentru activită i temporare. Totu i, discu ia nu a reliefat ni te propuneri concrete pentru
acest loc. La fel este i cazul turnului de apă de la Favorit ca spa iu alternativ pentru muzeul cartierului.
Alte propuneri nu au existat pentru clădire.
Spa iile verzi din spatele blocurilor ar putea găzdui i ele diferite activită i. Domnul Ionescu
spune că pe aici ar putea fi construite ni te foi oare temporare în care mici orchestre să cânte în timpul
weekendului atunci când oamenii au timp să iasă i să le asculte. Ideea este ca locuitorii să asculte microconcertele în timp ce ies la plimbare în aceste părcule e. Multe dintre ele au fost amenajate strict ca locuri
de joacă pentru copii sau spa ii pentru bătâni, lucru criticat oarecum de unii dintre intervieva i care spun
că spa iile ar trebui gândite astfel încât să fie prietenoase i cu persoanele tinere i adulte.
Primăria Sectorului 6 a încercat o dezvoltare alternativă pentru unul dintre acele spa ii, proiect
care pare că nu a fost materializat. Astfel,˙pe spa iul verde de pe Strada Sibiu, din spatele
cinematografului Favorit autorită ile au propus organizarea unei Grădini de Cartier cu specii diferite fa ă
de cele din Drumul Taberei, aranjată ca o mini-grădină botanică. Un alt spa iu amenajat care adună
oamenii este la marginea cartierului, vis-a-vis de Plaza România. Acolo există un loc pentru ahi ti, cu
bănci i cu piese de ah. Astfel de locuri există i în parcul din zona fostei cofetării Indiana, dar i în noul
Parc Moghioro .
De asemenea, în timpul explorării pe care am făcut-o în cartier am observat, într-una dintre micile
parcări de lângă blocurile înainte de pe Strada Sibiu, în partea cu Turnul de Apă, ni te oameni strân i în
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jurul unei ma ini care dansau pe BUG Mafia, în timp ce prieteni de-ai lor făceau grătarul. El crede că
Drumul Taberei este deja supra-construit i că ar trebui să î i păstreze ce i-a mai rămas din spa iile verzi.
Luca vorbe te de organizarea unor trasee a acestor spa ii verzi care să fie amenajate diferit pentru
a-i surprinde pe oameni. Ce ar proova el în cadrul acestor trasee? țieăîmiăplaceăchestiaăastaăc ăaăr mas,ă
nuă tiuă câtă oă s ă maiă r mân ă pentruă c ă esteă oă genera ieă careă î iă tr ie teă ultimiiă 10-20 de ani. Poate
r mâneămaiădeparteăideeaădeăîngrijit.ăPoateănuăbunica,ădarăpl te teăbloculăunăîngrijitorăc ăseăpoart . În
`97-`98ăerauă iăg rdiniăcuălegumeă iăzarzavată iăoricumămiăseăpareăoăchestieămi to.ăEăunăspa iu care este
amuzant, exact la Ho iăMÎn în spate unde e un d- sta,ăoăcl direăpicat ă iăaăr masădoarăincinta iăe cu o
poart ăfoarteămare.ăEăcasaățITăcareăareăoăgr din ăf cut ăînăspate.ăGenulă laădeăchestiiămieăîmiăplace,ă
adic ăeăgenulădeăchestiiăpeăcareămi-arăpl ceaăs ăoădescop r.
El crede că îngrădirea spa iilor verzi este aberantă în contextul în care produc doar o muzeificare
a acestora; locurile ar trebui deschise i lăsate oamenilor pentru a le folosi în contextul în care toate
amenajările de acest fel au fost apreciate de locuitori. Țas -iă peă oameniă s ă foloseasc ă spa iile,ă s ă seă
exprime într-un fel atâta timp cât nu e agresiv. Tot spa iulă laădeălaățoghioro care e nefolosit. De ce ai
pusă betonă peă elă c ă nu-lă folose teă nimeni.ă D -iă omuluiă ună metruă iă veziă ceă faceă cuă el. Ionu simte i el
nevoia unor spa ii prietenoase care să încurajeze ie itul în aer liber, mai ales pentru cei care nu au multe
alternative de consum cultural sau de ”pierdut timpul”. Țaă alt ă scar ă veziă oameniiă înă fa aă blocului.ă Țaă
mineăsuntăizola i.ăAmăoăb trânic ăcareăst ăînăfa aăbloculuiă iăseăuit ălaăgardăc ănuăareălaăceăs ăseăuite.

Concluzii
Drumul Taberei este perceput de locuitorii săi ca un cartier-dormitor foarte plăcut pentru locuire
datorită spa iilor verzi mult mai generoase decât în alte cartiere. Este un cartier în care po i să te plimbi, în
care lumea este lini tită i care î i oferă i câteva optiuni de petrecere a timpului liber în mall-uri, la
terasele i barurile de la bulevard sau la evenimentele organizate ocazional în Parcul Moghioro . Este un
loc bun din punct de vedere al accesului la zonele comerciale. Totu i consumul cultural este aproape
inexistent, a a cum observă cei cu care am vorbit. Astfel de activită i sunt organizate în centru, cartierul
fiind locul în care stai pentru lini te i verdea ă. În discu iile cu locuitorii apare, însă, un poten ial ridicat
de dezvoltare a infrastructurii i diversită ii culturale, utilă în contextul distan ei lungi fa ă de centru.
Acest poten ial a adus împreună, de exemplu, oamenii care formează Grupul de ini iativă
”Favorit” care propun transformarea fostului cinematograf într-un centru cultural multi-func ional.
Încurajarea implicării reziden ilor în via a cartierului trebuie încurajată pentru a dezolta în cartier i alte
spa ii cum sunt cele identificate în această cercetare; ideile de aici reprezintă doar o scurtă sinteză a
posibilită ilor oferite de cartier care ar merita discutată mai amplu cu actorii locali.
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Cartier Ferentari (Raluca Negulescu)
Sumar de idei i nevoi:
- Cinematograf sau proiec ii de filme în aer liber
- Parcuri, aproape de casă, dotate cu spa ii de joacă pentru mai multe categorii de vârstă (nu doar pentru
copii foarte mici)
- Centru sportiv i cultural în cartier pentru toate categoriile de vârstă
- Terenuri fotbal/tenis/bazin de înot
- Posibilitatea de a învă a Parkour
1. Precizări metodologice
Cercetare ini ială
Analiza practicilor de consum cultural i a nevoilor cetă enilor din cartierul Ferentari s-a realizat
în două etape. În prima fază, s-a realizat un desk research privind istoria i dezvoltarea cartierului care a
fost corelat cu o serie de interviuri în cartier cu 5 locuitori dintre care 3 persoane cu vârste între 15 i 25
ani i 2 persoane cu vârste cuprinse între 35 i 55 ani din zonele Aleea Livezilor, Tunsu Petre, Iacob
Andrei i Pângăra i. Aceste persoane au fost identificate prin intermediul Clubului de Educa ie
Alternativă (un program educa ional al Funda iei Policy Center for Roma and Minorities) i a grupului
de ini iativă civică Clubul Mamelor. La această etapă s-a adăugat experien a de peste 5 ani de lucru în
cartierul Ferentari a facilitatorului.

Metodologie consultare
Consultările din cartierul Ferentari s-au axat pe metoda educa iei populare (popular education)
care are rolul de a genera dezbateri pornind de la experien a individuală în grupuri dezavantajate social
în vederea identificărilor nevoilor i provocărilor comune, cu scopul generării unor solu ii relevante
pentru întreaga comunitate. Această metodologie de învă are a fost ini iată de educatorul i scriitorul
brazilian Paulo Freire i constituie un proces distinct de educa ia formală i de cea informală. Are ca
scop împuternicirea oamenilor care se simt marginaliza i social pentru a-i ajuta să preia controlul asupra
procesului de învă are i să genereze schimbare socială̆. Educa ia populară este axată pe un efort
colectiv în cadrul căruia un grad înalt de participare este a teptat de la toată lumea.
Un instrument important în cadrul consultărilor a fost harta sectorului 5 care a permis
participan ilor să localizeze resursele din comunitate pe hartă i să indice zonele cu poten ial cultural
ridicat. De asemenea, harta le-a permis cetă enilor din Ferentari să definească trasee culturale.
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Prima consultare a avut loc pe 5 noiembrie 2015 în Clubul de Educa ie Alternativă din coală
Gimnazială nr. 136. Au participat 10 persoane cu vârste cuprinse între 27 i 60 de ani (9 sex feminÎn i
1 sex masculin). A doua consultare a avut loc pe 10 noiembrie în Clubul de Educa ie Alternativă din
coală Gimnazială nr. 147. Au participat 8 persoane din comunitate, cu vârste cuprinse între 29 i 53
ani (toate de sex feminin).
Ce a mers?
Metoda educa iei populare a func ionat în ambele cazuri – pornind de la experien e individuale în
cartier, cele două grupuri consultate au identificat provocări, nevoi i resurse comune. Multe dintre
persoanele care au participat la consultări locuiau de peste 20-25 de ani în cartier i experien a lor în
zonă a permis o în elegere profundă a transformărilor suferite de cartier în detrimentul culturii
(dispari ia cinematografului, precaritatea spa iilor verzi i a dotărilor din pu inele parcuri din cartier).
Ce nu a mers?
Discu ia despre practici i nevoi culturale în cartier nu a putut fi disociată de problemele imediate
sesizate de cetă eni – sărăcie extremă, condi ii de locuire foarte precare, lipsa locurilor de muncă,
abandon colar, problema consumului de droguri i cea a depozitării gunoiului în spa iul public. Metoda
traseului cultural în cartier, folosită la primul grup, a eviden iat lipsa unor spa ii atractive de petrecere a
timpului liber pentru cetă enii cartierului în Ferentari. În plus, a scos în eviden ă atrac ia exercitată de
repere culturale din afară cartierului (zona parcului Tineretului, Liberty mall, zona centrală, Sun Plaza
etc).
Descriere grup ini iativă civică din cartier
Clubul Mamelor este un grup civic, înfiin at în 2013, format din peste 20 de femei rome i
nerome din zonele de tip ghetou din cartierul Ferentari. ini iat cu sprijinul Funda iei Policy Center for
Roma and Minorities, Clubul Mamelor vizează stimularea cetă eniei active prin identificarea
problemelor din comunitatea dezavantajată din cartierul Ferentari i prin solu ionarea acestora împreună
cu membrii comunită ii. În ultimii doi ani jumătate, Clubul Mamelor a dezvoltat campanii de advocacy
centrate pe nevoia reabilitării unui parc de pe Aleea Livezilor, cre terea siguran ei copiilor în colile din
cartier i evitarea evacuării a peste 150 de familii din zona Iacob Andrei. Clubul Mamelor deserve te o
comunitate de peste 20000 persoane din zonele Aleea Livezilor, Iacob Andrei, Tunsu Petre, Zăbrău i i
Pângăra i.

2. Identitate cartier (perceptie, istorie personala/colectiva, repere)
Conform studiului “Zone de locuire defavorizată în sudul Bucure tiului – ZLD SUD”, realizat de
Asocia ia Frontal în 2011 “cartierul a fost încorporat în Bucureşti în secolul XX, însă drumul din Piaţa
Unirii spre Ferentari trece pe lângă locuri care au fost populate de oamenii cei mai săraci de-a lungul
ultimelor şase secole. Teritoriile acestor comunităţi sărace au glisat de-a lungul căii Rahovei - spre
Ferentari, pe măsură ce oraşul se extindea.” În termeni de repere, cartierul este cel mai adesea asociat cu
un aspect negativ – ghetoul.
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Atât din cercetarea ini ială, cât i din consultări a reie it o proiec ie identitară negativă asupra
cartierului. Oamenii din afară cartierului îl percep ca fiind unul dintre cele mai sărace i rău famate zone
din Bucure ti (vezi harta fricii15). Această proiec ie este interiorizată de locuitorii din Ferentari, care îi
ata ează repere identitare corelate cu sărăcia extremă i nesiguran a. Consumul cultural se petrece cu
precădere în exteriorul cartierului (zonele Tineretului, Pia a Sudului, Rahova) în structuri de tip mall
sau parcuri. Această propensitate a locuitorilor reflectă i dorin a lor de a părăsi acest cartier unde nu- i
doresc să locuiască i unde au ajuns din cauza unor circumstan e sociale dificile.
S-a remarcat în timpul consultărilor o nostalgie fa ă de trecut, fa ă de epoca de aur a cartierului, când
existau parcuri, cartierul era foarte curat, cu flori i oamenii puteau merge la cinematograful din zonă.

3. Practici culturale
Consum cultural (în interiorul i exteriorul cartierului, în spa iul public/privat, outdoor/indoor, din
bani publici/bani proprii)
În urma cercetării a rezultat faptul că pentru mul i dintre cetă enii din Ferentari consumul de
cultură este unul secundar întrucât primează nevoile de bază (hrană, îmbrăcăminte, adăpost, securitate).
În plus, accesul la cultură este de multe ori restric ionat de veniturile mici, atât în rândurile copiilor i
tinerilor, cât i în rândul adul ilor. În urma interviurilor, s-a observat un grad foarte ridicat de
sedentarism în rândul personelor în vârstă care nu mai ies din casă i nu au acces la via a culturală a
Bucure tiului.
Adul ii din comunitate corelează consumul cultural cu bunăstarea copiilor i tinerilor, asociind
practicile culturale exclusiv cu ace tia. Fiind preocupa i cu asigurarea unor condi ii de trai minime
pentru copii, adul ii nu asociază consumul cultural cu timpul lor liber, cu excep ia unor situa ii în care
au acces gratuit la spectacole în mijlocul comunită ii (de ex., concerte i activită i culturale desfă urate
sub umbrela Clubului de Educa ie Alternativă de Funda ia Policy Center for Roma and Minorities în
parcurile din comunitate sau în colile din cartier). Copiii cu vârste între 7 i 15 ani au acces gratuit la
activită i artistice, culturale i sportive (cursuri percu ie africană, street-dance, chitară, teatru, fotbal,
volei, etc.) în cadrul Cluburilor de Educa ie Alternativă din colile nr. 136, 147, 148 i 134. Conform
interviurilor, tinerii cu vârste de peste 15 ani î i petrec o mare parte a timpului liber în afară comunită ii
în spa ii tip mall sau parcuri.
Mall-urile cele mai frecventate care oferă op iuni de petrecere a timpului liber celor care î i
permit sunt în afară cartierului sunt Afi, Liberty, Sun Plaza. În comunitate, mul i dintre tinerii care
provin din familii foarte sărace î i petrec timpul, în special vara, în fa a blocurilor, fiind expu i la
numeroase riscuri (ex. seringi aruncate pe jos de consumatorii de droguri). Parcurile sunt o op iune în
timpul verii (parcul de pe Aleea Livezilor, parcul de la Pia a Ferentari i Parcul Tineretului).
În perioada verii, în zona Iacob Andrei se fac proiec ii de filme în aer liber la care au acces to i
locuitorii din zonă (ecran i sistem de proiec ie improvizat de un cetă ean din zonă).

15

https://mentalgeo.files.wordpress.com/2012/01/harta-fri1.jpg
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Produc ieăcultural
În ultimii ani, cartierul Ferentari s-a transformat într-o sursă de inspira ie pentru produc ia de
cultură (documentarul Toto iă surorile lui de Alexander Nanau, cartea Solda ii de Adrian chiopu,
articolul Doamnele din Ferentari în Decât O Revistă, filmarea videoclipului lui Alex Velea în mijlocul
ghetoului).
În ultimii 5 ani, peste 400 de copii i tineri din Ferentari au participat la cursurile artistice din
Clubul de Educa ie Alternativă – o ini iativă Policy Center for Roma and Minorities – a furnizat acces
liber copiilor din comunitatea dezavantajată din Ferentari la cursuri de street dance, teatru, muzică,
percu ie africană, reciclare creativă, ateliere origami, cursuri filmat, fotografie &photo-voice, handmade etc. O bună parte dintre aceste cursuri s-au materializat prin produse culturale prezentate
publicului din interiorul i din afară comunită ii (Jocurile Olimpice vin în Ferentari, evenimente
culturale cu ocazia Zilei Interna ionale a Copilului din 2010 până în prezent, Parcul de Educa ie
Alternativă, Ferentaria- artă fotografică prin ochii copiilor din Ferentari, FerenTARE cu Dan Perjovschi
etc.). De asemenea, au avut loc colaborări interna ionale cu trupa Battery Dance Company care a
realizat un show de dans contemporan cu tinerii i copiii din comunitate. În coala Gimnazială nr. 136
se organizează cursuri de dansuri tradi ionale rome i copiii romi din comunitate participă la diverse
spectacole (de cele mai multe ori, în afară comunită ii). coală e un spa iu care încurajează consumul i
produc ia de cultură, însă are limitele sale (nu este un spa iu comunitar per se, fiind limitat la elevii din
coală i părin ii acestora).
4. Resurse
Resurse materiale disponibile în cartier:

colile cu mare poten ial de a diversifica oferta de activită i culturale i de a accesibiliza accesul
la acestea pentru copiii i tinerii din familii sărace;

Biblioteca Metropolitană care i-a exprimat sprijinul pentru activită i culturale i poate pune la
dispozi ie spa iul pentru astfel de manifestări;

Clubul de Educa ie Alternativă (dezvolta poten ialul artistic al copiilor i tinerilor din comunitate)

parcurile ca spa ii comunitare care pot stimula accesul la cultură (parc Aleea Livezilor, parc Pia a
Ferentari, parc Humule ti, parc Iacob Andrei);
Resurse imateriale disponibile în cartier:

Clubul Mamelor (grup de ini iativă civică);

Cetă enii din comunitate sunt deschi i să se implice în activită i care ajută la rezolvarea
problemelor cu care se confruntă;

Copiii care au făcut perfoman ă într-un domeniu artistic în cadrul Clubului de Educa ie
Alternativă i care pot deveni modele pentru restul comunită ii;

filmul documentar Toto i surorile lui care poate atrage aten ia unor arti ti asupra zonei.
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5. Nevoi (categorii de activită i, cine poate satisface nevoia, anotimpuri, unde s-ar implica oamenii,
infrastructura)
Nevoile identificate în timpul cercetării ini iale i a procesului de consultare a cetă enilor din
cartier au fost axate pe probleme generale legate de sărăcie extremă, lipsa locurilor de muncă, lipsa
locuin elor sociale, nesiguran a, gunoiul depozitat în spa iul public, precaritatea spa iilor de locuire.
Segmentând aceste aspecte generale au reie it nevoi specifice privind petrecerea timpului liber în
cartier:
- Cinematograf sau proiec ii de filme în aer liber
- Parcuri, aproape de casă, dotate cu spa ii de joacă pentru mai multe categorii de vârstă (nu doar pentru
copii foarte mici)
- Centru sportiv i cultural în cartier pentru toate categoriile de vârstă
- Terenuri fotbal/tenis/bazin de înot

După identificarea terenurilor virane (de ex., vis-a-vis de coala nr. 147 unde se aruncă gunoiul,
fosta Uzină Autobuzul) cetă enii participan i la consultări s-au oferit să afle mai multe detalii despre
situa ia legală a spa iilor virane (dacă sunt de inute de primărie sau de firme private). i-au exprimat
interesul de a demara o campanie de advocacy privind crearea unui centru comunitar cultural i sportiv
sus inut de Primăria sectorului 5.
6. Recomandari/Concluzii

Recomand rileăoamenilor
Locuitorii din cartier insistă asupra rezolvării problemelor fundamentale de infrastructură i acces
la servicii sociale, educa ionale i medicale în rândul comunită ii dezavantajate din zonă. În urma
identificării unor practici culturale deja existente în cartier, recomandările lor vizează parcurile din
comunitate, bibliotecile i colile unde se pot organiza activită i culturale pentru toate vârstele (de la
proiec ii de filme în aer liber la dotarea bibliotecilor din comunitate cu mai multe resurse educa ionale).

Concluzii
Pentru a reflecta într-un mod cât mai pragmatic situa ia din cartierul Ferentari, o strategie culturală
pentru acest cartier ideal ar corela problemele structurale cu solu ii culturale:

Problema locuirii – reabilitarea creativă a blocurilor cu participarea activă a locuitorilor i
copiilor acestora (pictarea/desenarea scărilor blocurilor i a fa adelor - grafitti);

Problema cură eniei – reciclare creativă i sprijÎn în dezvoltarea unor ini iative locale generatoare
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de venituri pentru locuitori, axate pe reciclare;

Locuri de muncă – crearea unui cinematograf, a unui centru cultural comunitar sau a unei
infrastructuri culturale la nivel de cartier care să crească numărul de locuri de muncă disponibile în
zonă;

Lipsa locuin elor sociale – dezvoltarea unor planuri de locuin e cu spa ii verzi i dotate cu locuri
de joacă, dar i cu infrastructură pentru adul i – fitness în aer liber, spa ii pentru jocuri precum table sau
ah.
Alte poten iale activită i în cartier cu resurse minime:


Parkour (disciplină care ajută depă irea oricărui obstacol prin găsirea celui mai eficient i mai
rapid mod de a ajunge din punctul A în punctul B folosind doar mijloacele propriului corp.
Antrenamentul include elemente din spa iul cotidian (artificial sau natural) cum ar fi balustrade, copaci,
clădiri etc. Acest gen de antrenament este considerat un mod de eliberăre din constrângerile impuse de
alte sporturi standardizate cât i unul de depă ire a limitărilor autoinduse.)
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Cartier Floreasca (Nicoleta Chirita)
Sumar de idei i nevoi:
-

Activită i în aer liber, în parcuri
Activită i care să creeze sau să întărească spiritul de comunitate
Re/activarea sau crearea unor spa ii publice în cartier
Activită i cu caracter social i umanitar
Refacerea infrastructurii culturale i sportive din cartier
Desfiin area depoului RATB Floreasca i înlocuirea lui cu un parc

I Precizări metodologice
Prezentul raport se bazează pe documentare (desk research), interviuri cu membri ai grupului de ini iativă
Floreasca i două întâlniri de consultare cu locuitori ai cartierului, realizate în perioada octombrienoiembrie 2015.
În luna octombrie, am intervievat 3 membri activi ai grupului de ini iativă Floreasca (GIF)cu vârste i
profesii diferite: G. A. (35 de ani, absolvent de tiin e politice), C.V. (consilier colar, 60 de ani), P.P. (79
de ani, pensionar, fost inginer). Două interviuri au avut loc la Memento Café (strada Bach nr. 3), unul
dintre locurile obi nuite de întâlnire ale grupului Floreasca.Prin intermediul interviurilor am urmărit să
descopăr istoriile personale legate de cartier –cum au ajuns să locuiască în Floreasca, de ce au ales acest
cartier, dar mai ales de ce au rămas aici, primele amintiri legate de mutarea în cartier, dezvoltarea i
transformarea acestuia de-a lungul anilor. Am explorat de asemenea cum arătavia a în cartier i cum î i
petreceau timpul liber, atât în perioada comunistă, cât i ulterior, după anii ‘90, dar i modul în care î i
proiectează cartierul pe termen lung, amenin ările i oportunită ile, dorin ele i nevoile acestora vizazi de
cartierul Floreasca i de activită ile pe care ar putea să le desfă oare între “hotarele” acestuia.
La rândul lor, cele două întâlniri de consultare, organizate pe 4 i 21 noiembrie la Ceain riaăRendez-Vous
din Calea Floreasca 102 (un alt loc de întâlnire al GIF), au reunit persoane cu vârste, profesii i interese
variate (liceeni de la Liceul C.A. Rosetti i Ita Wegman, studen i, pensionari, persoane active profesional,
membri ai grupului de ini iativă Floreasca sau al i locuitori).
La prima consultare au participat 9 persoane (dintre care 3 membri din GIF) cu vârste cuprinse între 18 i
60 de ani, preponderent femei (7). A doua consultare a reunit 8 femei i 6 bărba i cu vârste cuprinse între
18 i 79 de ani, dintre care 7 membri ai GIF.
Prin intermediul consultărilor, am explorat:istorii personale, elemente identitare, repere, practici trecute i
curente de petrecere a timpului liber, nevoile i dezideratele locuitorilor cu privire la dezvoltarea
cartierului.Din punct de vedere al metodelor de lucru folosite, am îmbinat brainstorming-ul cu exerci iile
individuale i lucrul pe grupuri, urmate de scurte prezentări în plen.
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Aspecte pozitive:
Promovarea în online. Ambele întâlniri de consultare au fost promovate de grupul Floreasca pe cele două
pagini de Facebook pe care le administrează–Grupul Floreasca i Floreasca Verde. Ceainăria RendezVous a promovat la rândul ei a doua consultare pe pagina sa de Facebook i la fa a locului, prin
distribuirea de flutura iclien ilor localului.
Numărul i diversitatea participanților. La ambele întâlniri, prezen a a fost ridicată (9 persoane pentru
prima consultare, 14 pentru a doua) i variată (adolescen i, persoane active, pensionari), ceea ce a furnizat
informa ii, idei i nevoi din registre diferite (tinerii au vorbit despre graffiti, role i plimbări cu bicicleta în
parc, în timp ce seniorii care locuiau în zonă de 30-40 de ani au depănat amintiri despre trecutul
cartierului i modul în care acesta s-a transformat de-a lungul anilor).
Dinamica întâlnirilor. Ambele consultări au fost dinamice, participan ii implicându-se activ în discu ii
fără efort i încurajare din partea facilitatorului.
Schițarea de pa i următori. În mod natural, ambele întâlniri s-au încheiat cu schi area unor pa i de urmat
pentru cei interesa i de aspectele discutate – de la realizarea unui inventar al spa iilor i clădirilor din
cartier care ar putea să preia o destina ie culturală, până la redactarea unei peti ii pentru ca o parte din
terenul Depoului RATB Floreasca să fie transformat în centru comunitar.
Grupul de inițiativă Floreasca. Prezen a la consultări a unui actor, deja format i activ în cartier, interesat
să preia din ideile i solu iile expuse de participan i i să le transpună în ac iuni (exemplu: informa ia
despre inevitabila închidere a Bazei RATB i poten ialul spa iului respectiv pentru cartier).
Cre terea vizibilității grupului Floreasca i atragerea de noi membri i persoane resursă. Datorită
promovării realizate, au participat la întâlniri persoane care urmăreau activitatea grupului Floreasca de
mai multă vreme i care i-au manifestat interesul de a deveni membri în grup i de a se implica în
activită i civice.
Dificultă i:
 Reac iile membrilor GIF la propunerea de a organiza aceste consultări au fost variate. În timp ce
unele persoane s-au arătat deschise, al i membri au ridicat întrebări cu privire la utilitatea acestor
consultări din perspectiva misiunii grupului, aceea de a lupta împotriva construc iilor dintre
blocuri i de a proteja spa iile verzi din cartier.
 Tendin a participan ilor de a se concentra pe probleme, în detrimentul resurselor i avantajelor pe
care le oferă cartierul Floreasca, mai ales în contextul în care o mare parte dintre participan i sunt
implica i în ac iuni civice. Pentru a putea trece la discu ii despre practici, resurse i nevoi, a fost
necesar să realizăm în primul rând un inventar al problemelor din cartier (construc iile dintre
blocuri, dispari ia spa iilor verzi, densificarea etc).
 În prima jumătate de oră a celei de-a doua consultări, membrii GIF, prezen i în număr mare la
consultare, au profitat de ocazia de a fi în aceea i încăpere pentru a se informa cu privire la
ultimele noută i i demersuri realizate de grupul de ini iativă. În acest context, a fost dificilă
trecerea de la probleme concrete, palpabile, multe dintre ele stringente (construc ii între blocuri,
procese pe rol deschise împotriva autorită ilor) la un exerci iu de imagina ie i o discu ie despre
poten ialul cultural al cartierului.
 Durata de timp redusă a consultărilor (sub 2 ore) i numărul mare de participan i nu a permis
aprofundarea unor subiecte i piste pe care participan ii le-au men ionat în timpul întâlnirilor.
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II Identită i locale
(grani eleă cartierului,ă percep iiă asupraă cartierului,ă repereă istorice,ă istoriiă personale/colective,
dezvoltarea cartierului – amenin riălaăadresaăidentit ii)
LIMITELE CARTIERULUI - PERCEP II
Nefiind delimitate administrativ, cartierele bucure tene au de cele mai multe ori grani edifuze.Floreasca
nu face excep ie în această privin ă. Dacă majoritateacelorcu care am discutat au considerat că arterele
principale de circula ie reprezintăgrani ele imaginare ale cartierului (bulevardul tefan cel Mare la sud,
bulevardul Barbu Văcărescu pe latura de est, Calea Doroban i pe latura de vest, oseaua Pipera la
nord), au existat voci timide care au pus la îndoială această delimitare.
Atât consultările, cât i interviurile au relevat grani e permeabile între Floreasca i cartierele învecinate,
mai ales Primăverii, Doroban i i Lacul Tei. Puncte de reper men ionate ca făcând parte din cartierul
Floreasca nu s-au regăsit neapărat între grani ele agreate ini ial în timpul consultărilor. Dacă pentru
unele persoane zona televiziunii (TVR), de exemplu, ar putea fi inclusă în cartierul Floreasca Televiziunea nu este cartierul nostru? D. P., al ii sunt de părere că aceasta face parte din cartierul
Doroban i, în timp ce Floreasca are ca limită strada Radu Beller în partea de vest. La fel, alte puncte de
repermen ionate în discu ia despre petrecerea timpului liber sau despre resursele cartierului FloreascaClubul Pescăriu, baza de agrement a Mapn, hotel Caro - sunt situate pe partea estică a bulevardului
Barbu Văcărescu, în zona cartierului Lacul Tei, conform delimitării ini iale agreate de participan ii la
consultări.

Sursa: Wikimapia.org
ELEMENTE IDENTITARE
Pe baza informa iilor limitate acumulate (numărul de persoane intervievate i consultate nefiind
reprezentativ pentru cartier) nu putem decât să formulăm ipoteze legate de identitatea i specificul
cartierului Floreasca, comparativ cu alte cartiere bucure tene.
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Floreasca – trecutul i locuitorii săi
Atât participan ii tinerii, cât i seniorii au ajuns la concluzia că Floreasca are istorie. De-a lungul
interviurilor i consultărilor, participan ii au men ionat elemente i puncte de reper istorice care au
rezistat în timp – fosta uzină Ford construită în anii ’30, devenită ulterior fabrica Automatica, acum
monument istoric, biserica Sfânta Sofia16, ctitoria boierilor Flore ti, care se pare că datează din sec. al
XVIII-lea i ale cărei lucrări de restaurare au fost fina ate de familia G.M.Negropontes, familie de
aristocra i din perioda interbelică, casa memorială George Călinescu, dar i repere ale cartierului care
au dispărut, cum ar fi fostul conac al familiei Negropontes: Aici a fost un hiprodom pe timpuri.
Negropontes l-aăcump rată iăl-a parcelat. Pe Johann Strauss avea conacul pe timpuri. Conacul a fost
transformat,ămodernizatăînăstilăcomunistă iăf cutăhotelulăsindicatelor. În 1992,ăto iăsindicali tiiăauăcrezut
c ă seă împarteă acestă patrimoniu.ă Federa iaă sindical ă aă energiei iă Ovidiu Tender au luat hotelul
sindicatelor,ăauăd râmatăacoloă iăacumăeăplin deăburuieni,ăa teapt ăinvestitori iănu mai vine mimeni. P.
P.
Floreasca – cartierul nomenclaturi tilor?
În Floreasca s-au mutat, în blocurile nou construite în perioada ‘56-59, activi ti de partid,
nomenclaturi ti de rangul 2 sau 3, după cum mărturise te P.P. Cartierulă staăesteăalănomenclaturi tiloră
de rangul II. Aici sunt tot felul de tipi care au fost activi tiădeăpartid,ăcareăauăf cutăstudiileăprin URSS,
au venit din URSSă c s tori iă cuă oă rusoaic .ă Plusă c ătoateă blocurileă P+2ă suntă blocuriă înă stilăsovie ic,
construite în ‘57.
Cu toate acestea, eticheta de cartier al nomenclaturii pare for ată, Floreasca dând dovadă de un mix
social – alături de fosta nomenclatură, coexistă i muncitori i intelectuali i liber profesioni ti. Cel
pu in alte două pove ti au reie it din consultări i interviuri care întregesc tabloul despre compozi ia
eterogenă a cartierului Floreasca. Pe de o parte, industrializarea a presupus un aflux de persoane venite
din provincie în capitală pentru a lucra în fabricile i uzinele comuniste. Acestora le-au fost repartizate
locuin e în blocurile nou construite pe fosta groapă Floreasca. Tabloul cartierului în anii ’60 era astfel
cât se poate de pestri : Foarte multă lume era venită din provincie iăeraăamuzant.ăVeneauădeălaă ar ăcuă
g ini.ăPrimulăcareăpleca din cas ăcuăg inaălaăsubra ,ăoălegaădeăcopac.ăCareămaiădeăcareăcuăg inaălaă
subra .ăC. V.
Pe de altă parte, există i povestea familiilor vechi din cartier care au fost obligate de regimul comunist
să î i împartă casele cu al i locatari: Buniciiă auă f cută casaă înă ‘39.ă Peă acteleă buniculuiă scrieă deă
Negropontes, de Banca Anglo-Român ... Dup ă r zboi,ă înă fiecareă cas ă s-auă b gată for ată chiria i.ă Deă
ultimiiăamăsc patăînă‘72.ăD. C.
Nara iunile despre trecutul cartierului i despre cei care au ajuns să îl locuiască sunt cât se poate de
diverse, ele redând la scară micro momentele cheie care au marcat ultimele decade - de la burghezia
interbelică, la comunism, na ionalizare, industrializare i construc ii în stil sovie ic până la retrocedări,
boom imobiliar i densificarea produsă după anii ‘90.
Floreasca – cartierul comunitate?
Unul dintre aspectele cel mai des men ionate, atât în interviuri, cât i la consultări, ca fiind reprezentativ
pentru Floreasca este faptul că oamenii se cunosc i se salută între ei pe stradă, iar rela ile dintre oameni
sunt apropiate, uneori chiar de prietenie.

16

Mai multe detalii despre Biserica Sf. Sofia, disponibile aici: http://www.crestinortodox.ro/bisericimanastiri/biserica-sfanta-sofia-floreasca-137804.html
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Această specificitate nu pare însă deloc recentă. După cum reiese din interviuri i consultări, pare mai
degrabă ceva ce a caracterizat cartierul Floreasca de la începuturi, după cum redă C.V.: La momentul
copil rieiămele,ăFloreascaăeraăcaăunăora ămic,ăundeătoat ălumeaăseăcunoa teaăcuătoat ălumea....Eramă
caă laă ar ă înă sensulă bună ală cuvântului,ă înă sensulă înă careă eraă oă comunitateă foarteă strânsă închegat ,ă
oameniiăseăcuno teau.ăDeăaici rezult ă i o oarecare siguran ... la 3 ani îi d deaiăcopiluluiădrumulăînă
spateleăblocului,ă tiaiăc ăceilaltiăauăgrij ădeăel.ăCândăplecaăga ca,ăpleca iăalăt u.
Mai mult, Floreasca era un cartier unde se legau prietenii. Îmiăaducăaminteăc ănuăîncuiamău ile,ăintramă
uniiălaăal ii f r ăs ăbatemălaău .ăEraăoăvia ălaăcomunăcareăî iăpermiteaăs ădescarciăemo ii,ăs tr ie tiă iă
emotiileăcelorlal i.ăProbabilăfa ădeăperioadaădeăacum,ădac ăarăfiăteleporta i,ăoameniiăs-arăsim iăfoarteă
singuri.C. V.
O posibilă explica ie pentru această apropiere i pentru rela iile strânse de vecinătate poate fi
identificată la începuturile cartierului, în modul în care acesta a fost proiectat, construit i mai
apoipopulat. Între anii 1956 şi 1959, un nou cartier de blocuri răsărea pe groapaFloreasca, conform
planurilor de urbanizare ini iate deGheorghe Gheorghiu Dej. 17 Au fost construiteblocuri mici de
înă ime, în general de două etaje,cu spa ii interioare reduse, dar cu spa ii exterioare generoase i cu
toate facilită ile necesare locuirii, după cum poveste te i C. V: Aăfostăproiectatăfoarteăîn elept,ăcaăună
mică or el.ă Adic ,ă înă afar ă deă policlinic ,ă coal ,ă liceu,ă toateă celeă necesare,ă aveaă farmacie,ă coafor,ă
absolut orice.
Darea în folosin ă a locuin elor s-a petrecut aproape în aceea i perioadă, ceea ce a condus la o apropiere
rapidă între noii vecini: Toat ălumeaămutându-se de pu in timp, într-un interval de 2-3, maxim 4 ani, s-a
umplut tot cartierul, iălumea s-a unit destul de repede.C. V.
Astfel, se pare că cel pu in doi factori au jucat un rol esen ial în construirea rela iilor de vecinătate între
locuitori. Pe de o parte, densitatea redusă – blocuri cu două etaje, cu pu ine apartamente, spre deosebire
de alte cartiere bucure tene, construite în anii ‘70-80, în care predomină clădirile de 8 sau 10 etaje. Pe
de altă parte, mutarea familiilor într-un interval redus de timp a condus la apropierea rapidă dintre
locuitori. Mai mult, putem men iona rela iile construite între copiii i tinerii din cartier, care î i
petreceau copilăria pe străzile cartierului sau în parcurile proaspăt amenajate - La vremea aceea, era un
cartier cu foarte mul iăcopii.ăAiciăerauărepartiza iăînăapartamenteădeă3ăcamere,ăfamiliiăcuă3ăcopii.ăDeci
într-un blocăcuă12ăapartamente,ăseăstrângeauăfoarteămul i.ăC. V.
Rela iile de vecinătate în prezent
Rela iile apropiate de vecinătate par să fi rezistat în timp, cel pu in aceasta este percep ia celor cu care
am discutat, atât locuitori vechi ai cartierului, cât i a celor muta i recent.
Pentru cei care vin din afară cartierului, interac iunea dintre oameni este primul aspect care frapează,
comparativ cu alte cartiere din Capitală.
G. A., mutată în 2009 în cartier, după ce anterior locuise în Berceni i Drumul Taberei, poveste te ce a
convins-o să aleagă Floreasca i să rămână în cartier: umblândădup ăaiaăpeăstr du e,ăamădatăpesteătotă
felul de chestii din astea (croitorii, cizmării, mici buticuri),ăa aădeăfrumoase,ăc ămiăseăp reaăc ăsuntăa a,ă
într-un ora elămaiămic,ăcumăveziăînăfilmeleăamericane,ăundeătoat ălumeaă cunoa te peătoat ălumea.ăDeă
acoloăî iăieiămere,ădeăacoloăî iăieiăpâine.ăCândăiesădiminea a,ădeăaltel,ăs plimbăc elul,ăimposibilăs ănuă
întâlnescădou ăpersoaneăcuăcareăs ăm ăsalut,ăcelăpu in dou .

17

Dezvoltarea cartierului se va face î două etape. Pri a, î tre 9 -1958 (în care au fost propuse 72 de blocuri cu
de aparta e te plus o ș oală, o grădi iță, o reșă și o poli ili i ă pre u și alte dotări ulturale). Aceasta va
fi realizată î tre halele depoului de auto uze și viitoarea stradă Ceaikovski.A doua etapă a proie tului realizată
între 1958- 9 9 propu ea exti derea la ord de strada Ceaikovski u î ă
de lo uri e upri deau
de
apartamente. Oana Georgiana PÎRVU, Proiect de disertație, 2015.
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Euăînăacestăcartier,ă tiuămult ălume iăimiă tiuăveciniiădeăscar . În toate celelalte în care m-am perindat,
nuăîiă tiam.S. D.
Tot nou-veni ii sunt cei care percep această apropiere, uneori, ca pe o încălcare a intimită ii sau o traduc
printr-un sim al propietă ii care se întinde dincolo de propriul apartament către spa iile comune.
Echilibrul dintre spiritul de comunitate i de bună vecinătate i nevoia de intimitate pare uneori fragil:
Eu veneam dintr-unăcartierăundeălumeaănuăziceaăbun ăziuaăpeăstrad ,ăundeănuăexist loculăluiă l ă iăaă
luiăal ă(de parcare). S. D. Prima reac ie a noului venit în cartier a fost revolta - las -m ăcuăastaăc ănuăeă
strada ta.
Dup ăoăvreme,ăvecinulădeăvizaziăîmiăziceaădac ăso ulăaăvenităacas …credăc ămi-arăfiăzisă iăcuăcine.ăS.D.
Această încălcare a intimită ii pare însă un obicei cu care cei muta i recent încep u or u or să se
obi nuiască: În primul loc în care am stat în Floreasca, scar eraăplin ădeăb trâni,ădeăbunici... tiauătot,ă
laăceăor ăvin,ălaăceăor ăplec,ălaăînceputăm ăenervauătoateăobserva iileăastea,ădarădup ăaia,ămi-au devenit
încet foarte simpatici. G. A.
Floreasca - cartierul verde i lini tit, cartierul grădină?
O altă specificitate a cartierului, datorată modului în care a fost proiectat, este dată de numeroasele
parcuri i de spa iile verzi generoase dintre blocuri.
La întrebarea Țaă ceă v ă gândi iă cândă spune iă Floreasca? de exemplu, participan ii la consultare au
men ionat sentimentul de coeziune i de vecinătate descris mai sus, dar i parcurile din cartier i
sentimentul de lini te i siguran ă pe care îl oferă Floreasca.
Cartierul estedescris în termeni de verdea ,ămaiăpu in trafic,ăstr ziăferiteădeăzgomot,ădeăpoluare.ă
G. A.
Reprezentativă pentru cartier este i atmosfera: Duminicaădiminea a,ăFloreascaăesteăunăcartierăa aădeă
frumosăpentruăc ănuăeătrafic,ăbirourileăcareăsuntăaiciăsuntăgoale iăpeăstrad ăveziăefectivăoameniăcare vin
deă laă biseric ,ă p rin iă careă auă ie ită cuă c ruciorulă cuă copiiiă laă plimbare.ă Esteă oă atmosfer ă a aă deă
pl cut iădeăcald iădeălini tit ,ăcaăîntr-un film american cu happy ending. G. A.
Printre locurile preferate men ionate de oameni, parcurile din cartier – Floreasca, Garibaldi (numit i
Glinka sau parcul de la cinematograf) i Verdi – sunt în top. Dacă ar fi să organizeze trasee pentru
vizitatori, oricare ar fi ace tia, parcurile sunt o destina ie certă în care locuitorii din Floreasca i-ar
plimba pe turi ti. De asemenea, parcurile, lacul Floreasca i spa iile verzi dintre blocuri ar fi printre cele
mai importante lucruri pe care le-ar include într-un album foto reprezentativ pentru cartier.
Atât din interviuri, cât i în urma consultărilor, a reie it faptul că densificarea i aglomerarea cartierului
din ultimi ani cu noi construc ii, dar mai ales cu birouri i activită i comerciale, amenin ă însă i
identitatea cartierului, a a cum este percepută de locuitorii săi, de cartier reziden ial, lini tit, verde, care
nu te sufocă.
Din ‘90ă pân ă înă 2012ă s-auă construită 30ă deă plombeă ap sateă peă blocuri.ă S-auă b tută multă peă
cartierul sta.ăP. P.
S-aă aglomerat,ă dară nuă neap rată c ă s-au mutat mai mul iă oameni. S-aă aglomerată pentruă c ă auă
începutăs ăapar ătotăfelulădeăfirmeăcareăauăvenităaiciă iăcredăc ă staăeăpericolul iăde asta mi-e cel
maiă tareă team ,ă s ă nuă seă transformeă într-oă zon ă comercial .ă Cuă to iiă amă salutată deschidereaă
complexului de la Promenad iăaăturnurilorădeăbirouri.ățiununat,ălocuriădeămunc , dar asta a
adusăoăafluen ădeăpersoane,ădeăma ini,ădeăactivit iăcomercialeădeătotăfelulăcareăamenin ăspiritulă
cartierului. G. A.
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Promenadele sunt o altă caracteristică a cartierului Floreasca în ochii celor cu care am discutat, atât la
consultări, cât i individual. Acestea amintesc atât de cutuma oamenilor din sate de a se îmbraca festiv
pentru slujba de duminică, cât i de un trecut “aristocrat” al cartierului.
i ce imi mai place mie aici iănuăamăv zutăînăalteălocuri,ăesteăc ăoameniiăauăacestăobicei de a se
plimbaă seara.ă Iesă laă promend .ă Euă stauă înă drumulă spreă bisericaă Sfă Sofia,ă iă duminicaă
diminea av dă b trâne iă nuă numai,ă cupluriă deă oameniă înă vârst ,ă foarteă frumosă aranja i,ă laă
cravat ,ă doamneleă cuă haineă deă macrame,ă înă drumă spreă biseric …ceeaă ceă nuă amă v zută înă alteă
locuri. G. A.
Alte percep ii asupra cartierului (marginale în discu iile i interviurile realizate)
Părerea că Floreasca ar fi un cartier elitist i bogat este contrazisă de unii dintre cei intervieva i: Nu este
ună cartieră a aă bogată cumă ziceă lumea,ă eă doară oă prejudecat .G. A. Cu toate acestea, unii dintre
participan i percep Floreasca ca fiind un cartier mai pu in accesibil financiar (Pia aă Floreascaă esteă
scump – D. P.), cu multe localuri i baruri “de fi e”, unele dintre ele luând loculinfrastructurii sportive
i culturale a cartierului (cinematograful Floreasca i patinoarului Floreasca, transformate în cluburi de
lux, sunt doar două exemple în acest sens).
Din punct de vedere identitar, Floreasca pare că se remarcă printr-o serie de particularită i datorate
modului în care acest cartier a fost proiectat (cartier sistematizat cu blocuri de locuin e de două etaje sau
tip vilă, cu spa ii verzi generoase între blocuri), dar i datorită rela iilor de vecinătate apropiate între
locuitorii săi.
III Practici culturale i de timp liber
Consum cultural (în interiorul i exteriorul cartierului, în spa iul public/privat, outdoor/indoor, din bani
publici/bani proprii, practici din trecut vs practici prezente)
Practici din trecut
Ca multe dintre cartierele de blocuri proiectate i realizate în perioada comunistă, Floreasca a beneficiat
de o infrastructurădezvoltată pentru activită i sportive i culturale – cinematograf, sală de spectacole,
patinoar, piscină, tranduri etc. Întrebarea
Cumă v ă petrecea iă timpulă liberă înă
Floreasca? a declan at pentru majoritatea
celor cu care am discutat amintiri despre
copilăria i adolescen a petrecută în
cartier, amintiri care eviden iază tocmai
aceste dotări i facilită i ale cartierului.
Multe dintre acestea au fost distruse în
timp, închise i înlocuite cu baruri, cluburi
i restaurante de lux.
În cartier, în parcul de la Glinka, unde
inemă noiă întrunirile,ă eă oă cl direă peă
fundal,
unde
era
cinematograful
Floreasca, foarte aranjat,cinematograf
careă rulaă dou ă filmeă peă s pt mân ă iă
aveaiăunărefugiuăpentruăc ăînăperioadaăaiaă
televizoarele erau cu regim de la 7 la 10,
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jum tateăeraăcuăomagiulăpre edinteluiă iăatunciăteăduceaiălaăfilm.P.P.
Pe lângă cinematograful Floreasca, un punct de atrac ie pentru toate vârstele, amintirile depănate au fost
strâns legate de activită ile sportive i recreative în aer liber, de la parcuri, la patinoarul i trandurile
din cartier:
Copii fiind ne petreceam timpul în parcul de la cinematograf sau în parcul Verdi, cam astea erau
zonele.
Era pationarul iă iarnaă eramă laă pationar.ă Erauă trandurileă careă nuă tiuă câtă deă okă erau. Vara
mergeamălaă trandăpentruăc ăerauămulte,ăerauă3. C. V.
EuătraversamăCaleaăFloreascaăînă lapiă iăbermude iăintramăpeă trandulăFloreascaă2,ăundeăeraăună
debarcader,ăundeăveneauăvapora ele,ăundeăeraă iăunărestaurant,ăeraăoăpl cere.ăP.P
Deci eu când m-amămutatăînăcartier,ăaveamă36ădeăani.ăȚaă36ădeăaniăm ăduceamălaăpationar.ățiam luat patine iăla 2-3ăseri,ăm ăduceamălaăpationar,ăfiulămeuălaăfel,ănepoateleălaăfel.ăEh,ăacumaă
s-aădesfiin atpatinoarul.ăEăf cutăunărestautantădeăfi e.P.P.
Pe lângă activită ile sportive i culturale, sunt men ionate i ac iunile voluntare realizate cu vecinii,în
proximitate: Duminicaă seă ie eaă înă spateleă blocului,ă înă perioadaă deă prim var -toamn ,ă seă adunauă
frunze,ăseăd deauăcuăbidineauaăcopacii,ăseăplanta... era o efervescen . C. V.
Practici din prezent
În cadrul primei consultări, participan ii au fost ruga i să se gândească la activită ile pe care le-au
desfă urat în cartier în ultimele 2 saptămâni. Acestea au fost împăr ite ulterior în categorii. O majoritate
de răspunsuri au fost legate de plimbările în parcurile din zonă – Floreasca, Garibaldi (pe jos sau cu
bicicleta), urmate de cumpărături, întâlniri cu prietenii i vecinii în cartier (la restaurant, la ceai,
întâlnirile grupului de ini iativă Floreasca), activită i sportive (sală, yoga) i activită i curente (mersul la
liceu sau dusul copiilor la grădini ă).
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În lipsa une infrastructuri culturale, timpul liber petrecut în Floreasca se rezumă în mare parte la
plimbări în parcurile din cartier (Floreasca, Verdi i Garibaldi) sau pe străzi (promenadele de seară),
cumpărături i ie iri cu prietenii, fie în bistrot-urile din zonă, fie la cineva acasă.
Oameniiăseăadun ăînăparcuriăfoarteămult.ăSeămaiăadun ăpeăstr.ăCeaikovskiă iăchiară iăaiciăpeăGlinka,ă
erauă odat ,ă din ceă amă v zută din fotografiiă vechi,ă unit iă deă alimenta ieă public ,ă undeă acumaă suntă
buticuri sau non stopuri.ăObservăacoloădiminea a,ăînăgeneralăseăducăoameniiă iî icump r câteăoăcafeaă
iăstauăacoloăpre ădeăoăjum tateădeăor ,ăapoiăseămaiăadun ăfoartemul iăînăparcuriăpeăcategoriiădeăvârste:ă
pensionari,ă mameă cuă copii,ă oameniă cuă câini,ă câteodat iă to iă laă ună loc iă seă maiă adun ,ă desigur,ă laă
Kaufland, la Billa, în locuri din astea unde mergem cu interes direct.G. A.
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Multe persoane decid să rămână în cartier, în ciuda acestei infrastructuri slab dezvoltate de petrecere a
timpului liber, folosind în principal parcurile pentru a suplini aceste lipsuri – fie că este vorba de
parcurile din cartier, fie de parcurile din proximitate, cum ar fi Parcul Herăstrău:
Nuă preaă obi nuiescă s ă ies.ă Foarteă rară ies.ă Euă r mână înă cartier.ă Timpulă liberă seă petreceă fieă înă
Her str u, fieăînăParculăFloreasca,ăfieăaici,ăînăparculăGaribaldiăoriăacas ălaăuniiădintreăprieteniiă
mei din Floreasca,ăoriăm ămaiăducălaățuzeulă ranuluiăcareăeărelativăaproape.ăDarătimpulămeuă
liber aici se petrece.
G. A.
Pentru a întregi tabloul lipsei de infrastructuri i a golului cultural, la întrebarea Ceăactivit iăculturale iă
artisticeă seă organizeaz ă înă cartierulă Floreasca?, oamenii au lăsat biletele necompletate, au marcat
ZERO sau NIMIC pe ele.
Concluzia unanimă a participan ilor la consultări a fost că “nuăexist ăactivit iăculturale,ăniciăorganizateă
de institu ii, nici individual”.
Practici în afară cartierului
Pentru a beneficia de altfel de activită i, unii dintre locuitorii din Floreasca se îndreptă spre centrul
ora ului sau spre mall-uri. Dintre locurile din afară cartierului în care participan ii î i petrec timpul
liber, au fost men ionate teatrele (Bulandra, TNB), centrul vechi / Unirii (spectacole, pub-uri), mallurile (mai ales pentru filme), Parcul Herăstrău i Muzeul ăranului.
Cele mai multe filme în ultima perioada le-amă v zută laă ț R,ă undeă pesteă var ă auă proiectată înă
curteă iămiăs-aăp rutăfoarteăfrumos.ăG. A.
Noiămergeamă iămultăînăora ,ălaăteatru.ăDeăvreoă3ăaniănuămaiămerg,ădarăpeăoăstagiuneăvedeamă2-3
piese la Na ional, la teatrul Mic, la Comedie.P.P.
IV Resursele cartierului Floreasca


Parcurile - Cea mai importantă resursă a cartierului pentru petrecerea tmpului liber pare că o
reprezintă cele 3 parcuri din zonă– Floreasca, Verdi i Garibaldi. Pe lângă plimbări, parcurile sunt
o resursă pentru activită i sportive (role, skate, mers pe bicicletă sau alergat) i comunitare. În
parcul Garibaldi, pe timp frumos, se joacă table i ah în spa ii amenajate cu bănci i mese, iar în
parcul Floreasca există mese de ping pong, unde se adună tinerii. Poten ialul parcurilor nu este
însă exploatat la maxim, a a cum i-ar dori unii dintre locuitori, după cum vom vedea în
sec iunile următoare.



Grădinile de bloc– spa iile verzi generoase dintre blocurile de locuit rămân o caracteristică i o
resursă a cartierului, în ciuda faptului că în ultimii ani acestea au fost diminuate de avântul
imobiliar din zonă.



Infrastructura pentru practicarea sporturilor – vine din partea unor priva i care au
transformat o parte din infrastructura existentă a cartierului - Piscina Club White 18 , Sala
Floreasca, Clubul Pescăriu, fosta bază sportivă ApaNova (acum piscina club Island), baza de
pregătire fizică i agrement a MAPN, sala Moving Club, Geco Fitness Club.

18

http://www.piscineingropate.ro/Informatii-utile/informatii-utile-despre-piscine/Unde-inotam-in-BucurestiPiscine-si-stranduri-in-sectorul-1-al-capitalei--eID57.html
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Promenadă Mall, amplasat pe locul fostului Institut de Cercetări Electronice, deschis în 2013
este cel mai mare mall din ţară şi oferă o suprafaţă de 35000 mp19. A fost men ionat de
participan i în timpul consultărilor pentru posibilitatea de a merge la patinoar, la film sau la
bowling.



coli i licee – la acest capitol, au fost men ionate 2 institu ii de învă ământ - Liceul C.A. Rosetti
i coala nr. 10. Participan ii i-ar dori ca terenurile din aceste cur i să fie accesibile locuitorilor,
iar sălile de clasă să fie disponibile pentru întâlnirile grupului de ini iativă civică din cartier.





Fabrica Automatica – fostele uzine Ford20 între anii ‘35-40, ulterior fabrica Automatica. În timp
ce Hala Ford este monument istoric i nu poate fi demolată, terenul fabricii a fost cumpărat de un
dezvoltator imobiliar care plănuie te să construiască 600 de apartamente. 21 Participan ii la
consultări au men ionat Automatica ca fiind un poten ial spa iu pentru o sală de spectacole, în
care să fie organizate i expozi ii permanente.
Depoul RATB Floreasca22- Poatecea mai importantă resursă teritorialăidentifcată în cartier de
participan ii la consultări. Depoul, despre a cărei desfiin are se discută de 10 ani, a fost văzută ca
pe o oportunitate de dezvoltare a infrastructurii culturale, comunitare i de extindere a spa iului
public în cartierul Floreasca: Trebuieă s ă st mă cuă ochiiă peă elă caă pe butelie pentruă c ă esteă eă oă
structur ă careă permiteă multifunc iiă – pie e,ă ateliere,ă seă poateă extindeă parcul,ă iară undeă esteă
cl direaăseăpoateăfaceăoăchestieămultifunc ii.ăI.T.
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19

http://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=47702&d=la-pas-prin-bucuresti--bucuresti
http://www.ford.ro/Despre/Informatiidesprecompanie/IstoriaFord
21
http://www.b365.ro/papalekas-vrea-sa-construiasca-600-de-apartamente-pe-terenul-halei-ford-de-pe-caleafloreasca_230356.html
22
http://www.observatorulurban.ro/depouribucurestene.html?searched=Floreasca&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1#
20
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Floreasca–o resursă pentru cartier este grupul de iniţitiativă Floreasca care a luat naştere în anul
2013 din nevoia de a apăra spa iile verzi din cartier de ofensiva dezvoltatorilor imobiliari. De la
constituirea lui, grupul a reclamat faptul că:
 autorităţile locale au autorizat “pe bandă” ridicarea unor imobile pe spa iile verzi dintre
blocuri, distrugând astfel mediul i atentând direct la intimitatea i confortul locuitorilor
din zonă;
 multe dintre aceste clădiri nu respectă normele elementare de urbanism – depă ind
regimul înălţimilor, încălcând flagrant servituţile de vedere ale vecinilor, sufocând
imobilele actuale i locuitorii ce privesc neputincio i cum sunt „zidiţi” de dezvoltatorii
imobiliari;
 agresiunile asupra spa iilor verzi vor duce la pierderea identităţii cartierului, cunoscut în
trecut ca unul dintre cartierele verzi ale Capitalei.
În luna mai 2015, grupul a organizat primul eveniment în aer liber, în Parcul Garibaldi, pentru a
atrage atenţia asupra problemelor grave ale cartierului, în care, în mod constant, în ultimii ani, sau ridicat construc ii pe spa iile verzi dintre blocuri. Pe durata evenimentului, membrii grupului
au strâns peste 250 de semnături de sus inere pentru o peti ie care a fost adresată ulterior
autorităţilor responsabile.

Figure 3 – Eveniment organizat de Grupul Floreasca în parcul Garibaldiîn mai 2015
În acest moment, grupul de ini iativă numără aproximativ 10 membri activi care se întâlnesc
săptămânal în localurile din zonă – Memento Cafe sau Rendez-Vous – sau în Parcul Garibaldi, pe
timpul verii. Problemele pe care le au în vizor în acest moment i pentru care au făcut demersuri
în ultimele două luni sunt legate de construc iile pe spa iile verzi dintre blocuri i de recuperarea
Parcului Verdi, retrocedat aproape în întregime i lăsat în paragină.
Blog: grupulfloreasca.wordpress.com
Facebook: Grupul Floreasca
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Comunită i online dedicate cartierului FLoreasca
 Comunitatea online Cartierul Floreasca - https://www.facebook.com/cartierulfloreasca/ care numără peste 1700 de likeuri i de ine o arhivă de poze vechi i noi din cartier
 Grupul închis de Facebook Cartierul Floreasca care numără peste 270 de membri https://www.facebook.com/groups/257558360925670/
Business-urile locale
 În timpul consultărilor, a fost men ionată o activitate comunitară ini iativă de businessurile din zonă – Zilele lui Zamfirescu, eveniment organizat în aer liber pe strada Pu ul
lui Zamfir, care a fost închisă pentru traficul auto. Activitatea nu pare că a fost continuată
i în anul care a urmat. Mai multe detalii se găsesc aici:
http://arhitectura-1906.ro/2014/07/prima-edi ie-a-zilelor-lui-zamfirescu/http://metropotam.ro/La-zi/zilele-lui-zamfirescu-un-nou-festival-de-strada-pe-putullui-zamfir-art6576917470/
https://www.facebook.com/events/1459459054302008/
Sâmb t ,ă12ăIulieă2014,ăv ăa tept măcuămică
cuămare,ăcuăc el iăpurcel, la bâlci pe uli aă
luiăZamfirăs ăsavuramălimonad ăcuăsifonădin
Pu ulăluiăZamfir iădiverse delicatesuri
italiene ti,ăbritanice,ăraw-vegană iănuănumai.
S ăînv măs ătapi mă iăs ăpict măpeăsticl ,ă
s ăfacemăorigami.ăVorăfiăclowniă iăpictur ăpeă
fa ăpentruăcopii. art iăfrumosul vor fi
prezenteăpeăuli ăsubătoateăformeleăei:ădeălaă
tablouri iăsculpturi,ăpân ălaăartizani,ă
designeri români de haine iăaccesorii. Vom
încheiaăsearaăcuăprezent riădeămod ă iăDjă
sessions.

Cartierul Floreasca nu este lipsit de resurse. De i o parte din infrastructura culturală i sportivă a
cartierului a fost pierdută, ca în cazul cinematografului Floreasca, transformat în club, altă parte i-a
păastrat destina ia, chiar dacă acum este de inută de sectorul privat.
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Cele mai importante resurse ale cartierului în ochii celor cu care am discutat rămân însă parcurile i
spa iile verzi dintre blocuri, care au poten ial i care pot fi valorificate mai mult decât se întâmplă în
prezent.
O pistă de urmat care a atras aten ia membrilor grupului de ini iativă Floreasca este mutarea bazei RATB
i folosirea clădirii i a terenului pentru suplinirea unor func iuni culturale i comunitare.
V. Nevoi, dorin e, idei
Din ideile i nevoile formulate atât de cei intervieva i cât i de participan ii la consultări, putem distinge 5
tipuri de activită i pe care oamenii i le-ar dori în cartier:
1.
2.
3.
4.
5.

Activită i în aer liber, în parcuri
Activită i care să creeze sau să întărească spiritul de comunitate
Re/activarea sau crearea unor spa ii publice în cartier
Activită i cu caracter social i umanitar
Refacerea infrastructurii culturale i sportive din cartier



Activită i în aer liber, în special în parcuri– poate cel mai des men ionate i cel mai u or de
realizat prin valorificarea resurselor dejaexistente în cartier. Participan ii la consultări au făcut o
întreagă listă de activită i care ar putea fi găzduite de parcurile din Floreasca, de la cinema în aer
liber, teatru de vară, expozi ii de fotografie despre trecutul cartierului, până la picnicuri pe malul
lacului Floreasca.

A ăaduceăunăcinematografăînăaerăliber.ăArăfiăfrumosăpentruănoiăto i.ăNe-arăaduceăîmpreun ,ăînainteădeă
toate, diferite categorii de vârste sau de profesii.G.A.
E foarteă simplu.ă Cumă eă parculă Verdi,ă deă exemplu.ă Ceă mareă lucruă esteă saă f ciă ună teatruă deă var ă
acolo? P.P
Seăpreteaz ăunăteatruădeăvar ăpentruăc ăeăfrumosăs ăie iăsearaăîntr-un parc din sta,ăundeăaerulăesteă
foarte curat, iăs ăasistiălaăunăspectacol. P.P.
Pe lângă activită ile outdoor care ar putea fi organizate în parcurile cartierului, a reie it i nevoia de a
petrece timp în spa iul public, pe străzile cartierului:
Vreau iăeuădou ămeseăpeătrotuarăs îmiăbeauăcafeauaăcândămergăspreă coal .ăNu exist decâtăcrâ maă
deălaăGaribaldi,ăundeăauăacoperităterasaă iănenorocireaădeăpeăCeaikovskiăcareăeăoăma in ădeăsp lată
bani,ădeăundeănuăamăv zutăpeănimeniăintrând iăie ind.ăI.T.


Activită i care să creeze sau să întărească spiritul de comunitate

În această categorie au fost men ionate activită i de tipul Zilelor Cartierului/ale Prieteniei, evenimenteîn
aer liberprin închidererea temporară a unor străzi, evenimente sau teatru în grădinile de bloc, evenimente
de tip garage salessau târguri de vechituri, concursuri de tipul “cea mai frumoasă grădină de bloc”.
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S ă avemă oă ziă aă cartieruluiă sauă s ă organiz mă târguriă deă vechituri,ă careă dincoloă deă scopulă loră
comercial imediat, au rolul de a-iăaduceăpeăoameniăîmpreun .G.A.
Mi-ară pl ceaă maiă multeă chestiiă din asteaă careă s ă neă apropie,ă s ă neă apropiemă uniiă deă al iiă iă
s dep imbarieraăaiaăaăneîncrederiiăcareăneăcaracterizeaz .ă iăla Bucure ti este chestia asta mai
multă decâtă înă oriceă alt ă parteă din ar .ă Oameniiă suntă foarteă neîncrez toriă înă ceilal i,ă într-o
prim instan .ăSuntăfoarteăsuspicio i.ă tiuăeiăceă tiuăprobabil.ă iăevenimenteleăasteaăcredăc ăne-ar
ajutaămultăs ăneăfacemăbine,ăsocialăvorbind. G.A.
S ăseăinchid ăstr zi,ăcumăs-aăîntâmplatătoat ăvaraăpeășiseleff, iăs ăias ăoameniiăs ăjoaceăbaschet,ă
voleyăsauămaiă tiuăeuăce. Sauăs ăsteaăpeăstr ziăpură iăsimplu.ăEăoăsenza ieăfoarteăpl cut ăs ăstaiăînă
mijloculăstr ziiăpietonale. G.A.
Un spa iu care ar putea să găzduiască astfel de evenimente care aduc oamenii împreună a fost una dintre
dorin ele men ionate foarte des de participan i – ace tia i-ar dori un centru comunitar i cultural în cartier
pentru o organiza în incinta acestuia zilele cartierului, zile aniversare, întâlniri ale grupului de ini iativă,
ateliere, dansuri, origami etc.
Vremă ună centruă comunitară iă socială înă cartierul Floreasca iă suntemă dispu iă s ă contribuimă cuă
expertiza iăresurseleănoastreălimitateălaăcreareaălui. G. A.


Re/activarea sau crearea unor spa ii publice în cartier

Revenind la specificul cartierului Floreasca, un alt aspect men ionat a fost legat de sistemul de alei
pietonale de care a beneficiat zona i care ar putea să fie repus în func iune ca spa iu public i valorificat:
Floreasca a avut de la început, de când a fost proiectat cartierul, un sistem de pietonale.
Par ialînc ă exist .ă Prin spateleă blocuriloră exist ă oă re eaîntrag ă deă pietonale.ă Celeă careă dauă
înspreăBarbuăV c rescuăsuntăblocateălaăoraăastaă– de blocuri, garaje, garduri. I.T.
O altă propunere a fost crearea de spa ii publice de vecinătate – pocket parks–în condi iile în care spa iile
verzi dintre blocuri nu pot fi percepute i utilizate ca atare: țiă seă pareă c ă nuă exist spa ii publice. În
Floreasca,ăexist spa ii privateă iăspa ii comunitare. Spa iile dintre blocuri, nimeni nu le percepe ca spa ii
publice.ăNiciănuăpotăfunc iona socialmente ca spa ii publice.I.T.
Au fost de asemenea identificate locuri în care s-ar putea amenaja asfel de spa ii publice: Mie mi se pare
c ăpeăCeaikovskiăsuntăfoarteămulteăresurseăs ăseăfac ăceeaăceăînăalteă riăseănume teăpocketăparks.ăI.T.


Activită i cu caracter social i umanitar

În viziunea participan ilor la consultări, activită ile comunitare din Floreasca ar trebui să includă i o
componentă socială, în care grupuri dezavantajate să beneficieze de sprijin, fie că este vorba de copii,
seniori, persoane fără adăpost. Participan ii au men ionat de exemplu posibilitatea de a avea o cantină sau
de a strânge haine i electronice pentru săraci.
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Pe lângă aceste tipuri de activită i, participan ii i-au dorit să reînvie infrastructura
culturală i sportivă a cartierului Floreasca prin redeschiderea pationarului i a piscinei
Floreasca sau refacerea cinematografului Floreasca pe vechiul amplasament.

Cu toate că majoritatea a declarat că i-ar dori film în cartier prin refacerea fostului cinema Floreasca pe
vechiul amplasament, au fost i glasuri timide care au subliniat faptul că există o contra-ofertă variată i
că ar exista riscul ca aceste activită i să nu mai atragă la fel de mult ca în trecut: Nuăpo iăs ăspuiăc ăună
cinemaăarăatrageăoamenii,ăc ciălumeaăesteăcaptiv ătelevizorului.ăProăCinema,CafeăFilmă iătotăveziăceva.
P.P.
Alte idei men ionate pe durata consultărilor au fost legate de: amenajarea unor locuri speciale pentru
graffiti, refacerea restaurantului Johann Strauss, amenajarea parcului Verdi sau organizarea unor pie e
volante în cartier.

VI. Recomandări i concluzii
Ce recomandă oamenii?





O colaborare între cetă eni i deciden i pentru realizarea unor activită i culturale: Într-o
lumeă normal ,ă autorit ileă localeă ară trebuiă s ă fieă înă permanent ă colaborareă cuă grupurileă de
ini iativ ,ă înă ultim instan ă cuă cet eanul,ă pl titoră deă taxe,ă iă împreun ă s ă realizezeă astfelă deă
activit i.ăEuănuăv dăunăsingurăactorăimplicatăînăpovesteaăasta. G.A.
Mutarea bazei RATB Floreasca i înlocuirea acesteia cu: parc, centru cultural i centru
comunitar.
Inventarierea spa iilor disponibile din cartier care ar putea să găzduiască activită i
culturale: Strângandu-ne aici ne-amă dată seamaă c ă avemă oă resurs ă important ă înă cartier.ă Noiă
avem ni teăspa ii careăarăputeaăs ăg zduiasc activit i.ăPasulăurm torăarăfiăsaăvedemăcareăsunt.ă
Adic ăs ăfacemăunăinventarănoi,ăc ănuăputemăs ăasteptamădeălaăprim rieăs ăneăbat ălaău ...G.A.

Recomandările noastre





Valorificarea resurselor cartierului, atât identitare, cât i a patrimoniul construit i a actorilordeja
implica i în via a comunită ii (comunită i online, grupul de ini iativă Floreasca, afacerile locale)
Valorificarea atuurilor cartierului: rela iile de vecinătate, grădinile de bloc, sistemul de alei
pietonale, spa ile verzi generoase pentru organizarea de activită i în aer liber, trecutul cartierului
i ata amentul locuitorilor vizavi de acesta (expozi ii de fotografii vechi), clădirile i spa iile care
ar putea reconvertite (Automatica, Depoul Floreasca)
Valorificarea i întărirea coeziunii sociale prin evenimente de tipul “Zilele Cartierului”, Ziua
Străzii X, Zilele prieteniei, târguri de vechituri, garage sales etc.
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Cartier Prelungirea Ghencea (Iustina Neagu)
Sumar de idei i nevoi:
Pe lângă rezolvarea problemelor de infrastructură ( osea i transport în comun), comunitatea î i dore te
amenajarea unui parc de minim 10ha cu o sală multifunc ională pe fostul teren al Serelor Militari. Un parc
ar permite prin amenajările sale activită i sportive, de recreere, de produc ie, culturale, civice, dar mai
ales, le oferă celor din comunitate ocazia să interac ioneze, să se cunoască i să construiască împreună un
cartier a a cum i-l doresc. În acest moment, în cartier nu există nicio resursă culturală, de recreere sau
sportive.
Precizări metodologice
De unde am plecat?
Unul dintre cartierele propuse de CeRe pentru explorarea practicilor, resurselor i nevoilor de petrecere a
timpului liber i de consum cultural a fost ceea ce noi cunoa tem ca fiind zona străzii Prelungirea
Ghencea. Zonă care este fragmentată în două păr i de Valea Oltului astfel, de la Bra ov La Valea Oltului
este un cartier mai vechi, construit prin anii ’60 -’70, cu propria lui istorie i identitate, iar de la Valea
Oltului la oseaua de centură, avem un cartier mai nou, cu zonă de case construite după Revolu ie i
ansambluri reziden iale construite după 2007.
Mai mult, reperele noastre au fost date de 2 grupuri de ini iativă civică cu care lucrăm.
Astfel, din zona Bra ov - Valea Oltului, punem accent pe zona cuprinsă între Râul Doamnei i Valea
Oltului, unde lucrăm din 2010 cu Grupul de ini iativă Civică Callatis-Drumul Taberei, în timp ce în zona
Valea Oltului- oseaua de centură ne raportăm la toată por iunea, unde lucrăm cu ini iativă Prelungirea
Ghencea din 2013.
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Cele două grupuri i-au delimitat singure zonele de ac iune, uneori pornind de la zona afectată de o
problemă pe care lucrează, alteori, pornind de la zonele din care vin membrii activi ai grupului.
Dacă în cazul Callatis zona pe care o acoperă grupul este mai clară, în cazul ini iativei Prelungirea
Ghencea grani ele de interes ale grupului se pot restrânge sau extinde în func ie de problema pe care
lucrează i deci de zona afectată de acea problemă, sau în func ie de zonele în care locuiesc membrii
grupului.
Prin acest demers am redeschis discu ia despre cartier, limite, repere, resurse, practici de petrecere a
tipului liber sau consum cultural, din postura de membri ai unui grup de ini iativă din cartier.
Nu am restric ionat în nici un fel raportările la zona Callatis sau la Prleungirea Ghencea, le-am lăsat
cursul normal pentru a vedea care sunt punctele de intersec ie dintre cele două aparent diferite zone i
pentru a identifica reperele comune, dacă ele există.

Grupurile de ini iativă din zonă
Grupurile de ini iativă sunt grupuri informale, formate din locuitori ai zonelor men ionate mai sus, care
luptă pentru a îmbunătă i calitatea vie ii lor în cartier. Astfel, grupurile identifică prin consultarea
comunită ii problemele prioritare, iar apoi identifică factorii deciden i responsabili de rezolvarea acelor
probleme. Următorul pas este ac iunea – grupul transmite reprezentan ilor institu iilor publice cerin ele
comunită ii i cresc intensitatea demersurilor pe măsură ce răspunsul pozitiv întârzie să apară, informând,
consultând i implicând comunitatea pe întregul parcurs al demersului lor.
De exemplu, Grupul de ini iativă Callatis Drumul Taberei a ob inut în cei 5 ani de activitate 7 victorii, una
dintre ele, în parteneriat cu ini iativă Favorit, un alt grup din sectorul 6, fiind oprirea cheltuirii a 2,3
milioane de euro pentru 3 grupuri statuare în sectorul 6, planificate în execu ia bugetară 2012. Alt succes
al grupului, după 9 luni de muncă, a fost reamenajarea Parcului Istru, care a presupus: 2 peti ii, 4
audien e, luări de cuvânt la 3 edin e de consiliu local, o dezbatere publică, zeci de mail-uri trimise către
autorită i, un eveniment în comunitate cu peste 100 de participan i.
Grupul ini iativă Prelungirea Ghencea a determinat CNADNR să lansează licita ia pentru pasajul peste
Centura Bucure ti- Domne ti i demararea atribuirii contractului, a determinat PMB să avanseze cu
proiectul tehnic de lărgire a Prelungirii Ghencea la 4 benzi, cu trotuare i piste de biciclete i să aloce 70
000 000 RON pentru realizarea proiectului, pentru anul 2015 în timp ce CGMB a votat culoarul de
exproprieri necesare lărgirii. Acestea sunt o parte din victoriile lor i au necesitat pe lângă demersuri
similare cu cele enumerate la Grupul Callatis i 4 proteste cu sute de oameni din cartier.
De i cele două zone/grupuri par u or de diferen iat geografic, când vine vorba de rela iile dintre oameni,
ele par a tinde un tot unitar.
Astfel, D.M., liderul ini iativei Prelungirea Ghencea a făcut parte din Grupul de ini iativă CallatisDrumul Taberei chiar din 2010, de i locuia în altă zonă. Dorea să contribuie la o schimbare pozitivă în
cartier, să determine autorită ile publice să ină cont de nevoile locuitorilor. i-a găsit locul în grup după
ce a încercat să facă diverse demersuri individual, iar apoi a decis să caute ajutor i a găsit site-ul CeRe.
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Ne-a scris, iar noi am pornit spre cartier să vedem dacă i cum am putea ajuta oamenii din zonă. A a a
luat na tere Grupul de ini iativă Callatis Drumul Taberei.
În 2013, după ce acumulase 3 ani de tras de mânecă autorită ile locale, D.M. a decis că e momentul să se
concentreze i pe zona în care locuia, respectiv, cea dintre Valea Oltului i centură. i a a a luat na tere
ini iativă Prelungirea Ghencea, iar CeRe a fost alături i de noul grup.
În acela i timp, Grupul de Ini iativă Callatis Drumul Taberei a venit să sus ină ini iatiava Prelungirea
Ghencea, la primul lor protest i de atunci preia fiecare post al ini iativei Prelungirea Ghencea pe pagina
de facebook a grupului i vin cum i când pot la ac iunile ini iativei Prelungirea Ghencea.
În ultima jumătate de an, Grupul de Ini iativă Civică Callatis-Drumul Taberei a avut o activitate mai
restrânsă, concentrată mai mult pe valorificarea experien ei acumulate în ultimii 5 ani prin schimburi de
experien ă cu alte grupuri din Bucure ti, sau chiar din afară ării.
Ini iativa Prleungirea Ghencea a adunat în ultimii 2 ani tot mai mul i sus inători i tot mai mul i membri
activi, ceea ce a dus i la o diversificare a problemelor pe care încearcă să le rezolve:






lărgirea Prelungirii Ghencea la 4 benzi cu trotuare i piste de biciclete;
oprirea lucrărilor la blocul de lângă benzinăria Lukoil, care în prezent nu respectă limita de 40m
între construc ie i instala ia GPL din benzinărie;
amenajarea unui parc pe o parte din terenul fostelor Sere Militari;
amenajarea strădu elor laterale i realizarea unor trasee care străpung zona, între Prelungirea
Ghencea i Timi oara;
alte probleme care in de Primăria sectorului 6 sau de cea a Bragadiru.

Când am pornit?
A a cum arătam i mai sus, am ajuns cu această consultare în cartier datorită rela iei dezvoltate cu cele
două grupuri de ini iativă.
În cazul Grupului Callatis, momentul derulării proiectului s-a suprapus pe o perioadă de activitate
restrânsă a grupului, de aceea, implicarea lor cu rol activ în consultări nu a fost posibilă, cu excep ia unui
membru vechi al grupului, care a participat i la interviu i la consultare.
Cazul ini iativei Prelungirea Ghencea a fost la extrema opusă. Derularea acestui proiect s-a suprapus cu o
perioadă destul de tumultoasă atât pentru grup cât i pentru cartier. Lucrând pe toate problemele
enumerate mai sus, grupul a ajuns la o supraaglomerare, astfel încât această consultare ar fi fost un efort
suplimentar greu de sus inut.
În această situa ie am găsit o cale de compromis prin care să folosim contextul consultării pe timp liber i
consum cultural, raportat la o nevoie concretă a grupului, respectiv, crearea unei viziuni clare apropo de
cerin ele lor de amenajare a terenului de la Sere i crearea unui plan de ac iuni privind atât demersurile
către autorită ile responsabile, cât i modurile prin care ar putea implica mai mult comunitatea.
Uitându-ne la lista de priorită i ale comunită ii din zonă, am observat că în această toamnă, au apărut voci
îngrijorate de interesul pe care grupul l-a manifestat pentru fostele Sere Militari. Locuitori ai cartierului au
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crezut că Ini iativă Prleungirea Ghencea va renun a la lupta pentru lărgirea străzii la 4 benzi, cu trotuare i
piste de biciclete – durerea cea mai mare a cartierului la momentul acesta i î i va îndrepta toată aten ia i
toate eforturile către parcul de la Sere, parc necesar, dar nu la fel de prioritar pe agenda cartierul ca
lărgirea Prelungirii Ghencea.
Ne-am sfătuit cu grupul i am luat decizia să derulăm consultarea numai cu membrii grupului, pentru a
evita riscul ca locuitorii cartierului să creadă încă o dată că Ini iativă Prelungirea Ghencea i-a mutat
focusul i a abandonat lupta pentru Lărgirea Prelungirii, con tien i în acela i timp i de posibilitatea foarte
mare ca cei din cartier să fie refractari la tema consultării, în contextul descris mai sus.
Cum am lucrat?
Am realizat interviuri semistructurate cu 3 persoane din cartier, 2 bărba i i o femeie, cu vârste cuprinse
între 44 i 76 de ani – un cadru militar, un inginer electronist i un economist. Unul dintre cei 3, locuie te
în zona Callatis i este membru în grupul de ini iativă din această zonă.
Prin interviuri am urmărit zona de practici, resurse i nevoi de petrecere a timpului liber i de consum
cultural, dar i istorii despre cartier, sau istorii personale.
Înainte de consultare, dar i după, am făcut o documentare mai ales pe partea de limite adminsitrativteritoriale i pe partea de istorie a cartierului, ambele subiecte fiind greu de documentat, cu surse pu ine
sau nesigure.
Mersul pe teren în cazul acesta este parte din asisten a oferită de CeRe grupurilor, din septembrie până în
noimebrie am făcut 10 vizite în cartier.
La consultare au participat 12 persoane, cu vârste cuprinse între 33 i 76 de ani – profesii variate –
învă ământ, bussiness, economie, inginerie. Unul dintre participan i este mebru în Grupul de ini iativă
Callatis- Drumul Taberei.
Consultarea a răspuns atât obiectivelor de cercetare propuse în parteneriatul cu ARCUB, cât i nevoilor
grupului de la momentul respectiv, inând cont de priorită ile de pe agenda lor, a a cum am explicat mai
sus.
Astfel, consultarea a atins mai multe dimensiuni:
1. Explorarea practicilor, resurselor i nevoilor de petrecere a timpului liber i de consum cultural la
nivelul cartierului.
2. Utilizarea acestor idei pentru a formula o viziune clară de amenajare a unui teren din cartier
(fostele Sere);
Ini iativ PrelungireaăGhenceaăaăînceputăcuăcâtevaăluniăînăurm ăoăcampanieăpentruăaădeterminaă
autorit ileăpubliceăresponsabileăs ătransformeă10ăhectareădin terenul fostelor Sere Militari întrun parc pentru comunitate.
3. Explorarea căilor prin care grupul ar putea determina autorită ile publice să amenajaze acest
teren.
4. Căi prin care grupul ar putea implica i mai mult comunitatea locală.
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Întâlnirea a început cu 30 de minute de discu ii informale la cafea, care au creat o atmosferă prietenoasă
de lucru i ocazia de a descoperi confuzii, a teptări, sau neîn elegeri legate de scopul întâlnirii.
Pentru a aduce toate obiectivele întâlnirii sub aceea i umbrelă, fiecare moment a fost construit pe cel
anterior.
Am început cu întrebarea “Cum vă petrece i timpul liber în cartier?”, urmată de timpul liber în afară
cartierului i în casă. Lista a fost completată cu ceea ce făceau înainte de ’89 cu timpul liber.
Prima întrebare a deschis discu ia despre limitele cartierului – astfel, am început discu iile pe hartă pentru
a stabili care sunt ele.
Am continuat cu o listă a dorin elor de petrecere a timpul liber în cartier, i i-am încurajat să aducă pe
lista de dorin e i acele lucruri pe care momentan le fac în afară cartierului, sau cele pe care le făceau în
trecut.
Identificarea dorin elor i a practicilor trecute i prezente de timp liber i culturale atât în casă cît i în
cartier i în afară lui, au construit un “Wall of dreams” pentru ce ar putea exista pe terenul de la Sere.
Aceste dorin e au fost ulterior împăr ite pe categorii, prioritizate i armonizate.
Pornind de la ceea ce face fiecare, completat cu ceea ce făceau în trecut i cu ceea ce i-ar dori să poată
face, grupul a ob inut un set de activită i dezirabile pentru petrecerea timpului liber, deci un set de
func ionalită i pe care i-ar dori să le aibă viitorul parc de la Sere. De aici au decis ce amenajări sunt
necesare pentru a crea un cadru care poate sus ine nevoile de petrecere a timpului liber i de consum
cultural în cartier.
Mai departe grupul a creat un plan de lucru pe două paliere – demersuri viitoare pentru a determina
Autorită ile publice să amenajeze un parc pe locul fostelor Sere Militari i modalită i prin care pot atrage
mai mul i sus inători i pot implica comunitatea mai mult.
Observa ii:









Agenda grupului a fost foarte diferită de agenda consultării, de aceea, partea de identificare de
practici, resurse i nevoi de petrecere a timpului liber i de consum cultural a fost contruită ca o
generare de idei pentru elaborarea unui set clar de cerin e privind amenajarea parcului de la Sere.
Nu a existat nici timp nici interes, în logica întâlnirii, pentru a discuta despre identitatea
cartierului, sau despre istoric, care au fost însă acoperite prin interviuri.
Momentele în care participan ii au fost ruga i să lucreze individual pentru a reflecta asupra
întrebărilor i a nota gândurile lor a fost un prilej de amuzament, iar câ iva dintre ei au spus că se
simt “ca la coală” - “dăm extemporal”.
Brainstorming-ul a fost foarte gălăgios, câ iva participan i au semnalat asta ulterior.
La evaluarea întâlnirii grupul a sim it că obiectivele au fost atinse i că pleacă acasă cu un plan
clar de ac iune.
Întâlnirea a fost un prilej pentru ini iativa Prelungirea Ghencea de a ie i din discursul orientat pe
problemele din cartier i a explora resurse, oportunită i i de a reflecta la cum arată via a de zi cu
zi în cartier.
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Spa iul nu ne-a permis agă area hăr ii pe perete, de aceea întâlnirea a fost destul de statică, iar
discu iile au avut loc în jurul mesei pe care a fost a ezată harta. În acela i timp, însă, a fost util să
discute în jurul ei, pentru că la fiecare întrebare legată de geografia cartierului grupul a putut
căuta în echipă pe harta răspunsul, fără prea mari eforturi sau timp irosit.
Întâlnirea a avut loc la sediul CeRe, pentru că în cartier nu există coli, sau alte spa ii publice în
care se pot organiza întâlniri în afară programului. Singurele op iuni sunt afacerile locale, care de
obicei sunt deschise, dar pentru această întâlnire, liderul grupului a preferat să ne vedem la CeRe.
Ultima concluzie a evaluării a fost ideea că grupul are neapărat nevoie de un spa iu de întâlnire în
cartier.
La stabilirea limitelor cartierului grupul a avut ceva dificultă i, pe de o parte din lipsa unor criterii
clare pe baza cărora să poată lua decizia, pe de altă parte, din pozi ionarea dublă pe care
participan ii au avut-o fa ă de cartier: Locuitor al cartierului versus membru în grupul de ini iativă
civică din cartier. Astfel, ca locuitori, limitele pe care tindeau să le traseze erau mai restrânse, dar
ca grup de ini iativă, căutau limite cât mai largi, care să permită o deschidere cât mai mare a
grupului fa ă de comunitate.
Pentru că agenda consultării era deja încărcată, am încercat să simplificăm cât mai mult cerin ele,
astfel încât un aspect pe care nu l-am tratat explicit a fost cel al reperelor din cartier, dar acestea
au fost evidente în discu iile pe care participan ii le-au purtat pe temele din agendă.

Cartierul – de unde până unde i de când?
Limite teritoariale i temporale
Limitele Prelungirii Ghencea ca zonă sau cartier rămân greu de definit, ea fiind tratată de Primăria
sectorului 6 ca parte din cartierul Ghencea, care începe de la “DrumulăS riiă iă ineăpân ălaă oseaua de
centur ăaăcapitalei.ăȚaănord,ăcartierulăesteă m rginitădeăbulevardulă1ămaiă iăDrumulăTaberei,ăiarălaăsudă
destr zileăNandru,ăDrumulăCooper tivei iățateiuăCaragiale”. (sursa site Primărie sector 6)
O delimitare clară pe care locuitorii zonei o remarcă rămâne însă chiar denumirea acestei artere
principale, care de la Drumul Sării la Bra ov poartă numele de Bulevardul Ghencea, iar de la Bra ov la
oseaua de centură, devine Prelungirea Ghencea.
Chiar împăr irea adminsitrativ-teritorială23 este specială. Prelungirea Ghencea este la limita dintre sectorul
6 i sectorul 5. Astfel, pe direc ia Bra ov- centură, pe partea stângă avem sectorul 5, iar pe partea dreaptă,
avem sectorul 6. Mai departe, după strada Mărăcineni, pe partea stângă avem Bragadiru, iar pe partea
dreaptă, se continuă sectorul 6.

23

Sursa:http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html
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Un alt aspect de diferen iere îl reprezintă i vechimea cartierului.
“Cam tot ce vedeti aici s-a ridicat prin ‘71-‘72.ăAvansulălaăcas ăeraădeăvreoă35ă000.ăAmădatăto iă
banii pe care îi aveam din economii.ă iă pl teamă oă rat ă lunar ă deă vreoă 500ă deă lei.ă Eraă
suportabil.”Poveste te D.S. despre zona Callatis
Tot D.S. ne spune că până prin 1989, pe Prelungirea Ghencea, între Valea Oltului i oseaua de centură
erau un “câmpăcuăgrâuă iăSereleățilitari,ăcareăerauău orădeăîncâlzităpentruăc ăseăaflaăaproapeăCETăVest”
“Dup ărevolu ieăauăînceputăs ăconstruiasc .ăEraăoălinieădeăînalt ătensiuneădup ăValeaăOltuluiă prima construc ie eraăsubăeaă iăneăîntrebamăcumăoăs ătr iasc ăoameniiă tiaăsubăliniaădeătensiune,ă
c ă nuă eraă preaă pl cut; cândă treceamă peă acoloă sim eaiă cumă vibreaz …ă la vreună ană dup ,ă auă
demontatăliniaădeăînalt ătensiuneă iădup-aia s-aăumplutătoat ăzona.ăDarăeăfoarteăînghesuit.ăDac ă
trecădou ăma ini,ăpeăValeaăFurcii,ăunaătrebuieăs ăseătrag ăfoarteăpeădreapta,ăcaăs ăaib ăcealalt ă
locăs ătreac .” – continuă D.S..

Repere
Reperele care au ie it implicit din discu iile cu participan ii la interviuri sau consultări sunt în mare
măsură geografice – nu găse ti o stradă după o institu ie, sau după un parc, ci găse ti institu ia sau parcul
după stradă. De asemenea, dacă vrei să localizezi o cafenea sau un restaurant reperul este mai degrabă un
ansamblu rezinde ial i nu invers. Dar uneori mai reperezi ansamblurile după centrele comerciale mai
mari, cum ar fi Lidl. Zonele cartierului sunt reperate după marile intersec ii i diversele străzi mai
cunoscute.
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Pe de o parte avem marile intersec ii: Bd. Bra ov cu Prelungirea Ghencea, Râul Doamnei cu Prelungirea
Ghencea, Valea Oltului cu Prelungirea Ghencea, oseaua de Centură cu Prelungirea Ghencea, Valea
Oltului cu Bd. Timi oara, Bd. Timi oara cu Bra ov.
Pe de altă parte avem străzi mai pu in cunoscute de cei care locuiesc în afară cartierului, care sunt cumva
hotar pentru cartier – Ghidigeni la Sud, bucla Drumul Taberei la Nord.
Mai avem străzi micu e din cartier – aleea Callatis, cea care trece prin mijlocul zonei în care sunt activi
cei din Grupul Callatis, stradă după care i-au luat numele.
Mai avem fiecare ansamblu rezide ial din zona cuprinsă între Valea Oltului i centură, 8 la număr.
Ansamblul ANL Brâncu i, situat pe Valea Oltului.
Parcul Istru, un părcule dintre blocuri, în spatele blocurilor de pe Prelungirea Ghencea, tot în zona
Callatis.
Mai avem câteva coli - coală pentru copii cu deficien e de auz i coală pentru copii cu nevoi speciale,
ambele pe aleea Istru, tot în interiorul zonei Callatis. coală 279, coală 144, ambele pe Prelungirea
Ghencea, în zona Callatis.
Alte repere sunt câteva spa ii comerciale mai mari - Kaufland, Lidl de la Primăvara, două magazine Profi
Mega Image-ul de la Valea Oltului, cel de la Cartierul Latin, Pia a mică de la Cartierul Latin, Restaurantul
Latin.
Sta ia de autobuz de la Valea Oltului, capătul lui 122 i 222 lângă Cartierul Latin.
Atunci când apar discu ii în care trebuie reperat un bloc sau o problemă, cele mai folosite repere sunt
străzile, sau ansamblurile reziden iale, apoi diversele centre comerciale i foarte rar colile, sau sta iile de
autobuz.
Identitate
Povesteam la Precizări metodologice că am ajuns în acest cartier prin legătura pe care o avem cu cele
două grupuri de ini iativă existente în zonă.
Un prim lucru de men ionat ar fi că fiecare grup i-a ales denumirea în func ie de zona geografică cu care
se identifică.
Grupul Callatis- Drumul Taberei se simte parte a cartierului Drumul Taberei i a ales o alee centrală din
zona lor pentru a arăta unde se află ei specific.
În cazul ini iativei Prelungirea Ghencea, este evidentă identificarea cu artera principală care desparte
cartierul în două, cu tot cu neajunsurile pe care slaba infrastructură a acestei străzi le aduce locuitorilor.
Mai specific de atât, por iunea dintre Bra ov i Valea Oltului pare să vină cu o încărcătură identitară
diferită a a cum relatează A.D.:
“nuă po iă s ă spuiă c ă zonaă astaă deă dup ă Valeaă Oltuluiă esteă Prelungireaă Ghencea.ă Acoloă aă fostă
întotdeaunaă considerat ă Drumulă Taberei.ă iă aiciă seă nume teă stradaă Prelungirea Ghencea, eu
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st teamăpeăPrelungireaăGhenceaăpân ăînăRâulăDoamneiă- eram în cartierul Drumul Taberei, nu
concepeaănimeniăc ăsuntemăPrelungireaăGhencea.” (se referă la zona cuprinsă între Valea Oltului
i Bra ov)
În acela i timp A.L. ne spune că “Prelungirea Ghencea e aia cu casele iăcu blocurile multe, are 20 000
deălocuitori.ăNu,ănoiăsuntemăPrelungireaăGhencea.ăCallatisul,ăFavoritulăsuntăînăDrumulăTaberei.”ă(când
spune noi, se referă la cei prezen i la discu ie, care locuiesc majoritatea în zona cuprinsă între Valea
Oltului i oseaua de centură)
Important de precizat că cei 20 000 de oameni la care se raportează ini iativă Prelungirea Ghencea sunt
locuitorii Bucure tiului, dar i cei din zona Bragadiru, sau Domne i, Clinceni, a a cum spune D.M. “Cifra
deă20ă000ăseărefer iălaăceiădeădup ăcentur .”
În cadrul consultării problema delimitării cartierului Prelungirea Ghencea a părut simplă la început, când
participan ii au trasat un perimetru cuprins între Bra ov, Ghidigeni, oseaua de centură i Timi oara.
Ulterior, au redeschis subiectul, când C.F. a spus că el merge “la Plaza la film” în cartier.
“Noiăconisder mă cartierulăatâtă deă mare?ă Aiciăeă Plazaă (arat ă peăhart )ă eăînăcartieră sauă nuă e?”
întreabă D.M..
După discu ii aprinse, participan ii s-au pus de acord cu faptul că zona cuprinsă între Valea Oltului i
oseaua de Centură este de fapt cartierul Prelungirea Ghencea.
În schimb zona dintre Valea Oltului i Bra ov nu pare să fie Prelungirea Ghencea, iar pentru o mai bună
localizare, vom restrânge zona la cea cuprinsă între Râul Doamnei i Valea Oltului, pe care oamenii o
reperează ca fiind zona Callatis24 din Drumul Taberei.
Din această perspectivă am putea spune că în cazul acesta, comunitatea de interese (Ini iativă Prelungirea
Ghencea i Grupul de Ini iativă Callatis Drumul Taberei) depă e te grani ele geografice ale Cartierului
Prelungirea Ghencea i Callatis a a cum au fost ele trasate în cadrul consultării.
Astfel, dacă vorbim de zona de ac iune a Grupului Callatis- Drumul Taberei, ne raportăm la zona Râul
Doamnei – Valea Oltului, dacă ne uităm la sprijinul oferit ini iativei Prelungirea Ghencea, zona lor de
ac iune pare să se extindă până la Centură.
Cu ini iativă Prelungirea Ghencea lucrurile se complică în func ie de problema pe care lucrează i implicit
de zona afectată de această problemă - Dacă ne uităm la problema blocului de lângă Lukoil, pare că ne
localizăm chiar în zona buffer de grani ă geografică – Valea Oltului 25 . Dacă ne uităm la lărgirea
Prelungirii Ghencea, atunci luăm toată strada de la Bra ov la centură i includem lini tit i zona de după
centură.

24

Este e lar da ă de u irea zo ei a apărut odată u apariția Grupului de I ițiativă Callatis- Drumul Taberei, sau
da ă era folosita și î ai te.
25
Așa u a fost ea sta ilită î adrul o sultării
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Dublul rol jucat de cei afla i la consultare a făcut această delimitare greu de trasat. Din perspectiva
teritorială i chiar temporală, cele două zone, Callatis i Prelungirea Ghencea par a fi diferite, însă din
perspectiva celor două grupuri de ini iativă, aceste grani e par inexistente când vine vorba de sprijÎn
reciproc. Mai mult, cei din sală consideră că lărgirea Prelungirii Ghencea este un interes care aduce
împreună toată zona cuprinsă între Bra ov i centură.
Istorii despre cartier
D.S. care locuie te în zona Callatis poveste te cum a ajuns în cartier:
“Înă ‘71ă amă avută ună b ie elă iă st teamă înghesui iă înă Baltaă Alb ,ă într-oă garsonier .ă Deă abiaă
ap ruseăchestiaăcuăcump ratăcaseă- eraăcevaănou.ăAmăînceputăs ăc ut mă- atunci nu era internet,
deciănuăputeaiădecâtăs ăteăduciăs ăvezi.ăNoiăamăvenităpeăValeaăArge uluiă - deăoăparteă iădeăaltaă
erauăgarduriădeăsârm ăghimpat ă iăne-amădatăseamaăc ăacoloălucrauăde inu iă- zona asta a fost
construit ă deă de inu i.ă Pesteă totă eraă scrisă peă pere iă AțRă 100/200.ă Oameniiă s racii,ă î iă f ceauă
pu c riaăacolo…ăToat ăzonaăeraăridicat .ăCândăamăajunsănoi,ăbloculănostruăeraăchiarăterminat.ă
Lucrau iăziua iănoapteaăînăpermanen .”
Nu aveau nici bibliotecă i nici centru cultural, la film mergeau la Favorit, dar un lucru de care î i
aminte te D.S. cu plăcere este Aleea cu nuci:
“Aveamă oă zon ă înă careă puteamă s ă neă plimb mă - La nuci îi spuneam - o alee care este pe
marginea canalului stuiaă deă aduc iuneă Bucure tiă iă careă eraă foarteă frumoas ă înainteă deă ‘89 mergândăpeăstradaăastaăpân ălaăcap t,ăacumaăseăajungeălaăliniaădeăcentur ă- înainteăerauăplanta i
ni teă nuciăcareăauăfostăt ia iădup ărevolu ie,ăeraăoăzon ăverde,ăfoarteăfrumoas .ăNuciiă iaăerauă
cam de prin 1900 - erauăumbro i,ănumaiăcâtăculegeaiădeăpeăjosă iăf ceaiăunăsacădeănuci.
Cuă bicicleta,ă deă exemplu,ă oă ineamă pân ă laă Bragadiruă - acoloă erauă iă ni teă tranduriă
neamenajate- erau ni teăcariere în care s-a strâns apa - era mai bine decât acuma, din punctul
staădeăvedere.ăDup ăRevolu ieăs-auăt iatănucii, iăpeăurm ăauăînceputăconstruc iile, tot terenul
laăagricolăs-a transformat în intravilan, s-a construit foarte mult. Eu n-a ăvreaăs ălocuiescăacoloă
înăzonaăaia.ăEraă iăoăfabricaăde panouri - laăliniaădeăcentur ,ăcândămergeamăpeăGhidigeni,ăeraăună
drumăneamenajat,ădincoloădeăsta iaădeăpompareăaăapei,ăeraăcaleaăferataă- dincoloădeăcaleaăferat ,ă
peăliniaădeăcentur ăînăparteaăstâng ,ăeraăfabricaădeăpanouri.ăCareăiar iăeraăoătreab ăbun .ăA a
dup ăRevolu ieăn-a mai continuat, s-a dezmembrat. ”
Dacă zona Callatis a fost construită prin anii ’70, zona Prelungirea Ghencea se dezvoltă după 1989, când
pe locul câmpului cu grâu apar primele case.
D.M. Î i aminte te cum era cartierul Prelungirea Ghencea când s-a mutat aici:
“În 2003 Ghencea era mai gol, nu erau atâtea construc ii, nu era atât de aglomerat, trotuarul
era mai bun, el s-a stricat din cauzaălucr rilorălaăap .ăNuăerauăblocuriăînc .ăPrim varaăaăfostă
primul ansamblu, prin 2007,ădup ăelăcredăc ăaăap rutăCartierul LatÎn i dup ,ăAvangarde,ăCubică
Residence iă mai e unul în construc ie,ă lâng ă cimitiră (Cimitirulă Ghenceaă II).ă Nuă tiuă cândă auă
ap rutăc ăsuntădup ămineă iăeuănuămergeamăpân ăacolo.”
S.A. ne poveste te cum a decis să se mute în Prelungirea Ghencea în 2013:
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”St teamăînăchirieălaăGaraădeăNord.ăȚaăunămomentădatăamăzisă- Pân ăcândăs ăst măînăchirie?ăEă
timpulă s ă facemă urm torulă pas.ă Amă începută s ă compar mă pre uri,ă oferte...ă iă comparând
posibilit ileăpeăcareămiăleăofereaăsalariulămeu vis a vis de ob inereaăunuiăcredităcuăpre urileădeăpeă
pia ă amă ajunsă laă concluziaă c ă celă maiă bună raportă calitate-pre ă eă acolo.ă Astaă laă vremeaă
respectiv .ăA aăamăajunsăaici.ăEădeparte,ădarăeătotăceăamăputut.ăNiciănuăputeamăs ăamână(S.A.ă i-a
cump rată apartamentul prin Primaă Cas ,ă linieă deă creditareă despreă careă nuă seă tiaă laă vremeaă
respectiveădac ăvaăcontinua).ăAăfostăunăboomăimobiliarăînă2000ă-2008 - multe terenuri vândute,
f r ăsupraveghere,ăseăvedeălipsaădeăaten ieăpentruăinfrastructur .Uniiăspunăc ădomne’ădeăceăs-au
dusăacoloădac ă tiauăc ănuăauătoateăcondi iile?ăToateălucrurileăauăunăînceput,ăomulăareătendin aă
s ăseădezvolte.ăAmăcrezutăc ăînătimpăvomăaveaătoateăcondi iile.”
Între 2007 i 2015 în zona Prelungirii Ghencea cuprinsă între Valea Oltului i oseaua de centură au
apărut 8 ansambluri reziden iale: Primăvara, Sunrise, Anvangarde, Cartierul Latin, Cubic, Green House,
Ghencea 71, Novum Residence.
Dezvoltarea diferită a celor două zone aduce diferen e destul de mari din punct de vedere al resurselor, la
care ne vom uita în capitolele viitoare.
Resurse
Discu ia despre resurse provoacă reac ii diverse - pe de o parte generează un inventar a ceea ce lipse te
mai degrabă, pe de altă parte ajută la identificarea resurselor nebănuite care ar putea produce o schimbare
pozitivă în cartier.
Resursele materiale
În cele două zone găsim institu ii publice sau private de învă ământ, săli de fitness, piscină privată, teren
de sport privat, mici părcule e publice i private, locuri de joacă publice i private, cafenele, restaurante de
cartier, spa ii comeciale i terenuri virane cu statut juridic necunoscut i un teren foarte mare pe locul
fostelor Sere Militari, de inut de Agen ia Domeniilor Statului.
În zona Callatis avem mai degrabă resurse publice: Biblioteca Metropolitană, 5 coli, 2 Grădini ie,
Parcul Istru, alte 2 locuri de joacă foarte mici, grădini de bloc, băncu e. În cartier există i o
pizzerie/restaurant i o filială a Bibliotecii Metropolitane.
În zona Prelungirea Ghencea avem mai degrabă resurse private – cele 8 ansambluri reziden iale vin
fiecare cu diverse dotări: sală de fitness, teren de sport, piscină, loc de joacă, mic părcule . În afară de
părcule e ele sunt de obicei contra cost, sau disponibile doar pentru reziden ii respectivului ansamblu. În
afară ansamblurilor există 2 grădini e particulare,o coală particulara, diverse cafenele cu locuri de joacă
pentru copii, mici restaurante de cartier.
La aceste resurse se adaugă spa iile comerciale, în ambele cartiere – Mega Image, Profi, Lidl, Kaufland,
sau două mici pie e, plus mici magazine alimentare aflate la parterul blocurilor, de obicei.
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Dacă în Callatis nu mai există terenuri care să poată fi amenajate pentru a satisfice nevoile de petrecere a
timpului liber din cartier, în Prelungirea Ghencea există cel pu in 10 terenuri virane, însă nu este clar dacă
sunt toate private sau dacă sunt admisnitrate sau proprietate privată a statului.
La aceste terenuri se adaugă fostele Sere Militari, care au 98ha. ini iativă Prelungirea Ghencea i-ar dori
ca Primăria sectorului 6 să amenajeze un parc aici, parc de care ar beneficia i cei din zona Callatis.
Tot aici merită men ionate i resursele din afară cartierului, pe care oamenii le folosesc pentru
petrecerea timpului liber – Parcul Drumul Taberei, care e totu i “prea mic”, “prea înghesuit”, Mall AFI
Cotroceni, Mall Plaza.
D.M. identifică în Prelungirea Ghencea câteva săli i terenuri de sport, piscine, masaj, cursuri de tango la
câteva ansambluri reziden iale.
“Amă v zută c ă exist iă locuriă deă joac ă pentruă copiiă careă au iă cafeneleă pentruă p rin iă – de
exempluăundeăamăf cutănoiăcafeneauaăpublic .ăFancyășidsăauăp rutămaiădeschi iăs ăg zduiasc ă
întâlnirile grupului de ini iativ .ă iălaăS.ăresidenceămaiăeăunul,ă iăînc ăunulă- C su aăcuăpove ti care mi s-aăp rutăfoarteădr gu ă– spun ceva de genul – “aducemăteatruădeăcopiiăînăcartier”,ăeraăoă
pies ăpentruăcopiiămaiămici,ănuăamămersăcuăfataămea,ăeălaăparterulăunuiăbloc.ăBine,ăcredăc ămareă
parte din afacerea lor este organziarea de petreceriădeăcopiiă iăzileădeăna tere.”
În interiorul acelora i ansambluri reziden iale se găsesc câteva mici locuri de joacă, sau parcuri micu e
destinate reziden ilor.
S.A. men ionează că “înă Cartierulă Ț.ă exist ă 2ă spa iiă - locă deăjoac ăpentruă copiiă iă p rcule ă cuă b nciă iă
verdea ,ăeămicu ,ănuăeăfoarteămare...ăareăvreoă30mălungimeăpeă20măl ime.”
În Prelungirea Ghencea, există 2 grădini e particulare, dar nicio coală.
În schimb, în zona Callatis există 4 coli i 2 grădini e, toate de stat. Terenurile de sport ale colilor nu
sunt deschise comunită ii, sau elevilor în afară programului, de i oamenii le văd ca fiind posibile resurse,
măcar pentru copii. i tot în această zonă există i o filială a Bibliotecii Metropolitane Bucure ti, la care
este greu de ajuns, pentru ca nu este la bulevard, iar drumul nu este semnalizat în niciun fel.
“Bibliotecaădin GuraăȚotruluiăarăputeaăfiăfolosit ămaiămultădac ăs-ar promova mai mult. Altceva,
colile,ănuăcred,ăeăcamăgreuăs ăintri.”ăEsteădeăp rereăD.ț..
În zona Callatis nu mai sunt terenuri libere, totul a fost construit, există în schimb grădini de bloc, băncu e
i un parc cu loc de joacă i două terenuri de sport micu e. Parcul Istru este un parc iubit de comunitate. În
2000 au apărut noi blocuri ANL în zonă, iar terenul parcului era parte din zona care urma să fie
construită. Comunitatea s-a pus în fa a buldozerelor, după cum poveste te M.D. i a salvat parcul.
Autorită ile nu au adus îmbunătă iri parcului până în 2012, când Grupul de ini iativă Callatis Drumul
Taberei a luptat timp de 9 luni pentru reamenajarea acestui parc26. Acum este ca un nucleu al cartierului.
Parcul este plin la ore de vârf i pare că nu mai este suficient pentru numărul de copii din cartier. Pe timp
26
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ulte i for ații – Modernizarea Parcului Istru
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de vară este un loc bun de întâlnire, de socializare cu vecinii, chiar pentru organizat evenimente în cartier.
Grupul Callatis a organizat mai multe Zile ale Cartierului în parc, în care au informat comunitatea în
legătură cu activitatea grupului, au consultat-o cu privire la problemele prioritare i au organizat activită i
pentru copii (desen, improviza ie, baloane de săpun mari), de obicei cu premii simbolice.
În Prelungirea Ghencea oamenii numără până în 10 terenuri, despre care nu tiu dacă apar in unui
proprietar sau sunt de inute de primării. Unul dintre ele a fost transformat în parcare de locuitori.
“Sunt spa ii careănuăsuntăocupate,ăsauănuăsuntăindiciiăc ăcinevaăvreaăs ăconstruiasc ăcevaăpeăele.ă
Uneleă auă fostă transformateă înă parc ri,ă f r ă s ă fie amenajate,ă pură iă simpluă oameniiă parcheaz ă
ma inaă acolo.ă Auă pusă mân ă deă laă mân ă auă facută ună gardă iă oă poart iă î iă parcheazaă acoloă
ma inile.ă(pentruăc ăînăcomplexălocurileăsuntăpreaăscumpe)ăSeăpoateăcaăproprietarulăterenuluiăs ă
nuăseăinteresezeădeăterenă iăoamenii,ăDac auăv zutăc ănu-iăd ănimeniăafar ăauăr masăacolo,ăauă
îngr dităterenul...ăSuntăpân ăînă10ălocuriănum rateădeămine,ăocupateă deăb l rii,ădarănuăseăfaceă
nimic pe ele. Mai sunt spa ii vizaviădeăCartierulăȚatin,ăînăstângaă i în drepta Avangarde-ului, care
uneleă suntă cump rateă deă dezvoltatori,ă uneleă nuă tiu,ă poateă apar in prim riei...ă i mai este un
spa iu destul de mare între grupulă deă magazineă deă lâng ă țegaă Imageă - e un spa iu viran,
nefolosit,ănuă tiuăceăvorăs ăfac ăacoloă- apar ineădezvoltatoruluiădeălaăCartierulăȚatin. ” Relatează
S.A..
D.M. identifică un alt teren “de vreo 1000m, viran, în dreptul lui Lidl - celădeălâng ăPrim vara. În dreptul
acestuiămagazin,ăchiarălaăstrad ăeăterenulă staăviran,ădarăcredăc ăeăterenăprivat. Ar putea fi amenajat un
locădeăjoac ,ăchiarăînăstilăminimalist,ădin cauciucuri, lemn, e într-oăzon ălocuit ,ăcredăc ăarăfiăfolosit.ățaiă
sunt terenuri, dar credăc ăsuntăprivate.”
Locuri de întâlnire în cartier, în afară ansamblurilor reziden iale sunt parcările supermarket-urilor.
“Țumeaăseăadun ălaămagazineă- țegaăImageă(celădeălaăValeaăOltuluiă iăcelădeălaăCartierulăȚatin)ă
seăpoateăîntâmplaăs ăteăîntâlne tiăcuăveciniiăacolo.ăȚaăȚidlăneămaiăîntâlnim,ălaăCartierulăȚatin,ăeăoă
mic ăpia ăcuămaiămulteămagazinu e.”ăPoveste te D.M..
S.A. remarcă acel i lucru în cartier.
“Cel mai frecventat loc e cel curpins între parcarea de la Mega iă celeă dou ă rânduriă deă
magazineădeălaăpia aăCartieruluiăȚatin.ăAcoloăeăcelămaiăfrecventat,ănum rădeosebit,ămaiăalesăpeă
timp de week-end.ă i sta iaădeălaăcap tulăluiă122 iă222. Acolo e iăo pizzerie iăoăpia et ă- un fel
de spa iu maiă deschis.ă Undeă î iă facă oameniiă cump r turileă - Profi, Lidl, Mega - totă a a,ă mul iă
oameni.”
“A a,ădin cauzaăfaptuluiăc ănuăpo iămergeăpeăjosăpreaămult,ănuăaiăundeăs ăteăîntâlne ti cu vecinii.
Nuă aiă b ncu e,ă nuă aiă locuriă deă întâlnire.ă Suntă înă interiorulă ansambluriloră reziden iale - la
Prim varaăeăoăfântân ă iăînăjurăsuntăb nci.ă iăcredăc ămaiăsunt iăla alte ansambluri, dar n-am
intrat.” Observă D.M. cu un aer firesc.
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Dacă în zona Prelungirea Ghencea nu există trotuar, parcuri publice sau orice fel de spa iu public cu
băncu e, unde oamenii să se poată întâlni, în zona Callatis oamenii se strâng în parcări, scări de bloc,
grădini de bloc, micile părcule e dintre blocuri.
“Unde sunt b nci,ă deranjeaz ă peă locatariă noaptea.ă Noiă avemă oă parcare,ă înainteă auă fost ni teă
garajeăimprovizateădeăoameni.ăAcoloătr geauăma inileă iăorganizauăpetreceriănoapteaă- asta era
dup ă‘89. Înainteăinterveneaămili ia.ăEuăîiăîn elegăpeăoameniiă tia - n-au unde s ăseăduc .ăUndeă
suntăb nci,ăseăadun iăstauăciorchine.ăEleviiădeălaă coal ăseăadun ăpeăsc rileădeălaăblocuri iăstau
iădiscut .ăParculăIstruăeăp zit,ădeciănuăpotăs ăfac ăchiarăa aăacolo. În Istruăeăoăzon ădeă ah iă
table – vin ni teăoameni,ăstauătoat ăziuaă iăseăjoac .ă i vin adolescen iă iăjoac ăfotbalăpeăterenulă
laădin parc.ăDarăundeăs ăseăduc ?ăNuăpo iăs ăstaiăînăcas ătoat ăziua.” Poveste te D.S..
O resursă importantă în Prelungirea Ghencea, identificată din primăvara 2015 este terenul fostelor Sere
Militari de 98ha, de inut de ADS. ini iativă Prelungirea Ghencea a început deja o campanie pentru a
convinge autorită ile locale să preia în administrare o parte din teren i să amenajeze acolo un parc, a a
cum men ionăm mai sus.
“Serele din Prelungirea Ghencea nr. 238 - s-arăputeaăfaceăunăparcăminunatăc ăeăterenădestul.”
observă D.M..
Alte tipuri de resurse
Două resurse importante în zonă sunt cele două grupuri de ini iativă27 care apără interesele comunită ilor
lor locale în raport cu instutu iile publice i ac ioneză pentru a îmbunătă i calitatea vie ii în cartier.
Mai mult, cele două grupuri se sprijină reciproc i pot colabora pentru scopuri comune, care ar fi de
interes pentru ambele zone.
Grupul Callatis s-a format în 2010, iar ini iativă Prelungirea Ghencea în 2013. De la formare i până
acum, cele două grupuri au ob inut un total de peste 10 victorii civice, aducând schimbări pozitive în
zonă, mai ales în spa iul public.
Cele două grupuri antrenează în jur de 25 de lideri informali din cartier, i au un total de peste 400 de
sus inători.
În privin a ini iativei Prelungirea Ghencea putem spune că grupul a căpătat credibilitate de-a lungul celor
2 ani de existen ă, oamenii din cartier tiu că vecinii lor au cele mai bune inten ii, iar a teptările sunt mari
– grupul va rezolva problemele cartierului – de aici i reac iile dure în momentele în care pe agenda
grupului apar noi probleme – “Atâtea ini iative în Prelungirea Ghencea dar păcat că nici una nu este
finalizată.”(comentează B.C. pe pagina de Facebook a grupului)

27

I ițiativa Prelu girea Ghe ea și Grupul de I ițiativă Callatis- Drumul Taberei.
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După ce au consultat comunitatea, cei din grup sunt de părere că „Oameni ar vrea să se implice, cel pu in
în amenajarea de la sere - să facă voluntariat să planteze copăcei, să între ină, poate al ii ar dona, eu tiu?
Nu e imposibil.” Spune D.M..
Alte resurse din comunitate care ar
ajuta la amenajarea parcului nu au
identificat încă, dar S.A. speră că
“afaceri tiiă localiă ară fiă deschi iă s ă
ajute - dezvoltatorii, în primul
rând. Cel de la LatÎn a mai sprijinit
ac iunileă noastre,ă aă f cută alveolele
de autobuz....ă iă patronul de la
Restaurantul LatÎn credă c ă ară
puteaăs ăseăimplice. În rest,ănuă tiuă
ceăs ăzic,ăpoateăȚidl,ățegaăImage.”
19
septembrie,
consultare
comunitate după mar , foto credits:
Vlad Bâscă
Tot aici putem men iona i tipurile de activătă i posibile în cartier:
-

-

-

28

Mai

Activită i civice – mar uri, proteste, consultări, cafenele publice, Ziua Cartierului - organizate
până acum de grupuri.
Pe parcursul acestei consultări au avut loc în Prelungirea Ghencea un mar pentru Parcul de la
Sere, încheiat cu o consultare publică, în care grupul i-a întrebat pe vecini ce i-ar dori în parc; un
protest pentru oprirea lucrărilor la blocul de lângă Lukoil28- Valea Oltului; 10 întâlniri de grup,
organizate la Restaurantul Latin.
Activită i sportive – se poate juca fotbal sau baschet pe terenurile foarte mici din Părcule ul Istru,
fără costuri; mai există un teren de sport într-unul din ansamblurile reziden iale din Prelungirea
Ghencea, iar pentru alte activită i de tipul fitness, masaj, locuitorii pot apela la serviciile contra
cost din cadrul ansamblurilor reziden iale care beneficiază de aceste tipuri de dotări. La acestea se
mai adaugă înot, la piscina din cadrul unui dintre ansambluri, accesul este însă permis numai
pentru reziden i.
Cumpărături la centrele comerciale enumerate mai sus
Mai rar plimbări pe jos în Callatis, în timp ce în Prelungirea Ghencea este aproape imposibil din
cauza lipsei trotuarelor.

ulte i for ații la Metodologie
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19 septembrie 2015 – Mar pentru terenul de la Sere, foto credits: Vlad Bâscă

Resurse online
La capitolul resurse online există o serie de pagini sau conturi de facebook care poartă numele cartierului:
Prelungirea Ghencea, Prelungirea Ghencea 12, Locuitor în Prelungirea Ghencea, Locuitor Prelungirea
Ghencea, Asocia ia Primăvara Prelungirea Ghencea, Cartierul Prelungirea Ghencea.
Pentru zona Callatis avem 2 pagini de facebook ale grupului i blogul lor: Callatis- Drumul Taberei,
Grupul de ini iativă Callatis Drumul Taberei.
Cartierul Callatis pare să beneficieze de ceva spa ii publice, insuficiente, însă pentru numărul de locuitori
sau pentru nevoile acestora.
Cartierul Prelungirea Ghencea pare să beneficieze de oportunită i de petrecere a timpului liber oferite de
mediul privat, dar este foarte sărac în privin a spa iilor publice, pornind de la trotuare, băncu e, parcuri,
locuri de joacă publice, până la coală, grădini ă sau sec ie de poli ie.
Lipsa acestor resurse sau insufien a lor pare să ducă la o interac iune scăzută între locuitori pe de o parte,
din lipsa unor locuri amenajate de socializre, pe de altă parte, aduce împreună acei oameni care doresc să
schimbe condi iile de via ă din cartier.
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Terenul de la sere rămâne o resursă importantă pentru ambele zone i devine chiar focusul consultării din
cartier.
Ce fac oamenii din zonă cu timpul lor liber, atunci când stau în casă?
La întrebarea cum vă petrece i timpul liber în casă, oamenii rămân pe gânduri, ai zice că sunt încurca i, iar
apoi, cu modestie, ca i cum ar reflecta asupra activită ii lor i nu consideră că fac mare lucru, încep să
enumere activită i.
“Browsing-ul” pe internet este nelipsit, de i nu to i îl men ionează:
“Una din preocup riăesteăc ămaiăfacăbrowsing,ăs ăzicăa aăpeăinternet,ăs ăv dăceăseămaiăîntâmpl .ă
Am ni teăsubiecteăpeăcareăleăurm resc,ădescarc ni teărevisteăstr ineă-the economist de exemplu.
țaiădescarcă iăc r iăpeăcareăleăcitesc,ăplusămaiăcitescăliteratur ” - spune D.S.. “m ăuităpeăinternet
laălucruriăcareăm ăintereseaz ” – men ionează în grabă S.A..
Activită ile cu copiii sau nepo ii apar i ele destul de des: “Avem ni teă nepo eiă deă careă neă ocup mă înă
timpulăliber,ămaiămultăso ia,ăeuămai pu in.”; “m ăjocăcuăfi-mea –juc măboardăgamesă- monopoly,ăc r i…ă
din astea de-aleăei.”
Filmele, fie că sunt vechi sau noi, online, sau la televizor, ocupă i ele un loc de cinste:
“A,ă iătelevizorul,ăbineînteles,ăamăfacutăunăabonamentămaiăinteresantă- iau din arhiva HBO orice
film,ădarăsuntăfoarteămulteă iăn-amăcumăs ăleăv dăpeătoate,ămaiăv dăcâteăunăfilmăpeăinternet.”ă– î i
aminte te D.S..
„ț ăuitălaăfilmeăvechiăîncepandădin ‘30ăcândăauăap rutăfilmeleăsonore,ăm ărogă‘20 iăceva, filmele
bune – casablanaca.ăSuntăfilmeăpeăcareăobi nuiescăs ăleămaiăv dăoădat ,ăînăintervalădeănuă tiu,ăună
an, doi.Câteodat iăso iaăseăuit ăcuămine,ămaiăalesălaăceleăpeăcareănuăle-aăv zut,ăeaănuăpreaăreiaă
filmele,ădecâtăfoarteărar.ț ăuităonline,ăsauălaătelevizorăcândăprindăfilmeăbune.ăDarăînăgeneralăpeă
internet sau pe calculator - amă iăeuăpeăhard.” – poveste te cu plăcere S.A..
Alte activită i men ionate în grabă înainte de a încheia cu modestul “cam atât”: “citesc”, “ascultămuzic ”,
“Mai fac prin cas ăcâteăceva,ăpentruăc -mi place, altfel nu le-a ăface.”, „gr din rit”.
Ce fac oamenii cu timpul lor liber în cartier?
Pove tile despre timpul liber petrecut în cartier fie vin la pachet cu timpul liber petrecut în casă, ca o
trecere firească, o extensie, a aceluia i timp liber, fie vin cu un “nimic” înso it de un ton revoltat, căci asta
înseamnă că nu au oportunită i de petrecere a timpului liber în zonă.
Astfel, D.S., din zona Callatis enumeră fără effort:
“Chestii din asteaă administrative,ă adic ă aprovizionareă - cumă s ă v ă spun…ă seă îmbin ă utilulă cuă
pl cutul.ă Suntă acesteă market-uri,ă careă arat ă foarteă bine,ă esteă iă sta un mijloc de a- iă petreceă
timpulăliber.ăDac ăteămaiăduciăcuănepo eiiălaăloculădeăjoac ...ăȚaăbibliotec ăvin s ăducă iăs ăiauă
car i. În comitetulădeăbloc,ăuneoriămiăseămaiăcereăp rerea,ă iăatunciămaiăfac ni teăinvestiga ii”
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Pentru zona Prelungirea Ghencea, oamenii vin cu experien e diferite, în func ie de ansamblul reziden ial
în care locuiesc.
S.A. poveste te cum arată timpul lui liber în cartier:
“Am un teren de sport în complexul reziden ialăînăcareăstauăeu,ăundeăm ăducăcuăfeti aămeaă iăneă
maiăjuc măcuămingea,ăundeămaiăalerg iăeu,ăcâteodata,ămaiărar,ăoădat ălaăoălun ăfacemăunăgr tară
cu vecinii acolo, ne întâlnim mai bârfim iă cam asta e. Terenul de sport din complex e doar
pentruăinterior.ăExist iăoăpiscinaătotăa a,ăpentruăuzăintern.ăControlulăesteălaăpoart ,ăcândăintriă
ceiădeălaăpoart ă tiuăc ănuăe tiădeăacolo.ăTreciădac ăspuiăvreauăs ăm ăducălaăcinevaă iăteălas .ăDară
dac ănuă tiiăpeănimeni,ăte-auăprinsăc ănuăe tiădeăacolo.ăA, iăamăuitatăs ăspun,ămaiăfotografiez.”
D.M., care locuie te tot după Valea Oltului, dar la casă spune că merge la Biblioteca din zona Callatis i
la o sală de sport într-unul din ansamblurile reziden iale. Altfel, merge la cumpărături i mai ia masa la un
restaurant din zonă din când în când.
Alte persoane vin cu lucrurile simple pe care ceilal i le reperează ca fiind i pe lista lor, de i la o primă
strigare nu le-au venit în minte. “țergălaăbodeg ” spune C.F. cu zâmbetul pe buze, umează un “da, la
teras ,ăcuă prietenii”, iar A.D. Î i dă seama că în timpul liber merge la întâlnirile ini iativei Prelungirea
Ghencea, participă la “mar uriă iămitinguri”, toată lumea râde i se înscrie tacit pe lista celor care dau din
timpul lor liber cartierului.
Ce fac oamenii cu timpul liber în afară cartierului?
Dacă vorbim de timp liber petrecut în afară cartierului “dejaă lucrurileă seă diversific ” a a cum remarca
S.A. cu satisfac ie:
“mergemălaăfimălaățall,ămergemălaăpia ,ălaăunăspectacolăceva,ăcuăroleleăprin Her str uăsauăcuă
trotineta,ăm ărog,ăfeti aăcuăceăvine ea,ăeuăcuăbicicleta.ăA a,ămergemălaăexpozi ii,ălaăSalaăDalles,ă
ultima a fost la Cercul Militar, acolo la demisol. Am fost prin zon ă iă tiamă c ă totă timpulă suntă
expozi iiăaiăunorăconsacra iăsauămaiăpu in cunoscu iă iătrecămereuăpeăacolo iămai intru. Cam de
dou ăoriăpeălun ăie imădin cartier - un week-end din dou ăîlăpetrecemăafar ădin cartier. Noi am
vrea în fiecare week-end dar nu se poate, intervin chestii, dar în general unul din dou ,ă îlă
petrecemăafar .ă”
D.S. Începe cu o dorin ă:
“Arătrebuiăs ăm ă mi cămaiămult,ămi-au spus medicii, dar nu prea... În afar ....ădeăexemplu, am
f cutăunăturăînăparculăHer str u,ăsingur,ăso iaăaăstatăcuănepo ica. În ParculăHer str uăeămaiămultă
spa iu,ăînăspecialăînăcursulăs pt mânii,ăduminicaăeămaiăaglomerat.ăNuăm ăducăla teatru - nu am
fost la teatru de 20 iă ceva de ani. Din punctulă staă deă vedere,ănuă amă activit iă culturale.ă țaiă
mergăînăvizit ălaărudeăînăspecial.”
D.M. fără să- i ia timp de gândire începe să enumeră cu siguran ă:
“Teatru, la film la mall, la Oper comic ă pentruă copiiă - în Giulesti, mergem la restaurant, ne
întâlnim cu prietenii. Parcul Dr. Taberei... faci mult cu ma in , e jale la noi. Mai e un parc în
cartierulăANȚăBrâncu iă- laăfel,ănuăaiăcumăs ăajungi,ăValeaăOltuluiăeăfoarteăaglomerat ,ăsr du eleă
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laterale nu sunt amenajate. În week-endă oă dat ă peă lun ă mergemă prin parcuri - Ci migiu,ă
Her str u,ăIzvor,ăcareăeămaiăaproape decâtăcelelalteădou .ăFacemă iăsportăindividual,ălaăaltcevaă
fiecareă iăînăalteăzile.ăFiicaămeaăfaceătenis,ăs-aăplictisitădeăînot,ăinfluen aăSimoneiăHalep – râde.
So ulă meuă laă sal ,ă euă laă fel.ă țaiă mergemă înă viziteă - familie,ă prieteni,ă maiă degrab ă înă afar
cartierului.”
”La muzee cam de doua ori pe an. Mai pu in la târguri, festivaluri, mergem la street delivery. La
Zileleă Bucure tiuluiănuă amă fostă decâtă oădat /deă dou ă oriă dară miăs-aă p rută preaă aglomerat...ă s ă
ba iă totă drumulă din Prelungirea Ghencea iăs ă ajungi într-oă înghesuial ă undeă nuă aiă niciălocă deă
parcareă niciă nuă teă distrezi,ă nuă prea.ă Recunoscă c ă mall-urile sunt locuri unde mergem des,
cinematografulă Favorită ară fiă fain,ă îlă a tept mă cuă interes,ă c ă ară fiă oă ans ă s ă fieă altcevaă decâtă
mall.”
Ce făceau oamenii cu timpul liber în trecut?
Discu ia despre petrecerea timpului liber în trecut, aduce o pauză de reamintire, o revizitare a unor
imagini, sunete, sau stări de spirit asociate cu pove ti din cartier, sau nu, după caz.
Rememorarea acestor pove ti aduce parcuri, cercuri de pictură, lectură, plimbări cu bicicleta, concerte,
filme la cinematografele vechi, sau pur i simplu stări de bucurie sau nostalgie.
D.M. poveste te că a crescut “în Lacul Tei, de-aia comunic cu vecinii din Tei,ăc ăavemăacelea iă locuri
cunoscute.ățergeamăînăparcăînăTei,ăf ceamăînot,ămergeamălaăfilm,ăerau ni teăcercuri – am fost la un cerc
deă pictur .ă țaiă mergeamă înă tabereă înă vacan e.ă i cartierulă laă eraă laă felă deă izolată deă centruă caă iă
Prelungirea Ghencea.”
D.S. care locuie te în Callatis din ’71 începe mai degrabă cu ce nu a făcut, sau a făcut pu in:
“Dac ăarăfiăs ănum rădeăcâteăoriăamăfostălaăteatru...ăfoarte pu ineăori.ăConcerteătotăa a,ădeăfoarte
pu ineăori,ăAteneuăoădat ,ăSalaăRadioăoădat .ăEuăpreferăs ăvin aici, la bibliotec . Înainteădeă‘89ănaveam internet, n-aveamăteleviziune,ădeciăobligatoriuătrebuiaăs ăie imămaiămultădin cas …ăAveamă
iă copiiiă miciă iă ie eamă maiă mult.ă Eramă 5ă oameni,ă mergeamă pân ă laă oseauaă deă centur ă peă
biciclete - era frumos. Principala activitate era lectur ,ăcândăîmiămaiăr mâneaătimp,ăde iănuăeraă
bibliotec ăînăcartier.ăȚaăfilmămergeamălaăFavorit.”
S.A. poveste te cu plăcere despre cartierul în care a crescut:
“Înăfa aăfosteiăCasaăRadio, era un complex de terenuri de tenis care se numea TCB - Tenis Club
Bucure ti.ăAiciăaăînv atăDinuăPesc riuăs ăjoaceătenis,ăaiciăveneaăCaramitru,ăaiciăveneam iăeu.
D deamălaăperete.ă
Totă aici,ă înă loculă actualeiă cl diriă aă radiouluiă eraă ună parcă – fostul Hipodrom din Bucure ti. În
mijlocăeraăparcă iădeăjurăîmprejur eraăpist ădeăalergareă iăgardăviuăfoarteăînaltă iăeraăunăfelăde...ă
caăunăcoridorăa a,ăeraăfoarteăfain,ăneăjucamăde-a v-a iăascunselea.ăDa,ă iăeraăunătobogan,ăcredăc ă
aveaăcâtăs ăzic,ă8-10ămăîn l ime,ădin ciment. Era imens, era mare de tot iădac ăteăurcai acolo
sus,ăaproapeăc ă i-eraăfric ăs - iădaiădrumul.ăDarăeraăsuperb.
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țergeamăînăCi migiu,ăînăHer str u...Aveamă3ăcinematografeăînăapropiere,ăeraăBuze ti,ăGrivi a iă
Feroviar. Erau ni teăd r p n turi,ădarăveneauăfilmeăbune.ăȚaăPreoteasa,ădup ăceăamăcrescut, nu
preaăputeamăs ăintruăpentruăc ăeraăcasaăstuden ilor,ătrebuiaăs ăintriăcuăcard.
Înă‘92ăamădevenităstudent iăatunciăamăînceputăs ăfrecventeză iăeuălegalăPreoteasa.
Pân ă înă ‘89ă concerteleă laă careă mergeamă - Holograf, Compact, Iris, mai era Krypton,ă Ro uă iă
Negru,ăCargo,ăCelelalteăcuvinte... iămergeamălaăAreneleăRomane,ălaăPolivalent ,ăcamăasteaăerauă
locurile în care erau concerte cu ei.
țergeamă laă spectacoleă cuă Ar inel iă Popeasca, la Angela Similea, Corina Chiriac, Mirabela
Dauer, iăspectacolele laăcareămergeamăcuăgr madaădeălaă coal .ăSeăvindeauăbileteleălaă coal ,ă
pl teaiăfoarte pu in,ăerauăarti tiăsl bu i,ăpromova iădeăpartid iănuăconvingeau.”
Nevoi
Discu iile despre timp liber vin i ele pe de o parte cu o diversitate a practicilor, pe de altă parte cu încă un
prilej de a eviden ia ce nu se poate face în cartier: nu se poate merge la film, teatru, operă, sau orice fel de
spectacol sau concert, nu există un parc, nu există locuri în care se poate alerga decât în cazul unui singur
ansamblul – “euăm ăducăs ăalergăînăCarol” spune F.R.- nu se organizează festivaluri sau concerte, nici nu
ar fi loc pentru ele, nu există bazin de înot, nici teren de tenis, nici spa iu de socializare.
Întrebat ce i-ar dori în cartier, D.S., din Callatis începe prin a spune că:
“ sta nuăeăunăcartierăînăcareăs ătr ie tiă- via aălaăblocăeăgreaă- trebuieăs ăaiămult ăst pânireădeă
sine iăs ăpo iăs ărezi ti.ăEăspa iulăpreaămică- oăcamer ădeă9mp,ăunaădeă13mp,ăbuc t riaădeă4-5
mp.ăNuăaiăundeăs ăteămi ti.ăNuăavemăfacilit i.ăDoarăliniaădeătransportăcuăcap tulăma inii la Valea
Oltului.ăS ăaiăunăparc,ăs ăaiăgradin ălaăbloc…ăNordulăeăcelămaiădeăpreferatăînăBucure ti,ădar iă
aiciăînăSud,ăsuntăzone,ădincoloădeăliniaădeăcentur ăcuăcase.ă
Despre problema grupurilor adunate la scară blocului spune că “oameniiăarătrebuis ăaib ămai mul iăbani.
Oameniiăsimtănevoiaăs ăsocializezeă iănu- iăpermităs ămearg ălaăoăteras ,ălaăunăbarăceva...”

D.M. spune ce i-ar dori în cartier:
“Mi-a ădoriălaăSereăparc,ăcuăterenuriădeăsport,ăscen ,ăunăfelădeămicăcentruăcomunitar,ăcuăscen ,ă
cuăsal ădeăîntâlniri,ănuă tiu...ăCinematograf,ănuăstiuăceăs ăzic,ămall-urile iădac ăarăfi iăFavoritul,
nuă credă c ă eă neap rată s ă aiă ună cinemaă înă cartier,ă dară ună locă deă întâlnireă da.ă iă cumă vremă s ă
facem noi Asocia ia ini iativ Prelungirea Ghencea, nu ne-ară stricaă s ă neă întâlnimă într-un loc
public.ăS ăavemăoăpia ă- euăsuntăgospodin .ăȚaăPia aățoghiro ă- ajungi greu, nu ai parcare. Mai
eăoăpia ălâng ănoiălaăValeaăArge ului,ădarăeămic .ăți-arăpl ceaăpia ădeăweek-end, ar putea s ă
vin ă iă produc toriiă din jurulă capitalei,ă amă vazută c ă sunt ni teă solare mai încolo... Piste de
biciclete - eăpericulosăs ămergiăînăPrelungireaăGhencea,ănumaiăA.D.ăareăcuraj...(râde)ăChiarăamă
încercată iăm-am speriat, venea un TIR iăeu alunecasem de pe trotuară iăTIR-ul venea - acuma ce
fac?”
Despre activită i în cartier tot D.M. Î i imaginează:
„Mi-ară pl ceaă Garageă sale,ă c r i,ă juc rii,ă haine,ă s ă facemă schimburi.ă Chiară m ă gândeamă s ă
organiz m.Totiăavemălucruriădin asteaăpeăcareăleămaiădon m....”
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S.A. poveste te i el ce a văzut i ar vrea în cartier:
“Amăv zutăînăGermaniaă- un cort în parc - oăprelat ămareă- iăacolo organizau oamenii petreceri
- dansau,ăveneauăcuăboxeăcuătotăfelulădeăacas ă iăleăpuneauăacolo.ăAduceauăbere,ăvin,ăst teauălaă
mas .ă Organiza o Asocia ieă deă cartieră edinte,ă veneauă cuă scaunulă deă acas ,ă seă a ezauă peă
sc unele,ăvorbeau,ăvotau...ă i chestii din asteaăînăcareăoameniiăsuntăadu iăunulălâng ăaltulă iăsuntă
pu iăs ăgândeasc ăînăscopulăbineluiăcomun.
Iar pentru copii cel mai important eă s ă fieă înă siguran ă înă loculă deă joac ă – complexul A.
Îndepline teăasta.ăNuăsuntăma ini,ăeăcontrolatăaccesulălaăloculădeăjoac ,ănuăsuntăcâini...ăAstaăcaută
într-un cartier- când eram mic trecea o ma in ălaăoăor ă iăteăjucaiălini tit.ă staăeăprimulălucru,ă
siguran a copiilor. În al doilea rând, spa ii câtămaiălargiăcaăs ăfac ămi care,ăcaăs -iăîndep rteziă
de tablete, TV.
Spa iu deăcultur ăarăfiăunăplusă- s ăseăaduneăcopiii,ăs - iăarateătalentele,ăs ăvin ăclovni,ăteatreădeă
copii - cum a fost în Parcul Tineretului - TeatrulăExcelsioră i-aădeschisăoăscen ăpeăcareăd deauă
spectacole - vineri,ăsâmb t iăduminic .
Bine, e foarte greu într-unăcartierăm rgina ăcumăeăalănostru,ăs ăaduciăunăteatruăcareăs ăsteaănonstopăs ădeaăreprezenta iiă- darăm carădeă5-6 ori pe var ...ăUnulădin spa iile men ionate mai sus ar
fi putut fi folosit pentru asta.”
La consultare grupul a adus la un loc toate aceste nevoi într-un “Wall of dreams” prin răspunsul la
întrebarea - ce ne dorim în cartier?
Sport:
țas ădeăping-pong, terenuri de baschet,
volei, fotbal, tenis, loc amenajat pentru
skateboard,ă aleiă asfaltateă peă careă s ă seă
poat ă daă copiiiă cuă rolele, pist ă deă
bicicleteăpân ălaăBragadiru, piscin ,ăs liă
de fitness.
Recreere:
ParcălaăSere,ălocuriădeăjoac ,ăunăpalatăală
copiilor, un labirint pentru copii în
parculă deă laă Sere,ă derdelu ,ă patinoar,ă
observator astronomic, spa iu pentru
c ei,ătiroliene,ălacăcuăb rcu e.
Cultur :
Sal ă deă spectacoleă multifunc ional ,ă
teatru, concerte, cursuri de dans variate,
activit iă cuă copiii, amfiteatru, film în
aer liber, Centrul Cultural Favorit.
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Si nu în ultimul rând grupula insistă pe nevoia unor institu ii de învă ământ publice în Prelungirea
Ghencea- coală, grădini ă.

Mai departe, pe baza acestui brainstorming i pe baza consultării făcută cu comunitatea în septembrie29,
grupul a prioritizat i a restrâns aceste nevoi, gândind un set de cerin e specifice i realiste pentru
amenajarea parcului de la Sere a a cum arată chiar minuta făcută de unul dintre membrii grupului:
“Dintre toate propunerile exprimateă deă to iă participan ii (lucru în 3 grupe), s-au rafinat în final
urm toareleăidei/dorin e deăamenaj riăînăparculă“nostru”ă(peăterenulăfostelorăSere).
Armenaj rileăarătrebuiăs ăfieăa ezateăpeă“zoneătematice”ă – zonaăverde,ălocădeăjoac ăpentruăcopiiă mici,
zona pentru copii mari, zona adul i +seniori, zona pentru câini:
a. artere principale largi iăalteleămaiămici,ăpeăcareăs ăseăpoataăfaceăjogging;
b. pisteădeăbicicleteăpeămargineaăparculuiă iăaccessăspreăinteriorăpentruăceiămici,ăsauăpentruăadul i pe
lâng ăbiciclet ;
c. zon ăjoac pentruăcopii,ăpeăgrupeădeăvârst ă– carusel,ătobogane,ăroat ,ăleag neăetc.;
d. terenuri de sport (basket, volei, handball, fotbal, tenis, ping-pong);
e. aparate de fitness în aer liber;
f. amfiteatru în aer liber;
g. spa iu destinat câinilor;
h. patinoară(terenădeăskateboardăvara),ăderdelu ;
i. Atelieră sauă sal ă multifunc ional ă cuă anexe,ă cuă capacitateă pentruă 100ă deă persoaneă (pentruă miciă
spectacole,ăactivit iiărecreative iălucrative, mici expozi ii);
j. foi or;
k. fântâniăarteziene,ă â nitori;
l. observator astronomic.
m. zon ădeă ah iătable
n. nu în ultimul rând: grupuri sanitare racordate la canalizare “

29

Pe 9 septe rie, i ițiativa Prelu girea Ghe ea a orga izat u
arș pe tru a e ajarea u ui par pe Tere ul
fostelor Sere și o o sultare u ve i ii pe tru a des operi e și-ar dori în parc.
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Grupul i-a imaginat un loc de întâlnire pentru ini iativă Prelungirea Ghencea în interiorul sălii
multifunc ionale, întâlniri la care să poată participa oricine dore te, facilitând astfel, rela ia cât mai
deschisă cu comunitatea.
De asemenea, unul din membri grupului i-ar dori ni te alei principale suficient de largi pe care “s între
c su eă - iarna, vara, poate meste ugari,ă poateă laă ateliereleă deă crea ieă peă careă leă faceă grupulă nostruă înă
atelierul multifunc ională facă femeileă cuă copiiă miciă boto ei,ă osetele,ă apoiă vin iăle vând într-oă c su ă înă
târgulădeăvar ăsauădeăiarn ...”
Pentru sala Multifunc ională A.D. Î i dore te “ s ăpoat ăg zduiăevenimenteăculturale.ăS ăvin ăoricineăs ă
dea un spectacol, un grup mic de muzicieni - colaboratori.”
Nevoile celor din cartier sunt multe i diverse pentru că a a cum arătam la început, avem o listă întreagă
de lucruri care lipsesc.
Prioritate pentru grup sunt infrastructura i de amenajările, fără care nu pot fi posibile activită ile pe care
oamenii i le doresc în cartier.
În acela i timp, se pune problema costurilor i agreează cu to ii că bugetul local nu le-ar putea acoperi în
întregime, de aceea, iau în calucul atât posibilitatea de a mobiliza resurse din mediul privat cât i de la
locuitorii cartierului.
Un aspect pe care grupul nu este însă disups să-l negocieze este amenajarea unui parc i necesitatea unui
loc de întâlnire atât pentru grup, dar i pentru cei din cartier. Un loc care să aducă “oameniiăîmpreun ”
a a cum spunea S.A..

Concluzii
Cele două zone par mai degrabă un pachet 2 în 1. Resursele existente în Prelungirea Ghencea lipsesc în
Callatis i invers. Poate dacă aceste resurse ar fi distribuite spa ial într-un mod echilibrat am ajunge la o
situa ie un pic mai dezirabilă apropo de posibilită i, oportunită i de petrecere a timpului liber.
Ceea ce ar schimba mult situa ia actuală ar fi a a cum identifică i comunitatea locală, amenajarea unui
parc de minim 10ha cu o sală multifunc ională pe fostul teren al Serelor Militari. Un parc care permite
prin amenajările sale activită i sportive, de recreere, de produc ie, culturale, civice, dar mai ales, le oferă
celor din comunitate ocazia să interac ioneze, să se cunoască i să construiască împreună un cartier a a
cum i-l doresc.
O zonă de explorat este aceea a între inerii unui astfel de parc i a unei astfel de săli. Ce resurse pot veni
din bugetul local, ce alte finan ări mai pot fi folosite i în ce măsură ar putea aceste spa ii să se autosus ină
finanicar?
O altă zonă de explorat ar fi aceea a oportunită ilor existente pe pia ă în acest moemnt, apropo de tipuri de
activită i de recreere, de învă are, de cultură, care ar putea fi aduse în cartier.
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Tot de explorat rămâne i poten ialul de produc ie al cartierului – ce oameni resursă mai există în cartier
care ar putea fi mobiliza i pentru crearea tocmai a acelor activită i dezirabile pentru timpul liber. (de
exemplu: oameni pasiona i de fotografie care pot ine ateliere pentru începători etc.)
De remarcat este faptul că în ciuda condi iilor neprielnice de apropiere, interac iune între locuitori (lipsa
trotuarelor, a băncu elor, a parcurilor), fără a avea un spa iu material care aduce prin esen a sa oamenii
împreună, cele două grupuri de ini iativă au reu it să aducă sute de oameni împreună la peste 10
evenimente, mar uri, proteste, cafenele publice organizate de ei în cartier.
Fără îndoială existen a celor două grupuri civice vor contribui la implicarea i mobilizarea comunită ii
locale, nu au nevoie decât de un partener în rândul institu iilor publice responsabile de zona geografică
sau de cea de interese, după caz.
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Cartier Timpuri Noi (Ioana Petrache)
Sumar de idei i nevoi:










valorificarea Dâmbovi ei i a Parcului Văcăre ti;
valorificarea fostelor spa ii industriale (inclusiv securizarea lor);
stimularea dezvoltării zonei ca centru pentru industriile creative;
construirea unei infrastructuri pentru sport în aer liber, de la piste de biciclete la piste de skate
înfiin area de cluburi pentru seniori
încurajarea activită ilor i a ini iativelor cu caracter comunitar;
dezvoltarea mai multor evenimente i activită i culturale, plecând de la modele deja existente care
se dovedesc a avea succes în centru sau în alte cartiere;
mediatizarea mai puternică a evenimentelor i activită ilor existente;
atragerea organiza iilor nonguvernamentale, a institu iilor publice i a actorilor priva i cu miză în
cartier, în dezvoltarea de evenimente i activită i culturale dedicate reziden ilor.

Precizări metodologice
Explorarea resurselor, a practicilor i a nevoilor de timp liber i activită i culturale în Timpuri Noi a
constat într-o combina ie de metode prin care am colectat idei despre i de la locuitorii cartierului Timpuri
Noi - interviuri, consultări i documentare.
Am realizat trei interviuri, dintre care unul cu un locuitor al cartierului i două cu reprezentan i ai unor
ini iative de produc ie culturală care activează în zonă, pe care i-am considerat actori resursă în cartier. În
ambele tipuri de interviuri am urmărit identificarea de resurse, nevoi i practici de petrecere a timpului
liber în cartier. În cadrul interviurilor cu reprezentan i ai actorilor resursă, am urmărit de asemenea rela ia
dintre ace tia i cartier, măsura în care folosesc resursele cartierului, măsura în care se adresează
locuitorilor din cartier în acest moment i în perspectivă.
Am plănuit realizarea a două consultări, pentru care am beneficiat ca spa iu de desfă urare de Biblioteca
Municipală Bucure ti, Filiala Emil Gârleanu.
La prima consultare au participat ase participan i, tineri cu studii superioare, parte în calitatea lor de
locuitori în cartier, parte în calitatea de persoană resursă pentru cartier. Pentru a organiza consultarea am
folosit mai degrabă contacte personale. Temele pe care le-am urmărit au fost definirea grani elor
cartierului, identificarea de resurse i nevoi prin realizarea unei hăr i mentale comune, identificarea de
practici de timp liber acasă, în cartier i în afară cartierului, i, plecând de la acestea, identificarea de
posibile direc ii de dezvoltare de activită i culturale care să acopere nevoile nesatisfăcute de oferta actuală
din cartier. Ulterior, participan ii au construit o vizune comună asupra cartierului.
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Cea de a doua consultare a fost planificată pentru a acoperi o plajă mai eterogenă de oameni din
cartier. Pentru această consultare am folosit contacte ale persoanelor care participaseră la proiectul Spa ii
Urbane în Ac iune, la care mă voi referi mai pe larg, mai jos. La consultare s-au prezentat doar doi
participan i, din cei 10 a tepta i. Am refăcut designul consultării i am păstrat ca teme de discu ii:
definirea grani elor cartierului, identificarea de spa ii resursă pentru activită ile culturale din cartier (atât
materiale, cât i umane), identificarea de nevoi de activită i culturale i găsirea de posibile coresponden e
între resurse i nevoi. Din punct de vedere al con inutului, consultarea a fost un succes, în ciuda prezen ei
scăzute.
Pentru a compensa lipsa participan ilor la această întâlnire, am organizat o a treia consultare, întrun parc de joacă de pe Strada Dumitru Papazoglu. Logica a fost de a muta discu iile într-un spa iu
familiar oamenilor din cartier i tranzitat în mod natural de ace tia. Am folosit o hartă fizică a cartierului
pentru a atrage aten ia locuitorilor i am purtat discu ii de 5 - 15 minute cu fiecare dintre trecători despre
timpul liber în cartier. Întrebările de bază au fost: ce facem în timpul liber? ce avem? ce ne dorim? 20 de
persoane au participat cu idei, dintre care majoritatea au fost adolescen i i copii din cartier.
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În total, în cadrul consultărilor i al interviurilor, am cules informa ii, idei i pove ti de la 30 de
persoane, dintre care 8 copii, 8 adolescen i, 7 tineri, 4 părin i i 4 persoane în vârstă. Cartierele nefiind
unită i administrativ delimitate, am ales participan ii la interviuri i consultări, bazându-mă exclusiv pe
autoidentificarea lor ca locuind în cartierul sau zona Timpuri Noi.
O particularitate a explorării din cartierul Timpuri Noi este că ea s-a construit având la bază
experien a i rezultatele proiectului Spa ii Urbane în Ac iune, derulat de Asocia ia Komunitas în
parteneriat cu studioBASAR. Acest proiect i-a propus să anime spa iile publice din trei cartiere
bucure tene, printre care i Timpuri Noi, prin interven ii urbane participative. Parte din proiect a constat
într-o cercetare socio-antropologică, la care am luat parte, i care a investigat modul de utilizare a spa iilor
publice de locuitorii cartierelor vizate. Printre temele urmărite s-au numărat resursele cartierului, modul
de petrecere a timpului liber i nevoile asociate cu timpul liber ale locuitorilor din cartier. Cercetarea s-a
materializat în raportul CartierădeăBucure ti30, a cărui consultare o recomand, în completarea informa iilor
din raportul de mai jos.
Am construit demersul de fa ă utilizând rezultatele cercetării men ionate, contacte ale persoanelor
intervievate în cadrul aceleia i cercetări, precum i interviuri i date de teren proprii realizate pe parcursul
acesteia.
Astfel, partea de documentare din demersul de fa ă s-a bazat în mare măsură pe aceste resurse.
Am completat aceste informa ii cu documentare online despre istoria zonei, oferta de activită i de timp
liber din cartier, dar i despre resurse umane (Asocia ii, grupuri, comunită i online) care ar putea fi
valorificate pentru dezvoltare de viitoare activită i culturale în Timpuri Noi.

30

Aso iația Ko u itas, Coordo ator Vlad Cătu ă, Cartier de Bu urești. Cer etare so io-antropologi ă, Bu urești,
2015
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Dintre limitele identificate pe parcursul acestei explorări, probabil cea mai prezentă a fost dificultatea de a
identifica un spa iu pentru întâlnire. colile i liceele din cartier au fost prima op iune pe care am luat-o în
calcul, dar acestea nu au fost disponibile pentru a ne găzdui, invocând fie lipsa spa iului, fie incoveniente
de natură birocratică. Filiala Bibliotecii Municipale Bucure ti a reac ionat prompt la cererea noastră. Din
păcate, spa iul bibliotecii nu este însă foarte familiar oamenilor din cartier, cel pu in oamenilor care au
fost inclu i în această cercetare. Lipsa unui spa iu public cunoscut i prietenos în care să se poată
desfă ura întâlnirile a contribuit, într-o anumită măsură, la participarea scăzută a oamenilor la cea de a
doua consultare. Dificultatea de a identifica un spa iu public pentru aceste întâlniri mi se pare de
asemenea un aspect relevant pentru cercetarea de fa ă.
O altă dificultate întâmpinată a fost incendiul din Clubul Colectiv care a avut loc exact în perioada
programată pentru consultări i a inoportunat discu iile pe tema activită ilor de timp liber, mai ales că
fosta Fabrică Pionierul, unde a avut loc incidentul, este considerată ca făcând parte sau fiind la grani a
cartierului.
Avantajul principal al explorării din cartierul Timpuri Noi a fost baza pe care a oferit-o proiectul Spa ii
Urbane în Ac iune. Astfel, rezultatele acestei explorări, nereprezentative în sine, sunt mai solide fiind
aduse laolaltă cu rezultatele cercetării anterioare. Prin demersul de fa ă am căutat pe de o parte să
valorizez, pe de alta să completez rezultatele din proiectul men ionat. Astfel, pe lângă o completare a
explorării resurselor, nevoilor i a practicilor de timp liber din cartier, am privit mai atent practicile de
produc ie de activită i culturale i de timp liber. De asemenea, am căutat în ambele consultări să încurajez
participan ii în a găsi coresponden e între nevoile de petrecere a timpului liber i resursele disponibile la
nivel de cartier. Consider că implicarea în discu ii a unor persoane resursă pentru cartier i aducerea lor la
aceea i masă cu locuitori ai cartierului a fost de bun augur. Pe de altă parte, acest dialog a fost doar un
început care ar merita continuat pe viitor, prin implicarea mai multor voci, atât de partea locuitorilor, cât
i de partea actorilor resursă pentru Timpuri Noi.
Cine e cartierul Timpuri Noi?
(repere în spa iu)
Cum cartierele Bucure tiului nu sunt zone delimitate administrativ, percep ia asupra întinderii sau chiar a
existen ei lor, în unele cazuri, este difuză. Cu toate acestea, discu iile cu privire la grani ele cartierului mi
s-au părut relevante atât în interviuri, cât i în consultări, pentru a avea o conven ie cu privire la zona la
care ne referim. Rezultatul acestor discu ii mi se pare la rândul său interesant, pentru că scoate la iveală o
serie de repere considerate semnificative de reziden i i al i actori locali.
Nici cartierul Timpuri Noi, ca niciun alt cartier probabil, nu este perceput ca o zonă clar delimitată. O
percep ie mai coerentă au avut oamenii implica i în interviuri i consultări cu privire la zonele de
influen ă/ cartierele învecinate de care este împrejmuit Timpuri Noi: Tineretului la est, Unirii în nord,
Vitan-Dude ti în nord-vest, Berceni în sud.
Cum spuneam în precizările metodologice, o primă dificultate reie ită din această percep ie difuză, a fost
aceea de a alege participan i la cercetare, în func ie de zona în care locuiesc. Pentru a evita această
situa ie, am invitat la discu ii doar oameni care s-au autoidentificat ca făcând parte din Timpuri Noi.
Astfel, au participat la consultare locuitori din zona Calea Văcăre ti, Nerva Traian, Alexandra Vlahu ă,
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precum i persoane resursă care activează în cartier pe Splaiul Unirii. Pentru consultarea realizată în aer
liber, am ales un părcule de joacă dintr-o zonă despre care tiam din cercetarea de teren realizată în
proiectul Spa ii Urbane în Ac iune că face parte din zona în care oamenii se consideră în cartierul Timpuri
Noi.
Pentru a delimita întinderea cartierului, atât în interviuri, cât i în consultări, locuitorii au făcut apel la mai
multe tipuri de repere i cuno tin e, pe care le voi enumera mai jos:
- sta ia de Metrou Timpuri Noi i fosta Fabrică Timpuri Noi ca puncte centrale în jurul cărora
gravitează cartierul
- grani ele între sectoare, de i i acestea sunt sub semnul întrebării (Biblioteca Na ional ăeăînăsectorulă4?ă
CameraădeăComer ăeăînăsectorulă4?). Dintre acestea, Dâmbovi a e singura grani ă clar cunoscută.
Ştiuă doară c ,ă laă poduleţă acolo..ă nuă undeă d deamă euă laă peşteă cuă tata,ă peă parteaă cealalt ă - e
sectorul 4, deja.ă i undeă d deamă euă laă peşteă eă sectorulă 3ă (C.C., bărbat, 19 ani, interviu Spa ii
Urbane în Ac iune)
- artere i străzi care străbat cartierul: Calea Văcăre ti, Splaiul Unirii, Nerva Traian, Mircea Vodă,
Mihai Bravu, Octavian Goga, Foi orului
- clădiri reper în cartier: coala 81, Mall Vitan, Facultățile, Pia a Timpuri Noi,
Biblioteca Na ională, Camera de Comer ;

coală 95,

- site-urile de anun uri imobiliare participă i ele la construirea imaginii despre grani ele cartierului:
ÎntreăV c re tiă iăTineretului,ăeuăîiăzicăTineretului.ăDup ăDâmbovi aăeăTimpuriăNoi..ă iăchiarăa aă
eă iă peă netă laă anun urileăimobiliare.ă iă euă amă oă garsonier ă peă careă oă închirieză iă scriuă c ă eă înă
cartierulăTineretului,ălâng ămetroulăTimpuriăNoi. (A.K., bărbat, 27 ani)
- unul dintre participan ii la consultare, poveste te cum organizarea unui eveniment de stradă dedicat
cartierului Timpuri Noi i-a redefinit impresia despre întinderea cartierului.
A organizat Komunitas un eveniment aici (în Pia a Dăbuleni), amăaflatăc ă iă staăeăTimpuriăNoi,ă
nuă tiamă c iă staă eă Timpuriă Noi.ă ți-oă defineamă caă metrouă plusă pia aă Timpuriă Noiă iă m ă
gândeamăc ăeăcumvaăchestiaăastaăcareăeăgardăînăgardăcuăTineretuluiă(zona dintre Calea Văcăre ti
i Splaiul Dâmbovi ei). (I.C., bărbat, fragment consultare)
- de i nu o asociere des întâlnită, una dintre referin ele cu privire la grani ele cartierului a fost făcută cu
referire la relief:
Peăundevaătreceăcorni aăDâmbovi ei.ăZonaăastaăeămaiăînalt ,ăzonaăastaăeămai joas .ăExist ăoăvaleă
aăDâmbovi ei,ăde iănuăv ăda iăseama.ăDac ălocuie tiăînăsudulă Bucure tiuluiă iălucreziăînănordulă
Bucure tiuluiă iămergiăpeăbiciclet ,ăs ăzicem,ădeviiăfoarteăcon tient deăchestiaăasta,ăpentruăc ătotă
timpulătreăs ăcoboriăunădeal iăpracticăs ăurciăunădeal.ăOriundeăde-aălungulăDâmbovi ei,ătreăs ă
faci chestia asta. (I.C., bărbat, fragment consultare)
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- identitatea asociată cu cartierul participă i e la construirea grani elor. Astfel, unul dintre participan ii la
interviu, de i recomandat de o vecină ca locuitor în Timpuri Noi, s-a autodefinit în cadrul interviului ca
apar inând de cartierul Tineretului. Parte din motiva ia pe care o sus ine discursiv ine de asocierile
negative care se fac cu Timpuri Noi, la polul opus fiind asocierile pozitive care se fac cu cartierul
Tineretului.
TimpuriăNoiăeăînăparteaăcealalt ,ăeăînăsectorulă3...ăsauăcelăpu in a aăvremănoiăs ăfie,ăs ăfimă iănoiă
burgheziăcaă iaădeălâng ăparc.(...)ăCândăzicăsuntădin Tineretului,ăto iălas ăridurileădeăpeăfrunte..ă
e tiă înă centru,ă practic.ă Eă ună prestigiu.ă Timpuriă Noiă seă gândescă laă ia,ă igani,ă vagabon eal ,ă
Tineretuluiăeăaltceva.ăEă iămaiăscumpăaicea. (A.K., bărbat, 27 ani, interviu)
Voi reda mai jos zonele definite ca Timpuri Noi în cadrul consultărilor, cu precizarea că stabilirea acestor
grani e este relativă i ar fi putut ie i diferit dacă am fi consultat al i oameni.
Din prima consultare au rezultat următoarele grani ele ale cartierului: Strada Verzi ori, Strada
Alexandru Vlahu ă, Strada Papazoglu Dumitru zona de case, Strada Foi orului, Bulevardul
Abatorului, blocurile de pe Calea Văcăre ti, zona de cămine i func iuni ale căminelor
universită ilor din jurul Metroului Timpuri Noi. Cartierul nu a fost conceput ca un areal clar delimitat,
ci mai degrabă ca o zonă cu grani e difuze care gravitează în jurul fostei Fabrici Timpuri Noi i a sta iei
de metrou Timpuri Noi. Participan ii au ales aceste două repere ca centru i au definit ulterior o rază de
cerc, folosind alte informa ii, precum: plasarea locuin ei/ a businessului lor în cartier; autoidentificări ale
oamenilor din zonă cu cartierul, vizavi de autoidentificări cu cartierele Vitan, Tineretului; valea
Dâmbovi ei; diferitele tipuri de locuire (casă, bloc).
Una dintre zonele de grani ă explorate în cadrul acestei consultări este zona de blocuri de pe Calea
Văcăre ti. În această zonă, a a cum reiese i din fragmentele de interviu de mai sus, unii oameni se
consideră în cartierul Timpuri Noi, al ii se consideră în cartierul Tineretului. Una dintre participantele la
consultare, de i s-a autoidentificat cu cartierul Timpuri Noi, consideră că Tineretului Timpuri Noi este o
zonă compactă. Ideea că de fapt cartierul Timpuri Noi nu ar exista, ci ar trebui privit în comun cu
Tineretului am mai întâlnit-o i în discu ii cu oameni din zona Parcul Tineretului. Pe de altă parte, în
cadrul cercetării din Spa ii Urbane în Ac iune, nu am întâlnit-o la oamenii din zona Splaiul Dâmbovi ei Foi orului.
Euăniciodat ăn-amă tiutăceăs ăr spundălaătreabaăastaă(unde locuie te), dar realitatea mea e pentru
TimpuriăNoi,ănuă tiuădeăce,ăpentruăc ăamămetroulălaădoiăpa i.ă la-i reperul pentru mine, metroul.
Daăeă iăTineretului,ăclar.ăDarăcredăc ăTimpuriăNoiăTineretuluiăeăoăunitate.ă(A. ., femeie, 30 ani,
fragment consultare).
În cea de a doua consultare, am plecat de la zonele anterior delimitate în prima consultare.
Participan ii s-au raportat la zona extinsă identificată ca i cartierul Timpuri Noi de primul grup, au
păstrat ca limite: Strada Papazoglu Dumitru zona de case, Strada Foi orului, Bulevardul Abatorului,
blocurile de pe Calea Văcăre ti, zona de cămine i func iuni ale căminelor universită ilor din jurul
Metroului Timpuri Noi i strada Verzi ori. Înspre nord, au extins limitele desenate de primul grup, pentru
a include zona Camerei de Comer până la Pasajul Mără e ti, precum i blocurile de o parte i de alta ale
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Nervei Traian. Reperele pe care le-au luat în considerare au fost grani ele dintre sectoare, Dâmbovi a,
pozi ionarea locului în care se desfă ura consultarea, precum i pozi ionarea propriilor locuin e pe hartă.
Extindem pu in TimpuriăNoiăs ăneăcuprind .ă(fragment consultare Timpuri Noi)
Grani ele astfel construite se suprapun în mare măsură cu cele concluzionate în cadrul cercetării Spa ii
Urbane în Ac iune, care descriu cartierul Timpuri Noi ca întinzându-se relativ între bulevardul Mără e ti,
splaiul Dâmboviţei, Calea Văcăre ti i Calea Vitan.

Repere în timp
Probabil că parte din dificultatea de a delimita cartierul vine i din eterogenitatea spa iului construit în
zona Timpuri Noi, care păstrează în mod fragmentat i ermetic memoria istoriei locului. Voi încerca mai
jos să creez o schi ă a trecutului cartierului, aducând împreună informa ii din documentare, cât i
informa ii din interviuri, cu precizarea că nara iunea care va urma este incompletă i, foarte probabil,
simplificată prin repere subiective.
Cele mai îndepărtate referin e istorice la care am avut acces cu privire la această zonă fac referire la
prezentul secolului XIX, în care două dinamici diferite definesc viitorul cartier: pe de o parte breslele de
tăbăcari aglomerate în actuala zona Mără e ti, pe de altă parte cartierul evreiesc din zona Dude tiVăcăre ti.
Tăbăcarii ar fi populat zona de pe malul Dâmbovi ei pe vremea când acest areal făcea încă parte din
periferia Bucure tiului, profitând de apropierea râului pentru deversarea de eurilor rezultate din
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activită ile de "tăbăcărie, sacrificare a animalelor, curelărie, produc ie de săpun sau lumânări" 31 .
Documentarea de teren din proiectul Spa ii Urbane în Ac iune sus ine aceste informa ii, oamenii
pove tind cum pe terenul fostului Abator se găsea în trecut o paji te pe care văcarii î i pă teau vitele.
Dinspre Dude ti înspre Văcăre ti, s-ar fi întins, pe de altă parte, Cartierul Evreiesc32, referin ă care, iară i,
se confirmă cu informa iile colectate din interviurile din Spa ii Urbane în Ac iune - atât în zona de case
din Sectorul 3, cât i în zona de blocuri de pe Calea Văcăre ti, locuitorii rememorează o prezen ă
puternică a comunită ii evreie ti în zonă.
Erauăevreiămaiămulţi,ădoamn ,ăerauăevreiămulţi,ăaveauămagazineăde-astea, cum se spune, evreii se
ocupau numai cu magazine de-astea:ă deă haine,ă deă stofe,ă deă marochin rie.ă F ceauă cojoace,ă
f ceauăopincuţe,ăşorţuriădeăsudori,ăm nuşiădeăsudori,ăeiăf ceau..ăFoarteăfrumosăşiăfoarteăajutoraţi.ă
Foarteă s reaă înă ajutor.ă Deă câteă oriă m ă duceam,ă îmiă d deaă m nuşi..ă m nuşiă deă cauciuc.ă (…)ă
ț nuşiă de-aleaă deă careă f ceamă zgârciuriă deă praştie iă tr geam..ă (M., bărbat, 65 ani, interviu
Spa ii Urbane în Ac iune)
Sfâr itul secoului XIX i începutul secolului XX aduc industrializarea acestei zone periferice a
Bucure tiului, într-un context de legisla ie favorabilă dezvoltării industriale Na ionale. Astfel apar în zonă
ateliere de opincărie cu 70-80 de lucrători, Fabrica de turnătorie LeMaitre, producătoarea de medicamente
Biofarm, Abatorul Comunal. În acela i context, apare probabil prima parcelare de locuire sistematizată
din zonă, Parcelarea Verzi ori-Tăbăcari, construită de Societatea Comunală pentru Locuin e Eftine în
colaborare cu una dintre fabricile din zonă33.
Perioada comunistă vine cu schimbări mari în cartier. Industria intră în proprietatea statului i se
reconfigurează. Printre altele, Fabrica LeMaitre devine Fabrica Timpuri Noi, care va da ulterior numele
cartierului. Dintre ansamblurile industriale care au func ionat în perioada comunistă în cartier cele mai
cunoscute sunt: Fabrica Pionierul, Fabrica Dâmbovi a, Fabrica Crinul, Biofarm, Uzinele Timpuri Noi,
Industria Bumbacului i Abatorul.
Probabil tocmai puternica industrializare a zonei face ca aceasta să fie unele dintre primele din Bucure ti
care sunt deservite de metrou. Conform site-ului Metrorex34, în 1979 este dat în folosin ă primul tronson
al magistralei I, cu 6 sta ii, pe distan a Semănătoarea - Timpuri Noi.
Deci a fost o mare realizare. in minteăc ăveneaălumea,ănuăs ămearg ăcuămetroul,ădoarăs ăvizitezeă
peroanele. (M.P., bărbat, 55 de ani - interviu Spa ii Urbane în Ac iune)
Aceea i perioadă aduce cu sine Na ionalizarea caselor evreie ti, care va implica dislocarea unei mari păr i
a comunită ii de evrei din zonă, precum i venirea în cartier a unei comunită i de romi.

31

Liviu Chel ea, itat de Răzva Voi ea, Da a Doghi , î arti olul Par elarea Verzişori-Tă ă ari o struită pe tru
u itorii i dustriilor de pielărie şi tă ă ărie, accesibil la http://atelier.liternet.ro/articol/13050/Razvan-VoineaDana-Dolghin/Parcelarea-Verzisori-Tabacari-construita-pentru-muncitorii-industriilor-de-pielarie-si-tabacarie.html
32
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/12/fostul-cartier-evreiesc-din-bucuresti/
33
Răzva Voi ea, Da a Doghi , î arti olul Parcelarea Verzişori-Tă ă ari o struită pe tru u itorii i dustriilor
de pielărie şi tă ă ărie, accesibil la http://atelier.liternet.ro/articol/13050/Razvan-Voinea-DanaDolghin/Parcelarea-Verzisori-Tabacari-construita-pentru-muncitorii-industriilor-de-pielarie-si-tabacarie.html
34
http://www.metrorex.ro/istoric_metrorex_p780-1
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țamaămeaăaămuncit,ăaăfostămuncitoare.ățunceaălaăfabricaădeăaceăşi-a muncit iăşi-aăcump rată
cas .ăAăcump rat-oădeălaăstat.(...)ăAăpl tit-oăînărate.ăAăpl tit,ăaămuncit,ăaăieşitălaăpensie,ăaăpl tită
toat ărata,ăs-a achitat la stat, a luat actele, e trecut ăpeăact. (M., bărbat, 65 ani, poveste te cum
mama sa a cumpărat o casă care apar inea înainte unei familii de evrei - interviu Spa ii Urbane în
Ac iune)
Sistematizarea zonei a început la sfâr itul anilor 70 i a continuat până la căderea regimului comunist.
Fabricile au func ionat i ele până la începutul anilor 90. Astfel, dinamica zonei Timpuri Noi a fost
marcata timp de 20 de ani de antierele de construc ii, teama demolării i forfota fabricilor.






În 75 s-aă d râmat.ă Veneaă din parteaă aia,ă dinspreă Şurea. i-aă d râmată toat ă caleaă
Dudeşti.ă Ce-aă r masă înă picioare,ă Poştaă Vitan.ă Restu,ă aă radiată tot.ă Da..ă Amă r masă noi.ă
Acumaăeraăvorbaăs ăneăd râme iăpe noi. În martie.ăAămurităînădecembrieăr posatu iăîn
martieătrebuiaăs ăneăd râme iăpe noi. Am avut noroc.. ne b gaălaăbloc. (M., bărbat, 65
ani - locuie te pe strada Logofăt Tăutu - interviu Spa ii Urbane în Ac iune).
M-amă mutată aiciă înă 85.ă Atunciă eraă cuă d râmatulă caselor,ăce-oă fiăfostă aiceaă c ă nuă ştiu..ă
Oricum, era praf peste tot, blocuri ridicate, între ele nimic.ăDa,ăvreauăs -ţiăspun,ăchiară
amă stată odat ,ă m-am gândit într-oă zi,ă euă niciă nuă ştiuă cândă s-auă cur ţată şiă cândă s-au
terminată deă f cut,ă pentruă c ă fiindă deă dimineaţaă pân ă searaă laă servici,ă habară n-aveam.
Veneamăseara,ăm ăculcam,ăaădouaăziăplecamă.ă(...)ăToat ălumeaăvenea,ăpleca,ădimineaţa..ă
Deciăcândăm ăsculamălaă6,ăerauăoămulţimeădeăferestreăluminate.ăAcumaăcândăteă coli c ă
vreiăs ăpleciăundeva,ăsuntă2-3. (T.M., femeie, 55 ani, locuie te la bloc pe Calea Văcăre ti
- interviu Spa ii Urbane în Ac iune)
Mai devremeă eraă nebunie,ă pentruă c ă ceiă deă laă fabric ă intrauă laă 6.ă Forfotealaă începeaă
undevaă laă 5ă diminea ,ă 5ă iă ună pic.ă Eu,ă înă timpurileă alea,ă cândă m-am mutat aici, eu
lucramă înă institut,ă lucramă târziu,ă laă 7ă jumate,ă fa ă deă ceilal i.ă i atunciă eraă or ă deă
vârf. (G., femeie, 55 ani)

Perioada postcomunistă a adus noi schimbări în cartier: abandonarea unor lucrări de infrastructură
începute în perioada comunistă sau convertirea lor (Circul Foamei devine sediul viitoarelor universită i
particulare de lângă sta ia de metrou), închiderea majorită ii fabricilor i transformarea lor în spa ii de
închiriat, procese pentru restabilirea drepturilor de proprietate asupra locuin elor individuale, multe
schimburi de proprietate în zona de case i apari ia de clădiri de birouri sau blocuri, precum i schimbarea
configura iei de locatari ai blocurilor comuniste, unde mul i dintre cumpărătorii ini iali decid să vândă sau
să închirieze i să se mute în mediul rural.


Da, a plecat, i-au f cutăcase,ăs-auămutat..ă[…]ățareaămajoritateăaăplecat.ăDeci,ăde-aici
din blocul nostru, numai din blocul nostru.. 1, 2, 3, 4, vreo 7 iă sunt vreo 30 de
apartamente.ă[…]ăAmăpusăcentral ădup ă90,ăcaăs ănuăfie,ăc ăaveamăproblemeăr uăcuăapaă
cald .ă[…]ăDin 30,ăparc ă18ăavem,ă20,ănuăştiu.ăDaămaiăsunt pu ini care nu i-au pus. Nu
şi-auăpusăfiindc ,ăfieăc ăaveauăaiceaădoarăoămam ăşiăeraăb trân iăn-avea sens s-o mai
chinuieăcuăaşa,ăşiădup ăaiaăauăînchiriat.ă[…] (T.M., femeie, 55 ani, locuie te într-un bloc
pe Calea Văcăre ti - interviu Spa ii Urbane în ac iune).
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Acest ir de schimbări, survenite într-o perioadă relativ scurtă de timp, au creat spa iul eterogen
care este momentan zona Timpuri Noi. O plimbare pentru un nou venit în cartier, relevă un spa iu
imprevizibil, neuniform nici estetic, nici utilitar. Nu ştii niciodată dacă după colţ va apărea o casă nouă de
o estetică bizară, specifică anilor 2000, o casă veche bine întreţinută, una dărâmată, o clădire de birouri,
un bloc în construc ie, o hală în ruină sau un spa iu industrial reconvertit. Zonele regulate (parcuri,
parcări) din apropierea zonelor de blocuri, alternează cu zone neregulate din apropierea zonelor de case
(spa ii virane, îngrădiri de zone verzi abundente), clădirile func ionale cu cele abandonate, iar
interac iunea oamenilor cu spa iul public oscilează i ea între comportamente standardizate prin natura
infrastructurii şi improvizaţie.
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Specific
Pentru a contura mai departe o identitate a cartierului Timpuri Noi, voi face referire la un exerci iu
realizat în prima dintre consultări, în care am rugat participan ii să se gândească împrenă la specificul
acestei zone. Cu destul de mare u urin ă, s-a ajuns la un acord asupra câtorva idei despre ce conturează în
prezent dinamica zonei: fostele spa ii industriale, institu iile de învă ământ superior, micile magazine
i servicii de cartier i Dâmbovi a.
Cercetarea de teren realizată în proiectul Spa ii Urbane în Ac iune denotă că marea majoritate a spa iilor
industriale din zonă nu mai func ionează acum ca spa ii de produc ie. Doar o parte din Fabrica Crinul este
încă func ională i o parte din fostul Abator este închiriată pentru producători alimentari. Restul spa iilor
sunt valorificate în marea lor majoritate fie ca spa ii de birouri, fie ca săli de dans, aerobic, fitness,
studiouri de înregistrări.
Timpuri Noi este de asemenea sediul a trei universită i particulare care aduc foarte mul i studen i în
cartier pe parcursul anului universitar: Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Cre tină Dimitrie
Cantemir i Universitatea Titu Maiorescu. Prezen a universită ilor este completată de prezen a căminelor
de studen i i a mai multor spa ii i mici afaceri destinate acestora (terenuri de sport, cafenele, xerox-uri,
saloane de înfrumuse are, săli de joc).
Micile magazine i servicii includ croitorii, ateliere de repara ii încăl ăminte, magazine miciăcuă uruburi,ă
coafoare i saloane de cosmetică - pesteătotălaăparterulăblocurilorăseăîntâmpl ăceva.ă
Dâmbovi a este prezentă i absentă în acela i timp. De i fizic este un reper important în cartier, rela iile
pe care le creează sunt rare. Cei care îi dau aten ie cei mai mult sunt probabil pescării, alergătorii care î i
fac traseu pe mal, lucrătorii la REBU care alimentează ma inile de spălat asfaltul din apa râului i
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membrii NOD makerspace, o comunitate de tineri din industrii creative care activează în spa iul fostei
Industria Bumbacului.
Da,ă nuă eă folost ă înă niciună fel.ă Dară pentruă noiă eă foarteă prezent ,ă geamurileă noastreă dauă spreă
Dâmbovi a,ă drumulă nostruă eă peă Dâmbovi a.ă Eă clară c ă nuă eă folosit ,ă dar pentru noi a devenit
important .ă iă totă peisajulă înă careă neă învârtimă eă legată deă Dâmbovi a.ă Plusă c ă suntemă înă Valeaă
Dâmbovi ei. (I.C., bărbat, membru NOD - Industria Bumbacului, fragment consultare)

Avantaje percepute
Voi încheia căutarea identită ii cartierului Timpuri Noi într-o notă pozitivă, punând în lumină avantajele
percepute ale zonei. O resursă importantă în acest sens este un chestionar realizat în cadrul proiectului
Spa ii Urbane în Ac iune, care a adresat o întrebare deschisă cu privire la care este cel mai mare avantaj al
cartierului către 108 locuitori 35 . Primele două avantaje men ionate au fost proximitatea de centru i
infrastructura bună de mijloace de transport în comun. Micii comercian i reapar men iona i i în acest
context, precum i prezen a colilor i a grădini elor. Dintre persoanele pe care le-am intervievat în cadrul
acestei cercetări nu pu ini au fost cei de-a dreptul elogio i cu privire la cartier.
Deciădup ămineănuălipseşteănimic.ă(...)ăDeciăfaţ ădeăalteăcartiere,ăînc ăodat ăîţiăspun,ămaiă pu in
Prim verii,ănuăm-aşămutaăniciămort.ă(…)ăVorbesc,ăcaăfacilit ţi.ăEsteăatâtădeăuşorăaccesibil,ăînă7ă
minute,ă ceă 7ă minute,ă eştiă înă buricu.. În Sfântu Gheorghe.ă i eă ună nodă aicea,ă deă undeă poţiăs ă teă
duci,ăs ăacceseziătoate.ă(M.P., bărbat, 55 ani, interviu Spa ii Urbane în Ac iune).
Experien a s-a repetat i în interviul realizat cu o locuitoare a cartierului, în cadrul acestei explorări.
Pia aăeăaproape,ămetrouăaproape,ămijloaceădeătransport,ădeciăsuntemăfavoriza i,ăcred. (...) Aici e
oă coal ,ă97,ăda.ă coal aproape care-iăfoarteăbun .ăCopiiiăauăfostăaiciălaă coal ,ăfoarteăbineăauă
fost.ă Eă bine,ă v dă c -să gr dini e, iă particulară iă deă stat.ă P rcule eă pentruă copila i. Mijloace de
transport bune. Tot. (G., femeie, interviu)
Alte avantaje percepute pot fi specifice unei anumite zone din cartier i unui anumit tip de rela ie cu
cartierul. Familia lui C.C. (19 ani) locuie te în zona de case dintre Foi orului i Splaiul Unirii de 3
genera ii.
Sincer,ăîmiăplaceăc ădeăpeălaă10ăeălinişteătotal .ăDeciăpoţiăs ăstaiăliniştit.ă iăoamenii,ănuăştiu,ăseă
cunosc,ăaşa,ăcredăc ă80%ădin cartierăseăştiuăîntreăei,ăştii?ă(...)ăAiciăcândăieşiăpeăstrad ,ăgata,ădeja,ă
treăs ăvorbeştiăcuăcâtevaăpersoane.ă(C.C., bărbat, 19 ani - interviu Spa ii Urbane în Ac iune).
35

Aso iația Ko u itas, Coordo ator Vlad Cătu ă, Cartier de Bu urești. Cer etare so io-a tropologi ă, Bu urești,
2015, pg. 51.
Stru tura populației i tervievate u respe tă stru tura populației di artier, pe tru ă datele de la re e să â t
oferă i for ații pe tru orașul Bu urești doar la ivel de se tor. Di tre persoa ele i tervievate: % su t fe ei,
9% ăr ați ; vârsta
-25 ani - 26% ; 25-40 ani - 33% ; 40-60 ani - 28% ; peste 60 de ani - 13 %). În ceea ce
privește lo ul de u ă, ajoritatea su t salariați u studii superioare
% . Restul se î part astfel: % su t
pe sio ari, % su t stude ți sau elevi, % șo eri; % fu țio ari iar % u itori alifi ați sau e alifi ați .
Dintre ei i tervievaţi % au studii gi azile, % au studii li eale și post li eale, î ti p e ajoritatea are studii
universitare sau post - 47%.
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Membrii NODMakerSpace i ai Asocia iei Eematico intervieva i i ei în cadrul acestei explorări, în rolul
de actori resursă pentru cartier, găsesc alte avantaje în zonă. Cel mai important ar fi disponibilitatea unor
spa ii de dimensiuni mari, care i-a i adus în cartier, în incinta fostei Industria Bumbacului. Alt avantaj ar
fi disponibilitatea proximitatea atât fa ă de diverse spa ii comerciale specializate pe materiale pentru
bricolaj, cât i fa ă de diverse ateliere de me te ugari.
Peă noiă neă avantajeaz ,ă maiă alesă c ă acumă ne-am dedicat cumva mai înspre bricolaj, neavantajeaz ă foarteă multă zona.ă Suntă ateliere,ă iă înă Industriaă Bumbaculuiă aiciă g simă multă din ce
avem nevoie, sunt dedicate deja.ă iăg se tiă iăbaloane,ădac ăvreiăbaloaneăcuăheliu,ăeălaănoiăaiciăînă
cl dire.ă Strung,ă frez ,ă totă felulă deă ateliereă mici.ă iă seă populeaz .ă Seă deschidă din ce în ce mai
multe. Cândă amă lefuită pardoseala..ă p iă unde?ă paiă aici,ă pesteă drum. (Asocia ia Eematico,
fragment interviu)
Timp liber i cultură în cartierul Timpuri Noi
(resurse materiale)
În explorarea timpului liber i a activită ilor culturale din cartierul Timpuri Noi, voi începe printro analiză a resurselor materiale identificate atât pe baza documentării, cât i în interviurile i consultările
din cartier. Am cules informa ii despre resurse din cartier pe diferite căi: folosind raportul de cercetare
Ghid de Cartier, în discu ii despre repere i istoria cartierului, în discu ii despre moduri de petrecere a
timpului liber, prin folosirea ca exerci iu a hăr ii mentale în cadrul uneia dintre consultări, prin exerci ii de
identificare de spa ii cu poten ial pentru desfă urarea de activită i culturale, în altă consultare.
A adar, în enumerarea care urmează vor intra resurse mai mult sau mai pu in valorificate la
momentul actual. În cazul celor valorificate, voi schi a o imagine a ofertei de activită i culturale i de timp
liber asociate lor. Unele dintre resursele identificate sunt localizate în interiorul grani elor difuze ale
cartierului, altele pu in peste limitele acestora. Le-am luat în considerare pe cele din urmă în această
enumerare, în măsura în care folosirea lor a reie it ca o practică consecventă, regăsită la mai mul i
locuitori ai cartierului. Dintre spa iile i loca iile identificate o parte sunt indoor, o parte outdoor; o parte
intră în administrarea publică, altele în cea privată. Voi încerca să le clasific după o logică reie ită din
aceste multe fa ete.
Această trecere în revistă a resurselor nu are preten ia de a fi completă. Mai mult de atât analiza modului
de folosire a acestor resurse a depins destul de mult de persoanele accesate în cadrul acestei explorări.
Astfel, o posibilă categorisire a spa iilor considerate ca resurse de petrecere a timpului liber i pentru
activită i culturale în cartier, este următoarea:
a. Institu ii de învă ământ publice, Grădini a nr. 81, coală Gimnazială Nr. 81, coală Gimnazială
Nr. 97, coală Gimnazială Nr. 95, Colegiul Tehnic Petru Rare .
colile din cartier sunt repere importante pentru locuitori de toate vârstele implica i în consultare, sunt
spa ii familiare, puncte de întâlnire i au capacitatea de a crea comunită i, ceea ce se relevă i prin
grupurile online dedicate lor pe facebook.
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coala nr. 81 a fost cea mai des men ionată, atât ca reper, cât i ca resursă pentru activită i culturale
pentru copii. O mamă a două feti e poveste te în consultare despre mai multe proiecte educa ionale
desfă urate prin coală de Primăria Sectorului 3, proiecte care oferă ateliere de sport i activită i artistice
pentru copii. coală de ine de asemenea o sală de sport acoperită, inaugurată anul trecut.
Grădini a Nr. 81, legată de coală 81 este men ionată ca resursă de aceea i persoană. Grădini a oferă de
asemenea activită i extra colare pentru copii - un exemplu men ionat fiind Zâmbetul din Cutie, în care
copiiiă aducă deă acas ă h inu e,ă juc rii,ă ceă nuă leă maiă trebuie,ă înă cutiiă frumosă ambalateă iă seă ducă c treă
familiileă s raceă sauă înă zoneleă defavorizate.ă Grădini a 81 are două sedii, unul lângă coală, celălalt pe
strada Octavian Goga.
colile Nr. 97 i Nr. 95 sunt identificate ca resurse de locuitori din zona Văcăre ti, respectiv zona
Foi orului. Colegiul Tehnic Petru Rare nu a fost men ionat ca resursă i nici identificat ca reper de
niciunul dintre participan ii la interviuri i consultare, de i este bine localizat în cartier, între Calea
Văcăre ti i Splaiul Unirii.
A a cum povesteam i în precizările metodologice, dintre colile din cartier abordate pentru a găzdui
întâlniri de consultare în acest proiect ( coala Nr. 97, coala nr. 81 i Colegiul Tehnic Petru Rare ),
niciuna nu a răspuns pozitiv. A adar, este de verificat capacitatea acestor institu ii de a răspunde la nevoi
suplimentare ale comunită ii.
b. Institu ii de învă ământ private, grădini e private, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea
Cre tină Dimitrie Cantemir, Universitatea Nicolae Titulescu, căminele facultă ilor, terenurile de
sport ale facultă ilor.
Facult ileă sau universit ile¸a a cum sunt ele numite de oamenii din Timpuri Noi reprezintă un punct
cheie pe harta cartierului. Nu tiu însă în ce măsură universtită ile i anexele lor (cămine, terenuri de
sport) sunt deschise către comunitatea mai largă. În consultări i interviuri, ele au fost men ionate ca
repere, dar nu ca resurse actuale i nici poten iale pentru petrecerea timpului liber în cartier.
Raportul de cercetare Ghid de cartier concluzionează că în zona Timpuri Noi ar exista o abunden ă de
grădini e particulare. Din perspectiva reprezentantei Asocia iei Eematico, intervievate în cadrul acestei
explorări, grădini ele particulare din Timpuri Noi sunt diferite de cele din nordul Bucure tiului, cu care au
lucrat înainte de a se muta în cartier.
i ce ne-au zis acolo, un lucru la care nu ne-amă gândit,ă eă c ,ă fiindă oă zon ă careă nuă eă laă felă deă
avut ,ă c ă eiă auă ună sediuă iă înă B neasa,ă de-astaă tiu,ă p rin iiă prefer ă s ă mearg ă laă Palatulă
Copiilor,ăc ăesteăfoarteăieftin,ăadic ănuă tiu,ăpl tescă5ălei,ăoăchestieădeăgenulă sta.ă(...)ăDe-asta
ziceauăc ălaăop ionaleăauăavutămiciădificult i.ă(...)ăA,ă iălaăcealalt ăgr dini ,ămaiăeraă iăchestiaă
asta, foarte mul iăcopiiănuăr mâneauălaăprogramulăprelungit.ăVeneauăp rin i,ăbuniciăsauăbone iăîl
luau de la prânz. (A.M., Asocia ia Eematico, fragment interviu)
c. Alte institu ii publice, Biblioteca Municipală Bucure ti, Filiala Emil Gârleanu, Biblioteca
Na ională a României, Casa de Pensii Vitan, Palatul Copiilor, Po ta Văcăre ti, Teatrul de Operetă,
fostul Teatru Ion Vasilescu.
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Majoritatea acestor institu ii nu se află de fapt între grani ele cartierului, a a cum au fost acestea convenite
în cadrul explorării noastre, dar sunt considerate repere de oamenii intervieva i i consulta i. Poate cel mai
"central" dintre ele ar fi fostul Teatru Ion Vasilescu, de la intersec ia Căii Văcăre ti cu Strada V.V.
Stanciu. De i acest spa iu nu mai func ionează, memoria unui teatru de cartier rămâne în amintirea
persoanelor mai în vârstă intervievate în proiectul Spa ii Urbane în Ac iune. Dintre celelalte institu ii
men ionate, doar despre câteva dintre ele se poveste te că ar avea o ofertă de activită i culturale - Palatul
Copiilor, Biblioteca Metropolitană i Biblioteca Na ională a României. Dacă primele două au ca public
majoritar copii i părin i, Biblioteca Na ională este o resursă pentru un public mai larg. De altfel,
majoritatea acestor institu ii nu vizează doar cartierul Timpuri Noi, ci i al i bucure teni.
d. Lăca e de cult, Biserica Cărămidarii de Jos, Biserica Dobroteasa, Moschee Nerva Traian.
Participan ii la a doua consultare povestesc că atât Biserica Cărămidarii de Jos, cât i Biserica Dobroteasa
sunt practicate de oamenii din cartier. Mai mult, a doua dintre ele a oferit în trecut cursuri de pictură i de
limbi străine pentru copii.
Dacă bisericile ortodoxe sunt printre cele mai vechi clădiri care supravie uiesc în zona Timpuri Noi,
cercetarea de teren din Spa ii Urbane în Ac iune a scos la iveală i existen a unei nou-construite moschei,
în spatele Bulevardului Nerva Traian i a restuarantelor cu specific arăbesc de la stradă. De i toate aceste
resurse ar indica prezen a unei comunită i musulmane în cartier, deocamdată această ipoteză nu este
confirmată.
e. Terase, cafenele, restaurante, bistro italienesc, restaurante cu specific arăbesc, Taverna lui
Călinescu, Restaurant Sare i Piper, Dynos - cantina pentru taximetri ti, Deschis Gastrobar, Pizzeria
Bellini.
În prima consultare, tineri activi au pove tit cum folosesc localurile din cartier pentru a lua masa la prânz,
pentru întâlniri cu prieteni sau întâlniri de lucru.
f. Zone comerciale: Pia a Timpuri Noi, Pia a Norilor, Pia a Vitan, MegaImage, Profi, Mall Vitan,
Sun Plaza, magazine mici de cartier.
A a cum se va vedea în capitolul destinat practicilor locuitorilor, cumpărăturile sunt considerate de
persoanele intervievate i consultate o activitate de timp liber. A adar, pie ele, lan urile comerciale i
mall-urile nu puteau lipsi din lista de resurse ale cartierului. Între pie e, locuitorii consulta i le preferă pe
cele din afară grani elor cartierului (Pia a Vitan i Pia a Norilor), Pia a Timpuri Noi fiind considerată o
pia ă slab aprovizionată, scumpă i cu produse de import. Popularitatea scăzută a pie ei pare să î i fi spus
cuvântul final - conform celor mai recente informa ii, pia a urmează să de desfiin eze i să fie înlocuită cu
un magazin. Spre deosebire de pie e i magazine cu func iune aproape exclusiv comercială, mall-urile
oferă posibilită i i pentru alte activită i de timp liber: filme, sporturi (ping-pong), jocuri, chiar i unele
ateliere pentru copii. Mall-urile men ionate ca resurse pentru cartier sunt de asemenea plasate în afară
grani elor acestuia.
g. (Foste) Spa ii industriale, Fabrica Crinul, Biofarm, fosta Fabrică Timpuri Noi, fosta Fabrică
Flaros, fosta Industria Bumbacului, fosta Fabrică Pionierul, fosta Fabrică Dâmbovi a, fostul
Abator.
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Majoritatea spa iilor industriale nu mai au func ie de produc ie, ci au devenit spa ii de închiriat. Pe lângă
birouri i spa ii de depozitare, o bună parte dintre chiria i oferă activită i de petrecere a timpului liber: săli
de dans, aerobic, balet, arte mar iale i autoapărare, tai chi, yoga, tir cu arcul. Al i chiria i sunt studiouri
muzicale de înregistrare, foarte răspândite în zonă. Fostele fabrici adăpostesc în număr redus cluburi sau
terase (Colectiv - Fosta Fabrică Pionierul, Deschis GastroBar - Fosta Industria Bumbacului). Animată de
NOD makerspace i Asocia ia Eematico, Industria Bumbacului găzduie te o comunitate de oameni din
industrii creative care speră să redefinească pe termen lung identitatea cartierului.
Asta cu studiourile iăcuăs lileădeărepeti ie,ăsuntăurm toareaăetap ădup ăceăauăfostămiciăfirmeădeă
produc ieăeventual iădepozit ri.ăAcumaăsuntăcevaădeătimpăstudiouriă iăa a,ă iăacumăpoateăc ăîncep
iăaltfelădeăfunc iuniăs ăapar .
Seăîntâmpl ălucruri,ăîncepăs ăfieăc ut riăînăzonaăasta,ăadic ăoameniiădevin interesa i - oamenii
din industriiă creative.ă Adic ă eă clară c ă NODă aă generată oă anumit ă activitate, iă GastroBaru,
absolut.ă i WASP,ăpeădeăalt ăparteă iăWASP.ăEuăvorbescăînăgeneralădeăIndustriaăBumbacului,ădară
iălaăFlaros. (T.L., NOD makerspace, fragment interviu)

Flaros găzduie te WASP, Working Art Space and Production, un centru cultural alternativ de dans
contemporan, teatru, film i multimedia. WASP este de asemenea spa iul de desfă urare al eXplore dance
festival, festival de dans interna ional. Pe lângă oferta de produc ii culturale, WASP atrage oameni i ca
participan i în ateliere destinate adul ilor sau copiilor.
Astfel, fostele fabrici au devenit generatoare importante de activită i culturale i de timp liber în cartier.
Publicul pe care acestea le atrag este, însă, de multe ori public, din afară cartierului.
Fosta Fabrică Timpuri Noi este cel mai important spa iu industrial care a dispărut complet din peisajul
cartierului. Pe terenul acesteia, urmează să se construiască Timpui Noi Square, un complex reziden ial, de
business i comercial.
h. Spa ii în aer liber¸ parc V.V. Stanciu, parc Casa de Pensii, parc Anastasie Panu-Morilor, parcuri
Alexandru Vlahu ă - Panait Cerna, parc Octavian Goga, parc Nerva Traian, parc Metrou Timpuri
Noi, Pia a Dăbuleni.
Lista de locuri de joacă i spa ii verzi dintre blocuri de mai sus nu este completă, dar include probabil cele
mai mari parcuri din cartier - parcurile care au fost men ionate atât în prezenta explorare, cât i în
cercetarea din Spa ii Urbane în Ac iune. Dintre acestea cele mai bine dotate sunt parcul de la Casa de
Pensii (parcul pensionarilor, cum este numit în cartier), parcul de pe strada V.V. Stanciu i parcurile din
zona Alexandru Vlahu ă - Panait Cerna (parcurile de peste linie¸ cum le numesc copiii din zona Logofăt
Tăutu). Acestea din urmă de in i un teren de fotbal/ baschet. Un alt teren de fotbal/ baschet mai mic este
alăturat parcului de pe strada Dumitru Papazoglu. Parcurile de la Metrou Timpuri Noi i cel de la
intersec ia Nerva Traian au fost asociate negativ, în cadrul celei de-a doua consultări, cu prezen a
vânzătorilor de flori de la semafoare sau a persoanelor fără adăpost.
Pia a Dăbuleni este, din informa iile colectate pe teren, folosită doar sezonier, dacă nu chiar deloc. Pia a a
fost anul acesta gazda unui festival stradal în cartier.
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i. Parcuri mari, din afară cartierului, Parcul Tineretului, Parcul Carol, Oră elul Copiilor, Parcul
IOR
Cu o frecven ă destul de mare, oamenii chestiona i în cercetarea din Spa ii Urbane în Ac iune, precum i
participan ii la consultările din această explorare, men ionează folosirea unor parcuri mari, din afară
cartierului, compensând astfel lipsa unui astfel de spa iu în Timpuri Noi. Cel mai des numit este Parcul
Tineretului, folosit pentru plimbări, activită i sportive, dar i pentru participarea la evenimente în aer liber.
j. Resurse naturale, Dâmbovi a, Parcul Văcăre ti
Atât râul Dâmbovi a, cât i zona băl ii Văcăre ti sunt privite ca resurse poten iale, în momentul acesta mai
degrabă neutilizate - Dâmbovi a, cel mai mareă spa iuă publică nefolosit, a a cum o define te unul dintre
participan ii la consultare, Parcul Natural Văcăre ti, cel mai mare spa iu verde din Bucure ti (183 ha) a a cum este acesta prezentat pe facebook.
k. Spa ii virane
O inventariere a spa iilor virane din cartier a fost realizată în raportul Cartier din Bucure ti; din această
inventariere voi re ine pe cele care ar fi în continuare spa ii nefolosite, cu men iunea că nu de in informa ii
despre situa ia proprietă ii asupra acestor terenuri:
- spa iul abandonat dintre bulevardele Mircea Vodă i Nerva Traian (groapa, a a cum îl numesc
localnicii);
- teren pe Calea Văcăre ti vizavi de viitoarea fostă Pia ă Timpuri Noi;
- spa ii virane de pe strada Anastasie Panu.

Actori resursa
În completarea resurselor enumerate mai sus, voi trece în revistă separat o seamă de posibili actori resursă
pentru viitoare activită i culturale i de timp liber în cartier. Voi începe printr-o scurtă prezentare a
acestora, pe care o voi lăsa chiar pe seama acestor actori, folosind date puse la dispozi ie online de
ace tia. Apoi voi face o scurtă analiză a rela iei dintre ei i cartier, în măsura informa iilor disponibile,
folosind de asemenea interviurile realizate cu reprezentan i ai NOD makerspace i ai Asocia iei Eematico.


NOD makerspace, www.nodmakerspace.ro

NODămakerspaceăesteăunăatelierădeăcrea ie iădeălucruăcareăofer ăaccesăpeăbaz ădeămembershipălaăoăgam ă
larg ă deă unelte iă echipamenteă pentruă fabrica ieă digital iă prototipareă rapid .ă Neă afl mă peă malulă
Dâmbovi ei,ăaproapeădeăcentru iăocup m un etaj de 650mp din fosta Industrie a Bumbacului.
Credem ca acum un nou tip de makeri aăap rut:ăantreprenorii înseta i deăaăconstruiălucruriămaiăbuneă iă
mai inteligente aduc la un loc metode iătehnologiiănoiădeăfabrica ie,ăreunindu-seăînăcomunit iăcreative.ă
Cumăaceast ămi careăcre teăpeăziăceătrece,ăace tiaăauănevoieădeăunăspa iu înăcareăs ăinoveze,ăunăspa iu cu
accesă laă educa ieă specific ,ă ună spa iu proiectat special pentru ei. Acest spa iu se va contura la NOD
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makerspace.ăOăcomunitateănou ăvaăfiăcreat ,ăstart-up-urileă iăbusiness-urile în cre tere vor lucra cot la
cot pentru a- iătransforma ideile în realitate.


Asocia ia Eematico, eematico.org

Unăconceptărevolu ionarădeăactivit iăeducationaleăînăcareăcopiiiăauălibertateaădeăa- iăimagina iăconstrui
singuriăproiecteăambi ioase,ăc roraăleădauăform ălucrândăcuăsculeă iăunelte,ădeălaăciocan iăborma in ,ăla
suflanteă iăcirculare.
eematicoăînseamn ăjoac ,ăbricolaj,ăexperimentare,ăfolosireaăcâtămaiăexhaustiv ăaătehnologieiădezvoltateă
de om iăeduca ieăpentruăconstruireaăabilit ilorădeăvia ănecesareăsecoluluiăXXI.


Workind Art Space and Production, waspstudios.wordpress.com

WASP is an alternative private house for contemporary dance, visual art experiments, underground
contemporary theatre makers, and the multimedia addicted. A 500 sqm contemporary art space, în a
former communist factory, is now a centre for contemporary art production and working space.
WASP has 2 studios (white box and black box), and art exhibition space, and a media lab (În progress).
WASP is also the venue of eXplore dance festival – Bucharest InterNa ional Contemporary Dance and
Performance, and hosts the offices of 4Culture Association.


Asocia ia 4culture, www.4culture.ro

4Culture, Asocia ie non-profit cu sediul în Bucure ti,ă î iă propuneă s ă sprijineă formareaă iă dezvoltareaă
tineriloră arti ti,ă prin activit iă deă cercetare,ă produc ie iă difuzareă aă creatorilorăemergen iă din domeniul
arteiăperformativeă iăaădansuluiăcontemporan.
Începândăcuă2010,ămajoritateaăactivit ilor iăproiectelorăorganizateăpân ăînăprezentădeăAsocia ia ArtLink
(eXplore dance festival, Jardin d’Europe,ă Balkană Danceă Platform) vor fi dezvoltate de Asociația
4Culture.
Echipaă4Culture,ăformat ăînăjurulăAndreeiăC pit nescuăareăcaăobiectivăcontinuareaăproiectelorăexistenteă
iăini iereaăunorănoiăprogrameăînădomeniulăartelorăperformative,ăprecum iăproiecte interdisciplinare.
4Cultureă demara,ă începândă cuă 2010,ă oă serieă deă proiecteă educa ionaleă adresateă înă specială tineriloră din
zonele rurale din jurul Bucure tiuluiă iăaămarilorăora eădin România.


Funda ia pentru Dezvoltarea Societă ii Civile, www.fdsc.ro (Bulevardul Nerva Traian)

Fundatiaă pentruă Dezvoltareaă Societ iiă Civileă (FDSC) esteă oă organiza ieă neguvernamental ,ă
independent ,ă înfiin at ă înă anulă 1994,ă înă cadrulă unei ini iative a Comisiei Europene. FDSC este o
“organiza ieă pentruă organiza ii”,ă careăconsider ă c ă dezvoltareaă sectoruluiăneguvernamentală reprezint ă
înăsineăunăindicatorăpentruăstareaăcomunit iiăînăcareăcet eniiătr iesc.
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Funda ia Umanitară Balcani, (Bulevardul Nerva Traian)

Țaă sediulă Funda ieiă Balcaniă din capital ă seă desf oar ă activit iă careă contribuieă laă oă maiă bun ă
cunoa tere a religiei islamice. (http://www.radioislam.ro/arhiva-stiri/449-radio-islam-activită ilefundatiei-balcani-din-Bucure ti.html)
Dintre actorii enumera i mai sus, o parte au fost selecta i datorită faptului că au desfă urat
proiecte i ini iative în zona Timpuri Noi (Asocia ia Komunitas, studioBASAR), ceilal i pentru că î i
desfă oară activitatea în cartier sau în proximitatea cartierului. Dintre ace tia, însă, nu to i au o viziune
specific dedicată zonei Timpuri Noi.
Spre exemplu, Asocia ia Eematico i-a mutat sediul în zona Timpuri Noi de mai pu in de 6 luni i
se adresează majoritar către clien i veni i din afară cartierului, dar care sunt îndeajuns de ata a i de
activită ile Asocia iei încât să rămână fideli chiar după mutarea acesteia într-un sediu mai mare, dar
oarecum la periferia ora ului. Cazul Eematico nu este singular, cartierul Timpuri Noi găzduind multe
ini iative atrase de spa iile mari devenite disponibile după dezindustrializarea zonei, dar care se adresează
preponderent altor oameni decât reziden ilor cartierului. Prezen a lor în cartier poate fi însă o resursă, pe
termen mediu i lung. De altfel, i în cazul Eematico, venirea în cartier a adus după sine o deschidere
către actori locali (în cazul Eematico, grădini e locale).
De cealaltă parte, există printre ace ti actori persoane care gândesc modul în care prezen a lor în
cartier ar putea transforma zona. Reprezentan ii NOD makerspace cu care am discutat, au o viziune
asupra transformării cartierului Timpuri Noi într-un centru pentru industriile creative i doresc să ini ieze
un dialog cu comunitatea locală.
..ănoiăamăvreaău orău orăs ăschimb măcaracterulăîntregiiăincinteă (Industria Bumbacului), pentru
c ă acumă incintaă fostă industrial ă esteă folosit ă pentruă depozitareă iă service-uri auto, chestii de
genulă sta.ăAmăvreaău orău orăs ăneăîndrept măînăzonaăindustriilorăcreative,ădarăs ăimplic mă iă
oamenii din jur,ă adic ă s ă implic mă iă comunitatea.ă NOD esteă cumvaă ună primă pas,ă bineă iă
Gastrobar,ăcareăeădeasupra.ăGastrobarăeăoăteras ăînăaerăliberăpeăacoperi ulăhaleiă steia,ăaăfostă
deschis ăînăvaraăasta. (...)ă iăurm torulăpasăpeăcareăl-amăpl nuităînăincintaăastaăindustrial ăesteă
un proiect pe care l-am numită Țocă Public.ă Amă luată oă alt ă hal ă careă eă ceaă maiă vecheă hal ă din
incintaăasta,ădeciăeăcompletădistrus .ăȚocăPublicăeăunăproiectăprin careănoiăvremăs ăfacemăînăzonaă
astaăunăcentruăpentruădezbateriădeăinteresăpublic,ăunălocăundeăs ăpoat ăfiăpornite ini iative civice
..ăarătrebuiăs ăserveasc iăintereseleăNODămakerspace,ăpentruăc iăNODămakerspaceăvreaăs ăfieă
din ceă înă ceă maiă public,ă dară ară trebuiă s ă serveasc iă ideea asta de a aduce comunitatea în
incint .ă(reprezentan i NOD makerspace i Wolfhouse Productions.
Comunită i online


Cartierul
Văcăre ti,
Facebook
https://www.facebook.com/Cartierul-Vacaresti163587113685835/timeline/
Cartierul Văcăre ti este o comunitate online destul de restrânsă (35 de persoane), dar care oferă
informa ii constante cu privire la amenajări publice, precum i imagini reprezentative din zona
Timpuri Noi-Văcăre ti-Tineretului-Berceni.
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coală 81 i grupuri online ale colii
https://www.facebook.com/%C8%98coala-General%C4%83-Nr-81-219428074752868/timeline/
https://www.facebook.com/groups/453797718022938/



coala 95
https://www.facebook.com/ coală-Gimnaziala-nr95-897165173636347/timeline/



coala 97 i grupuri online ale colii
https://www.facebook.com/ coală-97-433191840140726/timeline/
https://www.facebook.com/groups/288752371178896/



Grădini a Brându a
https://www.facebook.com/grădini a.brandusa?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Grădini a-Brandusa-Vitan/180568958683994?fref=ts



Parcul Natural Văcăre ti,
https://www.facebook.com/Parcul-Natural-V%C4%83c%C4%83re%C8%99ti539076059491083/timeline/
Pagina de facebok a Asocia iei Parcul Natural Văcăre ti, adună laolaltă peste 47.000 de
sus inători ai proiectului i oferă informa ii despre demersurile Asocia iei.



Văcăre ti Delta Park în Bucharest, https://www.facebook.com/VacarestiDelta?fref=ts
Pagina de facebook dedicată Deltei Văcăre ti i sus inătorilor transformării acestui spa iu într-un
parc natural protejat; 850 de sus inători.

Practici
Despre cum î i petrec locuitorii din cartierul Timpuri Noi timpul liber, am aflat atât în interviuri i
consultări, cât i din experien a i rezultatele cercetării din cadrul proiectului Spa ii Urbane în Ac iune.
Ca o privire de ansamblu, iată ce au răspuns 108 locuitori din cartierul Timpuri Noi la întrebarea "cum vă
petrece i timpul liber de obicei?", întrebare cu răspuns multiplu, adresată în cadrul cercetării din proiectul
Spa ii Urbane în Ac iune.









Merg în parc 68%
Mă întâlnesc/Stau de vorbă cu vecinii /prietenii 50ș
Mă plimb prin cartier 40%
Practic diverse sporturi 23%
Merg la evenimente care se organizează în cartier 20ș
Stau în fa a scării 16ș
Grădinăresc 15ș
Nu prea îmi petrec timpul liber în cartier 7%
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Total responden i: 10836
Voi face mai departe o trecere în revistă a informa iilor adunate cu privire la practicile de timp
liber, plecând de la structura acestui chestionar. Voi dedica un spa iu special activită ilor de timp liber
desfă urate în spa ii neamenajate, pove tilor despre petrecerea timpului liber în trecut, dar i activită ilor
pe care locuitorii cartierului aleg să le desfă oare în alte zone decât zona de locuire.
Parcurile dintre blocuri, dar i parcurile mari din vecinătatea cartierului, oferă infrastructura de
bază pentru petrecerea timpului liber. Pornind de la această premiză, am organizat una dintre consultări
chiar într-unul din parcurile din cartier. Copii, adolescen i, tineri părin i i persoane în vârstă au zăbovit
alături de mine, în orele petrecute în parc. Am atras aten ia u or, parcurile de cartier nefiind obi nuite să
performeze ca spa ii pentru evenimente i activită i organizate. Mobilate cu bănci, echipamente de joacă
pentru copii mai mari sau mai mici, uneori mici terenuri de sport, parcurile găzduiesc în marea parte a
timpului comportamente i practici reglementate tocmai prin natura lor materială. Părin ii, bătrânii i
tinerii î i negociează băncile, în timp ce copiii negociează echipamentele de joacă.

Parcurile sunt alese atât în func ie de proximitate, cât i în func ie de dotări. Spre exemplu, parcul
de la pensionari (de lângă Casa de Pensii) este preferat de părin i cu copii mici pentru că are multe
echipamente de joacă i este tapetat cu tartan. Astfel, întregul spa iu devine un mare loc de joacă, unde,
mai ales în anotimpurile calzi, copiii î i aduc propriile jucării i se joacă direct pe jos. Parcurile din nordul
Străzii Octavian Goga sunt preferate de adolescen i pentru terenurile de baschet i fotbal sau pentru
măsu ele cu scaune pe care le pot folosi pentru a juca căr i. Un alt criteriu de alegere a parcurilor este
prezen a copacilor - astfel, copiii din zona Logofăt Tăutu au botezat unul dintre parcuri, "parcul cu
umbră". Improviza ia î i are i ea locul în aceste spa ii. O masă de ping pong, flancată cum trebuie de
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adul i, poate deveni un loc de joacă pentru copii de 1-2 ani. Un tobogan poate deveni adăpost de ploaie.
Tot toboganele stau la baza jocurilor inventate de copiii din zona Logofăt Tăutu - rechina ul, om pe
p mânt - un fel de variante de leap a sau prinselea pe nevăzute, cu grad de dificultate ridicat, în care cel
care "se pune", trebuie să stea în tobogan. Dacă pentru copii parcurile dintre blocuri oferă întotdeauna un
minim de echipament dedicat, pentru ceilal i beneficiari - adolescen i, tineri, părin i, bătrâni,
infrastructura nu este la fel de ofertantă, creând doar un spa iu de întâlnire i socializare. Ascult mămuzic ă
peă telefon,ă neă strângemă laă caterinc ,ă mergemă laă ag at,ă plictiseal ,ă st mă peă banc ă - a a descriu
adolescen ii în cadrul consultării felul în care î i petrec timpul în parc.
Parcurile mari din proximitatea cartierului (în special Tineretului, dar i Oră elul Copiilor,
Lumea Copiilor, Carol, IOR) sunt a doua op iune de petrecere a timpului liber. De i mai ofertante atât ca
spa iu, cât i ca dotări, ele au totu i dezavantajul de a presupune o scurtă călătorie pentru oamenii din
cartier. Copiii din zonă merg în parc înso i i fie de adul i, fie de copii mai mari, care au deja permisiunea
părin ilor de a se deplasa la distan e mai mari de casă. La fel ca parcurile de cartier, i parcurile mari sunt
o op iune de timp liber pentru toate vârstele. To i participan ii la consultare folosesc Parcul Tineretului în
timpul liber.
Pentru întâlniri cu prieteni, pe lângă parcuri, oamenii din cartier folosesc foarte mult spa iile
private - cafenele, terase, cluburi, restaurante, precum i propriile case. Din interviuri i consultări, reiese
că localurile preferate sunt mai degrabă cele din centru, decât cele din cartier. Pe de o parte pentru că cele
din cartier nu au personalitate, pe de altă parte pentru că cercurile de prieteni sunt de multe ori formate din
oameni care locuiesc în diverse zone ale Bucure tiului, astfel încât întâlnirea în centru pare o op iune
rezonabilă.
Întâlnirile cu vecini au apărut foarte pu in în discu iile din cadrul acestei explorări. O singură
participantă la consultare poveste te că în timpul liber socializează cu vecinii.
Ne întâlnim la lift iă mergemă pân ă laă sta iaă deă tramvai.ă Sauă nuă tiu,ă duminic . (G.M. femeie,
fragment consultare)
Pentru plimbări, participan ii la consultare preferă Parcul Tineretului, Dâmbovi a, dar iau în considerare
i plimbări prin zona de case. Printre case i prin cartier se plimbă i posesorii de câini cu care am
discutat, atunci când nu aleg Parcul Tineretului.
Activită ile sportive au fost men ionate ca practici de timp liber atât de copii, cât i de tineri i
persoane de vârsta a doua. Câ iva dintre copiii din zona Logofăt Tăutu povestesc că fac parte din echipa
de fotbal a colii nr. 81. Pentru fotbal, folosesc atât parcul de pe Strada Dumitru Papazglu, cât i pe cel
din zona Octavian Iosif. Acesta din urmă este folosit de copii i de adolescen i, atât pentru fotbal, cât i
pentru baschet. Alteori, tot pentru fotbal este folosit Parcul Tineretului, dar i săli amenajate din afară
cartierului, care sunt preferate pentru că sunt amenajate i, fiind contracost, sunt mai degrabă disponibile.
Eămultămaiăamenajat,ămai..ăaiăcondiţii.ă(...)ăAici,ăpfaiădeămine!ăNuăştiu,ăaici vin doar de la 12, 1 ca
s ăpotăs ăjoc.ă i,ăda,ăeăfoarteăaglomeratădeăobicei.ăNuăştiu,ăprobabilăşi-acumăc ăeăvacanţ ,ăda..ă
mereu e aglomerat. (C.C. - bărbat, 19 ani, interviu Spa ii Urbane în Ac iune)
Op iunea spa iu public - spa iu privat este negociată după acelea i considerente i pentru alte activită i
sportive, cum ar fi ping-pong-ul. Pentru jogging, alergătorii din cartier aleg fie malul Dâmbovi ei, fie
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Parcul Tineretului. Tot Parcul Tineretului mai este folosit de una dintre persoanele intervievate, pentru
baschet.
O activitate sportivă specifică zonei Timpuri Noi este pescuitul pe Dâmbovi a. În cadrul cercetării Spa ii
Urbane în Ac iune, am discutat cu 8 pescări pe care i-am întâlnit pe zona dintre Calea Văcăre ti i Strada
Abatorului. Pescării sunt oameni din cartier sau din împrejurimi, de vârste i condiţii diferite. Majoritatea
dintre ei sunt bărbaţi, între 40 şi 60 de ani. Spun că vin pe Dâmboviţa ca să se relaxeze, să se recreeze.
Vin când nu e nimic de făcut acasă, când au terminat treburile.
Cândăteăplictiseştiăacas ,ăviiăaici.ă(b rbat,ă60ădeăani)
I:ăP iăşiăcâtăstaţiăaiceaăcândăveniţi?
V:ăEh,ăstauăoăor ,ădou ,ăs ăm ărecreez.ă
I:ăDaănuăveniţiădeăfoameăaiceaălaăpeşte..
V:ăEah,ănu..ă(...)ăS ăstaiăpeăbazaălaăpeşteleă sta,ăs ăm nânci..ne-ngr ş măcaăbiscuitele-nădung .
(V.,ăb rbat,ă60ădeăani)
Uite-aşaă m ă recreez,ă mam .ă Nuă maiăaudă vocileănim nui,ă nuă maiă m ă strig ă nimeniă peă nume.ă i
maiăm ărelaxez.ăNuăc ăde..ă i mi-e drag, mai ales când prind.. (N., femeie, 50 de ani)

Majoritatea dintre cei care pescuiesc pe Dâmboviţa merg la pescuit şi în alte părţi. Alţii, ar merge
dacă ar putea, dar nu ajung din lipsă de resurse (bani, timp). Cu toţii văd diferenţa dintre Dâmboviţa i
bălţile cu plată, i le preferă pe cele din urmă, pentru că acolo se prinde mai bine.
Peştele prins îl i mănâncă o parte din ei, dar nu toţi. O doamnă cu care am vorbit preferă să îl
gătească i să îl dea la pisici. Un altul spune că aruncă peştii la loc, după ce îi strânge. Dintre cei care îi
mănâncă, nu am vorbit cu nimeni care să fie principal motivat de asta, pentru a veni să dea la peşte.
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Pescuitul pe Dâmboviţa e un obicei de petrecere a timpului liber pentru ei, obicei pe care îl practică pe tot
parcursul vremii bune, unii dintre ei de ani buni.
Pescuitul pe Dâmbovi a oferă o oportunitate de distrac ie sau relaxare nu doar pentru pescări, ci i
pentru trecătorii care îi observă. De pe mal, curioşi cu genţi de lucru în spate se opresc minute întregi ca
să-i privească. Din ma ini, şoferii mai strigă la ei. La ora de întors acasă de la muncă, de pe pod, oameni
se opresc pentru a asista la prinderea vreunui peşte mare.
Paleta de evenimente culturale indoor la care participă locuitorii din Timpuri Noi diferă, în
func ie de vârstă i preferin e. Des întâlnită este op iunea pentru filme la Mall Vitan i Sun Plaza, mallurile fiind singurele spa ii cu cinematograf din zonă. Locuitorii mai merg la film i în afară cartierului, la
fel cum, tot în afară cartierului merg la piese de teatru. De i Palatul Copiilor găzduie te piese de teatru,
din multe păr i am auzit că acestea nu sunt frecventate pentru că sunt scumpe. O altă op iune relativ
aproape este Teatrul Replika din Tineretului. Alte tipuri de evenimente frecventate în ultima vreme de
participan ii la consultări sunt festivalul de industrii creative CreativeEst (la Fosta Industria Bumbacului),
ateliere pentru copii la Biblioteca Metropolitană Bucure ti, Noaptea Cercetătorilor organizată la
Biblioteca Na ională a României sau spectacole la Palatul Copiilor.
Asear ălaăPalatulăCopiilorăeraăunăconcursădeăbalet.ă iănuă timădecâtănoiăp rin ii.ăGratis,ăcopiiiă
foarteăbuni,ăechipa i,ăpreg ti i.ăFeti eleămeleăfacăgimnastic ,ănoiăamăfostălaăFestivalăNa ional de
Gimnastic ă Aerobic .ă 50ă deă leiă peă lun .ă Auă venită din Târgu Jiu, au venit din Ia i,ăauă venită din
Petro ani,ăfoarteămul iăcopiiăauăfost,ăfoarteătalenta i.ă(D.N., femeie - fragment consultare)
Pentru evenimente culturale outdoor, oferta la nivel de cartier este i mai redusă. Singurul astfel
de eveniment men ionat în cadrul interviurilor i al consultărilor este festivalul organizat de Asocia ia
Komunitas în Pia a Dăbuleni. Alte evenimente în aer liber la care au participat locuitorii intervieva i i
consulta i sunt cele din zona Parcul Tineretului (Festivalul Toamnei, teatru în aer liber, filme în aer liber)
sau evenimente organizate în centrul ora ului (Festivalul BeFit, Noaptea Caselor).
Cumpărăturile sunt considerate, în mod interesant, tot o activitate de timp liber, fie că este vorba de
cumpărături la mall, în lan uri de maganzine de cartier sau în pie ele din zonă.
P i iăînăcartierămaiăpetreceţiătimpăliber?
Deciă înă cartier,ă suntă şoimu’ pieţei,ă cuă sacoşa..(M.P., bărbat, 55 ani - interviu Spa ii Urbane în
Ac iune)
În zona delimitată ca fiind cartierul Timpuri Noi, multe activită i de timp liber se consumă în
spa ii ne-reglementate ca atare, fie că e vorba de străzile din zona de case sau de terenuri virane din
zonele de blocuri. Pe parcursul cercetării de teren din proiectul Spa ii Urbane în Ac iune am putut observa
multe astfel de practici. Tineri jucând tenis de picior pe strada Octavian, un băiat jucând pere el pe Strada
Morilor, o feti ă dându-se cu trotineta la vale pe Logofăt Tăutu, gă ti de bărba i bând bere la pet în fa a
chio curilor de cartier, adolescen i petrecând timp pe strada Văcăre ti pe locul unei amenajări de fântână
artizanala nefunc ională, bărba i jucând table la poartă, femei ie ite cu scaunul în fa a cur ii, tineri
ascultând muzică noaptea în parcare.
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Acest mod de a folosi spa iul public se regăse te de altfel, destul de des, în pove tile culese în proiectul
Spa ii Urbane în Ac iune, despre cum se petrecea timpul liber pe vremuri. Străzile i cur ile colilor erau
atunci spa ii preferate pentru joacă.
“Cândăeramătân răjucamăfotbalăînăcurteaă coliiă95,ăeăchiarălaăstrad ăcurtea,ăseă iăvede.ăȘucamă
perete,ă baschet,ă îns ă maiă mergeamă laă Țiceulă incai,ă înă curteaă Țiceuluiă incai,ă înă sectorulă 4.ă
Iarna, cu sania, din capul dealului, pe Morilor coboram. Dar, repet,ăpeăvremeaăluiăCeau escu,ănuă
prea treceau ma inile,ăeraămaiămic ăcircula ia, iăteăd deaiălini tităcuăsaniaădeăpeăderdelu .ăTeă
l sauă iăp rin iiăc ă tiauăsitua ia,ănuăeraăoăproblem .” (M.S., bărbat - interviu Spa ii Urbane în
Ac iune)
Alte spa ii utilizate ca spa ii de petrecere a timpului liber în comunism erau spa iile private - casele
oamenilor puteau deveni alternative la cinematografe, completând astfel oferta limitată de filme de pe
pia a liberă.
țergeamă laă video.ă Ap ruseă asteaă video,ă daă n-aveaă oricine,ă erauă foarteă scumpeă iă aveaă oă
persoan ădou ădin cartier iăsearaătârziu,ăsâmbataădeăobicei,ăneăduceamălaăvideo,ăf ceamărostădeă
casete de filme, cu filme care la noi nu se vedeau pe vremea aia la televizor.ă i ne strângeam
acoloăcâteă20,ă30ădeăin iăîntr-oăsufragerie,ăd deam iă10 lei.. 100 de lei, cum era pe vremea aia,
mul iă bani..ă cuă b t i,ă cuă Vană Damme,ă î iă daiă seama..ă țergeam iă st teamă iăvedeamă filmă dup ă
filmădup ăfilmădup ăfilm,ăcâteăcaseteăavea la iăne-anun a,ăvede iăc ăs pt mânaăviitoareăfacărostă
deă nuă tiuă ceă filme.ă iă din astea,ă deă groaz ,ă î iă daiă seamaă c ă nuă v zusemă filmeă deă groaz ,ă neă
duceamă iăvedeam. (...) Auzeai din gur ăînăgur ,ăuiteă laăare..ădaătrebuiaăcinevaăs ăfieăcunoscută
de persoanaărespectiv ,ăc ăeraăilegal,ă tii?ăF ceaă iăunăbanăpeăchestiaăastaă iăeraăilegalăs ăfac ă
a aăceva.ăNeăduceamălaăvideo.ă(G, femeie - fragment interviu)
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Pe lângă faptul că ies din cartier pentru a merge în parcuri, la filme i la teatru, la întâlniri cu prieteni sau
la evenimente culturale, locuitorii din Timpuri Noi ies i din Bucure ti, unii dintre ei pentru a petrece timp
în casele lor de la ară.
Avemă ună terenă iă neă ducemă iă facemă agricultur ă acolo,ă a a,ă pentruă noi,ă acolo,ă neă prostim.ă Țaă
sfâr ită deă s pt mân ă acoloă suntemă toat ă vara.ă Teă odihen ti,ă muncind,ă daă teă odihne ti.ă țaiă cuă
sapa, mai culegi, mai pui, e foarte bine. (G., femeie - fragment interviu)

Nevoi, dorin e, idei
Am identificat nevoi de petrecere a timpului liber în cartierul Timpuri Noi prin întrebări în cadrul
interviurilor i în cadrul consultărilor, dar i bazându-mă pe cercetarea din proiectul Spa ii Urbane în
Ac iune. Fiecare consultare a avut specificul ei în identificarea de nevoi. Dacă în consultarea realizată în
parc, am cules nevoi, idei i dorin e ca atare, în celelalte două am discutat cu participan ii despre nevoi în
directă legătură cu resursele cartierului. Astfel, în prima consultare, participan ii au identificat spa ii
resursă care ar putea fi folosite pentru a satisface nevoi de petrecere a timpului liber pe care în mod curent
le satisfac folosind resurse din alte cartier. Am colectat apoi dorin ele participan ilor cu privire la cartierul
Timpuri Noi. În cea de-a doua consultare am plecat de la o identificare a resurselor cartierului, a urmat o
identificare a nevoilor i o conectare imediată a acestora cu posibile resurse, fie ele materiale, fie umane.
Tocmai de aceea, ce a rezultat nu este doar o sumă de nevoi, ci i o sumă de dorin e i de idei despre ce
alte tipuri de activită i culturale i de timp liber s-ar putea desfă ura în cartierul Timpuri Noi.
Voi detalia mai jos rezultatele acestor discu ii, dar înainte de toate, a face o nouă raportare la
rezultate ale chestionarului aplicat în cadrul proiectului Spa ii Urbane în Ac iune. Ruga i să identifice
principalele trei probleme cu care se confruntă în cartierul în care locuiesc dintr-o listă predeterminată de
posibile răspunsuri, locuitorii din Timpuri Noi au ales ca primă problemă lipsa spa iilor de joacă pentru
copii (33ș). Doar 15ș dintre ace tia au considerat lipsa oportunită ilor de petrecere a timpului liber o
problemă a cartierului.














Lipsa spa iilor de joacă pentru copii 33ș
Oamenii străzii 32ș
Lipsa containerelor pentru reciclat 29%
Gunoaiele de pe stradă /din spatele blocurilor 29%
Modul de func ionare a mijloacelor de transport în comun 25%
Probleme cu canalizarea 23%
Lipsa parcărilor 21ș
Iluminatul public 16%
Lipsa oportunită ilor de petrecere a timpului liber 15ș
Câinii 14%
Aglomera ia 14%
Siguran a publică 12%
Spa iile abandonate 10%
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 Lipsa pistelor de biciclete 7%
 Lipsa spa iilor verzi 5%
Total responden i: 10837
Ruga i să aleagă dintr-o serie de evenimente i activită i cu caracater cultural/ de timp liber, pe
cele care i-ar interesa, aceia i responden i s-au arătat interesa i de toate tipurile de activită i propuse, peste
jumătate din ei fiind interesa i de piese de teatru în aer liber, concerte i expozi ii care să documenteze
istoria cartierului.
 Organizarea unei piese de teatru în aer liber 61%
 Organizarea unui concert 60%
 Organizarea unor expozi ii care să documenteze istoria cartierului 52%
 Organizarea unor ateliere de lucru pentru copii 49%
 Organizarea unor expozi ii de fotografie 48%
 Organizarea de evenimente/competi ii sportive 45%
 Organizarea unui târg de vechituri 38%
 Organizarea de pie e ambulante 38%
 Organizarea unui campionat de table/ ah 37ș
 Organizarea unor consultări cetă ene ti 32%
 Organizarea unui cross 30%
Total responden i: 10838
De i nu men ionează lipsa oportunită ilor de petrecere a timpului liber ca o problemă, în cadrul
întrebării mai largi despre problemele cartierului, oamenii răspund pozitiv atunci când sunt întreba i dacă
i-ar interesa să fie expu i la mai multe oportunită i de petrecere a timpului liber. Aceste răspunsuri
oarecum contradictorii ar putea fi interpretate fie în cheia în care oportunită ile de petrecere a timpului
liber nu sunt prioritare printre problemele de cartier, fie în cheia în care responden ii nu con tientizează i
asumă o nevoie de activită i culturale, care altfel reiese la o întrebare mai explicită cu privire la tipuri de
astfel de activită i care ar putea fi organizate.
Cât prive te nevoile identificate în cadrul interviurilor i al consultărilor, le voi clasifica în func ie
de investi ia necesară, în nevoi care necesită lucrări de infrastructură, nevoi care necesită amenajări i
nevoi de activită i/ evenimente culturale i de timp liber.
Majoritatea nevoilor care ar necesita investi ii mari au reie it din consultarea realizată în parcul
de pe Strada Dumitru Papazoglu i au venit din partea copiilor, care au lăsat frâu liber imagina iei i au
numit toate lucrurile pe care i le-ar dori la ei în cartier: parc de distracții mai aproape, un patinoar în
loc de trandul Tineretului, waterpark, cinematograf, săli de teatru.
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Alte nevoi, venite tot din partea copiilor, dar care ar necesita mai degrabă investi ii mai mici,
pentru amenajări ar fi: mai multe terenuri de baschet, fotbal, tenis, volei, rugby; piste de skate i de
role. Tot copiii au venit cu ni te cerin e foarte clare cu privire la parcul lor: să se repare porțile de la
terenul de fotbal de pe Papazoglu, să se monteze burete sau gazon în loc de ciment.
În aceea i categorie a amenajărilor ar intra securizarea fostelor spa ii industriale, astfel încât
acestea să devină spa ii sigure pentru desfă urarea de activită i culturale, nevoie reie ită din primele două
consultări. Cum participan ii la consultări nu au cuno tin e clare despre situa ia proprietă ii asupra fostelor
spa ii industriale, acestea au fost luate în calcul ca posibile spa ii resursă pentru desfă urarea de activită i
culturale, precum spectacole de teatru sau chiar sociale, precum organizarea unor cantine sociale în care
tinerii să poată ajuta ca voluntari. O astfel de cantină socială ar putea fi organizată de organiza ii
nonguvernamentale sau de bisericile din cartier, după părerea participan ilor la a doua consultare.

Alte amenajări men ionate de data aceasta chiar de tineri au fost pistele de bicicletă, dar i spații sigure
pentru parcarea/ depozitarea bicicletelor.
Adolescen ii din parcul de pe strada Dumitru Papazoglu ar dori să se implice chiar ei într-o mică
amenajare: să facem un graffiti mare, aici (pe pere ele blocului care mărgine te parcul).
Nu în ultimul rând, a fost numită nevoia amenajării unor spații de socializare pentru vecini.
Peă vremuri,ă cândă eramă euă mic ,ă adic ă înă 80,ă 90,ă seă f cuseă improvizată ună felă deă banc ă înă fa aă
sc riiă iăoameniiăefectivăseăstrângeauădin bloc.ăAdic ăaveauăunăpretext,ăc ăajungeaiăînăblocă iămaiă
st teaiălaăoăvorb iădeăfaptămaiăst teaiădou ăoreăînăfa aăbloculuiădeăvorb ăcuăunăvecin.ăAcumaăsau pierdut pretextele astea de socializare. (A. ., femeie, 30 ani - fragment consultare).
Majoritatea nevoilor culese au fost însă nu nevoi de infrastructură materială, ci nevoi de
activită i i evenimente de petrecere a timpului liber.
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Cluburi sau ateliere de creație pentru copii, cursuri de fortbal, cursuri de mate, cursuri de
dans, gimnastică - au fost numite ca nevoi atât de copii, cât i de părin i i bunici. De i pe de altă parte a
fost identificată i o ofertă de astfel de activită i la nivelul cartierului, fie aceasta este mai mică decât
nevoia, fie oferta actuală nu este bine mediatizată. La cea de-a doua consultare, o propunere a fost ca în
astfel de activită i pentru copii să fie implica i tineri voluntari. Cluburile ar putea fi organizate de coli din
cartier, organiza ii nonguvernamentale, primării de sector sau de Palatul Copiilor, după părerea
participan ilor la consultare.
Credăc -săfoarteăutile,ăeăimportantăs -i descoperi unui copil talentul, tu neavând habar. Aici pot
participaăceiămari,ădeă20ăani,ădup ăfacultateăsauăînătimpulăfacult iiă- peăbaz ădeăvoluntariat,ăs -i
înve eăpeăceiămici.ăEăinstructivăpentruăambeleăp r i.ăDarătrebuieămotiva i iătinerii. Trebuie iăeiăs ă
fieăinclu i,ăs ăprimeasc ăunăpremiu. (D.N., femeie, participant consultare)
Alte tipuri de activită i pentru copii ar fi taberele sau organizarea de întâlniri între tineri vârfuri
i copii. Unul dintre participan ii la consultare propune NOD makerspace ca spa iu pentru aceste din urmă
întâlniri.
Activitățile de voluntariat pentru tineri sunt i ele o nevoie identificată în cadrul consultărilor.
Astfel de activită i ar putea fi derulate prin coli, de organiza ii nonguvernamentale sau chiar în cadrul
Bibliotecii Metropolitane Bucure ti, unde au mai fost ini iate i în trecut.
În două dintre consultări s-a discutat pe larg despre nevoia de cluburi pentru pensionari, dar i pentru
persoane de vârsta a doua.
Arătrebuiă iăcevaăpentruăceiădeăvârst ăînaintat ,ădup ă60-65,ăundevaăundeăeiăs ăsocializeze,ăs ăseă
simt ăbine,ăundeăs ăaib ăîntâlniri,ăundeăs ăfie iăcarte,ăundeăs ăfieă iămuzic ,ămuzicaăanilorălor.ă
Credă c ă exist ă cevaă undevaă înă zonaă Halaă Traian,ă dară laă noiă nuă exist .ă (C.N., bărbat, fragment
consultare)
E un segment care e total abandonat.ă iăanumeăoameniămiddleăageăcareăstauăînăcas ,ăfrate,ăadic ă
niciăm carănuăiesăînăcartier,ădoarăcaăs - iăcumpere..ăOameniiă tiaăn-au spa ii publice sau private
înăcareăs ăseăduc ălaăcursuriădeădansăsauălaăunăteatruăsauălaăcinematografăcevaămaiăaccesibil,
adic ănuăneap ratăarthouse..ăApropo,ădac ăeăini iativ ăpublic ăsauăprivat ,ămieămiăseăp reaăc iă
public ătreăs ăfie.ăCevaăcareăs ăfieăaxatăpe ni teăoameni care.. pe un segment care nu e servit de
nimeni, efectiv.ă iăm ăuită iălaătaic -miu iăoameni careăînc ălocuiauăcuăp rin iiă iăziceauăb ,ădaăaiă
mei nu fac nimic, n-auănicioăop iuneăînăcartier.(A. ., femeie, fragment consultare)
Astfel de cluburi ar putea construi pe tradi ia cartierului - una dintre participantele la prima consultare
poveste te că fostele fabrici din zonă organizau altădată cluburi de timp liber pentru angaja ii lor. Apropo
de care ar fi resursele cartierului care ar putea fi folosite pentru organizarea acestor cluburi, oamenii s-au
gândit la fostele spa ii industriale, dar i la Casa de Pensii.
O nevoie exprimată în toate consultările este aceea de a avea un spațiu pentru proiectare de
filme i, de i am mai numit această nevoie odată în categoia nevoilor care ar necesita investi ii de
infrastructură, o voi include i aici, pentru că mul i dintre cei consulta i se gândesc i la filme în aer liber.
Unul dintre adolescen ii din parcul de pe Strada Dumitru Papazoglu poveste te că de ceva vreme se
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gânde te cum ar fi să proiectăm un film aici, pe bloc, referindu-se la latura blocului care mărgine te
parcul.
Multe altele dintre nevoile i dorin ele exprimate de participan ii la consultări sunt diverse tipuri
de evenimente culturale outdoor: spectacole de acrobații, concerte de manele, spectacole pentru copii,
spectacole de circ, teatre, târguri de jucării, schimburi de cărți între locuitorii cartierului, community
lunch.
Sauă ună bigă lunch,ă închiziă oă strad ă iă faciă communityă lunch.(A. , femeie, 30 ani - fragment
consultare)
Da. Ar putea face un teren de fotbal acolo, la mine-năzon .ă
P i iăundeăarăfi,ăc ătreăs ăneăgândim iăla spa iu,ădac ăe,ăştii?
În intersec ie.ăDa,ălaămetrou,ăacolo.ăS ăoprimăcircula ia, în reprize, 45 de minute. (C.C, bărbat, 19
ani - interviu Spa ii Urbane în Ac iune)
Vin copiiiăcuăjuc riiăpeăcareăvorăs ăleăvând ,ăeiăstabilescăpre ulăsinguri..ăp rin iiănuăseăimplic ..ă
auăfostăp rin iăcareăs-auăzgâriatăpeăochiădarăastaăe,ăcopilulăstabile teăcuăcâtăvreaăs ădea.ă(D.N.,
femeie - fragment consultare).
Pentru astfel de evenimente de stradă, participan ii au numit două posibile spa ii resursă: Pia a
Dăbuleni i cheiul Dâmbovi ei, pe care ar putea fi oprită temporar circula ia, după modelul oselei
Kisselef. colile sunt de asemenea considerate posibile spa ii resursă, spre exemplu pentru activitatea de
schimb de căr i, dar i pentru activită i de strângere de fonduri distractive, precum tombole.
..se organizau în coli,ăfiecareăcopilăaduceaăceva,ăunăobiect,ăseăpl teaăoătax ădeă2ălei,ă3ăleiă iăî iă
cump raiăacel bilet. Obiectele aduse de copii erau etichetate iătr geaiăunăbilet,ă iănum ruluiădeă
pe bilet îi corespundea un obiect. Luai obiectul, bani-iăd deai.ăSeăpotăstrângeăni teăbaniăcareăpotă
fiăfolosi iăînăalteăscopuri.ăEăoăstrângereădeăfonduriăîntr-un mod mai distractiv iăbazat pe surprize.
(D.N., femeie - fragment consultare).
O altă categorie de idei de viitore activită i culturale pleacă de la resurse nevalorificate din zona
Timpuri Noi. Cu precădere despre Dâmbovița, s-a discutat foarte mult într-una dintre consultări. Trecerea
Dâmbovi ei prin Timpuri Noi este momentan aproape deloc valorificată pentru activită i de timp liber,
dacă nu luăm în calcul pescării i alergătorii de pe mal. Motivele pe care le văd participan ii la consultare
pentru această lipsă de apropiere de Dâmbovi a sunt pe de o parte de ordin fizic - circula ia de pe Splai e
oă grani ă foarteă puternic , îndepărtând oamenii de Dâmbovi a; pe de altă parte, in de percep ia
administratorilor asupra râului, mai degrabă ca un canalădeăap rareăaăora uluiăîmpotrivaăinunda iilor.
Noi o definim ca cel mai mare spa iu publicăalăBucure tiului,ănefolosit.ăCredemăc ăarăputeaăs ă
înceap ăs ăfieăfolosit ăprin activit iămici,ămici-mici,ădaăf cubile,ădirectăpeăap ăsauăprin activit iă
temporareăgenăfestivaluri,ăînchiziăunăsegmentădeăsplai,ă tii? iăiar iăcareăs ăaib ăleg tur ăcuăapa.ă
Tocmaiăcaăs ăcreeziăinteresulă iăpoftaădeăaăfaceăcevaăacolo.
Ne-arăpl ceaăs ăseăîntâmpleăoriceălegatădeăDâmbovi a.
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S ăfieămalulălâng ăap ..
Po iăs ăfaciăunăpontonăsauăceva.
iăpotăs ăfieăb nciă iăchestiiăpeăacolo. (fragment consultare)

Un alt spa iu viran care ar putea fi exploatat, dar despre care, pe de altă parte, nu avem informa ii
cu privire la situa ia drepturilor de proprietate, este marele teren dintre Strada Mircea Vodă i Strada
Octavian Goga. Participan ii la una dintre consultări consideră că acest spa iu ar fi foarte potrivit pentru
un stadion i o sală polivalentă. În acela i timp, un fel de a folosi spa iul care presupune o investi ie mult
mai mică, este ca spațiu de picnic.
Alte nevoi care au reie it din consultări ar putea fi mai degrabă acoperite prin investi ii
private. Astfel, participan ii la discu ii consideră că ar fi nevoie de mai multe locuri de ie it, pentru că
din cele existente niciunul nu are personalitate, de spații de lucru, precum i de investitori care să
valorifice malul Dâmboviței, fie prin deschiderea de localuri pe Splaiul Unirii, fie chiar pe apă.
Voi încheia descrierea nevoilor i ideilor de viitoare activită i culturale în cartierul Timpuri Noi
prin prezentarea rezultatelor unui exerci iu realizat în prima dintre consultări, în care am rugat
participan ii să noteze dorin ele lor pentru cartier. Prin aducerea laolaltă a acestor dorin e au reie it câteva
direc ii agreate: regenerarea zonelor industriale, centru de industrii creative (Industria Bumbacului),
centru comunitar (asociații, grupuri de inițiativă, oportunități de voluntariat, implicare), activități pe
Dâmbovița.
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Concluzii i recomandări
Concluzii
Reziden ii din cartierul Timpuri Noi formează un grup eterogen, din punct de vedere al stilului de via ă, al
veniturilor, al etniei, iar o viitoare strategie culturală pentru acest cartier ar trebui să ină cont de această
diversitate i să lucreze cu ea.
Timpul liber este deservit în primul rând de infrastructura de spa ii verzi i locuri de joacă din cartier i, în
al doilea rând, de infrastructură aflată mai degrabă în cartierele învecinate care compensează lipsurile din
zonă (Vitan, Mără e ti, Tineretului). Spa iile resursă ale carterului sunt destul de rar activăte prin
evenimente culturale.
Nevoile locuitorilor se îndreaptă mai degrabă către activită i culturale i de petrecere a timpului liber i
destul de pu in către lucrări de infrstructură i amenajări. Amenajările au în vedere în primul rând spa iile
verzi i locurile de joacă, apoi securizarea fostelor spa ii industriale, precum i resursele nevalorizate
(Dâmbovi a).
Există în zona Timpuri Noi institu ii publice despre care locuitorii consideră că ar putea fi cointeresate în
dezvoltarea unei oferte mai largi de activită i culturale (Biblioteca Metropolitană Bucure ti, Casa de
Pensii, Biblioteca Na ională, colile i grădini ele din cartier).
Fostele spa ii industriale atrag ini iative private care oferă oportunită i de petrecere a timpului liber i
evenimente culturale, mai degrabă pentru oameni din afară cartierului. Reziden ii sunt sau nu avantaja i
de aceste ini iative, în func ie de propriul stil de via ă i de propriile resurse.
Există momentan o direc ie, cât i un interes privat în dezvoltarea zonei pe viitor ca centru de industrii
creative.
Cartierul are avantajul proximită ii fa ă de resurse naturale care încă nu sunt suficient valorizate
(Dâmbovi a, Parcul Văcăre ti), dar i avantajul existen ei unor actori interesa i de dezvoltarea lor.
Momentan, în cartierul Timpuri Noi nu există ini iative cetă ene ti care să promoveze interesele
reziden ilor în deciziile publice care îi privesc sau care să deruleze activită i adresate locuitorilor zonei,
dar există actori interesa i de stimularea comunită ii locale.
Recomandări
Voi aduce laolaltă o serie de recomandări care au reie it din discu iile cu reziden i i actori resursă în
cadrul acestei explorări:







valorificarea Dâmbovi ei i a Parcului Văcăre ti;
valorificarea fostelor spa ii industriale (inclusiv securizarea lor);
stimularea dezvoltării zonei ca centru pentru industriile creative;
încurajarea activită ilor i a ini iativelor cu caracter comunitar;
dezvoltarea mai multor evenimente i activită i culturale, plecând de la modele deja existente care
se dovedesc a avea succes în centru sau în alte cartiere;
mediatizarea mai puternică a evenimentelor i activită ilor existente;
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atragerea organiza iilor nonguvernamentale, a institu iilor publice i a actorilor priva i cu miză în
cartier, în dezvoltarea de evenimente i activită i culturale dedicate reziden ilor.

Fără a considera aceste recomandări ca definitive, consider că cea mai bună abordare i un prim pas în
continuarea acestui proces ar fi începerea unui dialog sus inut atât cu actorii resursă locali, cât i cu
reziden ii cartierului, dialog care să confirme, să verifice i să dezvolte direc iile reie ite în urma acestei
explorări.
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Cartierul Tineretului (Ioana Petrache)
Sumar de idei i nevoi
-

-

activită i i evenimente culturale, precum expozi ii,ă concerteă deă muzic ă clasic ă sauă deă fanfar ă
organizateăînăfoi oareleădin parc, piese de teatru mai pu in costisitoare, proiectare de filme în aer
liber,ă maiă multeă concerteă deă rock/ă indie,ă spectacoleă folclorice,ă târguriă deă c r iă organizateă maiă
des, tururi de cartier.
Recuperarea memoriei industriale
Amenajarea infrastructurii sportive

Precizări metodologice
Am construit această explorare a resurselor, practicilor i nevoilor legate de timp liber i activită i
culturale în cartierul Tineretului prin interviuri, consultări în grupuri mici, documentare i plimbări în
cartier, în perioada septembrie - noiembrie 2015.
Am realizat trei interviuri cu locuitori ai cartierului, în care am urmărit să aflu cum î i petrec ace tia
timpul liber în cartier i în afară cartierului, care li se par reperele importante în zonă i resursele actuale
i poten iale pentru activită i culturale i de timp liber, ce nevoi neacoperite au în acest domeniu, ce
recomandări au i dacă ar dori ei în i i să ini ieze activită i culturale în cartier. Pe lângă cele trei interviuri
individuale, am realizat un interviu de grup cu trei membri ai Grupului de ini iativă Salva i Parcul
Tineretului, grup format din locuitori din zona Pridvorului care s-au angajat în ac iuni civice pentru
recâ tigarea ca spa iu verde public a unei zone din Parcul Tineretului transformată de curând în spa iu
construit. În cadrul acestui interviu am urmărit, în afară temelor mai sus men ionate, activită ile grupului,
felul în care grupul comunică cu ceilal i locuitori ai cartierului, precum i interesul lor în a demara alte
tipuri de ac iuni comunitare.
Cele două consultări au avut în total un număr de 10 participan i, cu un număr mai redus de trei
participan i la cea de a doua. În cadrul consultărilor, am facilitat discu ii despre grani ele cartierului,
repere în cartier, practici de timp liber, nevoi i dorin e legate de activită ile culturale din cartier. Am
folosit exerci ii precum realizarea de trasee pentru vizitatori virtuali ai cartierului sau imaginarea unui
muzeu al cartierului, cu scopul de a descoperi resursele i identitatea pe care locuitorii le asociază cu zona
Tineretului. Ambele consultări au avut loc în cartier, una la sediul Asocia iei Culturale Replika, cealaltă la
Restaurantul Sare i Piper.
Documentarea a avut ca resursă de bază raportul de cercetare Cartier de Bucure ti39¸ realizat în cadrul
proiectului Spa ii Urbane în Ac iune. Proiectul, derulat de Asocia ia Komunitas în parteneriat cu
studioBASAR în 2014-2015, i-a propus să anime spa iile publice din trei cartiere bucure tene, printre
care i Tineretului, prin interven ii urbane participative. Parte din proiect a constat într-o cercetare socioantropologică care a investigat modul de utilizare a spa iilor publice de locuitorii cartierelor vizate. Printre
temele urmărite s-au numărat resursele cartierului, modul de petrecere a timpului liber i nevoile asociate
cu timpul liber ale locuitorilor din cartier. Am completat informa iile din raportul de cercetare mai sus

39

Aso iația Ko u itas, Coordo ator Vlad Cătu ă, Cartier de Bu urești. Cer etare so io-a tropologi ă, Bu urești,
2015
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men ionat cu informa ii din documentare online, unde am studiat oferta de evenimente culturale actuală i
am identificat posibili actori resursă pentru cartier.
Demersul a întâmpinat două dificultă i importante. Pe de o parte greutatea de a identifica un spa iu public
pentru întâlnirile de consultare, greutate care mi se pare relevantă i pentru con inutul acestei explorări. Pe
de altă parte, incidentul din Colectiv care a avut loc chiar în perioada de desfă urare a consultărilor, a
inoportunat discu iile despre activită i culturale i de timp liber i a descurajat mai mul i poten iali
participan i de a se prezenta la întâlnirile propuse.
Explorarea de fa ă nu este reprezentativă pentru cartier, implicând pe de o parte un număr mic de
persoane, pe de altă parte un grup care nu recreează eterogenitatea reziden ilor din Tineretului
(majoritatea participan ilor la interviuri i consultări sunt tineri i persoane de vârsta a doua, cu studii
superioare). Cu privire la resursele i practicile de timp liber ale locuitorilor cartierului, informa iile
ob inute în cadrul acestui demers au fost dublate de rezultatele cercetării antropologice din proiectul
Spa ii Urbane în Ac iune i pot fi considerate relevante. Cu privire la nevoi însă, recomand o continuare i
completare a acestei explorări. De i nereprezentativ, acest demers mi se pare relevant ca proces i ca
model de dialog între autorită i publice i locuitori ai ora ului i consider că ar putea fi continuat cu
succes.
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Cine este cartierul Tineretului?
(percep ii)
Când zic "sunt din Tineretului",ăto iălas ăridurileădeăpeăfrunte, spune unul dintre tinerii intervieva i i, cu
el, probabil ar mai fi de acord i al ii. În cercetarea cantitativă realizată în proiectul Spa ii Urbane în
Ac iune, din 140 de locuitori în Tineretului chestiona i, 81ș se declară mul umi i de cartier, în timp ce
doar 8ș se declară nemul umi i40. Apropierea de centru, infrastructura bună de transport i de servicii,
precum i prezen a parcurilor participă la a crea imaginea cartierului Tineretului ca un cartier bun, elitist,
burghez, mult mai aerisit decât alte cartiere i unul dintre cele mai verzi cartiere din Bucure ti. Tot din
raportul Cartier de Bucure ti, mai aflăm că principalele probleme identificate de locuitori în Tineretului
sunt faptul că există mul i oameni ai străzii, lipsa parcărilor i lipsa containerelor de reciclat.41
Geografii
De unde până unde se întinde cartierul Tineretului sau dacă se poate vorbi despre existen a unui cartier
sunt subiecte pe care le-am dezbătut atât în cadrul interviurilor, cât i al consultărilor. Voi folosi rezultatul
acestor discu ii pentru a avea o conven ie cu privire la zona la care ne vom referi de aici înainte ca i
cartierul Tineretului, dar i pentru a oferi o imagine a reperelor despre care locuitorii consideră că servesc
la identificarea zonei.
Zona elitistă sau adevăratul Tineretului au fost stabilite în prima consultare ca fiind triunghiul descris
de Bulevardul Tineretului, Calea Văcăre ti i Bulevardul Gheorghe incai. Participan ii au dezbătut
apartenen a la cartier a zonelor dintre Calea Văcăre ti i Splaiul Unirii, a zonei Pridvorului, Cimitirului
Bellu, zonei dintre Metroul Tineretului i Budapesta, zonei dintre Calea erban Vodă i Bulevardul
Dimitrie Cantemir. Chiar i despre Parcul Tineretului s-a discutat dacă se poate spune că face parte din
cartier sau nu. Un cartier Tineretului extins a fost convenit apoi ca întinzându-se între Splaiul Unirii,
Calea Văcăre ti, Strada Măr i or, Oră elul Copiilor, oseaua Olteni ei i Bulevardul Gheorghe
incai.
În cea de a doua consultare, participan ii au pornit de la această variantă extinsă identificată ca i cartierul
Tineretului în prima consultare i au extins-o, la rândul lor, înspre nord, propunând un cartier delimitat
de Splaiul Unirii, Strada Radu Vodă, Calea erban Vodă, Bulevardul Mără e ti, Parcul Carol,
oseaua Olteni ei i Bulevardul Gheorghe incai. Participan ii au păstrat ca limite în zona de sud
Splaiul Unirii, zona Pridvorului, Cimitirul Bellu i Parcul Tineretului.
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Restul de %, u su t i i ulțu iți, i i e ulțu iți. Aso iația Ko u itas, Coordo ator Vlad Cătu ă, Cartier
de București. Cer etare so io-a tropologi ă, Bu urești,
, pg.
Di tre persoa ele i tervievate, % su t fe ei și % ăr ați; vârsta
-25 ani - 19%; 25-40 ani - 31%; 40-60 ani 26%; peste 60 de ani - % . Î eea e privește lo ul de u ă, ajoritatea su t salariați u studii superioare
9% . Restul se î part astfel: % su t pe sio ari, % su t stude ți sau elevi, % șo eri; % fu țio ari, iar %
u itori alifi ați sau e alifi ați . Î eea e privește ivelul de edu ație î râ dul persoa elor intervievate: 8%
au studii gi aziale, ajoritatea au studii u iversitare și post u iversitare – % , î ti p e % au studii li eale și
post liceale. (pg. 159)
41
Aso iația Ko u itas, Coordo ator Vlad Cătu ă, Cartier de Bu urești. Cer etare so io-antropologi ă, Bu urești,
2015, pg. 165
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Pentru a construi aceste grani e ale cartierului, locuitorii au folosit mai multe tipuri de repere, printre care:
- artere importante, deja men ionate; grani ele dintre sectoare;
- vecinătă ile cu alte cartiere: Unirii la nord, Timpuri Noi la est, Berceni i Brâncoveanu în sud i vest;
- puncte de referin ă, precum sta iile de metrou Timpuri Noi i Tineretului, Colegiul Na ional Gheorghe
incai, biserici din cartier, Parcul Tineretului, Parcul Carol.
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Pozi ionarea în cartier a persoanelor care au participat la discu ii a fost de asemenea relevantă, precum i
o tendin ă generoasă de a contura un cartier cât mai cuprinzător.

Istorii
Pentru un scurt istoric al transformării zonei Tineretului dintr-o periferie de mahalale în cartierul de
astăzi, poate fi studiat raportul de cercetare Cartier de Bucure ti. Aici voi încerca doar să formez un
mozaic, aducând laolaltă pove ti culese din interviuri i consultări. O istorie cap coadă a locului, nu am
întâlnit pe nimeni să cunoască. Ea se compune, însă, încet încet din fragmente de zvonuri, pove ti i
cuno tin e - despre zona mlă tinoasă Cocioc, Valea Plângerii, parcul construit prin munca voluntară a
tinerilor, blocuri construite de pu c ria i, vizite fulger ale lui Ceau escu, sticle i borcane reciclate de
pionieri pentru a contribui la ridicarea viitorului Palat al Copiilor, Maria Tănase i debutul ei în cartier,
planul comunist de a construi un Disneyland i abandonarea lui.
Amăauzităc ăeraăoăzon ăml tinoas ..ăCocioc..ăPopula ia nuăeraăfoarteănumeroas .ăEraăcartierulă
vechi, dar zona astaăundeăeăparculăacumănuăseăputeaăfolosiăniciăs ăcultivi,ăniciăs - iăfaciălocuin e,ă
c ăeraăunăsmârcăa a. (fragment consultare)
-De prin aniiă60,ăcredăc ănuămaiăe.
- iăParculăTineretuluiăaăfostăconstruităcuămunc ăvoluntar ,ătân r ,ănu?ăeuăa aă tiu..ăPrin munc ă
voluntar iălumeaăveneaă iăs paăacolo..
-Parc

iăpu c ria ii,ăparc ăauzisemăoăpoveste..

-Nu,ănu,ănu,ănu..ăpu c ria iiăauăvenită iăauăconstruităblocurileănoastre. (fragment consultare)
iăeuăauzisemăc ăblocurileăasteaădeăpeăTineretului,ăalea,ăzet-urile,ăfrumoase,ăplacateăcuăc r mid ,ă
trebuiauăs ăfieăgataăpân ătreceaăCeau escuăpeăacoloă iăpentruăc ănuăerauăgata,ăle-au finisat la
exterioră iăuneleădintreăeleăauăr masăinclusivăf r ăplan ee,ăadic ăeraăoăcochilie,ăa a..ăNu-mi asum
responsabilitatea pentruăaceast ăafirma ie,ăîns . (fragment consultare)
Din cartierulă vechiă aă r masă astaă Caleaă erbană Vod ă undeă suntă caseă tipiceă pentruă burgheziaă
medie iă amă auzită c ă laă ARCUBă auă ghiziă gratui iă careă facă tururiă deă cartier,ă înă toateă cartiereleă
Bucure tiuluiă i careă tiuătoateătainele. (fragment consultare)
Valea Plângerii - aiciăerauăceiămaiăs raciăoameniădin Bucure ti,ăcareănuăaveauăpropriet i.ăErauă
vaiădeămamaălor,ăceiămaiăam râ i.ăAăfostăexactăaici,ăpeăterenulădeăcareăvorbimănoi. În 85 nu mai
erau. Eu când m-amă mutat,ă laă noiăînăfa ă erauă gr diniă deă zarzavat,ă undeă s-aăf cută dup ă aceeaă
parcul. Erau iăde la noi din blocuri, din treiăpatruăblocuriăcâteăerauăatuncea,ăî iăf cuser ăgr dini
iă ei. Î iă puneauă ro ii..ă i,ă dup ă ceă seă terminauă acesteă cl diriă spreă deal, spreă polivalent ,ă erauă
mla tini,ăstuf..ăerauă erpi.ă(E.I., femeie, 50-55 ani, fragment interviu)
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țariaăT naseăs-aăn scutăînățahalauaăC r midarilor.ăȚâng ăPalatulăCopiilorăesteăunăbustăalăeiă
careămarcheaz ăînă2013ăîmplinireaăaă100ădeăaniădeălaăna tereaăei. Gurileăreleăauăf cutăoăparalel ă
între ea iă țataă Hari,ă c ă artist ,ă c ă spion,ă c ă nuă tiuă ce,ă dară seă pareă c ă aă fostă multă maiă multă
patriot ădecâtăspion.ă(fragment consultare)
-Palatul Copiilor s-aăf cutădin sticleă iăborcaneădonate.ăNoiăeramălaă coal iătrebuiaăs ăd măcâteă
30ădeăsticle,ă30ădeăborcane,ă30ădeănuă tiuăceăcaăs ăseăconstruiasc ..ăa aăs-a construit.
-Da,ăastaăeămaiămultăoălegend ,ăî iădaiăseama.
-Nuăeălegend ,ăchiarăa aăs-a întâmplat.
-Cumăverificiădac ăs-aăf cutădoarădin sticleă iăborcane?
-S-au vândut, din baniiă ia..
-Mie sincer mi s-aăp rutăoăideeăbun ădeăpropagand ,ăadic ,ăuite, pionieri, din dona iileăvoastreă
amăf cutăunăpalatăpentruăvoi. (fragment consultare)
E un cartier din sta,ăcareăs-a ridicat sau care s-a transformat destul de tare.. a fost una dintre
pove tileădeăsuccesăaleăcomunismuluiăînăBucure ti,ăastaăcuătoateădrameleădeărigoare,ăc ăaă iărasăoă
parte din istoriaălocal ,ăbun ăsauărea,ăa aăcumăera,ădiscutabil . (fragment consultare)
Aă fostă deă laă începută oă zon ă pesteă medie,ă adic ă eraă ună nivelă educa ională pesteă medie,ă înc ă deă
atunci.ă(...)ățul iăa aămaiăînăvârst ,ăcamăsecuri tiăa a..ăCea c ,ăatunciăcândăaăf cutăblocurileădeă
la Tineretului, le-aăf cutăpentruăoameniădin ambasade.ăPentruăstr ini.ăPeăbulevardulăTineretuluiă
cândăm ăplimbam,ăeramă ocat.ăErauăfoarteămulteăma ini str ine,ăcuănum răstr in,ădeăambasad .ă
Erauă iănegri,ăeramă ocat.ăAdic ,ăînă89,ăs ăveziănegri...ăniciăaziănuăveziăfoarteădes. (D.B., 35-40
ani, bărbat, fragment interviu)
Gheorghiu Dej a începută s - iă doarm ă somnulă deă veciă a aă (laă mausoleul),ă iă peă urm ,ă dup ă
revolu ie,ăapar in toriiăauăvenită iăauăluatăpeăGheorghiuăDejă iăpeăceilal iăoameniăînmormânta iă
acolo. (fragment consultare)
Înă p rcule ulă deă lâng ă erauă f cute ni teă pisteă pentruă biciclete,ă seă f ceauă concursuri..ă imediată
dup ărevolu ieăerauăcuăcarturi,ăcuăma inu e..ăaăfostămereu,ăfiindăspa iuă iăoăzon ărelativăcentral ,ă
seă f ceauă multeă chestiiă pentruă copii,ă culturale,ă sportive.. (...) Înainte de 89, unde-i catârgul..
unde-i Parcul Copiilor acolo, în centru era un catârg uria ă undeă seă f ceauă evenimenteă aleă
pionierilor iăse ridica steagu iăse cânta imnu iăerau tot felul de evenimente pentru pionieri. Era
propagandaăcomunist ăcareăteăluaădeămică iăteăa ezaăundeătrebuie.ăPropagandaăeraăf cut ăfoarteă
bine,ăfoarteăeficientă iăatent.ă(D.B., 35-40 ani, bărbat, fragment interviu)
Oameniiăseăfereauăs ăseămuteăînăzon ,ăpentruăc ămiroseaăfoarteăputernic, mirosea de la ecarisaje.
(...)ă laă(abatorul) chiarăaăfostăprimulăcareăaăfostădemolată iădup ăaceeaăaădevenităunăcartierăundeă
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oameniiăauăînceputăs ăseămute,ăpentruăc ăeraăevitat..ăpân ăînăperioadaărespectiv ăeraăevitat,ăc ciă
seăf ceauăt ieriă iămiroseaăfoarteăurât.ățiroseaăpân ăînăGiurgiului,ăadic ăseăduceaămirosulăh t!
...Vroiaă s ă fac parcul Tineretului în Disneyland.ă i din aprilie 89, ne-a venit un plan de
sistematizare,ăaădatădecret,ălege,ădecretulă83,ădeăsistematizareă iăinvesti ieăacestuiăparc.ăErauă283ă
de hectare de parc care trebuiau transformate în acest Disneyland. Unde era Sun Plaza trebuia
s ăfieăceaămaiămareăSal ăPolivalent ,ăcareăeraădejaăînceput ,ăcândăaăfostărevolu ia,ă ti iăc ăacoloă
eraă ună mareă gropan,ă seă lucraă laă subsol.ă Aiciă undeă eă Deltaă V c re ti,ă trebuiaă s ă fieă ie ireă laă
Marea Neagr ,ă cuă port..ă Susă undeă eă roata,ă undeă suntă gr mezileă alea,ă trebuiaă s ă fieă țun iiă
Carpa iăînăminiatur ,ădeciăeraăunăfelădeămicaăRomânieăînăminiatur ..ăfoarteăfrumosăera,ăaveamă
plan.
Cuvaăaiaămareăcareăoăf ceauăeraăunăfelădeăie ireălaățareaăNeagr ă(ParculăV c re ti),ăc ăie iseă iă
ună banc,ă Ceau escu iă Țenu aă seă plimb ă cuă b rcu a,ă înă fine,ă vroiaă s ă ias ă directă laă țareaă
Neagr .ă
Vroiaăs ămuteăgr dinaăbotanic ădin Cotroceni,ăiarăacoloăs ăextind ăpesteădrum iăs ăfac ..ăDeciă
urmaăs ăseămute,ăpracticăauăadus ni te puiet iăurmauăs ăseămuteăcuăcl diri,ăcuăc el,ăcuăpurcel,ăînă
90-91,ăcamăa aăeraăprev zut.ăPentruă90ăerauăprev zuteăfoarteămulteăproiecteădeăinfrastructur ,ădeă
drumuri.
..ă iă auă începută practică s ă seă desf oareă lucr rileă pentruă parcă (Parcul Lumea Copiilor).ă S ă seă
plantezeăaliniamenteădeăpomi,ădeătei,ădeăcastani,ădeăstejari..ălaăcareăparticipaă iă coal cu copiii,
cuăp rin ii.
-Toat ălumeaăera..
-Da, dureros.ă i acuma,ănuăvreauăs ăzic,ăcândăamăauzitădrujbaăaiaăcumăaăintrat iăcumăîiăt ia,ăto iă
teiiă iaădin fa .ăCândăînfloreauăteiiă ia..
-Aleeaăcuăteiăeraăceaămaiăfrumoas .
-Aleeaăcuăteiăeraăchiarălâng ăblocuri.ăDeschideaiăprim varaăcândăînfloreauăteii,ăeraăunămiros,ăeraă
ceva..ă Deciă nuă mirosuă deă gr tar,ă deă cârnată iă deă aia..ă Eraă mirosă deă tei,ă eraă superb,ă superb..
(fragment interviu de grup, Grupul de Ini iativă Salva i Parcul Tineretului)
Colegaă noastr ,ă aă stată închis ă înă țausoleulă Țibert iiă dup ă revolu ie iă aă f cută inventariereaă
bunurilorăluiăCeau escuăcareăauăfostăaduseăacolo.ăDeciăînainteăeraăînmormântat Gheorghiu Dej,
l-au scos de acolo, deci mausoleul e gol - nu are niciun fel de locuitor.ă i N.ă aă stată închis ă înă
mausoleu,ănuă tiuăcâteăluniăs ălucrezeălaăinventariereaăbunurilorăluiăCeau escu.ăAstaăeăoăpovesteă
deăgroaz . (fragment consultare)
Probabil multe alte pove ti s-ar putea spune despre cartierul Tineretului i probabil că ar merita spuse. De
altfel, procesul de construire a istoriei zonei, prin împărtă irea de pove ti între locuitorii cartierului, a
creat unele din cele mai reu ite momente din timpul consultărilor.
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În speran a că dezbaterile despre grani ele cartierului i pove tile despre istoria acestuia au conturat cât de
cât identitatea zonei a a cum este ea văzută de locuitori, voi merge mai departe pentru a analiza felul în
care ace tia din urmă percep timpul liber i activită ile culturale la nivel de cartier.

Timp liber i cultură în cartierul Tineretului
(resurse)
Voi continua, a adar, cu o analiza a timpului liber i a culturii în cartierul Tineretului, începând
cu o trecere în revistă a resurselor, i continuând cu practici i nevoi ale locuitorilor cartierului. Am
adunat informa ii despre resurse din interviuri, consultări, dar i din documentare, folosind raportul de
cercetare Cartier de Bucure ti i resurse online. În cadrul discu iilor cu locuitorii cartierului, am
descoperit resursele abordând diverse teme i exerci ii: reperele cartierului, practici de timp liber, exerci ii
de realizare de trasee pentru vizitatori imaginari ai cartierului, exerci iu de imaginare a unui muzeu al
cartierului. Astfel, lista de resurse care urmează reprezintă o compila ie de spa ii func ionale i
nefunc ionale, de domeniu public sau privat, în aer liber sau în interior - toate considerate ca poten iale
sau actuale resurse pentru cartier. Voi încerca o clasificare a acestora plecând de la caracteristicile mai sus
men ionate.
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a. Parcuri. Parcul i Lacul Tineretului, Parcul Lumea Copiilor, Parcul Oră elul Copiilor, Parcul
Carol
Cluster-ul de parcuri Tineretului, Lumea Copiilor i Oră elul Copiilor reprezintă probabil cea mai
importantă resursă de petrecere a timpului liber, pentru locuitorii din cartierul Tineretului, dar i pentru
al i locuitori din sectoarele 3 i 4. Parcul Tineretului oferă atât un spa iu de plimbare, cât i spa ii special
amenajate ca locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, zonă de skate, spa ii amenajate pentru câini.
Pe malul Lacului Tineretului este amenajată o a a numită plajă ecologică. Parcul găzduie te de asemenea
o serie de localuri. În timp ce Oră elul Copiilor este organizat ca un parc de distrac ii, Parcul Lumea
Copiilor serve te mai multe func iuni. Pe de o parte spa iu de plimbare i relaxare, parcul de ine i zone
amenajate de joacă, fitness, o zonă de carting, terenuri de sport, precum i o zonă de picnic, dotată cu
foi oare i grătare. Cele trei parcuri sunt destina ii preferate pentru diverse evenimente i activită i în aer
liber pentru publicul larg, organizate fie de institu ii publice, fie de actori priva i (târguri, concursuri,
activită i sportive, zile festive, evenimente de promovare, concerte, filme, piese de teatru etc.).

Pasiona ii de natură, pot descoperi în aceste parcuri atât zone de vegeta ie mai specială, precum zona de
tisa de la marginea lacului, cât i o faună îndeajuns de diversificată pentru ora - gâ te, lebede i estoase
pe Lacul Tineretului i prezen e trecătoare de veveri e, fazani i papagali în Parcul Lumea Copiilor.
Aceea i zonă de parcuri găzduie te i trandul Văcăre ti, precum i fostul teatru de vară, spa iu
momentan abandonat.
Considerat sau nu în cartierul Tineretului, Parcul Carol reprezintă o resursă de petrecere a timpului liber
pentru oamenii din cartier i se distinge prin caracterul său istoric.
b. Spa ii verzi i locuri de joacă între blocuri.
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Zona de blocuri dintre Calea Văcăre ti i Bulevardul Tineretului găzduie te o serie de spa ii verzi i locuri
de joacă pentru copii, dintre care cel mai mare este spa iul dintre străzile C.R. Motru, Piscului i V.V.
Stanciu. Alte două spa ii verzi se găsesc între străzile Piscului i Cărămidarii de Jos i la intersec ia dintre
străzile C.R.Motru i Poenari.
c. Alte resurse naturale. Parcul Văcăre ti, Dâmbovi a, grădini urbane
Aflate oarecum la grani a convenită a cartierului, Parcul Văcăre ti i Dâmbovi a sunt considerate de
locuitorii participan i la consultare posibile resurse pentru cartier. Unii dintre participan ii la consultare
povestesc de asemenea cum proximitatea fa ă de zona Văcăre ti a transformat cartierul Tineretului într-un
spa iu de locuire pentru o diversitate de păsări.
Alte puncte de atrac ie pentru pasiona ii de natură ar putea fi grădinile blocurilor, zone aflate în mod
formal în administrarea ADP, dar care de multe ori sunt luate în grijă de reziden ii cartierului.

d. Institu ii publice de învă ământ. Colegiul Na ional Gheorghe incai, coala Generală nr. 100
Andrei aguna, coala Generală nr. 97
De i nu au fost men ionate decât ca repere de participan ii la consultări i interviuri, institu iile de
învă ământ reprezintă cel mai probabil resurse actuale de activită i de petrecere a timpului liber, pentru
al i locuitori din zonă, neinclu i în explorarea noastră.
e. Institu ii publice culturale. Palatul Copiilor, Sala Polivalentă, Casa Memorială Tudor Arghezi
Palatul Copiilor, numit de unul dintre participan ii la interviu centrul cultural al zonei, desfă oară
activită i dedicate în mare măsură copiilor i părin ilor, dar găzduie te de asemenea i evenimente de
interes larg, precum spectacole de teatru sau târguri. Sala Polivalentă este mai degrabă spa iu destinat
concertelor, precum i evenimentelor sportive. Aflată în administrarea Muzeului Na ional al Literaturii
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Române, Casa Memorială Tudor Arghezi se află i ea între grani ele desenate ale cartierului, în zona
Piscului.
f. Repere istorice. Fosta groapă de gunoi din zona actuală a parcului Tineretului, Valea Plângerii, zona de
case vechi de pe erban Vodă sau de pe Strada Măr i or, ansamblu de blocuri de 4 etaje din zona
Cărămidarii de Jos, Crematoriul Cenu a, Spitalul Clinic de Dermato-Venerice, Monumentul Eroilor,
Arenele Romane, Cimitirul Bellu, fostul Abator Comunal, fosta Fabrică Flaros, fosta Fabrică Pionierul,
fosta Fabrică Dâmbovi a, fosta Fabrică Adezgo, strada Maria Tănase, Muzeul Tudor Arghezi, Blocul
Loto, Mânăstirea Văcăre ti, Închisoarea Văcăre ti
În interviuri i consultări, locuitorii din zona Tineretului au identificat o seamă de spa ii, zone de locuire
i clădiri care spun povestea cartierului Tineretului. Majoritatea dintre aceste repere istorice nu sunt
exploatate în niciun fel la momentul actual, dar ele formează o hartă istorică a cartierului, pentru locuitorii
acestuia.
g. Al i actori culturali. Teatrul Replika, WASP, Gastrobar, Arenele Romane, librărie pe Calea
Văcăre ti, anticariat improvizat în zona Pia a Norilor.
Dintre to i ace ti actori, complexul Arenele Romane este probabil cel mai cunoscut. Acesta este de
asemenea singurul spa iu care de i în proprietate publică, este momentan în administrare privată. Teatrul
Replika, WASP, Gastrobar sunt ini iative private, majoritatea dintre ele cunoscute mai degrabă unui
public tânăr educat, atât din cartier, cât i din afară cartierului. Dintre acestea, Teatrul Replika i librăria
men ionată de unul dintre participan ii la interviuri sunt de fapt singurele care se află în interiorul
grani elor convenite ale cartierului. Pe lângă ace ti actori institu ionali, atât participan ii la prima dintre
consultări, cât i raportul de cercetare CartierădeăBucure ti, notează existen a unui anticariat improvizat în
zona Pie ei Norilor - un vânzător ambulant de căr i vechi cu o prezen ă constantă în cartier.
h. Biserici. Biserica Cărămidarii de Jos, Biserica Manu Cavafu, Biserica Măr i or, Biserica Sfântul
Iosif, Biserica Radu Vodă
Toate aceste biserici sunt considerate resurse pentru cartierul Tineretului, fie prin prisma rolului lor
specific, fie ca repere istorice.
i. Spa ii comerciale. Pia a Norilor, Pia a Berceni, magazine MegaImage.
Spa iile comerciale, fie ele pie e, fie magazine din lan uri comerciale au fost incluse ca resurse în această
enumerare ca urmare a asocierii pe care participan ii la această explorare au făcut-o între timp liber i
cumpărături.
j. Localuri. Taverna lui Călinescu, De Cartier, Club Diamon, Cafeneaua Actorilor, Terasa
Bulevard, Restaurant Sare i Piper, Club Colectiv
Zona este deservită de asemenea de o seamă de localuri (cafenele, baruri, restaurante, cluburi), pe care
locuitorii le folosesc pentru întâlniri de lucru sau întâlniri cu prieteni.
Actori resursă
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Voi completa trecerea în revistă a resurselor de mai sus, cu o prezentare a diver i actori care ar putea la
rândul lor să reprezinte resurse în dezvoltarea de programe culturale viitoare pentru cartierul Tineretului.
În măsura posibilită ii, voi lăsa prezentările chiar pe seama acestora, folosind informa ii disponibile online
pe site-urile lor.
Grupul de ini iativă Salva i Parcul Tineretului,
https://www.facebook.com/SalvatiParculTineretului2012
Grupul de ini iativă Salva i Parcul Tineretului este o ini iativă civică a câtorva locuitori din zona străzii
Pridvorului, care au reu it să mobilizeze sute de oameni din cartier în lupta lor pentru păstrarea ca spa iu
verde a Parcului Tineretului, devenit inta investitorilor priva i din domeniul imobiliar. Grupul este
probabil singura ini iativă la firul ierbii din cartier. De i dedica i în mod principal activită ilor civice,
membrii grupului sunt interesa i secundar i de alte tipuri de activită i cu caracter comunitar. De
asemenea, grupul administrează probabil cea mai mare comunitate online dedicată cartierului Tineretului
la momentul actual, pagina de facebook Salva i Parcul Tineretului.
Centrul de Teatru Educa ional Replika, companiareplika.tumblr.com
CTE REPLIKA este axată peă proiecteă teatraleă cuă relevan ă social ,ă proiec ii de filme cu impact
educa ional,ăart ăparticipativ ,ăateliere,ădezbateri,ăconferin e,ădiscu iiăcuăpublicul,ăîntâlniriăcuăprofesori,ă
educatoriăteatraliă i ini iatori de proiecte culturale multidisciplinare.
CTEăREPȚIșAăî iăpropuneăs ădezvolte iăs ăpromovezeăprogrameădeăcercetareăartistic iăcrea iiăfocusateă
pe teme iăsubiecte acute din societateaăcontemporan ,ăvalorizândăoăart ăsolidar ăcuălumeaăînăcareătr im.
CTEăREPȚIșAăî iăpropuneăs ădevin ăoăplatform ădeăcrea ieăpedagogic ă iăart ăparticipativ ă prin care
categoriiă deă publică marginalizateă s ă seă poat ă autoreprezentaă iă s - iă poat ă crea art careă leă define teă
nevoile iăa tept rile.
CTEăREPȚIșAăcreeaz ă„vecin t i”ăculturale iăsociale, teritoriiădeăleg tur ăîntreădemersuriăartistice iă
comunit iănereprezentateăpublic,ăspa iiăcomuneădeădezbatereă iăinterven ieăînăsocietateaăcontemporan .
CTE REPLIKA se dore te un spa iu alăschimb riiăsocialeăprin art educa ional ă iăcrea iileădeschiseăspre
categorii ignorate. Un spa iu careăseădezvolt ăprin asocieriădeăidei,ăcolectivit iă iăarti tiăpreocupa iădeă
noi modele pedagogice prin intermediul artei sociale. Un spa iu înă careă creatoriiă iă publiculă seă educ ă
împreun iăeduc ăspiritulăcolectivăalăapartenen eiălaăorizonturiădeăac iuni comune.
Asocia ia Komunitas, www.Asocia ia-komunitas.ro
Komunitas este un laborator interdisciplinar socio-antropologic iăeduca ional, înfiin atăînăanulă2006,ăună
spa iu înă careă seă experimenteaz ă multă iă seă pună bazeleă unoră modalit iă noiă deă educa ieă non-formal ă
pentruătineret,ăcercetareăurban ,ădezvoltareăcomunitar iăactivare a spa iilor publice.
Înăprezent,ăechipaășomunitasăesteăformat ădin antropologi,ăarhitec i,ăurbani ti,ăarti tiă i pedagogi iar
eforturile noastre sunt concentrate în 3 mari direc ii:
a)ăCreareaădeăoportunit iădeăînv areăparticipativ ă iăalternativ ăpentruătineri,ăprin organizarea de
cursuri non-formale, prin conceperea iăimplementareaăînă coliă i licee a unor metode alternative de
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educa ie,ăprin asigurareaăunorăcontexteăadecvateădeăînv are;
b) activareaăspaţiilorăpubliceăurbaneăprin diverseăinterven iiăurbaneăsauăevenimenteăsocio-culturale;
c)ărealizareaădeăstudiiă iăcercet riăpeătematiciăurbane;ăinvestigareaă iăobservareaăspa iilor urbane;
reflectarea spa iilor urbane prin mijloace multimedia.
Asocia ia Komunitas a intervenit în cartierul Tineretului, prin proiectul Spa ii Urbane în Ac iune, derulat
în perioada 2014-2015.
studioBASAR, www.studiobasar.ro
studioBASARăaăfostăînfiinţatăînă2006ăde Alex Axinte iăCristiăBorcan,ăatâtăcaăunăstudioădeăarhitectur ,ăcâtă
şiă caă oă echip ă Search-and-Rescue,ă ceă acţioneaz ă caă ună agentă deă observaţie iă intervenţieă urban . În
ultimii ani, studioBASAR a dezvoltat câteva capitole din proiectul Search-and-Rescue:ăCity,ăcaăoăc utareă
strategic ăceăinvestigheaz ădinamicaăBucure tiuluiăcontemporan.ăAcesteăcapitoleăurm rescăadaptareaălaă
condiţiileă urbaneă locale,ă prin dezvoltareaă deă instrumenteă deă negociere,ă şiă înă acelaşiă timpă atragă atenţiaă
asupra unor subiecte periferice iă triviale,ă precumă banalitatea,ă improvizaţiaă sauă ilegalitatea,ă ceă suntă
ingrediente active ale culturii urbane locale. Proiectele studioBASAR difer ă deă laă intervenţiiă înă spa iul
public,ăinstalaţiiăartistice,ăcercetariăurbane,ăateliereăcuăstudenţi,ăpânaălaăconcursuriăşiădiferiteătipologiiădeă
cl diriăreziden ialeăşiăpublice.
Partener al Asocia iei Komunitas în Spa ii Urbane în ac iune, studioBASAR a participat în proiect prin
realizarea i folosirea Acumulatorului Urban Mobil ca spa iu i instrument de comunicare cu locuitorii
cartierului, precum i prin distilarea cercetărilor asupra spa iului public în câteva propuneri de amenajări
de spa iu public. (Acestea sunt disponibile pentru vizualizare în raportul Cartier de Bucure ti i online la
adresa http://www.studiobasar.ro/?p=6423)
Asocia ia Parc Natural Văcăre ti, parcnaturalvacaresti.ro
Asocia iaăParcăNaturalăV c re tiăsus ine transformarea "delteiăV c re ti"ăîntr-un parc natural protejat.
ÎnăapropiereaăParculuiăNaturalăV c re ti,ălaăoăîn l imeăde 60 de metri, în complexul reziden ial Asmita,
echipaăparculuiăaăamenajatăobservatorulăParculuiăNaturalăV c re ti.
Echipa Asocia ieiă Parculă Naturală Vacare tiă organizeaz ă înă anotimpurileă caldeă lec iiă deschiseă cuă eleviiă
colilor din Bucure ti.ă Oă lec ieă dureaz ă aprox.ă 2h iă areă locă înă prezen aă unoră speciali tiă biologi,ă
ornitologi sau ecologi.
Pe lângă ace ti actori institu ionali, persoanele intervievate povestesc despre locuitori faimo i ai
cartierului: tenismena Irina pârlea, actri a Ana Ularu, criticul de teatru Ileana Lucaciu, soli tii Tudor
Gheorghe i Lauren iu Mocau (Guess Who).
Comunită i online


Cartierul i Parcul Tineretului, https://www.facebook.com/Tineretului
Cartierul i Parcul Tineretului este o comunitate online care numără peste 1300 de membri în
decembrie 2015.
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Salva i Parcul Tineretului, https://www.facebook.com/SalvatiParculTineretului2012
Salva i Parcul Tineretului este un grup online administrat de membrii Grupului de Ini iativă
Salva i Parcul Tineretului. Comunitatea include peste 5500 de membri în decembrie 2015.



Colegiul Na ional Gheorghe incai i grupuri online ale colegiului, unele dintre ele cu peste
1500 de membri
https://www.facebook.com/gheorghe.sincai?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156477492563/
https://www.facebook.com/groups/204014732962731/
https://www.facebook.com/groups/CNGSincai/



coala Gimnazială Nr. 97 i grupuri online ale colii
https://www.facebook.com/ coală-97-433191840140726/timeline/
https://www.facebook.com/groups/288752371178896/



coala Gimnazială Nr. 100 Andrei aguna
https://www.facebook.com/ coală100/?fref=ts



Parcul Natural Văcăre ti,
https://www.facebook.com/Parcul-Natural-V%C4%83c%C4%83re%C8%99ti539076059491083/timeline/ - Pagina de facebok a Asocia iei Parcul Natural Văcăre ti, adună
laolaltă peste 47.000 de sus inători ai proiectului i oferă informa ii despre demersurile Asocia iei.



Văcăre ti Delta Park în Bucharest, https://www.facebook.com/VacarestiDelta?fref=ts
Pagina de facebook dedicată Deltei Văcăre ti i sus inătorilor transformării acestui spa iu într-un
parc natural protejat. Pagina numără peste 850 de sus inători.

Practici
Am cules informa ii despre practici de petrecere a timpului liber în cartierul Tineretului din
interviuri i consultări, dar i din raportul de cercetare Cartier de Bucure ti. Am aflat că locuitorii din
cartier folosesc zona de reziden ă în destul de mare măsură ca zonă de petrecere a timpului liber. Înainte
de a intra în detalii, iată o privire de ansamblu oferită de cercetarea cantitativă realizată în cadrul
proiectului Spa ii Urbane în Ac iune. La întrebarea v ă rug mă s ă neă spune iă cumă v ă petrece iă deă obiceiă
timpul liber în cartier?, întrebare cu răspuns multiplu, 140 de locuitori în Tineretului au răspuns după
cum urmează.








Merg în parc 88%
Mă plimb prin cartier 43%
Mă întâlnesc / Stau de vorbă cu vecinii / prietenii 35ș
Practic diverse sporturi 34%
Merg la evenimente care se organizează în cartier 26ș
Grădinăresc 11ș
Stau în fa a scării 6ș
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Total responden i: 14042

Voi detalia mai departe rezultatele explorării cu privire la practici de timp liber în cartierul Tineretului,
încercând să urmez structura oferită de răspunsurile la această întrebare.
Parcuri. Plimb riă cuă bicicletaă prin parc,ă gimnastic ă înă parc,ă întâlniri de lucru cu Grupul Parcul
Tineretuluiăînăparc,ăalergatăînăparc,ăîntâlniriăcuăfamiliaălaăpicnicăînăparc,ăplimbareăparc,ăie itălaăteras ăînă
parc,ă badmintonă înă parcă peă oă aleeă maiă ferit ,ă citită peă iarb ă înă parc - acestea sunt doar o parte dintre
răspunsurile pe care participan ii la consultare le-au dat, gândindu-se cum au petrecut timpul liber în
cartier în ultima vreme. A a cum reiese i din cercetarea cantitativă, parcul este omniprezent - fie că este
vorba de Parcul Tineretului, Lumea Copiilor, Oră elul Copiilor sau Parcul Carol, de i de departe Parcul
Tineretului se distinge ca cel mai des men ionat. Parcurile sunt folositoare la orice, pentru relaxare, pentru
întâlniri cu prieteni, pentru plimbări cu animalele de companie, pentru activită i sportive, pentru distrac ie
în cadrul diverselor evenimente organizate. Lacul Tineretului oferă i el, pe de o parte un loc de privit
asfin itul, pe de altă parte un loc de făcut plajă, plimbat cu barca sau chiar de scăldat, în ciuda
reglementărilor adverse.




Cel mai mult folosesc parcul, alerg. Îmiăplaceăs ăalerg,ădarănuăalergăcâtăa ăvrea.ăAlergă
camă deă dou ă oriă peă s pt mân ,ă înă principiuă sâmb ta iă îmiă placeă c ă potă s ă mergă peă
p mânt,ăadic ănuămergăpeăasfalt,ămergăpeălâng .ă
Într-un an a fost Color Run, tot acolo la intrare în parc..ă i lumea o fi luat mai mult sau
s-au scuturat prin parc,ă c ă mergeaiă iă vedeaiă peteă deă culori,ă a a,ă ună roz,ă ună albastru,ă
galben, mi s-aăp rutăsuperătare.ăț-amăb gat,ăchiarădac ăeramăîmbr cat iăam început
s ăarunc,ăeramăcuăbicicleta, mi-amămurd rităbicicletaă iăn-amăsp lat-oăcredăc ăjum tateă
deă an,ă aă r masă a aă cuă peteleă alea,ă s-auă uscată acoloă iă totă timpulă cândă m ă uitamă miaduceam aminte iă mi-aă pl cută foarteă tareă chestiaă asta. (C.T., femeie, 25-30 ani,
fragment interviu)

Pe unde v ăplimba i?




Înătotăparcul.ăGr dinaăbotanic ,ăc ăesteămaiăaerisit ,ănuăsuntăaparate,ănuăsuntăbicicli ti,ă
nu sunt role.. În parteaăastaăspreăPalatulăCopiilor,ăspreă coal .ăAcoloăneăplimb m,ămaiă
st măpeăbanc ..ă(D.B., bărbat, 35-40 ani, fragment interviu)
Înă parc,ă m ă ducă laă tenisă înă fiecareă zi,ă vara.ă Terenuriă deă tenisă înă Tineretului,ă gratis.ă
Tenisul l-am descoperit de vreo 5 ani.ă iăde vreo 5 ani merg, îmi fac acolo grup. Mi-am
g sită anturajă acolo.ă Cuă nimeniă cunoscută dînainte. Acolo, m-amă b gat,"ă jocă iă eu,ă salut
b ie i".

iă tiaăsuntăto iăoameniădeăprin zon ădeăpe-aicea?
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Aso iația Ko u itas, Coordo ator Vlad Cătu ă, Cartier de Bu urești. Cer etare so io-a tropologi ă, Bu urești,
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iănuănumai,ăeăunuăcareăvineădin Pope ti,ăPope ti-Țeordeni,ăadic ,ăfrate..ăDaămajoritateaă
Brâncoveanu,ă Tineretuluiă iă Berceni.ă i avemă iă grupă peă facebookă iă peă whatsapp,ă maiă
nou.ă C ă ajungeamă acolo,ăunuă din noi,ă varaă i..ă cucu,ă nuă eraă nimeni.ă Tocmaiă din cauza
asta mi-amăluatămingeădeăbaschet,ăcaăs ăaruncălaăco ,ăDac sunt sigur. (A.K., bărbat, 2530 ani, fragment interviu)
iăcuăc elulăceăm ăplimbădiminea a,ăiarădup ăaiaălaăprânză iăsearaănuăpo iăs ăie i.ăPentruă
c ăeste..ăplin,ăplin plin.ăNuăpo iăs ăarunciăunăac. (E.I., femeie, 50-55, fragment interviu)

Parcurile de joacă i spa iile verzi amenajate între blocurile dintre Calea Văcăre i i Bulevardul
Tineretului, sunt i ele men ionate ca spa ii de petrecere a timpului liber de participan ii la consultare, de i
mai rar.
Pe lângă plimbările în parc, atunci când se plimbă prin cartier, locuitorii din Tineretului aleg Splaiul
Dâmbovi ei sau zona de case. De asemenea, participă sau ar vrea să participe i la plimbări organizate tururi pove tite ale cartierului, a a cum au organizat anul trecut Asocia ia Komunitas sau cum se mai
organizează prin zona de case erban Vodă.
Pentru întâlnirile cu prieteni, locuitorii din Tineretului aleg fie localuri din cartier, fie localuri din centru.






ț ăducăînăCentrulăVechi. Astaăeăcelămaiăbineăînăzonaăasta,ăc ădac ămergiă iăvreiăs ăbei,ă
po iăs ăteăîntorciăpeăjos. (...)
iăcândăeraiămaiămic?
Nuădescoperisemăcentrulăvechiăsauăniăseăp reaăpreaăluxăcentrulăvechiă iămergeamăaiceaă
mai aproape. Frecventam bodegile din cartier. (A.K., 25-30 ani, bărbat, fragment
interviu)
Înărest,ăna,ămaiăiesăînăora ,ăîncercăs ăevităcentrulăvechi,ăc ăeăoăzon ădestulădeăaglomerat ,ă
maiă multă m ă ducă prin zonaă Roman .ă Țaă Roman ,ă lâng ă bisericaă aiaăsuntădou ă baruri,ă
Terminusă iă Primus.ă Aăîncepută s -miă plac ă Terminus,ă c ăeă maiălini tit,ă Primusăeă foarteă
aglomerat.ă iă maiă eă peă str du aă aiaă careă duceă c treă Pia aă Amzei,ă A1.ă Amzei,
Roman .. (D.B., 35-40 ani, bărbat, fragment interviu)

Pentru activită i sportive, Parcurile Tineretului i Lumea Copiilor sunt op iunile persoanelor cu
care am discutat, de i ar mai exista i o ofertă privată în cartier sau în proximitate. (Clubul Diamon,
Asmita). Fotbal, tenis, badminton baschet, tenis de picior, mers pe bicicletă, role, skate - acestea ar fi
op iunile de activită i sportive în parcuri. Una dintre persoanele intervievate poveste te că ar fi existat la
un moment dat i un panou de escaladă.
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Pentru sporturi se folosesc spa iile special amenajate sau se improvizează. Astfel, în parcul Lumea
Copiilor se joacă tenis pe alei. Două persoane intervievate povestesc cum au folosit foi oarele din acela i
parc ca sală de gimnastică. A a cum, pe de o parte, facilită ile sportive din parcuri atrag i locuitori ai
altor cartiere, i reziden ii din Tineretului pot decide să aleagă alte zone din Bucure ti pentru sport. În
trecut, activită ile sportive se mai desfă urau i în cur ile colilor, devenite între timp indisponibile pentru
copiii din cartier. Tot în trecut, copiii se jucau pe spa ii virane sau maidane dintre blocuri.
..maidan?ăAh,ăbaăda,ăaveamă iănoiăînăspateăaicea,ăda,ăeraăcâmp,ămergeamăpeăcâmp.ăAcumaămi-am
adusăaminte,ăda.ăț ăgândeamădoarălaăstradaădin spatele blocului, acolo puteamăs ădesen măcuă
creta. Dar iă maiă multeă nebuniiă erauă înă spateleă bloculuiă peă câmp,ă dincoloă deă strad .ă Unde-s
acuma, unde-iăc minulă sta,ăeăf cutăfixăpeăcâmpulănostruădeăjoac iăpe terenul nostru de fotbal.
Undeăcredemăc ătat lăIrineiăSpârlea,ăcuăocaziaăastaăîiămul umim,ătotăcartierulăîiămul ume te,ăne-a
pusădou ăpor iămariădeăfotbal,ăpeăcâmpuă sta.ăAădatăel,ănuă tiu,ăbani,ăs ăneăjuc mănoi. (A.K., 2530 ani, bărbat, fragment interviu)
Atunci când merg la evenimente culturale indoor în cartier, oamenii din Tineretului consulta i merg la
piese de teatru i spectacole la Palatul Copiilor, sau la meciuri i spectacole la Sala Polivalentă. Două
dintre persoanele cu care am discutat au mai fost la spectacole WASP. În rest, consumul de eveniment
indoor se petrece în afară cartierului.
iăavemăteatruă staă(Palatul Copiilor) dar e cam scump pentru un teatru de cartier, e mai scump
decât la teatrele consacrate. (...) Spectacole bune, dar la 80 de lei, 100 de lei biletul. (S.M., 5055 ani, femeie, fragment interviu)
Acelea i persoane consumă însă în cartier o paletă mult mai largă de evenimente în aer liber - oferta
însă i este probabil dispropor ionată în favoarea acestora din urmă, datorită parcurilor. Festivalul
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Toamnei, Color Run, Festivalul Artificiilor, Teatrul ăndărică volant, filme în aer liber, târguri de carte au fost numite ca experien e plăcute de persoanele cu care am discutat. Pe de altă parte, există i o serie de
evenimente în aer liber pe care ace tia le displac i le caricaturizează în descrierile lor. În afară de
evenimentele din cartier, reziden ii intervieva i participă i la evenimente din alte zone ale Bucure tiului,
care se potrivesc gusturilor fiecăruia.






singur ăchestieăaăfostăatunciăcuăartificiile.ăFestivalulăArtificiilorăcareăaăfostăfoarteădr gu ,ă
înă 2007.ă țiă seă pareă c ă aă fostă țihaelaă R dulescu,ă atuncea.ă Aă maiă fostă cuălampioanele,ă
când s-auă ridicată lampioaneleă pentruă nuă tiuă ceă copii..ă Dar,ă festivalulă berii,ă festivalulă
cârnatului,ă festivalulă gr tarului..ă nuă seă preteaz ă înă Parculă Copilului. (E.L., 50-55 ani,
femeie, fragment interviu)
Suntăevenimente,ănuă tiu,ăziuaăculturii,ăziuaăagriculturii,ănuă tiu..ă(A.K., 25-30 ani, bărbat,
fragment interviu)
Activit iă culturaleă suntă f cuteă numaiă cuă dedica ie,ă numaiă deă ziuaă armenilor,ă ziuaă
galo ului,ăziuaăcoco ului..ă(D.L., 55-60 ani, bărbat, fragment interviu)
s ămergădeăaiciălaăTârgulăToamnei. Îmiăplaceămirosul..ămirosurileădeăoăro ie iăp trunjel,ă
anul trecut când am fost, asta m-a luat prin înv luire,ămirosurile,ăastaămi-aăpl cut iăm ă
duc acumă iară s ă v dă dac ă eă aceea iă senza ie..ă i ardeiă iă gogo ari..ă iă îmiă încânt ă
privirea. (C.T., 25-30 ani, femeie, fragment interviu)

Alte activită i de timp liber men ionate mai pu in recurent sunt grădinăritul în jurul blocului,
cumpărăturile i mersul la slujbă la biserici din cartier.
Pentru membrii Grupului de ini iativă Salva i Parcul Tineretului, tot activită i de timp liber sunt i
preocupările lor civice. Cercetări pe internet, studiul autodidact al legisla iei, prezentări la tribunal,
plimbări de recunoa tere în zona pe care se construie te abuziv în parc - încep să facă parte din cotidianul
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acestora. La nevoie, grupul organizează proteste care devin un altfel de ocazie de socializare pentru
oamenii din cartier.
Aăfostăunăprotest,ăiar ,ădeciăînăafar ădeăceleădin 2009,ăcândăauăfostă2ăsauă3,ăamăf cutăunuămareălaă
noiăînăcartier,ăchiarăaăînceputălaănoiăînăfa ăacolo,ăcuăbaloane.ăDeciăamăavutăoăvecin ăcareăamă
rugat-o de la mine din bloc, iăaveaădou ăfeti eălaă coalaă100 iăau imprimat baloane. i scria pe
balone ne vrem parcul înapoi.ă iăaăvenităcuătoat ăclasa, iădeălaăceaămareă iădeălaăceaămic .ăDeciă
copii..ăplusăcopila iiădin cartier. A fost foarte frumos, au scris pe trotuar. A fost frumos..
31 mai 2014.ă i amămaiăf cutăunăprotestăînă30ăiulie când au venit betonierele.ă i în 31 iulie au
t iat..
iă atunciă s-aă speriată lumea,ă pentruă c ă aă venită Poli ia local ,ă auă venită jandarmii,ă auă venită aseă
dubeădeăjandarmiă iăauăînceputăs ăamenin e.
aseădubeădeăjandarmiăauăblocatăstradaă iănuăl saălumeaăs între în parc.
Am fost vreo 300, 400.. au fost. (fragment interviu de grup, cu Grupul de Ini iativă Salva i Parcul
Tineretului)
Nevoi, idei, dorin e
Mai departe, voi trece în revistă diversele nevoi, idei i dorin e cu privire la timp liber i activită i
culturale, pe care le-am identificat din interviuri, consultări i din documentare. i de data aceasta, propun
să plecăm de la datele cantitative culese în proiectul Spa ii Urbane în Ac iune. Confom acestora, lipsa
spa iilor verzi, a spa iilor de joacă pentru copii i a oportunită ilor de timp liber sunt probleme minore
pentru locuitorii cartierului Timpuri Noi. Pe de altă parte, chestiona i cu privire la ce tipuri de evenimente
ar fi interesante pentru ei, cei 140 de reziden i care au participat la cercetare au fost genero i cu privire la
dorin ele lor. Cei mai mul i dintre ei au declarat că i-ar dori organizarea unei piese de teatru, a unor
expozi ii de fotografie, a unui concert sau a unei expozi ii care să documenteze istoria cartierului.











Organizarea unei piese de teatru în aer liber 69%
Organizarea unor expozi ii de fotografie 60%
Organizarea unui concert 59%
Organizarea unor expozi ii care să documenteze istoria cartierului 52ș
Organizarea unor ateliere de lucru pentru copii 44%
Organizarea de evenimente / competiţii sportive 44ș
Organizarea unui târg de vechituri 44%
Organizarea unor consultări cetăţene ti 41ș
Organizarea unui campionat de table / şah 36ș
Organizarea de pie e ambulante 36% Organizarea unui cross 26%
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Total responden i: 14043

Participan ii la interviuri i consultări au numit la rândul lor multe nevoi, dar i idei de
evenimente sau spa ii cu caracter cultural/ sportiv care s-ar putea dezvolta în cartierul Tineretului. Le voi
prezenta în continuare, clasificându-le în func ie de natura invesiti iei pe care ar presupune-o - mai
degrabă privată sau mai degrabă publică, investi ii mai mici pentru evenimente culturale sau investi ii mai
mari ce presupun amenajări sau lucrări de infrastructură. Voi prezenta apoi i rezultatele discu iilor despre
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Aso iația Ko u itas, Coordo ator Vlad Cătu ă, Cartier de Bu urești. Cer etare so io-antropologi ă, Bu urești,
2015, pg. 167
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ce spa ii din cartier ar putea răspunde acestor nevoi i a cui ar putea fi ini iativă pentru noile activită i
culturale i de timp liber propuse.
Probabil cele mai des men ionate nevoi i idei se referă la activită i i evenimente culturale, precum
expoziții, concerte de muzică clasică sau de fanfară organizate în foi oarele din parc, piese de teatru
mai puțin costisitoare, proiectare de filme în aer liber, mai multe concerte de rock/ indie, spectacole
folclorice, târguri de cărți organizate mai des, tururi de cartier.


Unăcinematografăînăaerăliber,ăiar,ăcât ăinvesti ieăî iătrebuie? Gr dinileăasteaădeăvar ,ăpeă
vremuriăerauădestulădeăiubite.ăCredăc ăa aăcumăavemănoiăverile,ăeălumeaădornic ăs ăias ă
înăaerăliber,ămaiălaăr coare,ăs ăvad ă iăunăfilm.ăParculăeăa aădeămare,ăaiăunde.



Seăfaceămuzic ăclasic ăînăcentru,ălaăPia aăUniversit ii.ăDuminic ,ăeăunăconcertăgratuit,ă
vine lumea din Drumul Taberei, vine lumea iădin cartiere.ăOriădac ătuăaiăfaceăînăcartier,ă
arăveni.ăEăoăcategorieăcare,ăm ărog,ăoper ăeăcamămult,ădarăunăconcertămaiăaccesibil,ăcuăoă
muzic ămai..ăsauădeăpromenad .ăCumă seăfaceăînăCi migiu,ăînăCi migiuăseăpoateăface iă
fanfaraă iăaia,ăc ăeăînăcentru,ăARCUBuăvine iăface programe foarte bune, dar în cartier
nu vin. (fragmente consultare)



țaiăsuntăni teăc su eăsuperădr gu eăîntreăblocuri,ănuăcunoscăistoriaălor,ădarăm ăuit,ăau o
arhitectur ăfoarteăinteresant . Îmiăpareăr uăc ănuă tiuămaiămulte.ăS-au construit blocuri
aicea,ădeciăoameniiă iaăauăavutăclarăoăinfluen ,ăauăfostăînăstructurileăpartiduluiăsauăceva,ă
de nu le-aă d râmată casa.ă Ară fiă dr gu ă deă aflată chestiaă asta.ă V dă c mai sunt nume de
filozofi,ăarti ti.ăȚaăfel,ăarăputeaăfiăexploatat iăchestia asta - dac ăauălocuităchiarăaici.ă
(C.T., 25-30 ani, femeie, fragment interviu)

Participan ii la consultări i interviuri dau exemple de evenimente culturale care se organizează în
alte locuri din Bucure ti i pe care le-ar plăcea să le vadă la ei în cartier, precum festivalul de teatru
stradal BeFit sau NaturaFest.
Alte tipuri de evenimente propuse ar fi de natură să stimuleze interac iunea dintre oamenii din
cartier: evenimente de schimburi de căr i de mâna a doua care să stimuleze circula ia căr ilor din
biblioteci private, un bazar de Crăciun făcut cu contribu ia locuitorilor din cartier (fiecareăs ăvin ă
cuăceăareăpeăacas ,ăfondurileăs ăseăstrâng ătotăpentruăcartier), întâlniri cu oameni din cartier, cluburi
sau ateliere pentru oamenii din cartier, cluburi care să aducă laolaltă persoane în vârstă (altfel,
izolate de comunitate) i persoane tinere. Unii dintre participan i ar dori să organizeze chiar ei astfel de
întâlniri cu oameni din cartier cu pasiuni similare.
Dintre propunerile de amenajări, multe au în vedere spa iile verzi. Participan ii la consultări i
interviuri i-ar dori spa ii publice mai deschise, mai prietenoase i în general amenajări care să fie făcute
cuă fa a,ă nuă cuă spateleă caă acum,ă laă natur ,ă splai,ă delt ,ă parc. O modalitate discutată de deschidere a
spa iilor verzi, atât în parcuri, cât i între blocuri, ar fi renun area la garduri.
țajoritateaăspa iilorădin cartierăsuntăîmprejmuite.ăNuă tiuădac ăaiărenun aălaăgard,ădac ăarămaiă
rezistaăiarba,ăs ămaiăfieăverde.ăDarăm ăgândescăc ăînăparcăaiceaărezist ,ădeciăarătrebuiăs ăreziste
iăprintreăblocuri.ăCredăc ăarăfiămaiădr gu ăs ănuămaiăfieăatâtădeămulteăgarduri.ăEăunăsentimentă
mai mare de libertate. (C.T., 25-30 ani, femeie, fragment interviu)
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Bineîn eles, locuitorii cartierului i-ar dori ca spațiile verzi să fie protejate i să nu mai fie în
pericol de a fi transformate în zone construibile. Cu privire la acest aspect, membrii Grupului de
ini iativă Salva i Parcul Tineretului au marcat două zone din parc care sunt momentan lăsate
neîntreținute, practică ce s-a dovedit de multe ori în Bucure ti ca un preludiu pentru scoaterea anumitor
zone din registrul urbanistic ca spa ii verzi i apoi schimbarea lor din proprietă i publice în proprietă i
private.


țaiăesteăoăbucat ,ăcumăfaciătrecereaăînăparcuă sta..ăeraăînainteăpoligon.ă i trebuiaăs ăfieă
Aqua Parc.



E un teritoriu de vreo 6 hectare.



iăacumaăeăl satăînăparagin .ă iăgarduăparculuiăcareădelimitaăstradaănoastr ăPridvoruluiă
deă parc,ă eh,ă garduă staă l-auă luată iă l-auă pusă aicea.ă Iară acolo,ă eă l sat ă vegeta iaă eă
crescut ..ă



Era tot oă zon ă deă parcă peă careă auă l sat-oă înă paragin .ă Astaă eă tehnica,ă oă la i,ă devin ă
paragin ,ăspuneănuăeăparc,ăn-aăfostăparcă iădup ăaiaăoăvinzi.ă i acolo e raiul gunoaielor,
aurolacilor,ă ho ilor iă WCu public în aer liber al celor care vin deă laă gr tare.ă Deciă e
dezastru,ă iăseămut ănasu..ă



Țaăcap tulăstr ziiăPridvorului,ăcumăv ăuita iălaăparcăînăparteaăstâng .ăChiarălaăintrareaă
înă trandulăHanulăHaiducilor.ăAcumăauăigienizat-oădeăvreoălun ,ănuăpeătoat ,ădarăoricumă
laăstrad . (fragmente interviu de grup cu Grupul de ini iativă Salva i Parcul Tineretului)

În general, cu privire la parcuri i la lac, locuitorii doresc întreținerea corespunzătoare a acestora. Cu
privire la Parcul Lumea Copiilor, reziden ii din zona Pridvorului ar dori eliminarea grătarelor, dorin ă
care aparent a mai fost luată în discu ie de primărie, dar lăsată nerezolvată.
Alte amenajări care au fost discutate au fost un centru de informare despre cartier, un muzeu al
cartierului, un panou cu anun uri, de la mici meseria i de exemplu care fac servicii sau de la
oameni care doresc să ini ieze activită i în cartier.
Euădeăexempluăa ăsim iănevoiaăs ăfieăf cutăunăcol ăalăcet eanului,ăînăcareăs ăfieăunăpanouă iăînă
careălumeaăs ămaiăscrieăceăeăr u,ăceăeăbine,ăs ăcomuniceăceva.ăDeăexempluăeuăvreauăs ăfacăoăor ă
deăgimnastic .ă(..)ăOăs ăpunăacoloăunămicăafi ,ăs ăzic,ădoritoriiădeăstretchăsauădeăTaiȘi,ăceăfacemă
noiăacolo,ălaăoraă10,ămiercureaă iăvinerea,ăor ăde..ăgraturit . Deciănuălu măbani,ănuănimic.ă(S.M.,
50-55 ani, femeie, fragment interviu)
Unul dintre participan ii la consultare consideră că ar fi util orice tip de spațiu în care să poți face lucruri
gratis, în afară de parc. O altă nevoie resim ită în cartier este nevoia unei biblioteci.
Al i participan i la consultare ar sim i nevoia de amenajări pentru activită i sportive: reabilitarea
trandului Văcăre ti, o pistă de alergat de cauciuc, un panou de escaladă în parc, un bazin de înot, o
sală de dans. Probabil că o parte dintre acestea s-ar preta mai degrabă la investi ii private.
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În aceea i gama de nevoi care ar putea fi mai degrabă acoperite prin investi ii private, ar putea intra o
ceainărie, o librărie cu spațiu de socializare, un bar în care arti tii plastici să poată expune lucrări.
O parte din nevoile discutate în cadrul uneia dintre consultări ar putea fi acoperite printr-o platformă
online, care să agregheze informațiile despre activitățile culturale de la nivelul cartierului sau despre
oferta de servicii a micilor meseria i din zonă.
Câteva direc ii mai largi de activare a zonei ar fi recuperarea memoriei industriale i amenajarea
Dâmboviței i a Parcului Văcăre ti.
Am discutat atât în interviuri, cât i în consultări despre care ar putea fi spa iile care să găzduiască aceste
noi evenimente i activită i culturale. Bineîn eles spa iile deja clasice ar putea fi exploatate în continuare parcurile, Palatul Copiilor, Sala Polivalentă.
Parcul Tineretului, consideră participan ii la discu ii, ar putea totu i să fie exploatat mai bine deocamdată majoritatea evenimentelor au loc în spa iul de la intrarea dinspre metrou. În Parcul Lumea
Copiilor ar putea fi folosite ca resurse pentru activită i comunitare, foi oarele.
Suntădou ăpoduriăpesteălac.ăAcoloăesteăunăplatouădestulădeămare,ăarăputeaăfiăorganizată iăacoloă iă
ară atrageă lumeă maiă înă interiorulă parcului.ă Ară puteaă fiă exploatată Parculă staă maiă bine.ă Sauă ară
puteaă s ă fac ă acolo,ă pentruă parteaă cealalt ă aă parcului,ă s ă atrag ă lumeaă de-acolo,ă s ă nuă vin ă
toat ă lumeaă doar într-ună singură punct.ă S ă fac ă chestiiă simultane,ă ară putea. (C.T., 25-30 ani,
femeie, fragment interviu)
Alte spa ii la care se gândesc locuitorii cartierului sunt fostele spații industriale, precum fostul Abator sau
Industria Bumbacului.
Am purtat de asemenea discu ii depre cine ar putea organiza aceste evenimente i activită i.
Participan ii la discu ii consideră că unele dintre dorin ele lor ar putea fi acoperite mai degrabă prin
investi ii private (ceainăriile, facilită ile sportive), altele prin investi ii publice (centru de informare).
Unele dintre activită i, participan ii le văd ca ini iate chiar de comunitate i sus inute financiar sau
material de autorită i publice locale.


țulteăarăputeaăfiăf cuteădeănoiă- multeădintreăeleăarăputeaăs ăconlucrezeăîntr-un spa iu,ăacela i,ănuă
neap ratămare,ănouăsauăvechi,ăatâtătimpăcâtăeălaăîndemân .ă iăcentruădeăinformareă iămini-muzeul iă
nuă tiuăce..ă i prin faptulăc ăarăcoexista,ăcredăc ăarăfiăcuăatâtămaiăputernic.ă



Astaă cuă muzeul,ă eventuală cerut ă oă camer ă deă laă prim rieă iă chestiileă asteaă f cuteă
conexe..(fragmente consultare)



Noiăamăvreaăcaăzonaăs ăfieă iăcevaădeăactivit iăcivice,ănuănumaiădeăactivit iăordonateă iătelevizate,ă
numai în folosul..



Deăexempluăspui,ădomnuleăjoia,ăceiăcareăcos,ăneăîntâlnimălaăchio c..ăaduce iă iăoăgust ricaăsauăoănuă
tiuă ce..ă Țaă noiă comunitateă nuă exist .ă Deciă comunismulă aă distrusă comunitateaă iă oameniiă nuă maiă
tiu..ăsunt..ăliăse pareăciudatădac ăvorbe tiăcuăei.ăTeăduciăînăparcălaăaparate.ă i eăoăbar ăcomun ăînă
careătuăstaiăpeăparteaăta,ăcel laltăpeăparteaăaiaă iăî iăfaciăexerci iileăcuăpicioareleă iăstaiăa a.ăDomneă
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ziciă"bun ăziua"ă iă iaăfacăa a,ă"aoleu,ăce-o vrea de la mine"? (fragmente interviu grup, Grupul de
ini iativă Salva i Parcul Tineretului)

Concluzii i recomandări
Cartierul Tineretului este, în compara ie cu alte zone ale Bucure tiului, bogat în resurse de petrecere a
timpului liber. Dintre aceste resurse, cele mai importante i folosite sunt parcurile. Oferta locală de
activită i i evenimente culturale este i ea centrată pe parcuri, venind atât dinspre sectorul public, cât i
dinspre cel privat.
Cartierul găzduie te doi actori publici importan i în oferirea de activită i culturale - Palatul Copiilor i
Sala Polivalentă. Din discu iile avute până în acest moment, nu este clar în ce măsură oferta acestor actori
este cantitativ i calită iv potrivită nevoilor cartierului.
Există în cartier o mul ime de resurse nevalorificate, printre care numeroase clădiri i zone considerate de
locuitori ca repere în istoria locală, precum i resurse naturale aflate în proximitatea cartierului
(Dâmbovi a, Parcul Văcăre ti). Parte din infrastructura parcurilor din cartier (în special Parcul
Tineretului) este i ea nevalorificată.
Am identificat un număr de posibili actori resursă care sunt sau ar putea fi pe viitor implica i în
dezvoltarea de activită i culturale i de timp liber în cartier. Printre ei se numără i o ini iativă la firul
ierbii în cartier, momentan orientată către ac iuni civice, dar ai cărei membri sunt interesa i în mod
secundar i de alte activită i cu caracter comunitar.
Multe dintre nevoile identificate în cadrul acestor explorări sunt direc ionate tocmai către astfel de
activită i care să creeze interac iune între locuitorii cartierului. Alte dorin e ale locuitorilor au în vedere
valorizarea resurselor cartierului, prin crearea unor spa ii muzeu, spa ii de informare i promovare, spa ii
de dialog. Locuitorii consulta i ar dori construirea unui centru comunitar care să servească toate aceste
func ii. Ace tia consideră că reziden ii cartierului sau o Asocia ie a acestora ar putea fi implica i în
administrarea unui astfel de centru.
Alte nevoi identificate se referă la organizarea mai multor evenimente i activită i culturale, ceea ce ar
putea denota fie că oferta actuală din cartier este încă scăzută, relativ la nevoile locuitorilor, fie că aceasta
nu este total potrivită gusturilor persoanelor care au participat în explorarea noastră. Participan ii
recomandă în multe instan e replicarea evenimentelor culturale realizate în centrul ora ului, la nivel de
cartier.
Nevoile de amenajare se referă în mare măsură la între inerea principalelor resurse publice ale cartierului
- spa iile verzi, parte dintre acestea fiind în ultima vreme obiectul unor schimbări de func iune urbanistică,
dovedite ca ilegale. Alte nevoi de amenajare au în vedere spa ii cu func iuni sportive.
De i, a a cum men ionăm la începutul acestui raport, explorarea noastră nu este în acest moment
reprezentativă, ea este totu i un bun început. Consider că un pas următor ar fi verificarea i completarea
acestor rezultate, prin continuarea dialogului cu locuitorii i actorii resursă publici i priva i din cartierul
Tineretului.
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Cartier Titan (Ionut Ruscea)
Sumar de idei i nevoi
 activită i sportive în parcuri.
 Teatru/performance de stradă, spa ii expozi ionale, festivaluri de film în aer liber, dar i indoor
 activită i culturale pentru seniori
 Muzeul viu al cartierului, prin deschiderea unor apartamente locuite către public.
 Un program de stimulare financiară a proprietarilor care încă de in apartamente care păstrează o
anumită coloratură locală sau de epocă, pentru a permite accesul publicului o zi sau mai multe pe
săptămână.
 Spa ii comunitare, deschise tuturor celor care vor să se întâlnească, să desfă oare activită i
indiferent de natura lor, să găzduiască alte activită i din cartiere vecine.
Scurt istoric i elemente identitare
Titan este un cartier bucure tean din sectorul 3, situat în sud-estul capitalei. Sistematizarea
cartierului începe în anii 50. Până în 1984 Titan î i oglindea măre ia în apele lacului IOR. Sunt mai multe
legende despre Balta Albă, cartier mai mare care înglobează Titan i cea mai spectaculoasă este cea a
băl ii de var în care se aruncau cadavrele ciuma ilor. Balta de var are un corespondent în bal ile din fostele
fabrici de beton, locul actualului parc Alexandru Ioan Cuza (fost IOR)44.
Centrul cartierului Titan este sta ia de metrou 45 , considerată de mul i cea mai frumoasă din
Bucure ti i a fost folosită drept platou de filmare de mai multe forma ii de muzică prin anii 90. La
suprafa ă, centrul comercial Titan, reînoit în Mall Titan adună oameni din tot cartierul. Limitele
cartierului sunt greu de precizat, sunt informale i diferă în percep ia oamenilor în func ie de zona din
cartier în care locuie te, de experien e personale. Astfel cel mai sigură afirma ie ar fi că Titanul este
cartierul care înconjoară parcul Alexandru Ioan Cuza cu extindere variabilă. Ansamblul comercial
Auchan – Iris Mall a început să fie frecventat de locuitorii din Titan, astfel încât a devenit parte din
cartier. Persoanele intervievate au admis că înainte de construc ia centrului comercial nu frecventau zona
i deci aceasta a devenit o zonă de adop ie.
Referitor la percep ia asupra compozi iei sociale, persoanele intervievate, dar i participan ii la
consultări, cred, în majoritate că există două tipologii, în func ie de pregătire profesională: persoane cu
studii de bază care au venit în cartier să muncească la fabricile de pe platforma industrială FaurRepublică sau Policolor. Ace tia locuiesc mai degrabă la marginea cartierului, în zone cu blocuri de genul
˝cutie de chibrituri˝. Iar în zonele centrale ale cartierului, locuiesc oameni cu un nivel de educa ie i
instruc ie mai ridicat. Dar, ˝în general, Titanul este un cartier middle class,ăchiarădac ănuăaăfostămereu.

44

Poza parc IOR
Poza statie de metrou
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mul iăoameniăb trâniădeălaămineădin bloc s-auămutatămaiăspreăperiferie,ăînăapartamenteămaiămiciă iămaiă
ieftine. Aici s-auămutatăoameniăcareăî iăpermit,ătineriăcorporati ti˝.
Cartierul Titan, cu o arhitectură comună celorlalte cartiere din Bucure ti este diferit fa ă de altele
prin locuri i istorii comune, la nivel micro. Pove ti care sunt cunoscute numai în cartier. Există câteva
mari foste interprinderi i uzine care au marcat istoria Titanului care îl pun pe harta Bucure tiului: IOR –
Întreprinderea Optică România, Uzinele FAUR i platforma Policolor. Parcul Alexandrul Ioan Cuza sau
IOR – cum este numit în practică de toată lumea, este i el cunoscut în afară cartierului. La fel i sta ia de
Metrou Titan, care are o arhitectură deosebită. În rest, poten ialul identitar al cartierului, în viziunea
persoanelor consultate îl constituie identificarea i exploatarea legendelor locale, istorisirile celor mici,
locuri emblematice. Scopul este în primul rând construirea unui identită i comune a cartierului, a
oamenilor în interiorul cartierului, i abia apoi un marketing către alte cartiere sau al e persoane interesate
de cartier.
Spa iile emblematice men ionate, purtătoare de legende i dimensiuni imaginare sunt: complexele
alimentare dintre blocuri – multe ansambluri au foste complexuri, care sunt acum închiriate magazinelor
Mega Image, în mod special. Ele se pot transforma în mici clustere sociale, la nivel foarte mic, care pot
răspunde nevoilor oamenilor din blocurile vecine. De asemenea sunt multe spa ii care ar putea suferi
asemenea reconversii, de la foste fabrici sau Uzine – FAUR, până la fostele complexuri sau spa iile dintre
blocuri:
“teatrulădeăvar ă din parcul Titanii, Gr dina deăvar ădin trandul Cara, cinematograful Gloria,
complexulăRuc r,ăpiataățini ă(undeăexist ăoăcomunitateădeăpensionariăcareăjoac ăsah iătable),
bibliotecaă deă laă Dristor,ă complexulă Alba,ă piataă țateiă Ambrozieă iă piataă Nicolaieă Grigoirescu,ă
fosta betoniera de pe strada Liviu Rebreanu,ăpoliclinicaăTitan,ăzonaăstr ziiăPo ta ului,ăoăzon ădeă
care rau-famat ăcuălocuitoriăromi,ăcinematografulăGloria.”ă

Activităti i nevoi culturale în cartierul Titan
În cartier nu există o practică constantă a cetă enilor de a participa la activită i culturale. Motivele
sunt mai multe: lipsa timpului liber, lipsa de infrastructură sau de proximitate a spa iilor în care se pot
desfă ura, neîn elegerea rolului acestor activită i în comunitate care nu mai răspund unor nevoi. Oamenii
nu le găsesc interesante sau utile. Cu excep ia parcului Alexandru Ioan Cuza, nu există oportunită i de
petrecere a timpului liber în scopuri culturale.
Centru Cultural Casa Artelor, nu este atractiv pentru cetă eni, din cauza pozi iei în cadrul
cartierului i din cauza ofertei culturale pe care o propune. În parc se mai organizează un festival de film,
la care, o parte din cei consulta i participă anual, fiind proiectate filme europene/de artă din când în când.
Mai există diverse târguri tot în parc, dar sunt mai mult cu ˝atmosferă de bâlci˝. Nevoile culturale însă
sunt majore i diverse. Majoritatea participan ilor sunt persoane implicate în via a socială a cartierului i
nu numai (membri ai grupurilor de ini iativă Prietenii parcului IOR, Cetă ean sector 3, Cruciada
Locatarilor, Iubim Sector 3, Plantelor 47 – spa iu cultural neconven ional din afară cartierului), au
identificat inclusiv nevoi la care să răspundă anumite activită i culturale, au creionat i ni te idei despre
managamentul unui asemenea program:
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“creareaăunuiăsistemădeăgranturi,ălaănivelădeăcartierăsauăsector,ăcareăs ăîncurajezeăarti tiiălocaliă
s ă creezeă opereă cuă tematiciă inspirateă din cartieră dar,ă deă asemenea,ă s ă încurajezeă iă expunereaă
operelor tot în cartier. Granturile ar trebui acordate în urma concursurilor de proiecte, de un
juriu independent, cu membri tineri din domeniulă artelor,ă iară birocratiaă redus ă laă minim.ă S ă
poat ă aplicaă Asocia ii,ă grupuriă informaleă sauă indivizi.ă Strategiaă ară trebuiă s ă stimulezeă atâtă
intepret riă aleă aspecteloră contemporane,ă cotidiene,ă dară maiă alesă s ă stimulezeă creativitateaă înă
criticaăsocial . art trebuieăs ăvin ăatâtăînăîntâmpinareaănevoilorăoamenilor,ăcât iăs ăpropun ă
criticiăparadigmei,ăst riiălucrurilor,ăretetelorăexistente.ă“

Se mai observă că cei tineri doresc să se implice mai mult în via a social-culturală a cartierului,
decât cei în vârstă. De asemenea, legat de activită i culturale, func ionează cel pu in două modele, ce in,
de vârstă, de instruire i exerci iu civic. Astfel, cei mai tineri i implica i î i doresc să participe i să
creeze evenimente în cartier, să fie consulta i i să- i aducă contribu ia, pe când cei mai în vârstră i
respectiv mai pu in activi, vor să li se organizeze evenimente de autorită i, la care ei să participe.
Important de men ionat că, la fel, cei mai în vârstă sunt mai conven ionali i propun construc ii de teatre,
săli de spectacole, bazine olimpice, etc, pe când cei mai tineri găsesc solu ii creative, care să nu genereze
costuri foarte mari, mobile i adaptabile.
Grupate, activită ile dezirabile ale cetă enilor consulta i sunt:
Outdoor









activită i sportive în parcuri.
Teatru/performance de stradă, spa ii expozi ionale, festivaluri de film în aer liber,
zilele cartierului/ festivalul cartierului cu arti ti locali, tabere de sculptură, jocuri de pe vremuri în
parcuri, etc.
Există o comunitate de Bike Polo46 în zona Barajul Dunării care a reu it, într-un timp foarte scurt
să î i formeze o echipă competi ivă i chiar să organizeze în România primul campionat
interNa ional. Din păcate nu au unde să se antreneze i nici un fel de sprijÎn de la vreo institu ie.
De asemenea, în activită iile outdoor sunt incluse i spa iile periculoase cu consum de droguri,
unde, prin diverse activită i să se poată lucra cu dependen ii de narcotice i cu copiii, în scopuri
de preven ie.
Într-o zonă asemănătoare, rău famată, există o comunitate care de ine un spa iu – Grădina din
Gura Siriului47, unde se desfă oară activită i comunitare. Mai sunt men ionate tururi tematice ale
cartierului, muzee mici în aer liber, graffitty i expozi ii pe gardurile zonelor aflate în cosntruc ii.

Indoor


Activită i culturale care necesită o infrastructură de interior sunt: teatru, concerte, spectacole în
general.

46

sport similar Polo-ului ălare, dar î are parti ipa ții joa ă pe i i letă
http://gradinadingurasiriului.blogspot.ro/

47
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Activită i educa ionale pentru copii, extra colare.
coli de artă, cursuri de abilită i i creativitate i activită i pentru seniori.
Muzeul viu al cartierului, prin deschiderea unor apartemente locuite către public.
Efectiv, un program de stimulare financiară a proprietarilor care încă de in apartamente care
păstrează o anumită coloratură locală sau de epocă, pentru a permite accesul publicului o zi sau
mai multe pe săptămână.
De asemenea, cetă enii consulta i simt nevoia unor spa ii comunitare, deschise tuturor celor care
vor să se întâlnească, să desfă oare activită i indiferent de natura lor, să găzduiască alte activită i
din cartiere vecine.

Resurse locale
Resursele locale pot fi împăr ine în materiale i imateriale.
La resurse imateriale avem numeroase comunită i online, ONG-uri i grupuri de ini iativă
(Prietenii Parcului IOR, Cetă ean Sector 3, Cruciada Locatarilor, Iubim Sector 3) comunitatea online
Parcul IOR cu peste 12.000 de membri, comunitatea de Bike Polo, arti tii locali identificati: Cristi Puiu,
regizor, artăn, muzician Timpuri Noi, Alex Dima, Pro TV, Maria Balaba , muzician i realizator Radio
Romania Cultural, Mihai Balaba , muzician, Puya, muzician, Gheorghe Ionescu, sculptor, etc. De altfel,
în trailerul documentarului Balta Albă – produs de Veioze Arte48 se afirmă că Balta albă e cartierul cu cei
mai mul i arti ti din România ˝singurul cartier din Romănia cu un numar mare de arti ti i forma ii care au
schimbat muzica românească.˝ - voce documentar Balta Albă. Cluburile sau grupurile elevilor din
Colegiul Na ional Dante Aligheri, care fac teatru sau dans pot fi o resursă culturală a cartierului.
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Cruciada Locatarilor este un grup de ini iativă, al locatarilor din B-dul Nicolae Grigorescu nr.
18 care luptă pentru a salva 8.000 mp de spa iu verde i parcări din fa a blocului lor. Între timp ei
organizează periodic i plimbări la pas prin cartier cu consilieri locali i deputa i pentru a discuta
despre problemele comunită ii.
http://www.ce-re.ro/campanii-finalizate0
Prietenii Parcului IOR este o comunitate de tineri i familii care trăiesc în jurul parcului IOR.
Ac iunile lor, în mare parte ac iuni civice, sunt legate în mod special de protec ia parcului i a
spa iului verde. În ultimul timp, Prietenii Parcului IOR s-au implicat i în rezolvarea altor
probleme edilitare sau de transparen ă din partea primăriei sectorului 3. Cea mai importantă
campanie a grupului a fost îndreptată împotriva construirii unui teatru în parculu IOR, campanie
câ tigată! Grupul are sus inere foarte mare, atât în cartier, cât i în mediul online – pagina de
Facebook are peste 11.000 de fani.
https://www.facebook.com/PrieteniiParculuiIor/?fref=ts
Grupul de ini iativă Cetă ean Sector 3 este un grup de oameni din sectorul 3, care i-a asumat un
rol de monitorizare a activită ilor Primăriei Sectorului 3. Militează pentru transparen ă în
cheltuirea banilor publici i mai ales pentru consultarea cetă enilor în prioritizarea investi iilor.
Au organizat numeroase proteste i happening-uri care ironizează amenajarile spa iului verde

https://vimeo.com/68820130
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făcute de Primărie. Cea mai mare ac iune a grupului este o campanie de strângere de semnături
pentru demiterea primarului din Sectorul 3. Ac iunea nu a avut succes.
https://www.facebook.com/groups/Cetă eanSector3/
Spa iile în care se pot desfă ura activită i culturale, sunt, de asemenea considerate resurse locale –
dar neexploatate. Aici intră o serie de locuri, de la nefolosite sau abandonate, până la prea pu in folosite
sau folosite neadecvat sau neinspirtat: Republică, Faur, fosta betonieră de pe strada Liviu Rebreanu, Pia a
Mini , complexul Alba, policlinica Titan, teatrul de vară din parcul Titanii, Grădina de vară din trandul
Cara, cinematograful Gloria, complexul Rucăr, pia a Mini , biblioteca de la Dristor, pia a Matei
Ambrozie i pia a Nicolaie Grigoirescu, etc. Aceste spa ii, uneori cu amenajări minime pot func iona ca
ni te clustere de coagulare a grupurilor de oameni din cartiere, atâta timp cât sunt deschise către
participarea publicului, sunt incluzive, i sunt adiministrate de oameni din cartiere. De asemenea s-au
identificat i colile care ar putea fi mai deschise către colaborarea cu alte entită i extra- colare. Spa iile
gazdă, care oferă oamenilor spectacole i activită i episodice, nu costruiesc eficient comunită i.
Precizări metodologice
Din cercetarea de teren, observa ii, interviuri i consultări se pot extrage următoarele:
Excluzând liceeni, persoanele care au participat la întâlniri sau interviuri sunt în majoritate
persoane cu un grad de instruire superior, peste medie i deci, există posibilitatea să nu fie tocmai
reprezentativi pentru compozi ia eterogenă a cartierului. În aceste condi ii este asumat faptul că poate se
neglijează unele aspecte. Liceul Dante Aligheri este totu i un liceu considerat foarte bun i deci, probabil
că adolescen ii nu sunt reprezentan i ai grupurilor vulnerabile sau altele. Deci, aceste opinii ale
persoanelor cu un grad de instruire mai mic sau ale grupurilor vulnerabile nu se regăsesc în mod special.
În consecin ă, trebuie citit cu pruden ă, pentru a nu crea împresia unui cartier de avangardă, cu locuitori
progresi ti i iubitori de artă experimentală, contemporană. Totu i, inând cont de observa ii i de
compozi ia socială sugerată de persoanele intervievate – cartierul a devenit scump pentru pensionari i
ace tia se mută către periferiile sale, iar în locul lor vin tineri care î i permit să cumpere apartamente mai
mari i mai scumpe - putem afirma că, probabil, această categorie de˝tineri corporati ti˝, sunt clasă de
mijloc cu un nivel de instruc ie mai ridicat, care se indentifică cu cei care au participat la consultări.
Se observă că rolul i percep ia artei trebuie redefinit. Personele consultate consideră că artă
trebuie să răspundă unor nevoi, să oglindească societatea cu problemele ei i să aibă un rol constant
contestatar al paradigmei i normei sociale.
În concluzie, în cartierul Titan se pot identifica grupuri sau persoane care pot coagula în jurul lor
comunită i diverse, există resurse i disponibilitate. Există încă o mândrie locală, foarte slab articulată i
deloc exploatată. Există voci critice care pot devoala abuzuri administrative. Este rândul institu iilor de a
se deschide cetă eni, de a invita oamenii să participe, de a-i lăsa i stimula să creeze i de a creea un
mecanism intitu ional i financiar pentru o mai bună participare publică.
În cartierul Titan au avut loc patru consultări cu un total de 48 de persoane. După vârste,
majoritatea participan ilor au fost adolescen i(datorită celei mai numeroase consultări de la Colegiu
Na ional Dante Aligheri) dar, per total au fost reprezentate toate categoriile de vârste (adolescen i –
pesionari). Numărul de participan i a fost de aproximativ 6 persoane la trei dintre întâlniri, iar la Colegiu
Na ional Dante Aligheri, a participat o clasă întreagă de aproximativ 30 de elevi. Consultările grupurilor
mici au fost mai productive i cu un grad de concrete e mai ridicat. Au avut durate între o oră i jumătate
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i trei ore jumătate. Metodele folosite au avut o interven ie minima în con inutul discu iilor, evitând pe cât
posibil contaminarea discu iilor cu idei străine grupului i au avut următoarele direc ii:
1. Identificare de aglomerări urbane, locuri preferate, locuri existente de cultură i spa ii care pot fi
convertite. Spa ii industriale sau abandonate care pot fi adaptate i reutilizate în scopuri culturale/
comunitare.
2. Activită i culturale. Acest modul a urmărit o contabilizare a activită ilor culturale i comunitare i
o serie de propuneri de activită i cultural-comunitare.
3. Identitate de cartier i branding local. Sesiune de identificare a locurilor emblematice, legendelor
locale sau resurselor imateriale care pot constitui elemente de branding local. Tot la acest modul
s-a încercat i contabilizarea vedetelor sau personalită ilor locale.
4. Muzeul de cartier – o metodă aplicată cu scopul de a identifica obiecte sau activită i de care
oamenii sunt ata a i i care au o anumită relevan ă locală.
Metodele au fuc ionat cu succes, mai ales la publicul tânăr. Pensionarilor le-a lipsit o structură mai strictă
i nu au fost foarte creativi.
Locurile de întâlnire au fost, pe cât posibil, spa ii neconven ionale, destinate evenimentelor
culturale independente sau localuri. Astfel două întâlniri au avut loc la localul ˝Il Giardino˝ unde am fost
întâmpinat cu multă deschidere de patronul barului. O întâlnire la Colegiu Na ional Dante Aligheri i o
întâlnire în afară cartierului, la ˝Plantelor 47˝ spa iu cultural neconven ional, de inut de un grup din care
face parte i un rezident al carierului Titan.

Bibliografie
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Recomandări

Valoarea culturală a cartierelor este slab recunoscută şi insuficient susţinută. Este important să
lucrăm împreună şi să valorificăm toate resursele disponibile: date, politici culturale, comunitatea, energia
civică şi creativitatea pentru a avea parte de cartiere sustenabile.
Cultura ca pilon al dezvoltării urbane poate fi un important instrument al schimbării sociale. Dar
pentru aceasta este nevoie de o viziune culturală integrată, care să pornească de la ideile cetăţenilor –
oraşul tău, viziunea ta, planul tău. În continuare propunem un set de recomandări care pot duce la
revitalizarea culturală i civică a cartierelor bucureştene.


Infiintarea unui departament care să activeze viaţa culturală a cartierelor:







să promoveze caracteristicile culturale specifice fiecărui cartier;
să dezvolte proiecte şi programe cu comunitatea locală;
promovarea elementelor identitare, a vieţii de zi cu zi din cartier,
exprimarea mândriei locale (ex. Cartier Tei – Cultura Tei; cartier Floreasca – Activarea
Uzinelor Ford; cartier Cotroceni – arhitectura neo-romaneasca, artdeco, cubist;)
sus inerea i promovarea traseelor turistice;
crearea legăturilor dintre cartiere şi centru;



Dezvoltarea unor centre comunitare şi culturale în parteneriat cu grupurile de ini iativă civice şi
cu autorităţile locale:
 pentru consolidarea grupurilor;
 pentru dezvoltarea agendei civice şi culturale;
 pentru încheierea de parteneriate cu diverşi actori care activează în cartier;
 pentru desfă urarea unor activităţi precum: ateliere, expozi ii, proiec ii de film, cursuri,
discuţii grup, prezentări, activităţi sportive, etc);
 Pentru dezvoltarea legăturilor şi a schimburilor între cartiere;



Îmtărirea rolului pe care îl au cetăţenii în planificarea culturală – implicarea activă a acestora în
proces. (în general numărul celor care participă direct la crearea de activităţi culturale este mai
mic decât numărul celor care consumă activităţi culturale)
 Initiarea unor procese consultative periodice „cartierul tău, viziunea ta, planul tău”



Eficientizarea procesului de acordare a autoriza iilor pentru desfăşurarea evenimentelor
comunitare i culturale în spa iul public (Ex.: desfăşurarea evenimentului Ziua Cartierului,
eveniment ini iat de grupuri informale de cetă eni)
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Implementare strategii de finan are corespunzătoare pentru grupuri civice i cetăţeni :






Capacitatea cetă enilor i grupurilor în vederea implementării cu succes a proiectelor
comunitare şi culturale ;
Redactarea unui ghid de finan are care să fie prietenos şi usor de înţeles
Existenţa unui ghid de aplicare, criterii de eligibilitate, suport pentru raportare;
Cre terea şi diversificarea surselor pentru suport material;
Oferirea de traininguri cetă enilor pentru strângere de fonduri



Arcub poate func iona ca un mediator între cetă eni, autorită i, sectorul privat i sectorul creativ :
 Intermedierea relatiilor dintre cetă eni i institu iile prezente în cartier ( coli, biblioteci, licee,
etc)
 Parteneriate cu business-uri locale în vederea sus inerii activită ilor culturale desfasurete de
cetă eni;
 Coordonarea cu factorii de decizie în vederea facilitarii accesului la spa iu public;
 Facilitarea unui parteneriat între operatori culturali i arti ti amatori;
 Crearea unei strategii care sa confere cadrul necesar pentru realizarea unui contract;



Facilitarea legăturilor dintre arti ti i reziden i pentru a selecta i implementa proiecte în spa iul
public.
 Ini ierea unui program care să plaseze arti ti în reziden ă la grupuri comunitare, coli sau
spitale din cartiere;
 Oferirea de noi perspective i resurse;
 Pregătirea arti tilor în lucrul cu comunitatea (dobândire skilluri de facilitator comunitar)



Animarea spa iului public:
Sus inerea unor programe interactive culturale i comunitare care sa stimuleze participarea
civică i care sa includa priorită ile cartierului i diverse practici culturale, sa crească accesul
la spa iile publice, să reducă barierele i birocratia care îl limitează;
 Consolidarea identită ii comunitare.
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