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CUVÂNT INTRODUCTIV
Spații Urbane în Acțiune reprezintă un proiect pilot derulat în trei 
cartiere bucureștene (Tineretului, Tei, Timpuri Noi), inițiat de o echipă 
interdisciplinară formată din arhitecți, urbaniști, antropologi sociali 
și traineri de educație urbană pentru copii și adolescenți. Proiectul își 
propune să acționeze pe mai multe planuri complementare: încercarea 
de a cunoaște și de a înțelege mai bine trei cartiere bucureștene, modul 
în care locuitorii se raportează la ele dar și dinamica spațiilor publice; 
încercarea de a activa diverse spații publice din aceste cartiere prin 
acțiuni de tip intervenții urbane și evenimente comunitare; demersul 
pedagogic de a dezvolta noi abilități și modalități de raportare la oraș, în 
rândul tinerilor, prin activități non-formale de educație urbană derulate 
în trei școli și două licee bucureștene.

O echipă de cercetători a pornit să investigheze cele trei cartiere din 
București. Au căutat să observe, să exploreze și să înţeleagă modul în 
care oamenii utilizează și se raportează la spaţiul public. Au vrut să afle 
cum își petrec cetăţenii timpul liber în cartier, ce amintiri și povești au 
despre cartierele lor, ce i-ar determina să interacţioneze mai mult în 
spaţiul public, ce activităţi i-ar interesa să se desfășoare în vecinătatea 
locuinţei lor. Fără să se limiteze la acestea, cercetătorii au fost interesaţi 
să studieze și problemele cu care cetăţenii se confruntă în aceste cartiere 
(ex.: neamenajarea spaţiilor verzi, lipsa locurilor de parcare, iluminatul 
public, lipsa siguranţei cetăţeanului, gunoiul de pe stradă sau din spatele 
blocului, etc). Scopul acestui studiu experimental a fost unul pragmatic: 
crearea unor pârghii necesare pentru activarea spaţiilor publice din 
cele trei cartiere și adunarea unei baze de date urbane legate de cele trei 
cartiere. 

Prin activarea spaţiului public înţelegem dezvoltarea interacţiunii sociale 
pozitive și a sentimentului de bună vecinătate. Rezultatele preliminare 
ale cercetării confirmă existenţa unui număr mare de probleme în 
spaţiul public dar și un interes crescut al cetăţenilor pentru a le rezolva. 



Prin folosirea mai multor metode, (observaţie, interviu/discuţii 
informale, chestionar, fotografie, hartă mentală, organizarea de mese 
rotunde cu cetăţenii din cartiere în cadrul evenimentelor Acumulatorului 
Urban Mobil) echipa a desfășurat cercetarea în perioada iulie-septembrie 
2014, perioadă dedicată lucrului pe teren.

Proiectul este coordonat de Asociația Komunitas, în parteneriat cu 
Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Asociaţia 
tranzit.ro, Asociația ArtWe și susținut de grupul de arhitecți 
studioBASAR.
 
Cercetarea urbană a fost coordonată de antropologul Vlad Cătună, care 
a condus o echipă formată din studenții:
- Andrei Alb, Ramona Beian, Andreea Ivaşcu, Andrada Ionescu, Ioana 
Petrache, Andrei Pop (colaboratori) 
- Alexandra Ciocănel, Ana Maria Despoiu, Mihai Mădălina, Maria 
Stanciuc, Monica Ştefan, Cătălina Soloveanu (voluntari)

Contribuții la raportul de cercetare: Alex Axinte, Cristi Borcan 
(studioBASAR), Miruna Tîrcă (Asociația Komunitas)

Acumulatorul Urban Mobil (AcUM) a fost construit și gestionat de o 
echipă formată din:
Alex Axinte, Cristi Borcan, Diana Buţa, George Cocai, Andrei Drâmbă, 
Cristian Drâmbă, Beatrice Duiculescu, Ivona Dumitrache, Tudor Elian, 
Cosmin Gruian, Adela Iacoban, Magda Juravlea, Sabina Lefter, Oana-
Luiza Mihai, Silviu Marcu, George Marinescu, Maria Daria Oancea, 
Daniela Pălimariu, Roxana Popescu, Viorel Cosmin Popescu, Diana 
Cristina Postolache, Iulia Radion, Ioana Săraru, Cristi Stoian, Cristina 
Tamaș, Mihai Timcea, Miruna Tîrcă, Ana Maria Ţoni, Alin Voitescu. 

Detalii despre proiect:    www.spatii-urbane.ro
Facebook:                         www.facebook.com/spatiiurbaneinactiune
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INTRODUCERE

DESPRE ASOCIAŢIA KOMUNITAS
 
Asociaţia Komunitas este un  laborator interdisciplinar socio-antropologic și 
educațional, înființat în anul 2006, un spațiu în care se experimentează mult și se 
pun bazele unor modalități noi de educație non-formală pentru tineret, cercetare 
urbană, dezvoltare comunitară și activare a spațiilor publice. În munca noastră, 
ne ocupăm cu următoarele demersuri:

•	 Oferim oportunități de învățare participativă și alternativă pentru 
tineri, prin organizarea de cursuri non-formale,   prin conceperea și 
implementarea în școli și licee a unor metode inovatoare de educație și 
prin construirea unor contexte adecvate de învățare;

•	 Dezvoltăm şi implementăm în școli și licee metode alternative de 
educație;

•	 Activăm spaţiile publice urbane prin diverse intervenții urbane 
sau evenimente socio-culturale gratuite;

•	 Realizăm studii și cercetări pe tematici urbane; investigăm și 
observăm spațiile urbane; 

•	 Dezbatem, ne informăm, promovăm idei și principii sociale în 
care credem: comunicare interculturală, antidiscriminare, promovarea 
unei atitudini participative în rândul tinerilor, promovarea diversității 
socio-culturale ca o resursă majoră în combaterea stereotipurilor. 

PROIECTUL “SPAŢII URBANE ÎN ACŢIUNE”
Orașele din România, în special București, au multiple probleme urbane și o 
calitate foarte scăzută a spațiilor urbane. Cei mai mulți dintre locuitori manifestă 
o lipsă de responsabilitate față de propriul oraș și nu îl percep ca aparținând lor. 
Ei nu participă la luarea deciziilor de planificare urbană și totodată manifestă 
un grad scăzut al interesului pentru participarea și dezvoltarea comunitară sau 
pentru administrarea colectivă a unor resurse comune. Pasivitatea civică se 
regăsește atât în interiorul comunității adulte, cât și în rândul tinerilor (elevi, 
liceeni și studenți). Există o comunicare redusă între administrațiile locale și 
cetățeni, foarte puține activități comunitare care să coaguleze rezidenții dintr-o 
zonă urbană. De asemenea, vorbim de  lipsa unor procedee reale de consultare 
publică cetățenească și implicare a cetățenilor în probleme de interes urban, la 
care se adaugă lipsa de implicare a tinerilor și dezinteresul lor față de oraș, deși ei 
sunt principalii beneficiari ai spațiilor urbane și ai orașelor de mâine. 
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SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Spațiile publice nu sunt valorizate, iar în general, negocierea lor tinde să fie în 
favoarea intereselor private, mai degrabă decât a celor colective. În Bucureşti, dar 
şi în majoritatea centrelor urbane din ţară, nivelul de utilizare activă a spațiilor 
urbane și de participare comunitară rămâne unul foarte scăzut, în timp ce 
transparenţa decizională a administraţiilor centrale lasă de dorit, iar proiectanţii 
(arhitecţi, urbanişti, constructori etc) sunt obişnuiţi să abordeze oraşul ca un 
obiect de lucru, şi nu ca o materie vie, rezultat al acţiunii şi interacţiunii umane, 
uitând faptul că un spațiu urban nu este pur și simplu un obiect, ci și o sumă 
de relații sociale și de parteneriate. Una din principalele probleme ale orașului 
București rămâne legată de comunicare: practic, nu există un dialog între diverșii 
actori urbani (administraţiile locale, cetăţeni, proiectanţi, instituţii educaţionale, 
ONG-uri etc.) iar calitatea vieţii urbane pentru majoritatea locuitorilor rămâne 
una scăzută.

În acest context, Asociația Komunitas a inițiat proiectul “Spaţii urbane în acţiune”, 
proiect care se derulează pe o perioadă de 18 luni în 3 cartiere bucureștene: 
Tineretului, Tei și Timpuri Noi. Inițiativa propune soluții de abordare a realităților 
menționate mai sus într-o manieră integrată și interdisciplinară, lucrând pe mai 
multe planuri complementare, care vizează următoarele tipuri de activități:

•	 cercetare urbană antropologică derulată în cele 3 cartiere - pentru  
studierea spațiului public și pentru înţegelerea modului în care cetățenii 
îl utilizează;  

•	 activități de educație civică și pedagogie urbană derulate în școli 
și licee din cele 3 cartiere - pentru formarea unui număr de 75 de elevi 
ca cetățeni activi și responsabili, conștienți de mecanismele socio-
economice  care modelează mediul urban; 

•	 activități de animare și activare a spațiilor urbane derulate în cele 
3 cartiere - pentru susținerea interacțiunii dintre cetățeni în spațiul 
public;  

•	 evenimente comunitare derulate în cele 3 cartiere - menite să aducă 
rezidenții laolaltă și să contribuie la coagularea comunităților.  
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INTRODUCERE
ARGUMENT – DE CE O CERCETARE SOCIO-ANTROPOLOGICĂ    
ÎNTR-UN ASTFEL DE PROIECT?
Stimularea cetățeniei active și dezvoltarea comunităților prin activarea spațiilor 
urbane se pot realiza într-un mod eficient și profund în măsura în care procesul 
de implementare pornește din interiorul comunității, ”de la firul ierbii ” și în 
măsura în care membrii comunității sunt implicați. Un proverb chinezesc afirmă 
următoarele: ”Spune-mi și o să uit. Arată-mi și o să țin minte. Implică-mă și o să 
înțeleg.”

Succesul unui astfel de demers nu poate fi atins dacă echipa ignoră realitățile 
sociale și culturale ale cartierului sau dacă se raportează doar la dimensiunea fizică 
a spațiului vizat. Soluțiile “de birou” aplicate în contextul real au, în opinia noastră, 
viață scurtă, iar de cele mai multe ori impactul este redus. Proiectele/ideile prind 
rădăcini și se dezvoltă armonios atunci când se stabilește legătura cu membrii 
comunității, când se caută o înțelegere a dimensiunilor care caracterizează un 
cartier (interacțiunile din interior, identitatea, caracteristicile fizice specifice, 
istoricul cultural), dar mai ales atunci când componente ale proiectului vizează 
implicarea cetățenilor.

Nu ne-am putea imagina realizarea unor intervenții urbane, cu scopul de a 
îmbunătăți spațiile publice, în cartierele vizate de proiect, fără a cunoaște spațiile 
publice din zonă, fără a înțelege modul în care oamenii interacționează cu ele sau 
fără a ști ce își doresc cetățenii de la spațiul lor. Ce i-ar determina pe oameni să își 
petreacă mai mult timp afară, în spațiul public?  

Nu ne-am putea gândi la organizarea unor festivaluri urbane, cu scopul de a 
anima spațiile publice în cartierele menționate mai sus, fără a înțelege modul în 
care oamenii își petrec timpul liber sau fără a înțelege în ce activități recreative 
s-ar implica. Ce tipuri de evenimente ar putea reprezenta interes pentru locuitorii 
din cartierele vizate?

Ideea de cercetare urbană s-a creionat în contextul prezentat mai sus. Am 
considerat această etapă utilă și necesară, pentru că ea pune în lumină modul în 
care cetățenii știu și vor să interacționeze cu spațiul public și pentru că cercetarea 
poate revela anumite informații care se pot dovedi resurse prețioase – de exemplu, 
cum înțeleg cetățenii spațiul public, cum îl folosesc, cum îl percep, cum și l-ar 
dori. Cercetarea propusă în cadrul proiectului acționează ca piesele unui puzzle ce 
încearcă să reconstruiască istoria urbană a cartierelor, istoria unui mod de viață, 
particularitățile sferei publice locale. În plus, abordarea antropologică este deseori 
folosită în planificarea urbană (sau cel puțin așa ar trebui să fie) pentru că ajută 
la o înțelegere aprofundată a mediului contruit și pentru că facilitează bunele 
practici din domeniul arhitecturii, urbanismului și geografiei urbane.



INSTRUMENTE 
ŞI METODE 
UTILIZATE 
ÎN TIMPUL 

CERCETĂRII 
URBANE  
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INSTRUMENTE ŞI METODE UTILIZATE ÎN TIMPUL CERCETĂRII URBANE  

1.1  METODOLOGIE
Cercetarea desfășurată în cadrul proiectului “Spații urbane în acțiune” a avut ca 
scop înțelegerea modului în care cetățenii utilizează și se raportează la spațiul 
public, iar obiectivele specifice urmărite au fost:  

•	 investigarea stării spațiilor publice și a practicilor de utilizare a 
acestora; 

•	 determinarea modului în care cetăţenii își petrec timpul liber în 
cartier;

•	 identificarea elementelor de istorie urbană; 

•	 investigarea problemelor din cartier și relaţia pe care cetăţenii o 
au cu autorităţile locale;

•	 cartografierea cartierului (limite geografice, resurse, elemente 
reprezentative)

Cercetarea s-a desfășurat în perioada mai - octombrie 2014 în cartierele Tei, 
Timpuri Noi și Tineretului. În perioada respectivă, o echipă de 13 studenți de la 
Facultatea de Sociologie (Universitatea București) și S.N.S.P.A. a luat la pas cele 3 
cartiere și a realizat: 60 de interviuri; 100 hărți mentale; 200 de fotografii. În acest 
demers, echipa de studenți a completat și 52 fișe de observație și a aplicat 350 de 
chestionare care au vizat  obiectivele studiului. Adițional, studenții au format o 
bază de date conținând contactele a 300 de cetățeni. Baza de date va fi folosită 
pentru a informa locuitorii cartierelor despre viitoarele evenimente organizate de 
asociație, fig. 1. 

Fig. 1 - Colectivul de cercetare (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Utilizarea mai multor instrumente de cercetare, a cercetării cantitative și a hărților 
mentale a avut la bază ideea că  realitatea cartierelor este una complexă, ce impune 
o abordare cuprinzătoare, care să urmărească localul, specificul, singularul și să 
încerce să surprindă toate dimensiunile care configurează modul în care oamenii 
produc și reproduc spațiul, modul în care oamenii interacționează între ei.  

La începutul cercetării am folosit ca metodă de lucru observația pentru a ne 
familiariza cu caracteristicile fizice și sociale ale spațiului public din cele 3 cartiere. 
Nu ne-am rezumat doar la analiza fizică a spațiului, la descrieri ale diferitelor 
elemente care formează țesutul urban al cartierului (intersecții, tipuri de locuință, 
spațiile comerciale, mobilierul urban, iluminatul public, traficul din cartier etc), 
ci am fost atenți și la oameni și la modul în care aceștia interacționează  între ei și 
cu spațiul public din cartier. Metoda observației s-a extins la discuții informale 
cu locuitorii din cartier, uneori cercetătorii chiar implicându-se în activitățile 
oamenilor (de ex.: unul dintre cercetători a ajutat un pescar din Timpuri Noi 
să prindă pește). Observația a fost extrem de necesară pentru identificarea și 
stabilirea unor relații, care ulterior au fost utile pentru atingerea obiectivelor 
cercetării. De asemenea, contactul și familiarizarea cu caracteristicile sociale și 
fizice ale cartierului prin observație au ajutat cercetătorii să își formuleze noi 
întrebări privind obiectivele cercetării. (fig. 2, fig. 3)

Fig. 2 - Fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare Fig. 3 - Fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare
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INSTRUMENTE ŞI METODE UTILIZATE ÎN TIMPUL CERCETĂRII URBANE  

Întrebările rezultate în urma etapei de observație au fost adresate în timpul 
interviurilor realizate cu locuitorii cartierelor, alături de cele din ghidul de 
interviu. În cadrul ghidului de interviu am urmărit trei teme principale: 

1. Probleme și resurse din cartier(avantaje/dezavantaje)

2. Timp liber 

3. Elemente de istorie urbană. 

Deși am putut identifica, prin intermediul observației, o serie dintre problemele 
cu care oamenii se confruntă în spațiul public (din punctul nostru de vedere), 
prin intermediul interviului am aflat informații mult mai precise, referitoare la 
problemele cu care se confruntă oamenii în spațiul public, identificate și spuse 
chiar de ei. Tot prin intermediul interviului, am identificat o serie de povești 
personale, care vor fi prezentate în capitolele următoare.

Mai mult decât atât, am vrut să vedem cum oamenii din cartier percep mental 
spațiul în care își petrec bună parte din viață. Pentru aceasta, am folosit ca 
instrument de cercetare hărțile mentale. “O hartă mentală reprezintă geografia 
percepției, a imaginilor mentale pe care le formăm despre locuri, care sunt în mod 
inevitabil modelate de un flux de informații selectiv”(Gould și White, 1974). Practic, 
cetățenii au fost rugați să deseneze și să schițeze: granițele cartierului, punctele 
de acces în cartier, elementele reprezentative ale cartierului, principalele străzi/
bulevarde din cartier, spațiile verzi, zona de case, zona de blocuri. Am întâmpinat 
dificultăți în aplicarea acestui instrument, întrucât oamenii s-au arătat destul de 
reticenți la ideea de a desena: ”Nu știu, nu mă pricep”, “Cum să desenez cartierul?”. 
Am reușit totuși să obținem un set de reprezentări care ne ajută să înțelegem care 
sunt limitele și punctele de reper în cartierele studiate. (fig. 4)

Cu scopul de a acoperi și dimensiunea cantitativă a cercetării, am utilizat 350 
de chestionare care au avut ca scop să aflăm cât de mulțumiți sunt oamenii de 
cartierul în care locuiesc (măsurarea atașamentului), cât de mulțumiți sunt de 
activitatea primăriei de sector (relația cetățenilor cu autoritățile locale). În plus, 
am vrut să validăm o bună parte din informațiile obținute prin intermediul 
interviurilor și al următoarelor întrebări: 

•	 cum își petrec timpul liber în cartier? 

•	 ce i-ar determina să își petreacă mai mult timp afară? 

•	 care sunt principalele 3 probleme cu care se confruntă în cartier?
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SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Fig. 4 - Hartă mentală (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)



15

INSTRUMENTE ŞI METODE UTILIZATE ÎN TIMPUL CERCETĂRII URBANE  

Adițional, am folosit ca instrument de cercetare fotografia. Ochiul critic al 
camerei este un instrument esențial în culegerea de informații precise. Se 
presupune că cei care trăiesc în modernitate sunt “slabi observatori ai realității 
cotidiene” (Colliers, 1986). Observațiile făcute pot fi periferice și de multe ori 
proiectate distorsionat pe baza experiențelor avute anterior. Echipa de cercetare a 
încercat să vizualizeze cartierul  prin lentila camerei de fotografiat, surprinzând 
detalii importante. Camera de fotografiat este o altă “extensie instrumentală” a 
simțurilor noastre” (Collier, 1986), una care poate înregistra la un nivel scăzut de 
abstracție. Fotografiile realizate în timpul cercetării se regăsesc în diferite capitole 
din prezentul raport.

În ceea ce privește populația investigată, nu am urmărit un profil anume. Am 
vorbit cu oameni de toate vârstele, având preocupări diverse. Am interacționat 
cu oameni care s-au arătat deschiși să ne asculte vorbind despre proiect și care au 
fost dispuși să răspundă la întrebările cercetătorilor. Am intervievat și chestionat 
mai ales oamenii care au participat la evenimentele Acumulatorului Urba Mobil 
(AcUM) și Ziua Cartierului.   

În detaliile despre proiect, în definirea obiectivelor și a metodologiei de lucru am 
adus în discuție deseori noțiunea de spațiu public. Considerăm necesare câteva 
precizări legate de conceptul de spațiu public și cum ne-am raportat la el. 

Spațiul public reprezintă o componentă critică a mediului urban. Spațiul public 
este definit ca spațiu deschis, accesibil publicului larg și înglobează atât formele 
naturale, cât și cele construite (Katrina J., 2012). Spațiile publice sunt peste tot 
în jurul nostru. Le întâlnim în fiecare zi atunci când ne desfășurăm activitățile 
cotidiene. Folosim drumurile publice și trotuarele pentru a merge la muncă și la 
școală. În drum spre casă, ne oprim la magazin să cumpărăm mâncare. În timpul 
zilei, mergem în parcurile sau grădinile din jurul blocului pentru relaxare. În cea 
mai mare parte a vieții noastre depindem de spațiul public. 

Deși folosim spațiile publice tot timpul, fără să ne gândim prea mult la ele, acestea 
se dovedesc a fi foarte complexe, ca formă (spații nedefinite/abandonate,spații 
naturale, spații civice,spații de tranzit,spații publice cu facilități sportive și zone 
de joacă pentru copii) dar și din prisma oportunităților pe care le oferă oamenilor: 
posibilitatea de interacționa cu ceilalți,posibilitatea de a protesta și de a contesta 
autoritățile, posibilitatea de auto-exprimare (fig. 5, fig. 6, fig. 7). În capitolele ce 
urmează, vom prezenta legăturile puternice care există între locuitori ai cartierelor 
si spaţiile publice care încorporează spaţiul privat al acestora.
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Fig. 7 - Activitate strada Siminocului (fotografie colectată în 
cadrul etapei de cercetare)

Fig. 6 - Spaţii publice (fotografie colectată în cadrul etapei 
de cercetare)

Fig. 5 - Fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare
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1.2  COMPONENTE ALE ETAPEI DE CERCETARE
Etapa de cercetare a conţinut trei componente principale:

a) Aplicarea metodelor clasice de cercetare socio-antropologică 
(realizarea de interviuri, hărţi mentale și chestionare), pe care am 
detaliat-o în paragrafele de mai sus;

b) Amplasarea unei structuri numite ”Acumulator Urban Mobil”

Acumulatorul Urban Mobil a funcționat ca un container de colectare de informații, 
amplasat în spații publice din cartierele vizate de proiect, care a generat, susținut și 
testat interacțiunea dintre comunitate și inițiatorii proiectului. 

Dincolo de obiectivele îndeplinite în cadrul celorlalte activități din proiect, AcUM 
a găzduit activitatea de cercetare urbană. În cele trei amplasamente unde a fost 
instalat (Tineretului - lângă biserica Manu Cavafu, bulevardul Gheorghe Șincai; 
Timpuri Noi - în fața școlii nr. 81, bulevardul Nerva Traian; Tei -  lângă oficiul 
poștal nr. 38, strada Teiul Doamnei) acesta a funcționat ca un magnet care a atras 
cetățenii, în special prin activitățile pentru copii și expozițiile de fotografie. A fost 
un prilej oportun pentru echipa de cercetare să interacționeze cu oamenii și să afle 
mai multe informații despre cartier, probleme, timp liber, istorie urbană. 

Tot în cadrul Acumulatorului Urban am organizat, împreună cu echipa de 
cercetare 5 mese rotunde, cu scopul de a facilita interacțiunea și dialogul între 
grupuri de cetățeni, pe marginea unor teme stabilite: probleme și resurse ale 
cartierului, timp liber, posibilități de îmbunătățire a unor spații publice. Un alt 
motiv pentru care am organizat aceste mese rotunde a fost acela de a observa în 
ce măsură oamenii, necunoscuți unii față de ceilalți, reușesc să se cunoască, să își 
vorbească, să se asculte, să identifice probleme comune și soluții.  (fig. 8, fig. 9)

c) Organizarea de evenimente comunitare tip ”Ziua Cartierului”

În cadrul acestor evenimente am observat  cum folosesc oamenii spațiile 
urbane și cum interactionează în mod activ cu ele, atunci când aceste spaţii sunt 
transformate temporar în oaze socio-culturale care încurajează interacţiunea 
pozitivă. Scopul evenimentelor comunitare a fost în primul rând să activeze 
spațiile urbane din cele trei cartiere vizate de proiect, punându-le într-o lumină 
nouă și evidențiind potențialul lor de a contribui la crearea spiritului comunitar. 
Evenimentele au fost gândite sub forma unui spațiu comun deschis, care a 
încurajat participarea diverselor categorii de oameni. Organizarea de evenimente 
comunitare cu scopul de a activa spațiile publice reprezintă un instrument des 
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Fig. 9 - AcUM în Tei (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)

Fig. 8 - AcUM în Timpuri Noi (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)
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Fig. 10 - Ziua Cartierului Tei (fotografie din timpul evenimentului comunitar)

utilizat de Asociația Komunitas în demersurile sale, fiind un mijloc eficient de 
socializare, de aducere laolaltă a diverselor categorii sociale, de clădire a spiritului 
comunitar, dar și o bună ocazie de realizare a unor cercetări sociale aplicate, prin 
interacțiunea directă cu cetățenii și sondarea părerilor acestora. Astfel, activităţile 
de cercetare s-au desfășurat și în timpul evenimentelor comunitare organizate 
în cartierele Tei şi Tineretului: Ziua Cartierului Tei și Tineretului Paint Party. 
În timpul evenimentelor s-au creat nuclee puternice de interacţiune în cartier și 
momente propice pentru implicarea cetăţenilor în activităţile de cercetare socio-
antropologică. (fig. 10)
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Cartierul este o zonă delimitată geografic dintr-un oraș, unde pot fi identificate  
comunități relativ omogene. Viața unui cartier orbitează în jurul activităților 
rezidenților săi. În fiecare cartier, activitățile de zi cu zi și relațiile de vecinătate 
sunt esențiale pentru dezvoltarea unui sentiment de apartenență la o comunitate. 
Alte criterii care definesc și conturează ideea de cartier sunt: numărul locuitorilor, 
etnia, statutul socio- economic al locuitorilor, istoricul cultural al zonei, formele 
de locuire. 

Existența unui cartier nu este formulată de autoritățile locale care trasează granițe 
și zone administrative pe hârtie. Condiția necesară care stă la bază existenței unui 
cartier, este modul în care acesta este perceput de cei care locuiesc în el și de 
cei care îl utilizează în diverse moduri. Cartierul presupune o convenție asupra 
granițelor (mereu neclare, mereu în schimbare), un nume și cunoașterea unor 
elemente reprezentative pentru zona respectivă. Cartierul există sub o anumită 
identitate, “atâta timp cât identitatea aceasta este recunoscută de către locuitorii săi” 
(L. G. Rivlin, 1987). 

Identitatea unui cartier poate fi studiată în contextual relațiilor de similaritate 
și de diferențiere. Cartierele își stabilesc identitatea prin definirea celor cu care 
se aseamănă dar și prin definerea celor față de care se diferențiază. Mai mult, 
diversitatea oamenilor și a spaţiilor fizice întâlnite conturează identități dinamice 
și multiple ale cartierului, care se schimbă în timp și în spațiu. Realitatea unui 
cartier este întotdeauna multiplă. În funcție de narator, putem auzi diferite povești 
despre identitatea acestuia ( Silvia Serelli, 2013).

Alegerea cartierelor Timpuri Noi, Tei și Tineretului pentru desfășurarea proiectului 
și a cercetării nu a fost întâmplătoare. Am avut în vedere atât elementele care 
definesc un cartier și identitatea acestuia, cât și prezența Asociației Komunitas în 
comunitate prin diferite proiecte. 

Înainte de 1989, în perioada comunistă, toate cartierele avute în vedere au fost 
supuse unui amplu proces de demolare și restructurare, proces care de altfel 
cuprinde întreg Bucureștiul. Dispar zone istorice de o valoare inestimabilă pentru 
a face loc edificiilor socialismului triumfător. Orașul este pervertit urbanistic, iar 
odată cu el și cartierele. Logica de dezvoltare internă dispare, iar sistematizarea 
agresivă umple cartierele de construcții uniformizatoare. Masacrul arhitectural 
este însoțit de distrugerea într-un mod pragmatic și conștient, de către regimul 
comunist, a “sentimentului de public și comunitate” (Ars Telefonica, pag. 94). Urmele 
acestor politici sunt prezente și astăzi. Ansamblurile funcţionaliste de blocuri 
(locuințele pentru mase) definesc puternic țesutul urban al cartierelor studiate 

1.3  CARTIERELE TINERETULUI, TIMPURI NOI ŞI TEI
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(cunoscute din acest punct de vedere ca și ”cartiere dormitor”), iar la nivel de 
mentalitate și raportare la spațiul public, inclusiv la ideea de comunitate, cetățenii 
trec printr-un proces de readaptare și reînvățare - cum să utilizeze spațiul public, 
cum să interacționeze cu spațiul public și cu ceilalți participanți, cum să  participe 
și să țină sub observație bunăstarea acestuia (prin implicare, prin monitorizarea 
activităților desfășurate de cei care sunt responsabili de managementul spațiului 
public - autoritățile publice etc.). (fig. 11, fig. 12)

Relațiile de similaritate dintre cele 3 cartiere studiate se stabilesc în contextul 
istoric comunist dar și cel post-decembrist. Ceea ce a urmat în urma căderii 
regimului totalitar, cel puțin la nivel de politici de urbanism și spațiu public, a fost 
o dezvoltare urbană haotică și destructurată. Lipsa politicilor de urbanism și mai 
ales a unui cadru de reglementare a acestora a permis o frenezie necontrolată a 
activităților private (privatizări de întreprinderi, însușiri ale spațiilor individuale 
- spațiul verde din fața blocului folosit pentru grădinărit, construcții ilegale pe 
domeniul public, nerespectarea avizelor de construcţie etc.). În articolul “Spaţiul 
urban în București după 1989”, Ștefan Ghenciulescu argumentează că spațiul 
public este utilizat intens și permanent; domeniul public devine “un câmp de 
bătălie al intereselor și însemnelor”, unde existența regulilor nu înseamnă neapărat 
și respectarea lor.  

Amplul proces de mutilare a orașului în perioada comunistă și-a atins, chiar dacă 
doar parţial, scopul final: acela de uniformizare, de anulare a deosebirilor dintre 
cartiere. Același lucru se poate spune și despre dezvoltările rapide din perioada 
capitalistă, unde lipsa atenției față de procesul dezvoltării a dus, într-o anumită 
măsură, la pierderea identității cartierelor și a apariției unui mediu anost. (fig. 13, 
fig. 14) 
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Fig. 11 - Sistematizări în perioada comunistă (Dan Vartanian)
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Fig. 13 - Timpuri Noi (fotografie colectată 
în cadrul etapei de cercetare) 

Fig. 14 - Timpuri Noi (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Fig. 12 - Sistematizări în perioada comunistă (Dan Vartanian)



CARTIERUL 
TIMPURI NOI
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2.1  LIMITE, RESURSE ŞI ELEMENTE REPREZENTATIVE ÎN   
CARTIER

Ca majoritatea cartierele sistematizate radical în anii `80 aflate pe locul fostelor 
mahalale, și cartierul Timpuri Noi are o identitate încă în formare. Legat de staţia 
de metrou și fosta fabrică Timpuri Noi, cartierul se întinde relativ între bulevardul 
Mărășești, splaiul Dâmboviţei, Calea Văcărești și Calea Vitan și este traversat de 
bulevardul Nerva-Traian. Sistematizarea radicală a cartierului a păstrat doar mici 
zone de locuinţe din ţesutul urban, însă majoritatea obiectivelor industriale au 
continuat să funcţioneze și să se extindă, și, împreună cu câteva lăcașuri de cult, 
au funcţionat ca singura formă de continuitate identitară a cartierului. După 1989 
însă, marea parte a acestor ansambluri industriale și de producţie s-au închis 
treptat, până la dispariţia lor completă (de exemplu fabrica Timpuri Noi), lăsând 
astfel deschise posibilităţile redefinirii dinamicii și identitătii cartierului.

Istoria complicată a comunismului și a revoluției socialiste în arhitectură a 
marcat puternic Bucureștiul, zona cuprinsă între bulevardele Octavian Goga, 
Strada Foișorului și Splaiul Unirii fiind un exemplu în acest sens. Astfel, avem 
în prezent: o zonă unde s-au dezvoltat primele industrii din capitală, o zonă cu 
demolări masive, o zonă cu bulevarde socialiste, o zonă cu blocuri, cu case, cu 
clădiri de birouri, cu maidane, cu terenuri abandonate sau în litigiu, o zonă cu 
privatizări nereușite,o zonă unde la două/trei luni mai apare câte un bloc de 
locuințe. Lipsa politicilor de urbanism durabile a creat un spațiu neuniform, lipsit 
de consecvență, și cu o estetică bizară. Se pot observa etapele diferite de dezvoltare 
care au marcat configurația zonei. Îmbinările abuzive pot fi observate la tot pasul. 
Cartierul Timpuri Noi poate fi caracterizat ca o zonă a contrastelor, a amestecului 
între nou și vechi, între funcțional și uzat.

Zona poartă numele de Timpuri Noi, nume cu puternice rezonanţe din perioada 
socialistă – în anii comunismului, turnătoria Lemaitre capătă numele Timpuri 
Noi. Ulterior întreaga geografie a zonei se conturează în jurul fabricii Timpuri 
Noi. La șfârșitul anilor `70 apar staţia de metrou Timpuri Noi și piaţa Timpuri 
Noi. Toponimul, specific pentru perioadă, sugera necesitatea orientării spre viitor 
și stergerea moștenirii trecutului.

“Mi-e foarte drag. Mi-e foarte drag, să știți! Și e locuit de oameni ca lumea, deci o 
populație destul de stabilă. Asta îmi dau seama după figurile pe care le întâlnesc de 
ani de zile și la magazine, și în parc, și aicea la stația de metrou. Este un cartier cu ieșiri 
unde dorești. Este foarte bine poziționat. Ca putere financiară eu zic că este unul dintre 
cartierele de mijloc spre sus ale Bucureștiului.” 
(locuitor Timpuri Noi)
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Plan cartierul Timpuri Noi (sursă: maps.google.com) 

Astăzi, fostul nucleu al cartierului, Fabrica Timpuri Noi, nu mai există. Dar 
identitatea dată de fosta fabrică cartierului este în continuare recunoscută și 
practicată de locuitorii zonei. Consensul privind elementele reprezentative 
din cartier si graniţele acestuia este relativ. În funcţie de zona în care locuiesc, 
aceștia definesc diferit graniţele cartierului. (“De la metrou Timpuri Noi, până 
la Dudești”, “Din Calea Văcărești până în Calea Vitan”, “Greu, vă zic. Ar fi cam 
zona cuprinsă între Nerva Traian, Strada Foișorului, Splaiul Unirii). Cu ajutorul 
hărţilor mentale am înţeles că de cele mai multe ori graniţele cartierului coincid 
cu zona tranzitată (zona folosită/cunoscută) de către locuitori. Pentru locuitorii 
din Strada Avalanșei (stradă paralelă cu Dâmboviţa, în oglindă cu terenul Fabricii 
Timpuri Noi), cartierul este cuprins de bulevardele Mărășești și Mircea Vodă, iar 
zona din Strada Alexandru Moruzi “e în afară”. (fig.1, fig. 2)
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Fig. 1 - Terenul Timpuri Noi (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Fig. 2 - Fabrica Timpuri Noi (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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În interviuri, zona Timpuri Noi este caracterizată ca fiind o zonă “bună, 
liniștită”, unde locuiește “lumea bună”, “oameni înstăriţi, cu bani”. Lucrările de 
infrastructură, construirea blocurilor de pe Nerva Traian, construirea blocului 
6/49, punerea în funcţiune a liniei de tramvai, apartamentele spaţioase din zonă, 
toate au contribuit la creșterea cotei cartierului. (“Confort, siguranţă, suprafaţă 
mare a apartamentelor. Blocuri bune, ridicate prin turnare, foarte rezistente la 
cutremure.”). Perioada de creștere a valorii coincide cu momentul în care Ikea 
achiziţionează fabrica “Timpuri Noi” (suprafaţă de 54.000 mp2), propunând un 
proiect imobiliar. Este considerat și un cartier curat, deși, “mai sunt unii țigani care 
mănâncă semințe pe aici”, un cartier lejer, nu foarte aglomerat. Un cartier unde 
familiile tinere, “middle class-ul românesc” caută să se mute.     

Nu întâmplător, în cartierul Timpuri Noi, poţi întâlni foarte multe grădiniţe 
private. (“Grădiniţe particulare cât cuprinde pe aici prin cartier. Şi sora mea are o 
grădiniţă. Chiar aici pe strada Brândușelor. Majoritatea vin din cartier, dar să știi că 
sunt și care vin din alte zone.”) Nu întâmplator mulţi dintre rezidenţii cartierului, 
care înainte lucrau la fabricile din proximitate, dupa ce s-au pensionat și nu și-au 
mai permis să locuiască în zonă (“costurile mari la întreţinere și utilităţi, pensia 
mică”) au vândut la un preţ bun și au plecat în provincie, la ţară sau prin jurul 
Bucureștiului.

“Păi au plecau cu toții. Cred că 5 familii mai sunt din alea care sunt de la început. Restul 
tineri, care stau în chirie sau au cumpărat”; 

“Vecinii mei sunt aproape toți noi, majoritatea. Cred că cel puțin în fiecare lună găsesc 
un fluturaș ceva de genul <Cumpăr apartament în acest bloc urgent ! Banii Cash!>”; 

“Majoritatea vecinilor s-au mutat și au venit vecini noi. Mai sunt doar câțiva pe care îi 
știu de când eram mică. S-a vândut la greu aici, am rămas 4,5 familii.”

Mobilitatea cetățenilor duce la răcirea relațiilor de vecinătate. Acest lucru 
afectează potențialul cetățenilor de colaborare și solidarizare, în vederea 
rezolvării problemelor comune cu care se confruntă. Vom detalia ulterior aceste 
informații. Cartierul Timpuri Noi are o infrastuctura bună a mijloacelor de 
transport în comun, în zonă găsindu-se metrou, tramvaie și autobuze (metrou 
Timpuri Noi;  tramvaiele 1, 23, 27; autobuze 133, 312, 123, 124). Infrastructura 
conectează cartierul cu tot restul Bucureștiului.   

Am putut observa apariția spontană a șantierelor noi în cartier (“apar ca ciupercile 
după ploaie”). Procesul este unul relativ simplu de înțeles: casa confiscată în 
comunism este retrocedată fostului proprietar; acesta o vinde către investitorii 
imobiliari; se eliberează toate autorizațiile necesare; casa este demolată, iar după 
scurt timp  apare șantierul (ritmul lucrărilor este foarte intens, având în vedere 
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Fig. 3 - Clădire nouă (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

cererea mare de apartamente/birouri în zona Timpuri Noi). Noile clădiri apar 
risipite în planul urbanistic, “ca nuca în perete”, fără nicio legătură între ele sau cu 
mediul înconjurător, făcând notă discordantă cu specificul zonei, cu structurile 
existențe. (“Dezvoltatorul imobiliar … acum două luni de zile a dat în folosință un 
bloc ... Papazoglu cu Logofăt. Acum a mai luat o casă cu vreo 60 și ceva de mii de 
euro și face bloc acum. Așa profită șacalii ăștia mari ... Au bani, mai cumpără o casă 
cu câte 60, 70 de mii de euro, mai fac un bloc.”)  (fig. 3)
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În continuare, vom prezenta resursele și elementele reprezentative pentru 
cartierul Timpuri Noi, așa cum au reieșit din interviuri, hărți mentale și 
chestionare. În categoria resurse și elemente reprezentative pot intra clădiri, spații 
industriale, case, biserici, bulevarde, parcuri, etc. Deși la prima vedere poate părea 
un cartier dormitor ca oricare altul din București, cartierul Timpuri Noi este un 
cartier plin de surprize, enigme și povești.  

a) Biserica Cărămidarii de Jos (Strada V.V. Stanciu) - din fața 
pieței se poate observa turla bisericii. Numele amintește de Mahalaua 
Cărămidarilor. Într-un document din anul 1868 se scrie că acestea erau 
“locuri ale cărămizii”. Oamenii care ocupau această zonă se îndeletniceau 
cu fabricarea cărămizilor (utilizate mai ales pentru construcția caselor și 
a palatelor din București). Începând cu 2003, biserica adăpostește parte 
din moaștele Sfântului Mucenic Trifon. 

b) Circul Foamei - Universitățile Dimitrie Cantemir, Nicolae 
Titulescu și Titu Maiorescu au fost construite pe fundația unui circ al 
foamei (complex agroalimentar unde trebuiau să funcționeze  piețele 
publice și mari cantine pentru centralizarea distribuției de alimente). 
Spațiul din jurul Universităților aduce foarte mulți studenți în timpul 
anului universitar. Atmosfera este una intensă, de forfotă, agitație. În 
proximitatea universităților se găsesc și căminele de la Maiorescu și 
Titulescu. (“Se schimbă total peisajul zonei în octombrie, când se deschid 
universitățile. Toată provincia și tot Bucureștiul se mută la mine în cartier. 
Nu prea îmi place”).( “E o metaforă interesantă aici. Universitățile cu 
absolvenți șomeri construite pe fundația unui Circ al foamei.”).

c) Piața Timpuri Noi - situată pe Calea Văcărești lângă Universitatea 
Dimitrie Cantermir, veche de 15 ani. Este considerată piață la mâna 
a două cu produse de import, prețuri mari, sărăcăcioasă și lipsită de 
autenticitatea piețelor cu vânzători țărani și care abundă în fructe, legume, 
zarzavaturi, brânzeturi, cărnuri. În timpul observațiilor efectuate în 
luna august 2014, am observat că în sala destinată legumelor și fructelor 
doar 6 tarabe erau deschise. Cei din Timpuri Noi par intermediari, per 
ansamblu chiar și locatarii o caracterizează ca fiind o “piaţă dubioasă”. 
Produsele sunt mult mai scumpe, comparativ cu cele din Piața Norilor, 
unde produsele au un preţ accesibil, sunt mult mai bune și mult mai 
diverse. Vânzătorii sunt agresivi, deloc prietenoși și fără pic de respect 
față de ceilalți. (“Saptamana trecută mi-am luat un pepene și când am 
rugat-o pe doamnă să mi-l încerce, mai avea puțin și îmi dădea cu el în 
cap”).
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d) Metrou Timpuri Noi - stația de metrou este situată la granița 
dintre cele două cartiere (Timpuri Noi și Tineretului). Zona cu metroul 
este un important nod de transport în cartier/oraș. În zonă circulă 
metroul, tramvaiul, autobuzul, asigurând astfel un flux mare și continuu 
de oameni. Din interviuri reiese că ar fi o zonă periculoasă, în intersecția 
principală având loc numeroase accidente.

e) Secvența din cartierul Timpuri Noi care aparține zonei industriale 
Cheiul Dâmboviței (Timpuri Noi-Văcărești) este una dintre primele 
zone industriale ale Bucureștiului. (Chelcea, 2008). Zona cuprinde mai 
multe fabrici. Amintim: fabrica Timpuri Noi, Crinul, Biofarm, Flaros, 
Fabrica Măsura (se fabricau instrumente de măsurat - cântare, bascule de 
cimale, bascule române, măsuri de capacitate), Fabrica Brifcor, Fabrica 
de Salam. În prezent o parte din fabrici nu mai există (au fost demolate 
după privatizare - ex: Fabrica Timpuri Noi); o parte din fabrici nu mai 
funcționează sau sunt închise - ex: Fabrica Măsura); o parte funcționează 
parțial (Fabrica Crinul). Unele dintre ele au fost supuse procesului de 
reconversie urbană. ”Fabricile eliberate de funcția productivă” (Chelcea, 
2009) capătă interpretări diferite. Este cazul fabricii Flacăra Roșie, unde 
în prezent o bună parte din spații sunt este închiriată pentru birouri. 
Oamenii care au trăit în cartier își aduc aminte cu nostalgie de fabricile 
care funcționau înainte de `89.

Fabrica Brifcor 
“Ne plăcea nouă sucul că eram copii. Acum au ieșit alte sucuri. Dar înainte, pe vremea mea, era doar Brifcor, Pepsi 
și citronadă (sifon cu apa colorată).” “Ne agățam de mașini și mai luam și noi câte două-trei sticle, ne alerga 
șoferul - bă fir-ați ai dracului”.

Fabrica Flacăra Roşie 
Fabrică care prelucra pielea și în care se făceau în principal pantofi. Industriașul Mociornița a avut multe 
afaceri cu statul român, mai ales în perioadele de război când a fabricat bocanci de război. (“Cine lucrează 
cu statul, ca și acum, e privilegiat că își ia banii.”). Aflăm că în ciuda publicității făcute, potrivit căreia înainte 
era ”lapte și miere” la Mociorniţa, situația nu era una tocmai plăcută. Conform arhivelor, munca cea mai 
grea era în tăbăcărie, iar “prima obținută de muncitori era un cozonac”. În perioada comunistă fabrica a fost 
naționalizată și și-a continuat activitatea. După anii `90, s-a restrâns activitatea de producție pentru că 
pe piață a apărut încălțămintea chinezească, “care a distrus economia României, cel puțin pe acest profil, de 
încălțăminte. A apărut încălțămintea ieftină, fabricile mari nu puteau să producă la costurile atât de reduse, la 
cât se scot pe piață cele aduse din China.” În 1991, fabrica a fost privatizată, devenind societate pe acțiuni, 
principalul acționar de astăzi fiind SIF Oltenia, cu peste 70% din acțiuni. În 2013, firma deținea o suprafață 
închiriabilă de  aproximativ 25.000 metri pătrați, cu un grad de ocupare de 63%. “Firma de taxiuri Pelicanul 
are birourile aicea. Apoi mai e o firmă italiană de încălțăminte care își încuie angajații în timpul programului de 
lucru.” (portar). În cadrul fabricii Flaros, funcționează studiori de dans și muzică. (”e un studio de înregistrare 
unde vin tot felul de vedete. Și Delia vine aici și Loredana și asta a lui Măruță a venit de curând”). La etajul 2 
din complex se află WASP - Working Art Space& Production, un spațiu destinat dansului contemporan, 
experimentelor în artă vizuală și teatrului underground. (fig. 4) 
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Fig. 4 - Fabrica Flaros Timpuri Noi (sursă: fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Distileria “Modernă”
Vis a vis de Fabrica Mociorniţa (Flacăra Roșie), la intersecția dintre străzile Ion Minulescu şi Doamna Chiajna, 
a funcționat distileria “Modernă” aparținând societății Colectiv Joho.

Fabrica Crinul 
“fabrică de textile, se făceau treninguri acolo.” Pe lângă puținele ateliere de croitorit rămase, în fabrica Crinul 
în prezent se predau cursuri de dans contemporan. Cursurile de dans sunt inițiate și predate  de  către Vlad 
Merariu și Simona Deaconescu. Conform scurtului istoric de pe site-ul centrului, este ”cel mai accesat program 
de dans pentru neprofesioniști și iubitori ai dansului din zona artelor contemporane din România.” Activează în 
zonă de aproximativ 3, 4 ani de zile. Zona din jurul fabricii Crinul este una pestriță, unde terenuri virane se 
învecinează cu un corp de arhitectură modernistă, urmate de de o curte și o clădire în paragină. (“Ştiu că luau 
fier, căutam fier într-o perioadă. Erau tot felul de oameni care strângeau de pe jos fier, metale. Au dărâmat zidul 
la un moment dat, de pietre. Vor să facă ceva acolo”). 
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Uzina Timpuri Noi 
Un reper faimos al cartierului, care nu mai există. Mulți rezidenți din cartier vorbesc despre acest reper care 
a fost și care nu mai e, fiind în prezent transformat într-un teren viran. Înainte de instalarea comunismului, 
fabrica Timpuri Noi era cunoscută sub numele de Lemaitre. Uzinele Lemaitre au fost construite la  sfârșitul  
sec. XIX -  începutul sec. XX și produceau instalații industriale pentru fabricile din București. Tot aici au fost 
produse capace de canalizare din fier masiv, care mai pot fi văzute și astăzi pe unele străzi din București. 
Astăzi, spațiul este destinat dezvoltării unui proiect imobiliar, deși în cartier percepția generală este că în 
zonă se va construi un magazin Ikea.  
”Tata făcea matrițe la fabrica Timpuri Noi. Cunoștea niște ingineri acolo care îl ajutau să producă fluiere, 
mingiuțe, şobolănei din ăia din care trăgeai ață, clamele stil banană. Era o presă în care puneai granule de plastic, 
și matrița respectivă le dădea forme. Și apoi le comercializa. Avea autorizație pentru asta. Dar el lucra la fabrica 
de medicamente Biofarm. Distribuia medicamente prin toată țara.”  

Moschee 
Oamenii nu știu de existența unei moschei la ei în cartier. Accesul la moschee se face prin strada Minulescu 
și apoi prin strada Traian prin curtea unei spălătorii de tiruri. Construită în 2013, moschea aduce împreună la 
rugăciune o parte din comunitatea musulmanilor din București. Din ce ne povestește un “tătar din Dobrogea”, 
în cartierul Timpuri Noi nu ar exista o comunitate închegată de musulmani. Prezența lor se face simțită doar 
în preajma moscheii și a celor 3 restaurante arăbești aflate în proximitatea moscheii. “Sunt strânși acolo 
pentru că e Ramadan, și pentru că urmează să mănânce masa de seară.”  Restaurantele arăbești/turcești sunt 
folosite de foarte mulți oameni din cartier. În interviuri au apărut deseori mențiuni privind calitatea mâncării 
și atmosferă orientală care “te deconectează de cartier, de București, de România”. (fig. 5, fig. 6)

Fig. 5 - Moschee (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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Fig. 6 - Moschee (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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Piaţa Norilor 
Deși geografic aparține de cartierul Tineretului, ea se află în proximitatea cartierului Timpuri Noi. Astfel, mulți 
dintre cetățenii care sunt de partea sudică a Dâmboviței și care refuză prețurile mari din Piața Timpuri Noi, 
folosesc Piața Norilor. În proximitatea pieței, au fost observați țărani care vând produse în afara pieței (evitând 
astfel plata taxelor din piață și de asemenea competiția). Se vând produse de sezon: mărar, pătrunjel, ardei 
iute, spanac, salate, fructe (mere, nuci ), flori etc. “Îmi place să cumpăr de la mămăița cu legume și verdețuri 
proaspete.”

Mall Vitan 
În proximitatea cartierului Timpuri Noi se găsește mall-ul Vitan, care reprezintă un important punct de 
petrecere a timpului liber pentru middle-class-ul dâmbovițean. Lumea care locuiește în cartier vine aici în 
special pentru shopping și cinematograf. “Pai dacă vreau să văd un film, mă duc la Hollywood Multiplex, aici 
în cartier”; ”Vin la film și ca să mai văd lumea”. Acest mall joacă un rol important în geografia locului, fiind un 
punct de referință în cartier. Este motiv de mândrie locală pentru că este primul mall din București.

Dâmbovița
Percepută ca un important reper în cartier. Prezintă  avantaje și dezavantaje. Totuși este văzută ca “un râu cu 
debit mic și fără destin mare”. Traversează Bucureștiul pe o distanţă de aproximativ 25 de kilometri, dinspre 
nord-vest, spre sud-est, trecând prin mai multe cartiere: Crângaşi, Militari, Grozăveşti, Eroilor, Unirii, Timpuri 
Noi, Văcăreşti, Vitan. Vom detalia în capitolele ce urmează rolurile pe care le îndeplinește râul Dâmbovița în 
cartierul Timpuri Noi. Este văzută în special ca spațiu de loisir. (“ar fi minunat dacă s-ar organiza plimbări cu 
barca pe Dâmbovița. Așa nu m-aș mai duce până în Herăstrău sau până în Cismigiu”); (“Ar fi frumos dacă ar pune 
niște băncuțe de-a lungul Dâmboviței. De la gura de metrou până la podul pietonal”).  (fig. 7, fig. 8)

Fig. 7 - Dâmbovița (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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Fig. 8 - Dâmbovița (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 



37

CARTIERUL TIMPURI NOI

Zona Văcăreşti 
Aflată în proximitatea cartierului. În balta Văcărești, înainte se afla celebra Mănăstire Văcărești, care a fost 
demolată de către regimul comunist. În viitor, în eventualitatea transformării bălții într-un parc natural 
urban, spațiul poate reprezenta un important reper pentru turiști, viitor punct de atracție în cartier. (“Delta 
asta e unică în lume. Păi au făcut reportaj chiar și cei de la National Geographic. Or să vină mulți turiști aici. Și din 
celelalte cartiere, și din România și din străinătate”). (fig. 9)

Bulevardul Nerva Traian 
Principala sursă de spații comerciale și resurse în cartier. Se găsesc restaurante, magazine de mobilier, 
electrocasnice, supermarketuri, farmacii, bănci, măcelarii, cafenele, case de schimb valutar.  

Fig. 9 - Văcărești (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Mega Image 
În urma interviurilor realizate și studiind hărțile mentale, am observat că magazinul Mega Image este un 
important punct de reper. Oamenii se ghidează, se orientează și îi orientează pe alții în funcție de poziția 
magazinelor Mega Image. Magazinele Mega Image sunt puternic prezente în mintea locuitorilor din cartier. 
“ Sunt vreo 10 în 200 de metri. Sunt aici pe Văcărești, două vis-a-vis, mai e unul la Piața Norilor, alea 3 sunt cele 
mai apropiate, și mai e unul puțin mai încolo de piață.”; “Ca să ajungi la mine acasă e simplu. Cobori de la metrou 
și mergi pe bulevard în față până când ajungi la primul Mega Image.”; “Mega Image sunt o groază. Cred că nu 
mergi 3 minute fără să dai de un Mega Image în orice direcție ai lua-o”. 
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Magazine mici, de cartier 
Trecerea de la arterele principale la străduțele mici din zonă înseamnă și o trece de la magazinele comerciale 
mai mari (Kaufland pe Mihai Bravu, Profi pe Calea Văcărești sau Mega Image-urile) la magazine de cartier mai 
mici situate la parterul blocurilor sau în interiorul unor case. În aria delimitată de străzile Papazoglu Dumitru, 
Panu Anastasie, Mihail Foişoreanu, Ion Minulescu, Vlaicu Vodă și Vlad Dracul sunt 5 astfel de magazine. 
Printre clienţi, se numără în special locuitori din împrejurimi. Am aflat de la vânzători că aceștia mai vând și 
pe caiet, adică pe datorie. Sunt dezamăgiți de această practică deoarece de multe ori se întâmplă că datoriile 
să nu fie plătite și atunci se trec în registru ca pierderi. (fig. 10, fig. 11)

Fig. 10 - Magazin mixt cartier (fotografie colectată în cadrul 
etapei de cercetare)

Fig. 11 - Magazin mixt cartier (fotografie colectată în cadrul 
etapei de cercetare)
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SPAŢII VERZI 
Spațiul verde şi loc de joacă pentru copii – strada Colonel Papazoglu – 
note de jurnal:
“Părculeţul are două zone - un loc de joacă pentru copii cu un tobogan și două leagăne, mărginit de două bănci 
și o zonă de ședere cu șase bănci, patru dintre acestea dispuse câte două față în față pe aleea ce îl traversează, iar 
celelalte două dispuse mai izolat la marginea spațiului verde. Când am ajuns aici, în jur de ora 18.30, în părculeț 
era un cuplu, bărbat și femeie; mai în vârstă, pe una dintre băncile mai izolate, o femeie în jur de 60 de ani cu un 
băiețel la locul de joacă și o fată care vorbea la telefon pe una dintre băncile dispuse față în față cu spatele la 
locul de joacă. Pe terenul de fotbal/baschet de lângă părculeț era un singur băiat, care se juca târându-se cu o 
minge. Mai multă agitație era în parcarea ce mărginește latura Nordică, unde erau vreo cinci copii care se jucau 

cu bicicleta și trotinetele, două mame mai tinere cu copii sugari, o bunică și un domn care stătea pe bordura”.
(A. C., Duminică 31 august, 2014).

Structura demografică
În cadrul componentei cantitative a cercetării, echipa de cercetare a reușit să chestioneze 108 de oameni care 
locuiesc în cartierul Timpuri Noi. Structura populației intervievate nu respectă structura populației din cartier, 
pentru că datele de la recensământ oferă informații pentru orașul București doar la nivel de sector. Dintre 
persoanele intervievate:  51% sunt femei, 49% bărbați ; vârsta (15-25 ani - 26% ; 25-40 ani - 33% ; 40-60 ani - 28% 
; peste 60 de ani - 13 %). În ceea ce privește locul de muncă, majoritatea sunt salariați cu studii superioare (35%). 
Restul se împart astfel: 17% sunt pensionari, 15% sunt studenți sau elevi, 12% șomeri; 10% funcționari iar 11% 
muncitori (calificați sau necalificați). Dintre cei intervievaţi 15% au studii gimnazile, 36% au studii liceale și post 
liceale, în timp ce majoritatea are studii universitare sau post - 47%.

Tot în cadrul chestionarului i-am întrebat pe locuitori care este locul public preferat din cartier. Deși nu face 
parte din cartier, apare menționat deseori Parcul Tineretului (“ zonă de relaxare”, “spaţiu verde”, “e frumos și 
verde”, “sunt locuri de joacă pentru copii, poteci de biciclete”, “e liniștit, aer curat”). Alături de parcul Tineretului, 
mai sunt meţionate parcurile Carol și IOR. Nu întâmplător, oamenii identifică aceste spații ca fiind locurile 
lor preferate - în cartierul Timpuri Noi nu există un parc mare unde locuitorii să meargă și să își petreacă 
timpul liber. Există în schimb spații verzi și locuri de joacă pentru copii printre blocuri (“locul preferat e parcul 
din spatele blocului. Ies acolo, beau o bere și mă relaxez. Este de ajuns”). Alte locuri publice preferate în cartier: 
Biblioteca Națională, Bulevardul Unirii, Cheiul Dâmboviței (“la pod la Timpuri Noi merg și mă uit cum pescuiesc 
oamenii. Mă relaxează”), biserica Dobroteasca.

Spațiul verde şi loc de joacă pentru copii – Intersecția străzilor Panu 
Anastasie şi Mihail Foişoreanu – note de jurnal:
“Părculețul este alcătuit dintr-un spațiu de joacă dotat cu două leagăne, un tobogan cu două rampe și un 
balansoar metalic mai mic, sub forma unui căluț, o zonă cu 8 bănci și o zonă cu pietriș, delimitată de restul printr-
un gard verde de sârmă. Întreg parcul este închis cu un gard verde din plasă de sârmă, iar la una dintre intrări, cea 
dinspre strada Mihail Foișoreanu, este plasată deasupra porții, de care se sprijină două lacăte, o tablă pe care este 
specificat că parcul este închis între orele 23.00 și 7.00, că este interzis pentru animale.Vis-a-vis de această intrare 
se află cofetăria Opera. Cele trei intrări sunt legate de trei alei pavate cu piatră. Acestea sunt înconjurate de iarbă, 
iar pe marginile lor sunt plantați copaci. Lângă, sunt 3 coșuri de gunoi, iar într-unul dintre colțuri un felinar pentru 
iluminat public.” 
(Note de Jurnal, 4 iulie) (fig. 12, fig. 13)
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Fig. 12 - Parc Foișoreanu (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Fig. 13 - Parc Octavian Goga (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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2.2  PERCEPŢIA LOCUITORILOR ASUPRA CARTIERULUI
Pe lângă cartografierea spațiului din cartier, am vrut să vedem dacă există legături 
afective între locuitori și cartierul în care locuiesc (atașamentul) și cât de puternice 
sunt acestea. Mai mult, am măsurat percepția locuitoriilor din cartier pe mai multe 
atribute care definesc legătura lor cu spațiul. La întrebarea “cât de mulțumit sunteți 
de cartierul în care locuiți?”, 75% s-au arătat mulțumiți, în timp ce 13% s-au arătat 
nemulțumiți. (12% sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți). Nivelul de satisfacție 
vizavi de cartier este strâns legat de avantajele și dezavantajele pe care acesta le 
prezintă, de problemele cu care se confruntă locuitorii, de nivelul de securitate în 
zonă, de modul cum funcționează mijloacele de transport în cartier. 71% dintre 
respondenți se simt în siguranță în cartier, dar în același timp doar un procent de 
35% dintre locuitorii cartierului, pe care i-am intervievat, au încredere în poliția 
locală. În ceea ce privește satisfacția cu mijloacele de transport în comun, mai 
mult de jumătate dintre cetățeni  (62%) sunt mulțumiți.

 Siguranța în cartier 71%
 Încredere în poliția locală  35%
 Satisfacție mijloace de transport în comun 62%

 Total respondenţi: 108 

Timpuri Noi este considerat un cartier sigur, liniștit, unde rareori se raportează 
incidente. Străzile sunt luminate, “lumea este civilizată”. Am aflat din discuții și 
interviuri că în zona de case, imediat după `90, a fost o perioadă în care se dădeau 
“foarte multe spargeri.” (”daca plecai în concediu, vorbeai cu vecinul să mai arunce 
un ochi și la tine în ogradă, că hoții mișunau peste tot prin zonă”).  Nu întâmplător, 
în zona de case de pe partea nordică a Dâmboviței, toate casele, fără excepție, au 
lipit pe casă simbolul cu ”obiectiv protejat” - de către diverse servicii sau agenții de 
pază. (“Dar acum lucrurile s-au liniștit. Rareori mai auzi de incidente prin cartier. 
Băieții nu mai fură ca altă data. Ştiu că ajung la mititica”). Pe perioada cercetării, 
nu au fost observate incidente, grupuri cu potențial de scandal sau tulburarea 
ordinii publice.  

În raportul redactat pentru orașul Seattle, “Seattle public spaces and public life”( 
2010), urbanistul Jan Gehl spune că un oraș locuibil ar trebui să îndeplinească 
următoarele criterii: să fie sigur, sustenabil, atractiv, energic (viu, plin de viață), 
sănătos, verde. Am extrapolat aceste criterii la nivelul cartierelor și le-am măsurat 
cu ajutorul locuitorilor din zonă. Cei mai mulți dintre locuitori văd cartierul 
Timpuri noi ca fiind un cartier sigur (68%), un cartier atractiv (61%), un cartier 
curat, îngrijit, bine întreținut (57%). Mai puțin de jumătate din respondenți văd 
cartierul ca fiind unul verde, sustenabil. Cum ne așteptam, foarte puțini consideră 



42

SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

că Timpuri Noi promovează implicarea oamenilor (16%). Nici nu ar avea cum, 
având în vedere lipsa spațiilor publice din cartier sau mai bine zis starea acestora - 
una mediocră, care permite  doar  desfășurarea de ”activităţi necesare” – “activităţi 
mai mult sau mai puțin obligatorii precum: mersul la școală sau la locul de muncă, 
cumpărăturile zilnice, așteptatul unui autobuz sau al unei persoane ” (Jan Gelh, 
2011).  

Un cartier viu în care oamenii interacționează  42%
Un cartier atractiv  61%
Un cartier sigur /liniștit 68%
Un cartier sustenabil (surse de energie regenerabilă - iluminat public 
și intersecții semnalizate prin panouri solare) 21%

Un cartier sănătos  46%
Un cartier curat, îngrijit , bine întreținut 57%
Un cartier de vizitat  37%
Un cartier aglomerat  38%
Un cartier verde  40%
Un cartier unic  34%
Un cartier care promovează implicarea oamenilor  16%

Total respondenţi: 108
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2.3  AVANTAJE ALE CARTIERULUI
Atașamentul locuitorilor față de cartier poate fi identificat și prin prisma 
avantajelor pe care aceștia, când sunt întrebați, le prezintă, de cele mai multe ori 
într-un mod subiectiv. Prezentăm mai jos avantajele, așa cum au reieșit în urma 
interviurilor și a aplicării chestionarelor.   

Avantajul principal semnalat de majoritatea locuitorilor din Timpuri Noi (37% 
dintre cei care au completat chestionarul) este proximitatea cartierului față de 
centru, mai ales față de Piața Unirii. Din Timpuri Noi se poate ajunge în orice 
colț al Bucureștiului, într-un timp relativ decent. (“până la Unirii, pe jos, dacă ies 
pe Splai, fac 20 de minute”; “Sunt la intersecția dintre Tineretului, Unirii și Mall 
Vitan”).   

Al doilea avantaj prezentat de cetățeni este cel legat de mijloacele de transport 
în comun. Cartierul este văzut ca având o infrastructură foarte bună (stația de 
metrou Timpuri Noi fiind cel mai des menționată). (“transport bun, poziționare 
excelentă. Ai acces la gurile de metrou Timpuri Noi și Tineretului”); (“mijloacele de 
transport în comun te duc repede și ușor spre centru”). Zona este văzută că fiind 
foarte bine aprovizionată din punctul de vedere al serviciilor și al resurselor (“Ai 
cam tot ce îți trebuie în cartier”; ”totul este la doi pași”). Buticurile de cartier sunt 
și ele nelipsite din peisaj. În ceea ce privește infrastructura de servicii și magazine, 
este important de precizat că în cartier, în unele zone, încă mai există afaceri mici 
de cartier, care țin comunitatea apropiată și care facilitează interacțiunea socială. 
Putem spune că lanțurile de supermarketuri și hypermarketuri nu au monopolizat 
încă toate afacerile din cartier.

Atelier de reparaţii încălţăminte (Intersecţie Strada Vlaicu Vodă cu Strada Vlad Dracul)

“Atelierul a fost deschis în urmă cu un an, înlocuind un aprozar. Spațiul este închiriat de la Biofarm, de un bărbat 
în jur de 40 de ani, care locuiește pe Strada Foișorului. Înainte de a-și deschide atelierul era șomer. A lucrat timp de 
15 ani la fostă fabrică Dâmbovița (unde se făcea încălțăminte). Atelierul este destul de mic, cu o tejghea în spatele 
căruia lucrează și cu mai multe rafturi pline de papuci. Am stat puțin de vorba cu el. Pentru el, cartierul Timpuri 
Noi a fost ținut în viață de fabrici precum Timpuri Noi, Flaros sau Dâmbovița. Cea din urmă a fost închisă în 1994 
sau 1995 după ce italienii care o cumpăraseră au vândut-o, fiind în căutare de mână de lucru ieftină, pe care se 
pare că au găsit-o în Bosnia. <<Chinezii care ne invadează, ne termină>>  au fost pomeniți ca un alt motiv pentru 
decăderea mai multor industrii din România, mai ales cea de încălțăminte. Cu toate acestea, el are ceva clienți, 
lume din zonă, în special atunci când e vorba de încălțăminte din piele, mai valoroasă pentru el deoarece țin <<3 
ani>> nu cum sunt <<chinezăriile>> din care îți cumperi 3 pe an. În general clienții revin la serviciile sale.”  (fig. 14)
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Fig. 14 - Atelier reparații (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Oamenii din cartier sunt mulțumiți că există foarte multe locuri de joacă pentru 
copii, că acestea sunt îngrădite, au program fix și sunt și păzite. (“ca să nu intre să 
distrugă, să fure, și așa mai departe. Noaptea se mai strâng golanii, beau bere, sparg 
semințe și strică.”). În proximitatea locurilor de joacă se găsesc bănci/locuri de 
odihnă pentru părinți și bunici “care vin cu nepoţeii în parc”.
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2.4  CARTIERUL IDEAL 
Am văzut cum se raportează cetățenii din Timpuri Noi la cartierul în care locuiesc 
și mai ales cum îl percep. Sunt mulțumiți, e un cartier bun, liniștit, sigur, cu locuri 
de joacă pentru copii, cu mijloace de transport în comun bine puse la punct. Cu 
toate acestea, Timpuri Noi nu este perceput ca fiind cartierul ideal, unde toate 
lucrurile merg bine. Prezența problemelor, așa cum au fost ele expuse de cetățeni, 
subliniază distanța mare la care se găsește cartierul față de noțiunea de ”ideal”. 

I-am întrebat totuși pe locuitori cum ar arăta cartierul ideal pentru ei. A reieșit 
faptul că idealul cetățenilor din Timpuri Noi se rezumă atât la elemente ce țin de 
spațiul fizic, de infrastructură (“În loc de blocuri, să fie case frumoase cu curți și cu 
loc pentru grădinărit”; “să fie foarte multe spații verzi. Să nu mai fie atâta beton care 
vara se încinge teribil de tare”; “toate străzile din cartier să fie luminate noaptea”; 
“staţii pentru mijloace de transport în comun foarte aproape de casă”), cât și la 
activități în spațiul public, la evenimente care să anime spațiul dintre blocuri, să îl 
facă mai viu. (“Să ai locuri în care să poți merge noaptea, locuri în care poți să mergi 
ziua, săli de dans, săli de fitness, cafenele multe, baruri, bănci mișto”; “Să nu mai 
fii nevoit să mergi până în centru, să rămâi în cartier și să ai ce să faci”; “Să apără 
elemente ce țin de arta urbană. Îți dă energie arta urbană. Când treci, e foarte viu 
și e mișto să vezi. Loc special unde oamenii desenează graffiti. E foarte pozitiv și îți 
aduce un zâmbet pe buze.”).  

De asemenea, am observat că idealul este exprimat și prin prisma oportunităților 
de a întâlni alți oameni, de a stabili și de a menține contacte. (“un cartier unde să 
fie mai multe activități în aer liber, să mai stai de vorbă cu unul, cu altul. Te mai 
împrietenești. Că printre vecinii de la bloc oricum ești un străin”; “Flash mob-uri 
cât mai multe. Am văzut un flash mob foarte mișto, social, în Ucraina oamenii s-au 
oprit din orice activitate, au încremenit ca niște statui timp de un minut pentru 
victimele de la revoluție. Să oprești timpul în loc mi s-a părut o idee foarte simplă și 
puternică”) 
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2.5  ELEMENTE DE ISTORIE URBANĂ – POVEŞTI  DIN VIAŢA 
COTIDIANĂ

În timpul interviurilor, oamenii s-au ancorat în trecut și au povestit frânturi de 
amintiri, evenimente, întâmplări. Au relatat despre momentul în care s-au mutat 
în cartier, despre cum arăta cartierul înainte de `89, despre Ceaușescu și cum 
acesta a imaginat o importantă rescriere a urbanismului și arhitecturii orașului, 
despre fabricile și uzinele în care au lucrat. Povestesc despre prezența evreilor 
și plecarea acestora, despre venirea rromilor, despre sectorist și despre cum își 
petreceau timpul liber sau cum era viața la uzină. În continuare vom prezenta 
aceste povești așa cum au fost ele spuse de oameni. Cei mai în vârstă își aduc 
aminte cu nostalgie de perioada în care și-au petrecut tinerețea.   

a) Timp liber si distractii 

“Iar în toată zona, tot Văcăreștiul până la Big, nu le-am prins nici eu, am prins doar 
câteva, erau cârciumă lângă cârciumă! Cârciumă lângă cârciumă unde se mânca 
grătar de momițe, de toate, toate bunătățile. Și se bea vin, asta o știu de la, tot colegii 
de la Discofil, se bea vin cu burta. Deci, crâșmarul nu stătea cu omul. Crâșmarul 
îi dădea cheile de la butoi și se ducea să se culce. Și oamenii erau atât de corecți, 
spuneau, domle, am băut atât, atât, atât. Și plăteau, lăsau banii și plecau.”

“ Până în `89, cartierul Timpuri Noi era într-o construcție totală, tot cartierul aproape, 
macarale, șantiere, ceva de genul. Și vă dați seama că copilăria noastră era printre 
blocuri, printre moloz, cu țevi, cu cornete, cu astea. Oricum noi am avut o copilărie 
mai activă decât au ăștia acum. Activă la modul că toată ziua ba cu mingea, ba cu 
săbiile, ba cu alea cu carbit. Deci nu stăteai locului, veneai acasă făceai un duș, îți 
făcea mama baie, te puneai în pat și te lua somnul imediat.”

“Aveam meciuri de fotbal pe străzi, meciuri de fotbal între străzi, ne plimbam cu 
trotinetele. Biciclete nu prea avea nimeni, că erau scumpe, ca să spun așa.”

“Pe lângă fiecare întreprindere, exista un bufet sau un restaurant. Și asta era 
nenorocirea. În ziua de leafă nu exista să nu vezi în fața fabricii aproape jumătate din 
soțiile ălora care apucaseră să își ia leafa. Că săracele, probabil că ăștia se duceau la 
restaurant și ajungeau acasă cu jumate din bani sau mai puțin. Săracele se rugau. 
- hai mă, ia-ți-I, oprește-ți de o bere, două, dar restul banilor da-mi-I. Lângă fabrica 
Timpuri Noi era restaurantul Zorile.”

“Când eram tânăr jucam fotbal în curtea Școlii 95, e chiar la stradă curtea, se și vede. 
Jucam perete, baschet, însă mai mergeam la Liceul Șincai, în curtea Liceului Șincai, 
în sectorul 4. Iarna, cu sania, din capul dealului, pe Morilor coboram. Dar, repet, pe 
vremea lui Ceaușescu, nu prea treceau mașinile, era mai mică circulația, și te dădeai 
liniștit cu sania de pe derdeluș. Te lăsau și părinții că știau situația, nu era o problemă.”

“A fost o experiență extraordinară. Săream gardul, jucam fotbal cu vecinii, ne-am 
bătut cu vecinii, că au fost alte generații, repet, nu cu răutate, nu că n-aveam nimica în 
minte, dar s-a întâmplat, ne certam, eram un pic mai impulsivi așa, mai supărăcioși. 
Strada asta pe care mergem acum, înainte de 1989 avea piatră cubică. Ba nu cubică, 
era piatră de râu.”



47

CARTIERUL TIMPURI NOI

b) Povești despre evrei 

“Erau evrei mulți aici doamnă!  Aveau magazine de-astea, cum se spune, evreii se 
ocupau numai cu magazine de astea: de haine, de stofe, de marochinărie. Făceau 
cojoace, făceau opincuțe, șorțuri de sudori, mănuși de sudori. Și erau buni. De câte ori 
mă duceam, îmi dădeau mănuși, mănuși de cauciuc. Mănuși de alea din care făceam 
zgârciuri de praștie și trăgeam.”

“Am avut o cunoștință, fiindcă tot spuneți de cartier, un evreu bătrân, era șeful clubului 
de la Flacăra Roșie, unde se juca șah, table, tot. Să știți că, îmi pare rău, dar comunismul 
nu a avut numai lucruri rele. Ci chiar grija de a ordona cât de cât viața oamenilor, în 
afară de serviciu, să vină să împrumute o carte. Păi nu știu dacă mai sunt acum în 
România atâtea biblioteci câte erau înainte de `89. Și nu erau biblioteci în sensul că 
era o încăpere cu o firmă. Erau biblioteci care aveau o viață.”

c) Contrabandă cu ţigări 

“Munceam la ICAB. Și când vroiam să plec, le dădeam la băieți 25 de lei să îmi țină 
locul. Mă duceam acasă. <<Gata băieți, am plecat, am treabă!>> Și mă duceam, 
luam 10 cartușe de la negrii de pe Moșilor, n-aveai treabă! Și le vindeam la Sfânta 
Vineri. La Unirii acolo era mafia ... Era și pe Covaci, unde-i acum Hanu lu Manuc. Și 
pe acolo le vindeam. Mai venea garda, mai dădeam câte un pachet de țigări, ei se 
făceau că nu ... unii mai ne lua, mai ne dădea amenzi. Greu. Pe vremea aia, țigările 

erau scumpe și nu se găseau. Duceau la doctori, la directori, la școală ...”

Din interviu aflăm că domnul M. a fost arestat înainte de 1989 pentru speculă cu 
țigări. A făcut 15 ani de închisoare. Țigările veneau din Algeria, Iran, Irak, India. 
Reușea să câștige în jur de 1500 de lei pe zi. Spune că a venit “ilicitu” să îl verifice, 
chestioneze și astfel a fost prins.

d)  Demolări

“Anunțul sectoristului. Când venea sectoristul și te anunța că îți ia cartea de imobil, 
știai că în câteva zile te demolează. Era clar împrăștierea. Nu mai era valabilă cartea 
de imobil. Eu am văzut o hartă la sectorul 3 de partid. Și pe harta cu pricina scria “a 
se trata cu proprietarii”. Asta a fost rezoluția. Ceaușescu cred că renunțase la ideea să 
mărească centrul orașului. “

“Sectoriștii au fost oameni care realmente au ajutat la viața cartierului. Nu au fost 
milițieni, în sensul de milițieni din lagăre de concentrare.” Sectoristul era într-un fel 
prieten al tuturor.”

“Demolarea a fost foarte precipitată. Erau străzi bătrânești care dispăreau în 
câteva săptămâni. Eram plecat cu serviciul în provincie, și când mă întorceam mai 
dispăruseră 2-3 străzi.”

“Neplăcut e faptul că îți demola, de exemplu, o casă unde aveai trei camere, și dacă 
între timp copiii plecaseră, se căsătoriseră, îți dădeau o garsonieră. Ei, aicea era, să 
zicem, un pic nedreaptă treaba. Dacă chiar era nedreaptă, îi dădea totuși ceva.”

e) Viaţa în cartier 

“ Înainte de `89 cum era în cartier?”
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”Înainte de `89 era foarte bine în cartier, domnișoară. Toată lumea avea de muncă 
domnișoară, cu toate că se spunea că “Aaa ... Ceaușescu ... un dictator!” Dacă nu 
lucrai, vino încoace nea Gică, dacă nu lucrai te lua de mână și te băga într-o fabrică. 
Nu vroiai să lucrezi, te băga la pușcarie. Ai înțeles mata? Și toată lumea avea de 
muncă. Raportul între salarii și dări (chirie, lumina, televiziune, radio etc) era unul bun, 
adică îți mai rămâneau bani să mai pui și ceva deoparte.”

- Foarte mulți evrei au locuit în cartier. Chiar în proximitatea cartierului Timpuri Noi, exista zona Dudești, la 
rândul ei cândva plină de sinagogi. Numai că în epoca Ceaușescu, odată cu bisericile, au fost demolate și 
sinagogile.   

- Plecarea evreilor coincide cu venirea populației de etnie rromă în cartier, moment ce marchează o dinamică 
diferită în evoluția cartierului. “Nenorocirea cea mare este momentul în care în 1956 au început să plece evreii. 
Exodul populației evreiești a făcut să rămână case libere pentru moment. Și au fost ocupate de romi. După ce au 
fost ocupate, li s-au încredințat.”  

- Zona de case din proximitatea Fabricii Timpuri Noi a rămas în picioare, deși existau planuri ca și această 
zonă să fie demolată. Numai că a venit revoluția și nu au mai apucat. În zona unde s-a demolat foarte mult, 
respectiv în zona de case evreiești,  s-au descoperit prin podurile caselor multe obiecte de artă, de anticar 
“săbii din alea vechi, salbe, sfeșnice, puști cu baionete.”  (fig. 15, fig. 16)

- Strada Ion Minulescu, stradă care desparte fabrica Biofarm de terenul fostei fabrici Timpuri Noi, se numea 
înainte “Apele Minerale”. Un domn ne spune că în zonă ar fi izvoare minerale, că pânza freatică e destul de 
sus în zonă. 

- Casele naționalizate din zona Timpuri Noi - o parte au fost retrocedate, o parte se află în proces de 
retrocedare, o parte au rămas în proprietatea statului. “Ulterior revoluției din `89, evreii au început ușor ușor 
recâștigarea acestor case. Moștenitorii desigur”.   

- Toate fabricile aveau cluburi unde se juca șah, table. Mai erau biblioteci unde oamenii puteau veni să 
împrumute câte o carte. 

- Tinerii erau suporteri pentru echipele de fotbal din București: Rapid, Steaua, Dinamo, Progresul.

Breasla de tăbăcari 
O bună parte din suprafața cuprinsă între bulevardele Dimitrie Cantemir, Mărășești și Splaiul Unirii a fost 
înainte de instalarea comunismului o zonă periferică de mahala. Se numea mahalaua Tăbăcarilor (de aici și 
numele străzilor Verzișori și Tăbăcari). În zonă s-au grupat toate breslele de tăbăcari, după care s-a dezvoltat 
industria textilă ușoară.  Pe locul vechilor ateliere de tăbăcărie și pielărie, la început de secol XX, vor apărea în 
contextul industrializării și a unei legislații favorabile, fabrici noi: Grigore Alexandrescu (Gralex, și-a schimbat 
denumirea în perioadă comunistă în Dâmbovița), Sapatino (fostul Bourul), Prodanoff. Nu întâmplător, 
industria textilă s-a dezvoltat în această zonă în vecinitatea Dâmboviței. Toate substanțele chimice rezultate 
din procesul de prelucrare a materialelor erau deversate în râu. 

Într-un articol scris de Răzvan Voinea (atelier.liternet.ro, 2013), aflăm că pentru muncitorii care lucrau 
în aceste fabrici, Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine a construit o serie de locuințe într-o zonă 
cunoscută astăzi sub denumirea de “Parcelarea Verzișori-Tabacari”. Identitatea, specificul zonei se păstrează 
și astăzi, deși o parte din locuințe au fost renovate de către noii proprietari. Ce a rămas neschimbat la marca 
cartierului sunt acoperișurile din țiglă cărămizie și grădina care înconjoară locuința.  (fig.  17)
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Fig. 15 - Casă evreiască (fotografie 
colectată în cadrul etapei de cercetare) Fig. 16 - Case evreiești (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Fig. 17 - Parcelarea Verzișori Tăbăcari (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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2.6  PROBLEME ÎN CARTIER 
Lipsa unor politici urbane coerente, faptul că autoritățile publice nu reprezintă 
interesul locuitorilor, lipsa înțelepciunii de a administra “cetatea” alături de 
experți și cetățeni, lipsa consultărilor publice, susținerea și prioritizarea intereselor 
private în detrimentul celor publice, nerespectarea cadrului legal, neglijenţa 
cetățenilor față de spațiul public, lipsa sentimentului de comunitate (neîncrederea 
în celălalt și lipsa relațiilor de vecinătate), dezinteresul cetățenilor de a acționa, de 
a le cere socoteală autorităților atunci când lucrurile nu funcționează sau atunci 
când se fac abuzuri, lipsa unor inițiative civice (ca moștenire a comunismului), 
lipsa transparenței autorităților și corupția, toate acestea au produs, produc și 
vor produce probleme la nivelul  comunităților, cartierelor, orașelor. Vina este 
împărțită între autorități și cetățeni, deoarece nu se arată preocupați față de spațiul 
public, spațiu care apare din ce în ce mai mult ca fiind spațiul nimănui. Acest spațiu 
al nimănui a fost definit puternic înainte de 1989, când “ distrugerea proprietarii 
publice s-a produs în paralel cu distrugerea ideii de comunitate” (Doina Petrescu). 
Ideea de comunitate a fost slăbită și devalorizată, a devenit un non sens. Astfel, 
multitudinea de probleme și diversitatea lor exprimată de locuitorii cartierului 
Timpuri Noi  nu sunt întâmplătoare.

În timpul cercetării, am aflat despre problemele cu care se confruntă cetățenii, 
prin intermediul chestionarului, în urma discuțiilor structurate și informale 
avute cu ei, dar și în jurul meselor rotunde organizate în cadrul evenimentelor 
Acumulatorului Urban Mobil. În timpul activităților din cadrul AcUM am 
observat o dorință puternică a oamenilor de a verbaliza “în agora” problemele 
care le fac viața dificilă, dar din păcate cu o atitudine individualistă, fără a fi 
atenți și la problemele celorlalți, fără a avea răbdarea de a-l asculta și pe celălalt. 
Discuțiile au fost greu de moderat și s-au finalizat cu soluții individuale și fără o 
direcție închegată din partea  participanților. Tot în cadrul evenimentelor AcUM, 
am observat că adeseori participanții ne-au confundat cu autoritățile locale (“voi 
sunteți de la primărie nu ?”; în sfârșit a venit și primăria la noi în cartier”?). Acest 
lucru semnalizează o nevoie acută a cetățenilor de a intra în dialog cu autoritățile, 
de a fi ascultați, de a-și putea spune păsul. 

Înainte de a prezenta problemele care au reieșit din interviuri și din cadrul meselor 
rotunde, vom expune rezultatele reieșite în urma analizei chestionarelor. 
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Fig. 18 - Deșeuri (fotografie colectată în 
cadrul etapei de cercetare) Fig. 19 - Deșeuri (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Astfel, principalele 4 probleme cu care se confruntă cetățenii din Timpuri Noi 
sunt:  

•	 lipsa spațiilor de joacă pentru copii (33%), problemă resimțită 
atât de părinți cât și de bunici;
•	 oamenii străzii (32%);
•	 lipsa containerelor pentru recicla (29%);
•	 gunoaiele de pe stradă (29%).  (fig. 18, fig. 19) 

Observăm că lipsa infrastructurii și a oportunităților de petrecere a timpului liber, 
spațiile abandonate sau lipsa pistelor pentru bicicletă nu reprezintă o problemă 
pentru majoritatea locuitorilor. Oamenii nu le resimt ca fiind problematice pentru 
că timpul liber și-l petrec într-un mod limitat, rutinier și deloc creativ (merg la 
terasă, beau bere, se plimbă, stau pe bancă etc).
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LISTA PROBLEMELOR PRINCIPALE – CARTIER TIMPURI NOI 

Lipsa spațiilor de joacă pentru copii 33%
Oamenii străzii 32%
Lipsa containerelor pentru reciclat  29%
Gunoaiele de pe stradă /din spatele blocurilor 29%
Modul de funcționare a mijloacelor de transport în comun 25%
Probleme cu canalizarea 23%
Lipsa parcărilor 21%
Iluminatul public 16%
Lipsa oportunităților de petrecere a timpului liber 15%
Câinii  14%
Aglomerația  14%
Siguranța publică  12%
Spaţiile abandonate 10%
Lipsa pistelor de biciclete  7%
Lipsa spațiilor verzi 5%

                                                                                           Total respondenţi: 108

Deși în cadrul analizei chestionarelor lipsa spațiilor verzi nu este văzută ca o 
problemă principală, în interviuri subiectul apare deseori menționat. Discursul 
cetățenilor conturează grija pentru spațiile verzi, dorința de a le prezerva, de a le 
îngriji și de a le extinde. (“Acolo unde au demolat fabrica Timpuri Noi, ar putea să 
facă un parc mare, să avem și noi în cartier unul așa cum e Tineretului sau Carol. Iar 
în subteran ar putea să facă parcări”). Unii dintre cetățeni se declară nemulțumiți 
de “lipsa celor 7 ani de acasă” ai vecinilor care nu folosesc corespunzător spațiile 
verzi și nu respectă regulamentele. (“vin cu câinii la plimbare în parc. Își fac nevoile 
la tulpina copacului și asta a fost. Pleacă și lasă rahatul acolo. Cum să nu mă enervez, 
când vin cu copilul să se joace aici?”).  

Problema spațiilor verzi este o problemă specifică pentru întreg orașul București, 
unde numărul de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor este sub media 
Europeană. “Bucureștiul duce lipsă de spații verzi și în loc să facă parcuri, sau 
măcar nu neapărat să facă un parc, dar să lase un spațiu verde în zonă respectivă, 
ei construiesc ce construiesc. Se fac ditamai blocurile, ce îți restricționează și din 
vizibilitate.”
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Fig. 20a - Parcare (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Fiind un cartier cu multe blocuri, apare inevitabil, ca în multe alte cartiere socialiste 
din București, problema parcărilor, mai precis lipsa acestora. Nemulțumirea în 
legătură cu acest aspect vine atât din partea șoferilor, cât și din partea pietonilor 
care de multe ori sunt nevoiți să meargă pe stradă, pentru că trotuarele sunt 
ocupate de mașini. Și sunt nevoiţi să meargă pe stradă asumându-și un risc, 
pentru că mașinile merg cu viteză. (“Își lasă mașinile parcate cum le pică lor din 
cer”; “așa e românul, vrea să își parcheze mașina sub geam, că e comod și să fie 
mereu cu ochii pe ea”; “Este inadmisibil ca toate mașinile să fie parcate pe trotuar și 
toată lumea să meargă pe stradă”). Nemulțumirea cauzată de lipsa parcărilor este 
amplificată și de serviciul tractări, care ridică mașinile parcate în zonele interzice. 
(“Nu ai posibilitatea să îți parchezi mașina în cartier. Şi dacă o pui în spații interzise, 
vin băieții de la tractări. Şi dai milioane ca să îți scoți mașina.”). Apar situații în care 
oamenii se ceartă pe locurile de parcare. (fig. 20a, fig. 20b)

Un alt subiect sensibil care produce nemulțumiri este legat de modul ineficient în 
care autoritățile publice locale gestionează resursele și bugetul local, atunci când 
vine vorba de lucrările edilitare și de reabilitare - reasfaltarea străzilor, schimbatul 
bordurilor, zgomotul produs și haosul creat de fiecare dată când se lucrează: ”De 
o lună de zile reasfaltează strada. Stradă pe care au asfaltat-o acum doi ani de zile 
și care nu avea nimic. De două luni. Şi au săpat iar bordurile. De ce să schimbi 
bordurile de 7 ori în 3 ani?”; “Au început să armonizeze și spărturile. Parcă era 
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Fig. 20b - Parcare (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Fig. 21- Lucrări edilitare (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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un blestem, parcă făceau dinadins. Venea ăla de la apa, spărgea trotuarul, băga 
conducta, bituminiza și pleca. A două zi, venea de la Electrica, spărgea, rezolva 
problema și apoi pleca. Şi tot așa.” Alte probleme legate de lucrările edilitare și 
reabilitare sunt: defecțiunile de canalizare (“când plouă mai puternic, se strânge 
foarte multă apă și te poți plimba cu barca”). (fig. 21)

Printre alte probleme expuse de cetățenii din cartierul Timpuri Noi, menţionăm:
- nu există spitale în cartier; 
- nu există farmacii non stop;  
- foarte mult zgomot, praf, mizerie atunci când se construiește o 

clădire nouă; 
- drumuri nepavate și întunecate; 
- trotuare cu gropi și borduri incomode - “trotuare bombardate, în 

care poți să ți-o iei în nas și în adidași, și cu bicicleta.”;
- programele de reabilitare a blocurilor funcționează prea greu. 

Procedura este incertă, administrațiile de bloc nu sunt funcționale - ”În 
2014 trebuia să fie gata și al nostru și nimic”; 

- foarte puține containere pentru reciclare selectivă și foarte prost 
amplasate; 

- problema câinilor comunitari;  
- lipsa stațiilor de autobuz de pe Calea Văcărești; 
- problema cu casele vechi, de patrimoniu, care sunt dărăpănate și 

care stau să se prăbușească;   

În timpul interviurilor cetățenii nu s-au raportat doar la problemele specifice 
cartierului Timpuri Noi. Au vorbit și despre problemele generale întâlnite în 
București: 

•	 lipsa spațiilor verzi - („În București vezi doar betoane, vara te 
sufoci”); 
•	 lisa siguranței publice- (“Un oraș nesigur, cu excepția zonei 

centrale. În  cartierele mărginașe, noaptea trebuie să umbli cu pistolul 
după tine”); 
•	 spațiul verde neasociat cu posibilitatea de recreere (“Sunt foarte 

mici spațiile verzi amenajate, sunt vandalizate, astăzi sunt, mâine nu mai 
sunt”); 
•	 aglomerația, agitația;  
•	 lipsa locurilor de parcare;  
•	 poluarea - „firmele de curățare nu sunt atât de performante”;  
•	 mizeria, foarte multe gunoaie pe stradă;  
•	 trafic infernal, infrastructura la pământ;  
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•	 lipsa locuințelor; 
•	 administrația ineficientă și lipsa transparenței (“Costuri inutile să 

repari de la an la an aceleași lucruri”); 
•	 problema clădirilor cu bulină roșie, care stau să pice; 
•	 proasta integrare vechi - nou (“lipsa unei viziuni generale coerente 

despre ce dracu vrem de la orașul ăsta”); 
Întrebarea firească care urmează seriei de probleme cu care se confruntă locuitorii 
cartierului este: cine se ocupă de rezolvarea acestor probleme? În responsabilitatea 
cui intră soluționarea disfuncționalităților din spațiul public sau atunci când 
acesta nu este reglementat corespunzător?

Cele mai responsabile de remedierea acestor probleme, din punctul de vedere al 
rezidenților sunt autoritățile locale - primăria de sector (87%) urmate de primăria 
generală (42%). Foarte puțini îi văd responsabili pentru rezolvarea problemelor pe 
reprezentații din parlament (16%) sau pe cei de la administrația blocului (17%).

Autoritățile locale - primăria de sector 87%
Primăria Generală 42%
Reprezentantul din Parlament  16%
Administrația blocului în care locuiți 17%
Oamenii din cartier  41%

Total respondenţi: 108

Este interesant de observat în date, că aproape jumătate dintre locuitorii din 
Timpuri Noi (41%) consideră că cetățenii sunt și ei responsabili pentru problemele 
cu care se confruntă în cartier. Dar în ce constă această responsabilitate și cum 
ar putea ei schimba lucrurile? Un prim răspuns ar fi activarea simțului civic și 
sesizarea problemelor către autoritățile compenente. În opinia noastră, cetățenii 
trebuie să depășească barierele neîncrederii în capacitatea oamenilor de a se 
schimba și de a rezolvă o problemă, în capacitatea oamenilor de a fi împreună. 
Trebuie să activeze sentimentul de comunitate, de solidaritate și colaborare. Să 
formeze grupuri de inițiativă civică care să colaboreze cu autoritățile sau să pună 
presiune pe ele atunci când acestea nu își fac treaba.

Am vrut să testăm ideea întâlnirilor de cartier, să vedem în ce măsură o astfel 
de inițiativă ar putea prinde rădăcini în rândul unor oameni care nu prea se 
cunosc, nu prea își vorbesc, nu prea interacționează. Din păcate, am constatat 
că nu se întrevede prea curând conturarea unui scenariu în care oamenii să vină 
împreună, să se cunoască, să discute, să organizeze acțiuni și evenimente de 
care ar beneficia comunitatea. În general, scepticismul și lipsa de încredere sunt 
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foarte mari. Opiniile obținute în timpul interviurilor contrazic rezultatele care au 
reieșit în urma analizei chestionarelor, unde cetățenii consideră că oameni sunt 
responsabili pentru rezolvarea problemelor din spațiu public. (“Nici nu sunt în 
stare să îsi dea zăpada din fața blocului, apoi să rezolve o problemă atât de mare 
cum e cea cu locurile de parcare.”; “Românii sunt căpoși și nu știu să se asculte 
între ei. Românii au multe idei și fiecare are o părere, e foarte greu să ajungi la un 
numitor comun”; “Românul nu e bucuros nici dacă faci, nici dacă nu faci, dacă vin 
acum și pun flori pe aici, vine altă cucoană și zice că nu e frumos, că strici.”; ”De 
obicei oamenii nu prea fac lucruri benevole, e împotriva vântului”). 

Am insistat totuși și i-am întrebat ce probleme ar pune pe ordinea de zi, dacă s-ar 
întâlni cu vecinii de bloc, de cartier. Au reieșit următoarele:  

•	 spații verzi, mai mult spațiu verde - nevoia de a construi un parc 
mare pentru copii care să fie în proximitatea locuinței. Sunt foarte multe 
familii tinere cu copii, iar infrastructura existentă (parcurile mici dintre 
blocuri) nu este suficientă; 
•	 sporirea siguranței; 
•	 un sediu cu spații de activități pentru copii, adulți și bătrâni -  un 

fel de centru cultural cu activități pentru toată lumea; 
•	 un cinematograf în cartier; 
•	 piste pentru bicicliști; 
•	 stații acoperite la autobuz; băncuțe în stațiile de autobuz; 
•	 bazine de înot în zonă; 
•	 infrastructură pentru bicicliști; 
•	 concerte mai multe, teatre mai multe, bani pentru cultură; 
•	 sală de internet; 
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2.7  TIMP LIBER 
Infrastructura culturală a cartierului este slabă. Spațiile publice din Timpuri Noi 
nu sunt foarte ofertante în a propune modalități de petrecere a timpului liber 
în cartier, deși asta ar trebui să fie funcția lor de bază (“Oferirea de oportunități 
pentru întâlnire, socializare, recreere, festivaluri” (Hou, 2010). În acest context, am 
vrut să vedem cum își petrec timpul liber rezidenții zonei Timpuri Noi. Am aflat 
că timpul liber și-l petrec atât în cartier (practicarea diverselor sporturi, întâlnire 
cu prietenii la o bere la terasă sau restaurant, frecventarea parcurilor), cât și în 
afară acestuia (frecventarea localurilor din centru, plimbări prin parcurile mari 
ale orașului, etc).

Merg în parc 68%
Mă întâlnesc/Stau de vorbă cu vecinii /prietenii 50%
Mă plimb prin cartier 40%
Practic diverse sporturi 23%
Merg la evenimente care se organizează în cartier 20%
Stau în fața scării 16%
Grădinăresc 15%
Nu prea îmi petrec timpul liber în cartier 7%

Total respondenţi: 108

Infrastructura de petrecere a timpului liber în cartier este oferită de părculețele 
dintre blocuri (68% de cetățeni își petrec timpul liber mergând în parcuri). O 
altă modalitate de petrecere a timpului liber este să te întâlnești cu prietenii. 
(“La o bere, la o vorbă, la o glumă”; “Chiar acolo unde Dâmbovița cotește pe lângă 
Biblioteca Națională, mă duc cu doi prieteni și bem bere acolo și mai stăm de vorbă”; 
“Mai mergem la pariuri aici peste drum, mai băgăm un bilet, mai pierdem, mai 
povestim, mai vine unu cu un telefon să-l vândă, mai luăm și noi 50-60 de lei”). 
Practicarea sporturilor în cartier înseamnă: fotbal (“Avem teren special amenajat 
aici în cartier. Încercăm să ne strângem în fiecare joi”); plimbatul cu trotineta; 
alergatul în jurul Dâmboviței (“Pe mal, mai ales seara, când orașul este liber”) sau 
în parcul Tineretului (“Sa știți că aici este o importantă comunitate de alergători. 
Ne strângem seara împreună și dăm ture de parc” ; ”Avem trasee personalizate 
de alergat - Biblioteca Națională, Splai, Mărășești”), plimbatul cu rolele sau cu 
bicicleta. Când vine vorba de film și de consum cultural, tinerii merg în Mall 
Vitan la Hollywood Multiplex. (fig. 22, fig. 23, fig. 24)
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Fig. 22- Petrecerea timpului liber (fotografie colectată în 
cadrul etapei de cercetare)

Fig. 24 - Petrecerea timpului liber (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Fig. 23- Petrecerea timpului liber (fotografie colectată în 
cadrul etapei de cercetare)



60

SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Timpul liber în afara cartierului se concentrează mai mult pe consum cultural 
(teatru, concert, film, stand up comedy, expoziții, vernisaje, muzee): concerte 
la Sala Palatului sau Sala Radio (“mergem deseori la concerte- păi la Tudor 
Gheorghe, Martiza, Lara Fabian”); mers la teatru (Teatrul de Revistă, la Contantin 
Tănase, TNB). Timpul liber în afara cartierului nu se rezumă doar la explorarea 
Bucureștiului. Oamenii își petrec timpul liber și în afara orașului: merg la 
“grătar, mici, bere”, plus călătoriile de weekend în afara orașului. I-am întrebat 
ce i-ar determina să își petreacă mai mult timp afară, în cartier, în spațiul aflat în 
proximitatea locuinței: amenajarea unor spații de odihnă și relaxare și de spații 
sportive, recreative pentru adulți.

Amenajarea unor spații de pentru odihnă și relaxare cu mobilier 
urban adecvat (bănci, mese, etc.)  57%

Amenajarea unor spații sportive/recreative pentru adulți 52%
Organizarea de evenimente în spațiul public 52%
Organizarea unor spații de întâlnire și socializare  43%
Amenajarea de spații de joacă pentru copii 42%
Amenajarea unor străzi pietonale 33%

Total respondenţi: 108

Oamenii din Timpuri Noi doresc să fie expuși consumului cultural la ei în 
cartier. Vor organizarea unor piese de teatru în aer liber, vor concerte, vor 
expoziții care să documenteze istoria cartierului, vor expoziții de fotografie. Toate 
aceste evenimente satisfac nevoia de consum cultural, dar mai mult decât atât, 
aduc oamenii împreună în spațiul public, unde au prilejul să se cunoască și să 
interacționeze unii cu ceilalți.  

Organizarea unei piese de teatru în aer liber 61%
Organizarea unui concert  60%
Organizarea unor expoziţii care să documenteze istoria cartierului  52%
Organizarea unor ateliere de lucru pentru copii  49%
Organizarea unor expoziții de fotografie  48%
Organizarea de evenimente/competiții  sportive  45%
Organizarea unui târg de vechituri  38%
Organizarea de piețe ambulante  38%
Organizarea unui campionat de table/șah 37%
Organizarea unor consultări cetățenești  32%
Organizarea unui cross  30%

Total respondenţi: 108
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2.8  PRACTICI DE UTILIZARE A SPAŢIULUI PUBLIC 
În orașe, oamenii folosesc spațiile publice pentru a se relaxa, pentru a protesta, 
pentru a cumpăra sau pentru a vinde, pentru a experimenta și pentru a sărbători. 
Datorită spațiilor publice, oamenii au o libertate de alegere mai mare pentru 
desfășurarea activităților, deși trendul global este de “a privatiza și de a comodifica 
spațiul public” (Karen, 2006), oferindu-li-se oamenilor posibilități reduse de 
exprimare și interacțiune. În acest capitol prezentăm spațiile publice din cartier și 
modul în care oamenii se folosesc de ele. Am încercat să explorăm și să expunem 
modalitățile prin care cetățenii din Timpuri Noi își însușesc spațiul public pentru 
a răspunde nevoilor și dorințelor pe care le au.

În cartierul Timpuri Noi, zonele regulate (micile parcuri, parcări) din aproprierea  
blocurilor alternează cu zone neregulate din apropierea zonelor de case (spații 
virane, terenuri abandonate sau aflate în litigiu); clădirile funcționale alternează 
cu cele abandonate, iar interacțiunea oamenilor în spațiul public oscilează și ea 
între comportamente familiare, standardizate, firești (planificate) și improvizație, 
activități spontane (fotbal la colț de stradă, cerc în jurul petului de bere, jocul 
de table la bordură, popularea spațiului public prin folosirea mobilierului urban 
improvizat). (fig. 25)

Unele activități se desfășoară în spațiile în care au fost planificate pentru a îndeplini 
această funcție, de a fi folosite de oameni în scop recreațional (folosirea parcului, 
folosirea terenului de fotbal). Alte activități conferă spațiului funcționalități 
diferite decât cele îndeplinite până în acel moment (spații abandonate - ziduri, 
graffiti, spații industriale; zidul care desparte strada Ion Minulescu de terenul Ikea 
acoperit de  graffiti - artă stradală).  (fig. 26)

Fig. 26 - Graffiti (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) Fig. 25 - Spațiu public (fotografie 
colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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Fig. 27 - Grădină (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

În continuare, prezentăm din multitudinea și complexitatea activităților care pot 
fi desfășurate în mediul urban din cartierul Timpuri Noi. Atât în Timpuri Noi, cât 
și în celelalte cartiere studiate în cadrul cercetării, am constatat că spațiul public 
este spațiul care îți oferă posibilitatea să explorezi, să descoperi, să fii creativ, să 
desfășori activități spontane sau activități care presupun riscuri. Am descoperit 
spații unde așteptările și scopul pentru care au fost create sunt mai fluide, unde 
oamenii au libertate de alegere mai mare pentru desfășurarea activităților. Spațiul 
omogen dintre blocuri a fost și el transformat, revendicat, utilizat și consumat.  

Grădinile din faţa blocului -  un mod de utilizare prin improvizația născută 
din lipsa de spațiu verde. Acestea au de multe ori o zonă de loisir (cu masă, 
scaune, balansoar), un spațiu “unde poți să evadezi din cei 4 pereţi”. Oamenii sunt 
preocupați de îngrijirea și amenajarea spațiului din fața blocului. Spațiul verde din 
fața blocurilor, deși se află în administrația domeniului public, ajunge printr-un 
acord tacit să fie administrat de cetățeni. “Ăia de la primărie nu se îngrijesc de el. 
Noi stăm aici, noi avem nevoie de aer proaspăt” (fig. 27)
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Adăposturi pentru câini - prezența câinilor îngrijiți de oameni, construcția de 
adăposturi, indicațiile scrise tip “nu dați oase la câine” reprezintă forme de utilizare 
a spațiului public și exprimă grija unor oameni față de câinii comunitari. Cum am 
arătat în capitolele precedente, pentru unii dintre locuitori, aceștia reprezintă o 
problemă.

Activităţi de socializare/ spaţii de socializare – spaţii de interacţiune

a) Pe străzile Papazoglu și Logofăt Tăutu, în fața chioșcurilor de 
cartier (care îndeplinesc un rol similar cu cel al birturilor de la sat) se 
pot observa configurații de câte 8-9 bărbați, stând în picioare și așezați 
în cerc în jurul unui pet de bere la 2 litri. Oamenii beau, vorbesc, își 
spun oful, se distrează, își petrec timpul liber în spațiul public.

b) Stanley Bet - bărbații joacă table așezați pe jos. Oameni jucând 
table în cartierul Timpuri Noi au fost observați și de o parte și de cealaltă 
a Dâmboviței, și în zona de case și în zona de blocuri. Din observațiile 
de teren pare a fi sportul preferat al locuitorilor de vârsta a doua și a treia 
din cartierul Timpuri Noi.

c) În cartier, spațiile utilizate frecvent sunt cele care nu au un 
statut foarte clar. Foarte multă agitație a fost surprinsă într-o parcare 
“informală”, chiar lângă părculețul de joacă din stradă Colonel 
Papazoglu. Copii care se joacă cu bicicleta și trotinetele, mame tinere cu 
copii sugari, bunici și oameni care stau pe bordură.  

d) Obiceiul de a sta. Lumea stă la poartă, pentru că se cunosc de 
mici. Este o modalitate de interacțiune și de petrecere a timpului liber, o 
modalitate de a improviza părți din spațiul public. În plus își păstrează 
relațiile de vecinătate. (ceea ce nu se întâmplă când vine vorba de 
locuirea la bloc).

”Statul” este o practică des întâlnită și în spațiile dintre blocuri. Că e 
vorba de statul pe bordură însoțit de “sportul” - spartul semințelor, sau 
că e vorba de statul pe spații improvizate “ buturugă de lemn, ladă de 
bere, ladă de lemn” sau statul în cerc – „la  o vorbă cu o bere, două” 
lângă buticul/crâșma de cartier, toate sunt practici informale de folosire 
a spațiului public. (fig. 28, fig. 29)
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Fig. 28 - „Stat” (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Fig. 29 - „Stat” (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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e) Băncile instalate în fața blocurilor, deși utile pentru stimularea 
interacțiunii în spațiul public, produc și un efect nedorit: ”Oamenii 
care se strâng și stau până noaptea târziu, chiar aici sub geamul nostru. 
Unul s-a așezat aici și a vorbit la telefon până la ora 2 noaptea.” Oamenii 
își doresc bănci și mobilier urban pentru relaxare și odihnă, dar să fie 
poziționate în locuri care să nu producă disconfortul celorlalți. (fig. 30)

Fig. 30 - Băncile din fața blocului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

f) Școlile din cartier sunt folosite ca punct de întâlnire pentru cei 
care în trecut au învățat acolo. Tinerii din cartier păstrează relațiile de 
prietenie cu foștii lor colegi de generală, liceu și de multe ori se întâlnesc 
la școala unde au învățat împreună. (“Tot timpul ne întâlnim în față școlii 
81. Acolo ne-am întâlnit mereu, acolo ne întâlnim și acum”).
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Fig. 31 - Teren viran (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

g) În zona cuprinsă între bulevardele Mihai Bravu și Calea Vitan, in 
urma observaţiilor de teren am identificat un spațiu dihotomic împărțit 
de blocurile noi, case și terenuri virane (“lăsate în abandon, aflate în 
litigiu”) transformate în gropi de gunoi. (fig. 31)

h) Economia informală – la stația de metrou Timpuri Noi, în fața 
gurii de metrou, prezența numărului mare de călători atrage după sine 
prezența comercianților care vând ciorapi, bentițe, pulovere, mănuși, 
șosete și diverse mărfuri care variază în funcție de sezon și de sărbătoare. 
Pot fi observați în general la orele de vârf.

i) Resurse din cartier – o altă modalitate interesantă de interacțiune 
cu spațiul public este folosirea plantelor din cartier. În timpul 
interviurilor am aflat că oamenii culeg socul pentru a face socată. 
“Jefuiesc cu ambiție total țărănească acei soci, îmi fac suc”. Tot din 
interviuri aflăm că în cartier, de culesul teilor se ocupă romii, pe care 
mai apoi îl comercializează. Corcodușele sunt folosite pentru țuică. “E o 
doamnă care vine direct cu bidonul. Le strânge de pe jos”.
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“Între Brândușelor și Grădinari terenul viran continuă. Pe mijlocul pajiștii, ruinele unei 
case dărăpănate, peste care s-au adunat pungi de gunoaie, cutii de cola și de cafele 
de automat, moloz, cârpe, oțetari. Dinspre pajiștea cu ruină, se deschide o priveliște 
largă, către granița cartierului, ocupată de noile complexe rezidențiale” 
(notă de jurnal, 10 iulie 2014)

“În spațiul din proximitatea străzii Mugur Mugurel, un alt spațiu viran, ca un deal. 
Urcăm pe el. Florile au crescut mari, te simți că într-o poiană. Câțiva copaci formează 
un adăpost la baza căruia sunt strânse saltele, haine și alte provizii. Lângă este o 
bancă de beton. Dincolo de spațiul viran, printre flori de câmp, se văd blocurile de 
pe Panu Anastasie. Printre blocuri, oameni, mame ieșite cu copiii la plimbare, băieții 
stând la discuții în parcare.” 
(notă de jurnal, 25 august 2014) (fig. 32)

“Pe Morarilor, pe Splai, viața e în stradă. Doi tipi își beau cafeaua pe capota mașinii. 
Câțiva copii se joacă în movila de nisip din fața porții. Mai jos, niște băieți discută în 
fața porților larg deschise ale unei case. Înăuntru, vreo 5,6 oameni stau la o masă 
scoasă în curte.” 
(notă de jurnal, 1 septembrie 2014)

“La colț cu Splai, un băiat joacă singur pereţica. Două doamne chiar la colț, stau la 
taclale mâncând semințe. Una dintre ele, pe care am mai văzut-o pe colțul ăsta, a 
încropit o întreagă instalație în stradă. E ieșită cu scaun, semințe, mătură, câine și un 
bol de apă pentru câine.” 
(notă de jurnal, 17 iulie 2014)

Fig. 32 - Teren viran (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

j) Am constatat grija oamenilor pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor. Sunt nemulțumiți că nu prea există containere de reciclare 
în cartier, sunt nemulțumiţi de modul în care acestea sunt ridicate (de 
faptul că sunt amestecate toate), de faptul că sunt luate cu o mașină mare 
care consumă foarte mult combustibil pentru a fi transportate. “Mereu 
vedeți pe aici colectori - oameni care se ocupă cu selectare gunoaielor, 
plastic la plastic, hârtie la hârtie, metal la metal.”
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ACTIVITĂŢI RECREATIVE 
a) Scăldatul în Dâmboviţa - se practică destul de des, mai ales în 

zilele călduroase de vară. Cei care folosesc Dâmbovița în acest scop, sunt 
mai ales tineri (adolescenți, copii) care provin din famiile dezavantajate 
și care nu au bani pentru a merge la ștrand sau în afara Bucureștiului 
la mare. Dar practica aceasta, deși este interzisă, o întâlnim și “înainte 
de `89 și chiar imediat după `89.” “Mergeam și ne scăldam noaptea în 
Dâmbovița. Era răcoare, era frumos. Ce vremuri domle.”

b) Terasele de cartier - sunt foarte căutate și folosite pe timpul verii. 
“Vecinii își petrec timpul liber la terase. Îi găsesc la terasa de care ți-am 
povestit că se duce sora mea la ea. Sunt destui vecini care se duc acolo să 
mănânce, au întâlniri cu diverși oameni.”

c) Grădini urbane - în cartierul Timpuri Noi, pe strada Foișorului, pe 
terasa clădirii DGASMB, cei de la Asociația Grădini Urbane Comunitare 
au amenajat o grădină comunitară cu o varietate de specii de plante 
comestibile și decorative. Proiectul își dorește realizarea unor grădini 
urbane pe terenurile insalubre și anoste din oraș și pe acoperișurile 
clădirilor, în scop demonstrativ și educativ, pentru integrarea socială a 
bătrânilor și a adolescenților, prin implicarea în proiect a comunităţii 
din zonele unde se dezvoltă grădinile. Desfășurarea proiectului a 
presupus mai multe activități: semănare în containere; repicare salată, 
ardei, vinete; plantare butași; semănare busuioc și crăițe; aranjare lădițe 
de plastic cu plante pe marginea terasei; strângere de fonduri pentru a 
cumpăra răsaduri și semințe de plante companion; culegere de semințe; 
recoltare de cartofi din lădițe reciclate; plantare pomi (cireși, nuc, ulm, 
păducel, porumbel, liliac); construirea paravantului de pe Teresa. (fig. 
33)

d) Pescuit și Dâmboviţa - Oamenii vin și pescuiesc atunci când 
se plictisesc. Este o modalitate de petrecere a timpului liber. Pescuiesc 
caras, știucă, șalău, săbioară, somotei, lostriță, biban, roșioară, pești 
“care vin dinspre Lacul Morii și se duc spre Budești, unde imediat după, 
Dâmbovița se vărsa în Argeș”. Pescarii spun că peștii sunt sănătoși, 
“deși uneori mai pot avea viermișori roșii și tenie”. În urma interviurilor 
aflăm că mai bine se prinde în zona Grozăvești, dar mult mai puțin 
decât se prindea odată, “acum 30-40 de ani”, înainte ca Dâmbovița să 
fie sistematizată, atunci când nu era betonată, când “era iarbă pe aici 
pe mal”. Peștele îl “prinzi cu sacul” doar atunci când seacă Dâmbovița 
pentru a fi curățată. Un obstacol mare cu care se confruntă pescarii este 
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Fig. 34 - Pescari pe Podul Eroilor (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Fig. 33 - Grădină comunitară (Grădini Urbane Comunitare) 
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Fig. 35 - Pescari (fotografie 
colectată în cadrul etapei de 

cercetare) 
Fig. 36 - Pescari (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

brădișul din Dâmbovița. Acolo se prinde peștele. “Alaltăieri am scăpat 2 
carași cam de 1 kil și ceva în brădiș, dincolo de scară. Mari, la un kilogram 
și ceva bucata. Vă dați seama, pește frumos era. Mi-a rupt guta cu totul… 
dacă a intrat în brădiș, n-am mai putut să îl scot.” (fig. 34, fig. 35, fig. 36)

Majoritatea nu vin la pescuit din necesitate, pentru că “mor de foame”, 
ci mai degrabă pentru recreere, pasiunea de a pescui sau pentru a 
“omorî timpul”, “pentru distracţie”. ”Să stai să te bazezi pe peștele ăsta? 
Să îl mănânci? Ne-ngrășăm ca biscuitele în dungă”. Timpul pe care 
și-l dedică pescuitului nu se rezumă doar la momentul în care “dau 
la pește”. Operațiunea presupune și o etapă de pregătire: achiziționare 
echipament, cumpărat momeală etc.  

Oamenii care stau pe malurile Dâmboviței, pe pod, opriți din drumul 
de la metrou spre casă, privesc pescarii, hrănesc rățuștele și pescărușii. 
Oamenii când ieșeau de la metrou se opreau acolo să le dea de mâncare 
“ de cele mai multe ori covrigi luați de la stația de metrou.” Interacțiunea 
cu pescarii și viețuitoarele de pe Dâmbovița nu se rezumă doar la 
observație. Oamenii care se opresc acolo sunt curioși, pun întrebări. 
(fig. 37)
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Fig. 37- Pescari pe Podul Eroilor (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

O parte dintre cei care pescuiesc pe Dâmbovița, în timpul liber, mai ales 
în weekend, merg la baltă în jurul Bucureștiul, unde plătesc pentru a 
putea pescui. Cu toții văd diferenţa dintre Dâmboviţa și bălţile cu plată 
și le preferă pe cele din urmă, pentru că acolo se prinde mai bine.

“Îmbrăcat în haine ponosite, s-a pus la pescuit la vreo 20 de metri de podul Nerva 
Traian, acolo unde malul se îngustează și albia Dâmboviței se mărește cam cu un 
metru. Pe diagonala care ajustează lățimea malului, stă V., iar în spatele lui, sprijiniți 
de balustrade, doi bărbaţi, ceva mai înalți, mai bine făcuți și mai bine îmbrăcați ca el, 
stau în tăcere și îl privesc. V. aruncă regulat undiţa, o scoate, o aruncă iar, după reguli 
pe care nu le înțeleg prea clar. După cam 10 minute se întâmplă minunea. V trage din 
baltă un peşte mic și îl aduce în fața noastră.” 
(Note de jurnal, 28 august 2014)

“Un mic inventar al instrumentarului pescarilor cu care am vorbit  include momeală, 
juvelnic, găletuşe cu apă în care să fie păstraţi peştii prinşi. Cel puţin 2 dintre ei au 
mărturisit că nu au venit cu tot ce trebuie după ei. Poate din lipsă de atenţie sau poate 
pentru că nici ei nu iau aşa în serios pescuitul pe Dâmboviţa.

Peştele prins îl şi mănâncă o parte din ei, dar nu toţi. O doamnă cu care am vorbit 
preferă să îl gătească şi 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. (În ciuda ipotezei mele şi a altor oameni 
cu care am vorbit, că aceasta ar fi o posibilă motivaţie pentru pescari).” 
(Note de jurnal, 12 septembrie 2014)
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Ultima amenajare a Dâmboviţei 
„Când s-a făcut Dâmboviţa acum 30 de ani era altceva. Atunci aveai ce prinde, veneau peşti mari. Cum adică „s-a 
făcut” Dâmboviţa? S-a făcut odată cu metroul. Păi înainte era ca la Budeşti încolo, o fâşie mică. Înainte pe-aici 
trecea şina, de la abator. Au făcut digul, au băgat nişte U-uri în mal. Înainte era iarbă pe-aici pe mal. Acum nu mai 
prinzi nimic. Prinzi doar când o seacă. (bărbat, 60 de ani)
I: Aicea veniţi demult, pe Dâmboviţa?
P: De mic copil, dacă, na ... (locuieşte în cartier)
I: Păi şi când era aia murdară?
P: Aia nu, n-aveai cum să dai la peşte în ea. Era toată mizeria Bucureştiului, toate canalizările, toate se strângea în 
ea. Era singurul canal care a fost de ... să se strângă mizeria. 
I: Şi nu mirosea?
P: Uuu, mirosea, şobolani, ce ... Gunoiul îl arunca toată lumea în ea. Ce, e ca acuma? Mai aruncai gunoiul? Îl luai, 
şi direct în Dâmboviţa! Era un râu mic. N-avea un metru jumate, doi metri care curgea. 
I: Deci acuma-i mare asta ...
P: Nu că era mare şi-atuncea, da era pomi crescuţi. Era decât un râu mic. Vedeai ţevile de canalizare, ba aicea că 
erau a lu Flarosu, a lu Pionieru, a lu Dâmboviţa.. toate se vărsau în ea. (P., bărbat, 40 de ani)”  (fig. 38)

Fig. 38 - Pescari pe Podul Eroilor (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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e) Parcurile de joacă dintre blocuri - Sunt zone de recreere cu 
bănci, coșuri de gunoi și copaci, importante puncte de interacţiune și 
de socializare în cartiere. Funcţionează ca niște nuclee de interacţiune, 
aducând împreună atât copii, cât și adulţii: copiii se joacă iar adulţii 
conversează. Profilul celor care vin este variat – bunici, elevi, tineri adulţi. 
Parcurile sunt echipate cu aparate și mobilier de joacă care să atragă lumea 
spre mișcare.

Tot în cadrul părculeţelor se găsesc terenuri de fotbal, unde se formează 
echipe de băieţi cu vârste între 10-14 ani, care joacă fotbal “până când 
leșină, până când îi izbește foamea sau până când sunt ridicaţi pe sus de 
părinţi”. 

“Este un părculeţ la capătul străzii Nerva Traian. Acolo am văzut că vin 
mămici cu copii, se strâng și copii mai mari, la o bârfă, la o vorbă. E un 
părculeț și la Biserica Dobrotească”. (fig. 39)

f) Jocurile copilăriei - Un grup de copii de (6-7 ani) s-a arătat curios 
de prezenţa studenţilor de la Sociologie care își luau notiţe. Curiozitatea 
i-a impins să intre în vorbă cu echipa de cercetare. De unde putem deduce 
că prezenţa elementelor noi, străine, necunoscute poate avea potenţial 
să stârnească interacţiunea. În urma dialogurilor cu copiii din parc, am 
aflat mai multe despre cum se joacă ei: cel mai mult le place să se joace 
la țâșnitoare; am aflat despre ”rechinașul” – un fel de ”prinselea” unde 
toboganul primește un loc favorizat; ”om la pământ” – un fel de leapșă pe 
cocoţate; “maimuţica e pe pământ” – regulile jocului: unul dintre copii 
numără în timp ce ceilalţi se urcă în copaci, se ascund, stau pe pământ, 
cineva caută pe ceilalţi cu ochii închiși. Daca prinde un om la pământ 
acela pierde și numară. În afara parcurilor dintre blocuri, alte locuri de 
socializare pentru copii din cartierul Timpuri Noi sunt :”La piatră”, “parcul 
cu umbră”, curtea școlii. (fig. 40)

Desigur, tehnologia și internetul sunt nelipsite din viaţa copiilor. Și nu 
se rezumă doar la spaţiul privat. Copiii, având telefoanele la ei, merg “în 
pelerinaj” la un bloc în zona Nerva Traian, unde prind “wifi neparolat”. 
Cei mai mari dintre ei merg și în cartierul vecin în parcul Tineretului și la 
Lumea Copiilor, “La Piedone”. Le place mai mult aici întrucât locurile de 
joacă au infrastructura serioasă ”pentru distracţie”: “fântâni cântătoare”, 
“bănci care se leagănă”. Pe copii îi deranjează conflictele care apar în 
spaţiul public odată cu venirea serii. Conform relatărilor, oamenii care se 
strâng la buticurile din cartier (de pe strazile Vlad Dracul și Tautu) “beau 
si se ceartă”.
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Fig. 39 - Loc de joacă (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 

Copilăria imediat după 89 – Poveste 
“Vă daţi seama că după `89 era o atmosferă placută, eram noi copii. Eu aveam vreo 13-14 ani. 91, 92, 93, veniseră 
dulciurile, veniseră gumele. Colecţionam surprizele de la gumele Turbo, făceam colecţii şi le jucam la gropiţa. Şi 
apoi jucam la cărţi surprizele cu fotbalişti, cu Van Basten.”
“Ne jucam pe străzi când eram mici. Aveam meciuri de fotbal pe străzi, meciuri de fotbal între străzi. Ne plimbam 
cu trotinetele. Biciclete nu prea aveam că erau scumpe”
Parcul Tineretului, deşi nu este situat în Timpuri Noi, ci în proximitatea acestuia, este ca un magnet pentru 
locuitorii din cartier. Lumea vine aici pentru a se plimba, pentru a merge cu bicicleta, pentru jogging; în 
timpul verii să facă plajă, pentru practicarea diverselor sporturi precum fotbal, baschet, tenis.
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Fig. 40 - La piatră (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare) 
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2.9  AMENAJĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SPAŢIUL PUBLIC 
Cele mai semnificative amenajări realizate în cartierul Timpuri Noi sunt cele care 
ţin de parcurile dintre blocuri. Cetățenii, aproape în unanimitate, au menţionat 
despre amenajarea și reamenajarea parcurilor de joacă pentru copii: ”parcul 
de pe Papazoglu refăcut”; “parcul de langă centrală – între Foișorului și Mihail 
Foișoreanu”; “locurile de joacă pentru copii”; “Parcul Casa Pensiei”. Parcurile sunt 
cele mai folosite spaţii publice din cartier - spaţii cu care oamenii au o experienţă 
directă, intensă, constantă. Alături de parcuri, alte amenajări semnalate de cetăţeni 
sunt: amenajările de pe Nerva Traian (vegetaţia și trecerile pietonale) și de pe 
bulevardul Unirii;  amenajarea spaţiului din jurul Bibliotecii Naţionale.

Atenţia autorităţilor a fost centrată mai ales pe spaţiile de joacă pentru copii dintre 
blocuri. Totuși rămân în continuare foarte multe spaţii abandonate, spaţii cu 
potenţial, spaţii care, dacă ar fi amenajate, ar putea fi utilizate de rezidenţi pentru 
relaxare şi pentru socializare. Sugestiile locuitorilor se îndreaptă către următoarele 
zone, despre care ei cred că ar putea fi amenajate ca spaţii publice:

- în spatele Bisericii Cărămidari, unde este fostul abator;
- amplasarea unor bănci în faţa blocului pe strada Moruzzi; 
- terenul fostei fabrici Timpuri Noi; 
- spaţiul abandonat dintre bulevardele Nerva Traian și Mircea 

Vodă; (groapa, cum o numesc localnicii);
- intersecţia Nerva Traian cu Octavian Goga;
- parcul de lângă Școala 81 – “momentan îl folosesc câinii”;
- spaţiile goale de pe strada Anastasie Panu.
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2.10      ACUMULATORUL URBAN ÎN TIMPURI NOI
(26-28 SEPTEMBRIE)

În prima zi programată a evenimentului a plouat şi a fost frig, atelierul pentru 
copii, de reprezentare a drumului de acasă până la şcoală, având loc la interior, 
în două spaţii din cartier unde am găsit oameni deschişi care ne-au primit să 
ne adapostim de ploaie: în filiala „Emil Gârleanu” a Bibliotecii Metropolitane 
București și în Grădiniţa nr. 81. A doua zi vremea s-a ameliorat, iar Acumulatorul 
Urban Mobil a fost amplasat într-o retragere din lungul bulevardului Nerva 
Traian construit la sfârșitul anilor ‚80 pe principiul coridor compact de blocuri, 
în parcarea aglomerată din faţa unei școli de cartier, transformând două locuri de 
parcare informale de pe trotuar într-un spaţiu de interacţiune socială. Aici s-au 
strâns pe parcursul zilei copii și părinţi la atelierele de desen, locuitori interesaţi 
și curioși de expoziţia cu istoria cartierului, dispuși să completeze chestionare 
și să povestească despre cartier, să deseneze hărţi mentale sau să discute despre 
situaţia spaţiului public adiacent râului Dâmboviţa. Seara, cinema-ul ad-hoc din 
faţa staţiei de autobuz a adunat la un loc trecătorii și oamenii care locuiau în zonă. 
În ultima zi de amplasare, AcUM a fost punctul de plecare în expediţia „Hoinari 
prin Timpuri Noi”, un slalom în jurul Dâmboviţei, printre fabrici și ruine, pe 
urmele fostelor mahalale și printe incinte de blocuri înalte, unde am stat de vorbă 
cu câţiva paznici de duminică și am vizitat o casă scăpată ca prin minune de la 
demolare. 

Fig. 41 - AcUM în Timpuri Noi (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil) 
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Fig. 43 - AcUM în Timpuri Noi (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil) 

Fig. 42 - AcUM în Timpuri Noi (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil) 
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“Casele vechi sunt de cele mai multe ori foarte frumoase, cu excepţia celor degradate 
sau a celor “renovate” fără gust și fără să se ţină cont de aspectul original. Blocurile 
sunt urâte ca toate blocurile. Din păcate, s-a construit mult și urât în ultimii ani, uneori 
încălcându-se în mod evident orice urmă de principii urbanistice. ”

3.1  LIMITE, RESURSE ŞI ELEMENTE REPREZENTATIVE ÎN 
CARTIER

Cartierul Tei este poziţionat în partea de nord a Bucureștiului, fiind mărginit 
de 3 mari bulevarde și Lacul Tei, astfel: în partea de vest de strada Barbu 
Vacărești, în est de Șoseaua Colentina, în sud de bulevardul Ștefan Cel Mare iar 
în nord de Lacul Tei (parte a salbei de lacuri care traversează nordul capitalei), 
de Strada Doamna Ghica și Șoseaua Petricani. În interior, bulevardele care 
definesc identitatea cartierului, care sunt foarte circulate și care aduc foarte 
mulţi oameni în spaţiul public sunt Bulevardul Lacul Tei (cu o diversitate mare 
de tipuri de ţesuturi urbane - blocuri socialiste, parcurile Lacul Tei și Circului, 
zona Universităţii de Construcţii, parcelări de locuinţe interbelice), strada Teiul 
Doamnei (caracterizată de blocurile din perioada socialistă) și strada Maica 
Domnului (un amestec de bulevard socialist cu mari zone de ţesut de mahala). 
Cartierul Tei este un amestec de ţesuturi urbane diferite, o suprapunere de 
straturi istorice: zone întinse de mahala, foste sate încorporate în oraș, parcelări 
interbelice de case pentru funcţionarii publici, diverse instituţii publice ca Spitalul 
Colentina, Circul de Stat sau Facultatea de Construcţii, parcuri și mari suprafeţe 
de apă, foste zone industriale transformate în zone comerciale și diferite tipuri 
de zone de blocuri de locuinţe - de la blocurile înconjurate de largi spaţii verzi 
din jurul Parcului Circului, la placarea cu blocuri cortină din lungul Bulevardului 
Lacul Tei, la zonele dese de blocuri din jurul străzii Teiul Doamnei. După 1989 au 
apărut schimbări punctuale, dar cartierul și-a păstrat diversitatea care contribuie 
la dinamica și imaginea sa specfică. (fig. 1)
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Fig. 1 - Cartierul Tei (wikimapia.org)

Plan cartierul Tei (sursă: maps.google.com)
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Cartierul Tei este unul dintre cele mai verzi cartiere ale capitalei, cu foarte multe 
parcuri (Tei, Studenţesc Tei, Circului), “oaze de verdeaţă dintre blocuri”. Este un 
cartier cu multe facultăţi, universităţi, şcoli, grădiniţe (publice și private), spitale 
pentru adulţi și copii. În spatele blocurilor care mărginesc marile bulevarde 
se află zone de case. “Îmi place că la interval de 10 minute de mers pe jos sunt 3 
parcuri (Circului, Tei și Studenţesc - o combinaţie de parc și bază sportivă, iar dacă 
punem la socoteală și Plumbuita, ajungem la 4“.  Monopolul spaţiilor comerciale 
este deţinut de farmacii, bănci, case de pariuri sau de magazinele Mega Image, în 
special datorită chiriilor foarte mari din zonă.

(“Nu, dar chiar am observat chestia asta, să închiriezi un spaţiu pe bulevardul Ştefan 
Cel Mare sau Lacul Tei e ca și cum ai arunca banii pe geam, pentru că orice afacere 
durează maxim 3 luni și pe urmă dă faliment, pentru că e chiria foarte mare”).

Tei este în general văzut de locuitorii săi ca fiind ”un cartier pestriţ, viu, destul 
de civilizat”. Este perceput ca fiind situat aproape de centru dar în același 
timp ”legăturile cu centrul se fac numai prin străzi relativ înguste și foarte 
aglomerate  (Maica Domnului, Barbu Văcărescu, Dr. Grozovici)”. Comparativ cu 
perioada anilor `90, structura demografică a cartierului s-a modificat. În ultima 
perioadă “s-au mutat foarte multe cupluri tinere și cu copii”. Unii dintre respondenţi 
îl văd mai degrabă ca fiind un “cartier plictisitor pentru că nu ai nimic de făcut. 
Totul se întâmplă în centrul orașului. Dar e liniștit, sunt mulţi copii, e un cartier de 
familii, nu foarte gălăgios, poate doar pe lângă cămine să fie mai multă agitaţie.”

În continuare, vom prezenta elemente spațiale reprezentative din cartier: clădiri 
istorice, instituţii, spaţii de petrecere a timpului liber etc. - asa cum au reieșit din 
interviuri, hărţi mentale și chestionare realizate împreună cu locuitorii.

1) Parcul Circului - A fost amenajat în jurul anilor `60 de către 
arhitectul Valentin Donose pe o suprafaţă de 12 ha. Înainte, în zonă 
se extrăgea argila pentru fabrica de cărămizi Tonola, fabrică aflată în 
proximitate. Este recunoscut pentru lacul unde cresc lotuși egipteni și 
pentru speciile rare de copaci (ginko biloba și chiparosul de baltă). În 
lac, pe timpul verii, pot fi observate broaște ţestoase.

”Copiii sunt fascinaţi de prezenţa lor. Tot timpul îi vezi cu gâtul aplecat 
deasupra lacului în căutarea broaștelor”. Oamenii din cartier îl numesc 
“oaza de verdeaţă și de liniște dintre blocuri”. Este un important spaţiu 
public de petrecere a timpului liber, relaxare și odihnă pentru toate 
categoriile de vârstă și sociale. În parc poţi găsi: terenuri amenajate de 
fotbal, baschet, mese de ping pong, echipament de gimnastică pentru 
adulţi, zone amenajate cu mobilier de joacă pentru copii; zone special 
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amenajate pentru câini. Iarna, datorită reliefului tip “depresiune”, se 
formează foarte multe pârtii pe care copiii le folosesc cu încredere 
pentru săniuș. Parcul este tranzitat și folosit de elevii care învaţă la 
Școala Gimnazială nr. 28. Înainte sau după orele de curs, parcul este plin 
de grupuleţe de copii care se joacă, râd, ascultă muzică. În parc au fost 
observaţi oameni practicând jogging, tineri plimbându-se cu bicicletele, 
trotinetele și rolele. 

Pe perioada verii se organizează diverse activităţi pentru copii și 
adulti, activităţi de socializare, evenimente. O parte dintre acestea sunt 
organizate de diverse asociații și grupuri de inițiativă. Spre exemplu, 
în vara anului 2013, s-a sărbători a 3-a ediție a „Zilei Cartierului Tei” 
(gestionată de Asociația Komunitas), s-a organizat de către Grupul 
de Inițiativă Civică Lacul Tei o expoziţie de fotografie cu istoria și 
tradiţiile din zona Lacul Tei, au avut loc activităţi de 1 iunie organizate 
de același grup (desene pe asfalt, ateliere de dans, pictură, origami etc). 
Tot pe timpul verii, pe pajiştile întinse din proximitatea Circului de 
Stat, pot fi observaţi foarte mulţi oameni care stau la soare, care citesc, 
sau adolescenţi care joacă fotbal. ”Venim în Parcul Circului să jucăm 
porticele. Doar aici avem spaţiu. În spatele blocului sunt mașinile parcate”. 
În partea de nord a parcului, în zona de belvedere, se strâng foarte 
mulţi bătrâni care discută despre “nepoţi, politică, primarul Onţanu”. În 
nopţile caniculare de vară lumea iese la plimbare în parc. “Lumea își 
făcea plimbarea nocturnă.” (fig. 2, fig. 3)

Fig. 2 - Activități în Parcul Circului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Fig. 3 - Parcul Circului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Fabrica de cărămizi Tonala
Fabrica de cărămizi Tonala a fost construită de germanul Maximilian Tonala în anul 1865. A funcţionat foarte 
multă vreme, până în anul 1935. ”Au început formarea cartierului și în jurul lor au luat după aceea naștere Fabrica 
de Cărămidă Tonola cu toate atelierele, fabrica de pâine, atunci s-au construit casele și inevitabil depozitele de 
lemne, calea ferată, deci cam aia, cam aceea a fost perioada în care a început să se pună bazele cartierului. După 
aceea, în 1931 s-au făcut primele parcelări, pe care s-au construit locuințele acelea ieftine de pe bulevard, de pe 
Maria Ghiculeasa, tip, bulevardul Ghica Tei, casele tip.”

2) Circul de Stat/Circul Globus, - situat în Parcul Circului. 

“În 1950 în București, în centrul capitalei, spectacolele de circ se desfăşurau 
în locul actualului Teatru Naţional într-o construcţie de lemn, fragilă. 
Mulţi artişti şi-au pierdut viaţa în acele vremuri.” (documentar video – 
Circul Globus) (fig. 4)

În 1958 încep lucrările pentru realizarea Circului de Stat, lucrări 
ce s-au finalizat în 1961. În 1961 are loc premiera Circului de Stat în 
noua clădire din Aleea Circului. Aflăm din planul de management al 
instituţiei că, în perioada comunistă, numărul artiștilor de circ a fost 
mare, circul fiind “unul dintre puţinele trenuri spre Vest pentru români”. 
Circul funcţionează și astăzi, oferind diverse spectacole pentru adulţi 
și copii. În 2007, terenul pe care se află menajeria circului a fost 

“Dimineața, Parcul Circului este plin de copii și părinți sau bunici care îi însoțesc. 
Majoritatea petrece timpul în jurul spațiului de joacă pentru copii, dar și pe aleile de 
lângă lac. Adulții par, însă, îngrijorați și nemulțumiți când în parc intră un tractor cu 
muncitori și sunt nevoiți să fie și mai atenți la copiii lor. Din parcul Circului mă îndrept 
spre Strada Județului. Ieșirea din parc este, însă, blocată cu bariere – se construiește o 
clădire nouă, iar aleea ar trece chiar pe sub spațiul unde se lucrează.” 
(note de jurnal 6 august 2014).

“În miezul verii, parcul Circului la 18 seara e încă gol. Din când în când mai zărești 
trecând bunici cu nepoți sau mame tinere cu cărucioare. Câțiva oameni răsfirați care 
citesc pe iarbă și câțiva care joacă fotbal la umbră. În rest, liniște. Parcul se animă 
odată cu lăsarea întunericului, se umple de oameni care își înhață spații întregi, vezi 
grupuri în jurul băncilor, pe iarbă, alergând, cu animalele de companie în zonele 
special amenajate din parc, dar nu numai, cu bicicletele, cu rolele, oameni de toate 
felurile, în grupuri ce par a fi diferențiate pe vârstă. Și spațiile din jurul parcului se 
animă, în nocturnă oamenii își revendică cartierul, terasele se populează, muzica e 
dată tare, iar în jurul teraselor sunt oameni care stau pe gardul de beton și își beau 
liniștiți berea. Tot seara, oamenii străzii își fac apariția. Câinii maidanezi sunt puțini în 
jurul parcului și pe străzile adiacente. Îmi povestea o doamnă în timpul chestionarului 
că au fost multe probleme cu maidanezii, dar că i-au strâns după scandalul copilului 
care a fost omorât de un câine și că acum e mult mai bine. ” 
(note de jurnal, 11 august, 2014)
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Fig. 4 - Circul Globus (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Amintiri despre Circul de Stat
“... Circul de Stat care avea pe vremea aia spectacole frumoase, eu țin minte că eram copil și am venit la Circul 
Budapesta, care a fost pe patine, pe gheață, un circ pe gheață și la un moment dat s-au stins luminile și toate 
femeile erau cu niște voaluri fosforescente și au dansat, țin minte și-n ziua de azi, deși au trecut ceva ani de 
atunci. Se făceau spectacole foarte frumoase, erau parade de modă, acolo, lumea venea la parada modei, la 
Circ, care era foarte frumoasă și bine făcută. Adică nu erau numai spectacole de circ, erau multe alte lucruri.” 

retrocedat unui om de afaceri care cumpărase drepturile de moștenire 
de la urmașii familiei Tonola. În prezent, Primăria Generală a Capitalei 
se află în proces pentru terenul menajeriei. În 2011, pentru a rezolva 
problema cu terenul menajeriei, Consiliul General al Primăriei trece în 
administrarea circului o suprafaţă de 11.050 de metri pătraţi din Parcul 
Circului, situaţie care va produce multă neliniște în rândul locuitorilor 
din cartierul Tei. (detalii la secţiunea probleme în cartier). 

În jurul clădirii care se află în parc se strâng foarte mulţi oameni în 
timpul verii. Aleea Circului, strada care duce din Soseaua Stefan cel 
Mare către Circ și către Parcul Circului, este un spaţiu bine organizat, 
cu parcări, cu copaci, cu băncuţe unde deseori poţi observa pensionari 
stând la umbra teilor, plimbându-și nepoţii sau citind. La intersecţia 
Aleii Circului cu Bulervardul Ștefan Cel Mare, autorităţile sectorului 
2 au amenajat o fântană arteziană cu luminiţe, înconjurată cu bănci și 
care are sonorizare. Mai mult, fântâna este încojurată de un gard metalic  
iar băncile sunt în afara lui, acesta fiind practic innaccesibilă. Uneori 
instalaţia audio funcţionează, spre bucuria oamenilor din cartier. 
(“Chiar dacă e la bulevard, și e multă poluare de la mașini, venim aici, că 
e muzică și ne place. Ne uităm și la oamenii care trec pe lângă noi și mai 
aruncăm câte o bârfă. Așa e la bătrâneţe ...”) 

3) Bulevardul Lacul Tei - Este principala arteră care străbate cartierul 
din vest până în est, unind Bulevardul Barbu Văcărești cu strada Doamna 
Ghica. Este, de asemenea, artera comercială principală a cartierului. 
De-a lungul bulevardului au fost identificate magazine alimentare, 
supermarketuri (Angst, Mega Image), case de pariuri, magazine de 
telefoane și electrocasnice, frizerii, grădiniţe, bănci, cabinete veterinare, 
centre medicale pentru animale, pet shop-uri, farmacii (farmaciile 
Tei sunt considerate ca fiind cele mai ieftine farmacii din București), 
chioșcuri, magazine de legume, cafenele, restaurante, chiar și un centru 
comercial Domino Plaza (un reper important în cartier).
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Alături de zonele comerciale, pot fi identificate grădiniţe (Gradiniţa 
Tei), şcoli (Școala nr. 31, Școala de Muzică și Arte Plastice nr. 4), spitale 
(Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului), Universitatea Tehnică 
de Construcţii București (Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de 
Construcţii Civile, Facultatea de Geodezie) împreună cu ansamblul de 
cămine și cantina Tei. Tot în proximitatea bulevardul Tei sunt parcurile 
Lacul Tei și Circului. Importanţa bulevardului în logica cartierului este 
susţinută și de prezenţa acestuia în hărţile mentale. În multe dintre 
hărţile desenate de către locuitorii cartierului, bulevardul Lacul Tei 
ocupă un loc important, fiind un reper important pentru rezidenţii 
zonei. (fig. 5)

Fig. 5 - Bulevardul Lacul Tei (sursa: Metropotam , metropotam.ro/Utile/trafic-25-august-restrictii-rutiere-pe-bulevardul-
lacul-tei-art3487939602/)
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Fig. 6 - Hartă mentală (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Fig. 7 - Hartă mentală (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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4) Lacul Tei - Reprezintă al patrulea lac al Colentinei (dupa Băneasa, 
Herăstrău și Floreasca) și are o suprafaţă de 80 ha. În locul lacurilor 
asanate înainte erau bălţile mocirloase ale Colentinei, acoperite în cea 
mai mare parte de stuf și papură. În vecinătatea lacului Tei se găsește 
Parcul Studenţesc Tei (adăpostind Complexul Cultural Sportiv, 
terenuri de fotbal, tenis, rugby, dar și restaurantele “Luminiţa” și “Zexe 
evenimente”.) Tot pe malurile lacului pot fi întâlnite cluburile de noapte 
“perfecte pentru night life și distracţie” (Fratelli, Le Gaga, Bamboo). 
Prezenţa cluburilor dar și a noilor blocuri rezidenţiale construite în 
proximitatea lacului blochează accesul cetăţenilor la malurile lacului. 
“Ca fenomen cu specific local, aș menţiona faptul că lacul Tei este lacul 
bucureștean ale cărui maluri sunt în cea mai mică măsură accesibile 
publicului. Totodată, găsesc scandalos faptul că de 25 de ani nu se mai 
poate înota în lac. Pe vremuri erau vreo 4 ștranduri, puteai închiria 
bărcuţe, hidrobiciclete, circulau vaporașe… Responsabili? Primăriile, 
consiliile, ALPAB, dar și cetăţenii pasivi și abulici.” În partea de est lacul 
este mărginit de Strada Petricani. Pe aici trec tramvaiele 16 și 36. “Este 
singurul loc din Bucuresti unde tramvaiul trece pe lângă lac. Este foarte 
frumos. Uneori mă urc pur și simplu în 16, doar ca să mă pot bucura de 
călătorie și mai ales de priveliște”.  (fig. 8)

Fig. 8 - Lacul Tei (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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5) Parcul Tei - Se află în vecinătatea Lacului Tei și a Bulevardului 
Lacul Tei. Amenajarea parcului a fost începută în anul 1948 și încheiată 
în 1950. Lucrările au fost proiectate de către profesorul Dorin Pavel sub 
coordonarea lui Nicolae Caranfil. În zonă, înainte de începerea lucrărilor 
de amenajare erau foarte mulţi tei. De aici și numele parcului și a lacului. 
Tot datorită teilor din zonă, străzile din proximitate au căpătat și ele 
numele de “tei”: strada Inginerilor Tei, strada Ghica Tei, strada Ramuri 
Tei, strada Lăptari Tei, strada Teiul Doamnei. Parcul este folosit mai ales 
de studenţii de la Universitatea Tehnică București dar și de locuitorii 
din zonă – Strada Teiul Doamnei (mai ales vara pentru plajă și scăldat). 
Din presă aflăm că primaria sectorului 2, prin fonduri europene, dorește 
modernizarea parcului. “Proiectul prevede amenajarea mai multor spaţii 
de joacă și distracţii în aer liber, incluzând, printre altele, un roller coaster, 
o casă a groazei cu trenuleţ interior, plus carusel, lanţuri și o roată mare, 
ce urcă până la peste 60 de metri înălţime, care să ofere o priveliște de 
ansamblu asupra lumii de basm din parcul Tei.“  (B365.ro) (fig. 9)

“Dimineața, Parcul Circului este plin de copii și părinți sau bunici care îi însoțesc. 
Majoritatea petrece timpul în jurul spațiului de joacă pentru copii, dar și pe aleile de 
lângă lac. Adulții par, însă, îngrijorați și nemulțumiți când în parc intră un tractor cu 
muncitori și sunt nevoiți să fie și mai atenți la copiii lor. Din parcul Circului mă îndrept 
spre Strada Județului. Ieșirea din parc este, însă, blocată cu bariere – se construiește o 
clădire nouă, iar aleea ar trece chiar pe sub spațiul unde se lucrează.” 
(note de jurnal 6 august 2014).

“Cea mai mare atracţie a parcului a fost trenuleţul de plimbări pus în funcţiune în 1951, 
format dintr-o locomotivă și 2 vagoane, supranumit o „minune a tehnicii mondiale” 
în acea perioadă. Plimbăreţii puteau admira un peisaj superb din trenuleţ, ce traversa 
malul lacului Tei pe o distanţă de aproximativ 1,5 km. Funcţionarea lui a fost sistată 
în 1970, când în locul său s-a construit o linie de tramvai (ce leagă azi Teiul de Pipera).” 

“Este vorba de trenuleţul care pleca de undeva din  zona  unde se află acum Palatul 
Ghica (unde era și capătul tramvaiului, 17 mi se pare), mergea apoi de-a lungul malului 
lacului Tei, trecea peste stăvilar și întorcea la intrarea în ștrand. Era prin  anii  1958-
1960. Stăteam  pe defuncta stradă Cazărmii şi era o adevarată expediţie mersul la 
ştrandul Tei. Ai mei se pregăteau de sâmbăta seara: se făceau şniţele sau chiftele, se 
luau nelipsitele roşii cu brânză şi bineînţeles taică-meu cumpăra un pepene roşu cât 
mai mare. Berea se cumpăra de la “locul faptei”. Cu tot calabalâcul (pătură, prosoape, 
tacâmuri, neapărat jocul de table etc.) plecam duminică dis- de -dimineaţă cu 
tramvaiul - parcă îl luam de undeva din zona Sf. Vineri - iar de la capătul tramvaiului, 
așa cum spuneam mai sus, luam trenuleţul până la intrarea în ștrand.”
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Fig. 9 - Parcul Tei (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

6) Palatul Ghica Tei

Se află în proximitatea cartierului Tei, în parcul Plumbuita. Formează 
un ansamblu clasicist amplasat pe fostul domeniu al Ghiculeștilor 
(iniţial al Văcăreștilor)  format din palatul domnitorului Grigore 
Ghica IV, capela și grădinile sale. Un tunel de refugiu de un kilometru 
lungime face legătura dintre acesta și mănăstirea Plumbuita. (“sunt 
poveștile care circulă, că ar exista un coridor secret între el și Mânăstirea 
Plumbuita, care e aproape, pe unde domnul putea să scape dacă veneau 
turcii să îl mazilească ... s-ar fi descoperit și se numea Tunelul Domniței, 
tunelul secret.”). Momentan, la Palatul Ghica se organizează party-uri, 
evenimente muzicale (ex: Jazz Syndicate Live Sessions, Simian Mobile 
Disco, Matias Aquayo și Ten Walls). De pe site-ul palatului aflăm că 
se organizează orice tip de eveniment: “întâlniri de afaceri, aniversări 
onomastice, zile de naștere, nunţi, botezuri, lansări, baluri caritabile, 
filmări etc.”
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Fig. 10 - Moara lui Assan 
(fotografie colectată în cadrul 

etapei de cercetare)

Fig. 11 - Moara lui Assan (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

7) Moara lui Assan 

În cartea sa “Bucureştiul Postindustrial”, Liviu Chelcea consemnează 
zona industrială din estul orașului: Ștefan Cel Mare - Gara Obor, 
Pantelimon, Titan. Aflăm că în jurul anilor 1860 se dezvoltă în această 
parte a orașului zona industrială, “când au apărut mai multe mori și 
brutării mecanizate, precum și câteva fabrici de construcţii (cărămidării și 
cariere de nisip), amplasate aici datorită depozitelor de argilă din bazinul 
râului Colentina” (pag. 190). Din acest ansamblu industrial face parte 
și Moara lui Assan, un valoros monument de arhitectură industrială, 
prima moară cu aburi din București “care hrănea în 1907 o treime din 
bucureșteni”. A fost construită treptat, între 1853 și 1948. La începutul 
anilor 1850, moara a fost cea mai înaltă clădire din București. I se mai 
zicea “moara de foc de la Obor” sau “Vaporul lui Assan”. Din nefericire, 
monumentul se află într-o stare avansată de degradare, fiind distrus 
sistematic, premeditat și subtil. “Nu e păzită. E lăsată la voia întâmplării. 
Vin, fură cărămizi, fier. Au fost și două incendii aici, unul în 2008 și altul 
în 2012. Credeţi că întâmplător? Eu nu cred! Cineva are mari interese 
în zonă. Simplu, cineva vrea eliberarea terenului”. În prezent, locul 
este groapa de gunoi a cartierului. ”A aruncat lumea gunoaiele și când 
dă soarele, se incing alea de nu mai poţi să stai în casă. Moloz, resturi 
menajere și câte și mai câte. S-a făcut groapă de gunoi”. Din complexul 
industrial al zonei mai făceau parte morile Dâmboviţa (demolată pentru 
a face loc ansamblului rezidential “Central Park”) și Olmazu (demolată 
în 2007 – spaţiul este în continuare viran). (fig. 10, fig. 11)
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8)  Fabrica de tramvaie URAC 

Este situată între Şoseaua Ştefan cel Mare, strada Lizeanu, strada 
Pârgarilor și spitalele Matei Balş şi Colentina. În cadrul fabricii se 
construiesc, se repară, se recondiţionează și se modernizează vehicule de 
transport urban și utilitare (“vopsire, turnare, forjare, sudură, tratament 
termic, prelucrări mecanice, metalizare, reparaţii și întreţinere utilaje”). 
De pe site-ul Regiei Autonome de Transport București aflăm că fabrica 
are o vechime de peste 100 de ani. În anul 1909 se pun bazele Societăţii 
de Tramvaie București (STB). În anul 2012 se finalizează construcţia 
prototipului BUCUR LF-CC cu podea parţial coborâtă (60%) și 
acţionare cu invertoare și motoare de curent alternativ. În urma unui 
interviu luat unui vatman, aflăm că toate tramvaiele sunt poreclite de 
către cei care le conduc, în funcţie de culorile pe care le au. “Păi, ne mai 
amuzăm și noi, le mai gâdilim cu câte o poreclă, că doar ne petrecem 8 
ore cu ele în fiecare zi. La alea galbene le zicem Submarinul, la alea negre 
Obama.” 

“Moara e încojurată de un zid masiv de piatră, acoperit ici şi colo cu înscrisuri și 
coafări moderne ale betonului, ce delimitează clădirile dinăuntru, ruine în mare 
parte și blocurile de locuințe comuniste ce au crescut în jurul complexului industrial. 
Am scotocit prin cartier și am aflat că Moara a fost și a rămas un punct de intersecție 
pentru oamenii din cartier. Înainte de comunism, când se îngrămădeau oamenii să 
cumpere pâine și alte bunătățuri, cozile ajungeau până-n strada principală. După 
comunism, pe măsură ce complexul s-a degradat, din lipsa răbdării timpului, dar 
mai ales a oamenilor care au sustras fier și alte ustensile lăsate la voia întâmplării, a 
devenit rușinea cartierului, “focar de infecție” cum l-a numit unul dintre respondenți, 
locul de întâlnire al boschetarilor cartierului și groapă de gunoi. 

Pe ici și colo, gardul are deschizături prin care te poți strecura în curte, de reziști cu 
stoicism mirosului de gunoi în putrefacție și aspectului dezolant a ceea ce a fost la 
un moment dat unul dintre monumentele istorice ale orașului. Oamenii din cartier 
spun că Moara, în momentul actual, este un pericol nu numai pentru cei care se 
aventurează între zidurile ei pe jumătate dărâmate, ci și pentru locuitorii cartierului, 
care ar prefera orice altă construcție în locul mormanului de beton, “sub care se 
ascund interese economice și politice.” 
(note de jurnal, 17 august 2014)
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ISTORIC U.R.A.C. (sursa http://www.ratb.ro/urac.php )

1909 Se constituie fizic şi juridic Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti (STB). Prin sine, 
acest act constituie şi începutul activităţii Atelierelor STB.

1912 Se dau în folosinţă primele două hale mari de adăpostire şi întreţinere a vagoanelor pe 
terenul din Şoseaua Ştefan Cel Mare.

1930
Se construieşte o hală nouă de reparaţii tramvaie în flux continuu - Secţia I, - Reparaţii 
Vagoane - considerată la vremea aceea ca una dintre cele mai mari şi moderne din 
Europa.

1949 Se realizează primul tramvai utilitar electric stropitoare în colaborare cu Uzinele 
Comunale Bucureşti.

1956 Începe modernizarea tramvaielor Thomson - Houston

1966 Se construiesc primele vagoane utilitare pentru transport pietriş (basculante) şi 
vagoane-perie pentru deszăpezire.

1981 Se dă în circulaţie primul tren urban 2XV3A cu o capacitate de 600 de călători pe traseul 
Sf. Vineri - Platforma Chimică Dudeşti.

1985 Începe construcţia de vagoane articulate pentru oraşele din ţară (primul lot este pentru 
Constanţa, apoi Ploieşti, Craiova, Braşov).

1995
Se realizează restaurarea unui vagon de epocă din Austria (Muzeul Tramvaiului din 
Mriazell).
Se dau în folosinţă primele troleibuze rezultate din transformarea autobuzelor Saurer.

2003 Se construieşte tramvaiul BUCUR 1.

2004 Se construieşte boghiul motor pentru tramvaiul Bucur cu podea parţial coborâtă după 
un proiect elaborat de SPC - UR.

2012

Au fost construite 5 tramvaie BUCUR LF-CA, cu podea parţial (60%) coborâtă şi acţionare 
cu invertoare şi motoare de curent alternativ 
Se finalizează şi intră în exploatare două tramvaie V3A-CA, având podea parţial coborâtă 
şi acţionare cu invertoare şi motoare de curent alternativ. 

Fig. 12 - Strada Lizeanu, deșeuri (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Strada Lizeanu – studiu de caz. 
Observaţii surprinse în data de 19 august 2014  (Mădălina Mihai)

“Când o pornești pe Lizeanu de la șoseaua principală, primul lucru care te plesnește e agitația, aglomerația 
și traficul nebun ce nu pare a ține cont de prea multe reguli. Strada se deschide cu o sală de jocuri și multe 
magazine la parterul fiecărei clădiri. Sunt magazine second-hand, restaurante fast-food, magazine de piese 
auto și magazine de materiale de construcții. Pe unde întorci capul, dai și peste câte un magazin funerar, de 
zici că singurii oameni care își dau obștescul sfârșit, se strâng aici, pe o singură stradă. 

Un domn iese dintr-o casă cu o pungă de gunoi în mână și o așază frumos lângă o alta lăsată tot la stradă, 
lângă un stâlp de iluminat. (fig. 12) 

Tramvaiul 16 trece gălăgios, în timp ce casele mai oropsite se zdruncină din unghere. Oameni în fața 
magazinelor, pe scaune, cutii de plastic sau pe borduri. Stau de vorbă, beau bere sau mănâncă semințe. 
Dinamica grupurilor pare a se schimba în mod constant, unii traversează strada, intră în magazine, se întorc, 
ies copii din case, se aleargă, aruncă cu apă. Tot trotuarul pare a fi curtea din spate a unei case cu mulți 
locuitori. Un domn mă întreabă dacă sunt de la Arhitectură. Profit de ocazie să-l întreb lucruri despre cartier, 
dar are treabă, cară marfă, așa că îmi îndrept pașii mai departe. Alt stâlp, altă pungă de gunoi. De fapt, toţi 
stâlpii par a veni cu accesorii. Un alt domn își delimitează locul de parcare din fața magazinului cu niște cutii 
de plastic. Magazinele sunt aglomerate, iar marfa este pusă la paradă pe trotuar: gresie, faianță, diverse alte 
materiale de construcții, cauciucuri, sicrie, coroane de flori. Într-unul dintre geamuri, găsesc acest anunț: 
„Capacele de canal nu sunt bine primite aici”. Merg mai departe. (fig. 13)

Printre multitudinile de magazine aglomerate de-abia de se mai zăresc timid intrările în case. Porțile și ușile 
sunt larg deschise și poți cu ușurință să îți arunci o privire în universul căminului unei familii. Terasa „La Șefu” 
și un parc de copii îngrădit și păzit se privesc de peste părți opuse ale străzii. În fața unei clădiri, ce pare a fi 
părăsită, tronează un fotoliu vechi pe care se joacă 2 copii. Aveam să aflu mai târziu, de la un cetățean care 
nu a vrut să-și dea numele sau să stea prea mult de vorbă cu mine, că în casa asta se vinde cocaină. În graba 
precipitațiilor verbale, mi-a mai menționat încă alte câteva locații la cap de stradă unde s-ar face afaceri cu 
droguri. (fig. 14)

Aproape de capătul străzii am intrat în vorbă cu o doamnă și fiica ei, care stăteau pe bordura din fața casei. 
La întrebarea cine ar trebui să se ocupe de problemele cartierului, au răspuns la unison Băsescu. Am vorbit 
despre cartier, despre ce le deranjează, dar nu prea mult, o doamnă mai în vârstă ce flutura de zor un telefon 
a venit să mă tragă de mânecă legat de prezența mea acolo. Interacțiunile dintre cei prezenți păreau a fi 
ghidate de această cucoană ce-mi chestiona curiozitatea. Conversația s-a încheiat rapid după venirea 
acesteia și copiii s-au împrăștiat în toate colțurile cartierului. (fig. 15)”

Fig. 13 - Strada Lizeanu (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Fig. 14 - Strada Lizeanu (fotografie colectată în cadrul 
etapei de cercetare)

Fig. 15 - Strada Lizeanu (fotografie colectată în cadrul 
etapei de cercetare)

Preluare de pe site-ul Liternet, autor Razvan Voinea / Dana Dolghin
http://atelier.liternet.ro/articol/12899/Razvan-Voinea-Dana-Dolghin/Parcelarea-Calea-Lacul-Tei-locuintele-
ieftine-din-anii-treizeci-si-completarile-ulterioare.html

“Pe partea dreaptă a Bulevardului Lacul Tei se observă o serie de case tip, imediat ce am trecut de strada 
Judeţului. În spatele lor, în zona delimitată de Bulevard și până la strada Sfânta Treime observăm aceleași 
tipuri de case, despre care locuitorii cu care am discutat menţionează că sunt locuinţe ieftine, fiind construite 
de stat în anii premergătorii celui de-al Doilea Război Mondial.

În campania anului 1937 au fost realizate casele dintre Calea Lacul Tei şi strada A, astăzi Banul Dumitrache. 
În campania anului 1938, din planurile de parcelare rezultă faptul că au fost executate 28 de vile cuplate, 
însumând 56 locuinţe plus tipul 3, aşadar 57 de locuinţe, între străzile Banul Dumitrache, Judeţului, 
Ghica Tei, strada care face legătura cu Maria Ghiculeasa şi din nou strada scurtă ce face legătura cu Banul 
Dumitrache. Arhitectul Dan Ionescu a proiectat zece tipuri (A, B, C, D, E, F, D1, Locuinţele pe colţ T1, T2, T3), a 
căror poziţionare poate fi observată pe detaliu pe planul de parcelare. Casele funcţionarilor Primăriei urmau 
a fi construite pe terenul dintre str. Dumitrache și Maria Ghiculeasa  într-o  campanie ulterioară. Avem și 
confirmarea faptului că au fost realizate, acestea fiind deja existente pe planul de parcelare din 1939. (fig. 16)

Campania de construire din 1939 constă în execuţia caselor dintre strada Ghica Tei și strada Sf. Treime. 
Acestea au fost construite folosindu-se aceleași tipuri de case precum cele din campaniile precedente. În 
1940 parcelarea se extinde spre Est, construindu-se 14 locuinţe duble pe strada A (Banul Dumitrache) și 27 
de locuinţe pe strada Maria Ghiculeasa, în continuarea celor care se construiseră deja. Lărgimea străzilor 
Dumitrache, Ghiculeasa, Banu Scarlat era de 8,5 m, în timp ce pe cele două străzi perpendiculare precum 
și pe Scheiul de sus era de 12 m. Însă planul de parcelare nu se rezuma doar la casele care au rezistat până 
astăzi. Planul de parcelare era mult mai complex, cartierul de case urmând a se întinde până la strada Teiul 
Doamnei, așa cum rezultă din planurile de parcelare din 1941, însă costurile războiului şi-au spus cuvântul, 
planurile fiind abandonate după august 1944.”(fig. 17)
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Fig. 16 - Planul de parcelare din 1939 (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Fig. 17 - Planul de parcelare din 1939 (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Fig. 18 - Parcul Circului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Structura demografică 
În cadrul componentei cantitative a cercetării, echipa de cercetare a reușit să chestioneze 128 de oameni 
care locuiesc în cartierul Tei. Dintre persoanele intervievate: 63% sunt femei, 37% bărbați; vârsta (15-25 ani - 
20%; 25-40 ani - 33%; 40-60 ani - 30%; peste 60 de ani - 17 %). În ceea ce privește locul de muncă, majoritatea 
sunt salariați cu studii superioare (35%). Restul se împart astfel: 23% sunt pensionari, 16% sunt studenți sau 
elevi, 10% șomeri; 9% sunt funcționari, iar 7% muncitori (calificați sau necalificați). În ceea ce privește nivelul 
de educație în rândul persoanelor intervievate: 13% au studii gimnazile, majoritatea au studii liceale și post 
liceale – 41%, în timp ce 33% au studii universitare sau post universitare.

După ce am trecut în registru reperele din cartier, așa cum au reieşit ele în urma observaţiilor și a interviurilor, 
expunem în cele ce urmează locurile publice preferate din cartier, așa cum au reieșit în urma analizei datelor 
cantitative. Cum era de așteptat, locurile preferate din cartier sunt parcurile – spaţii aflate în proximitatea 
casei, spaţii de petrecere a timpului liber și spaţii de loisir:

• Parcul Circului: este văzut ca un spaţiu foarte important în cartier. Este locul intim, liniștit, unde 
lumea vine și se relaxează, se distrează, își petrece timpul liber cu familia („pe băncile de la lac”; „la locul de 
joacă pentru copii”; ”pentru lac, mult spaţiu verde, este un spaţiu aerisit și nu la fel de aglomerat ca altele”; ”zonă 
liniștită, mă plimb cu nepotul”; „este un loc nu foarte aglomerat și intim și verde”; „e și pentru copii e și pentru 
adulţi – avem aparate pentru exerciţii”; „recreativ, socializez, plăcut”; etc.). Există de asemenea și o legătură 
emoţională între respondenţi și parc („aici am crescut”; „aici am copilărit, aici veneam cu vecinii și ne jucam”); 
(fig. 18, fig. 19)

•	 Parcul Tei: „zonă verde”; „mă relaxez cel mai bine aici”; „este aproape de casă”, „datorită vederii pe care 
o am cu lacul; îmi place foarte mult să privesc spre lac”; „mă întâlnesc cu prietenii aici”; „ies cu nepoţica”;

•	 Parcul Plumbuita. Aflat în vecinătatea cartierului Tei, imediat după strada Doamna Ghica. 
Oamenilor care locuiesc în partea de nord-est le este mai la îndemână să vină în parcul Plumbuita. Pensionarii 
vin și se strâng aici la Clubul Seniorilor „joacă șah, organizează excursii, vin aicea și fac gimnastică”. 
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Fig. 19 - Parcul Circului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

„Și în Plumbuita unde stai?

Pe malul lacului. Au pus bănci acolo și este așa frumos. Înainte, mă duceam până 
la mănăstire, câteodată făceam drumul ăsta și de 3, 4 ori pe zi până la film, ți-am 
zis. Dar acum am probleme cu respirația și mi-e și cam frică, pentru că nu prea mai 
sunt oameni pe acolo. După-masă este lume. Se duce până acolo cârduri cârduri, că e 
umbră și frumos pe acolo.”
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3.2  PERCEPŢIA CARTIERULUI
Am urmărit să aflăm care sunt legăturile afective dintre rezidenţii zonei și cartierul 
în care locuiesc. La întrebarea “cât de mulțumit sunteți de cartierul în care locuiți?”, 
77% au răspuns că sunt mulțumiți, în timp ce 7% s-au arătat nemulțumiți (14% 
sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți). Nivelul de satisfacție faţă de cartier este 
strâns legat de avantajele și dezavantajele pe care acesta le prezintă, de problemele 
cu care se confruntă locuitorii, de nivelul de securitate în zonă, de modul cum 
funcționează mijloacele de transport în cartier. Procentul ridicat se datorează 
avantajelor din cartier, în principal parcurile și prezenţa lacului Tei.

SIGURANȚA ÎN CARTIER 47%
ÎNCREDERE ÎN POLIȚIA LOCALĂ  51%
 SATISFACȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN 58%

Total respondenţi: 128

Putem observa, totuși, un procent scăzut în ceea ce priveşte siguranţa în cartier. 
Mai puţin de jumătate dintre cetăţenii cartierului Tei consideră că locuiesc         
într-un cartier sigur. Acest fapt se datorează, în principal, percepţiilor negative 
faţă de prezenţa romilor din zonele Tei-Toboc, străzile Teiul Doamnei și Lizeanu. 
Pe parcursul cercetării ne-am confruntat cu o serie întreagă de stereotipuri și 
prejudecăţi la adresa romilor, mulţi dintre locuitorii cartierului Tei considerând 
că romii sunt cei responsabili de problemele cu care ei se confruntă. Echipa de 
cercetare a simţit în perioada de colectare a datelor cât de puternic este discursul 
instigator la ură ţintit asupra romilor. (“În Tei nu mai poţi să stai că vin ţiganii 
din Tei-Toboc și taie”; “trăiesc într-o mare groapă de gunoi acolo pe Lizeanu. De 
asta e atâtă mizerie în cartier”) (“S-au înmulţit ţiganii care sunt, fac tot posibilul să 
fie extrem de vizibili și sunt. Adică îi găsești în gloată în faţa magazinelor făcând 
comerţ oriunde, oricând, peste tot în număr mare”); (“Deci nu există bloc la care 
să nu vezi 10-15 țigani stând în față, golani de toate felurile de la 40 de ani la 15 ani 
fără nicio treabă, pierzând timpul și abia apucându-se de blestemății.”); (“Foarte 
mulţi tigani care nu dau doi bani pe curăţenie și aruncă gunoi”). 

Lipsa siguranţei în cartier se leagă, de asemenea, de experienţa pe care o au locuitorii 
în mijloacele de transport în comun (“Tramvaiul este cel mai nesigur mijloc de 
transport în comun. În tramvaiul 36 scrie peste tot – aveţi grijă la buzunare”). În 
ceea ce privește încrederea în poliţia locală, procentul înregistrat este și el mic. 
Aproape jumătate dintre subiecţii intervievaţi nu au încredere în poliţia locală 
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(“Am fost agresată aici pe stradă și de atunci am super paranoia. M-am simţit 
trădată de propriul cartier. De atunci mai multă încredere am în sprayul paralizant 
decât în poliţia locală”). Au fost relatate situaţii în care poliţia a fost chemată, dar 
a venit târziu și deloc pregatită. (“Sunt foarte nepăsători și te iau la mișto. Tu îi 
povestești incidentul, el râde sub mustaţă. Niște nenorociţi. Să îi ia naiba! Şi pe ei îi 
plătim degeaba”). 

Nu întamplător, procentul înregistrat vizavi de satisfacţia față de mijloacele de 
transport în comun este unul scăzut. Cartierul nu este conectat cu centrul orașului, 
mijloacele de transport sunt puţine și vin la intervale mari de timp. Pe lângă aceste 
aspecte, aglomeraţia și hoţiile din mijloacele de transport în comun sunt motive 
de insatisfacţie (“Am stat lângă o tipă în autobuz și pur și simplu i-a luat un tip 
telefonul. Nimeni nu a intervenit”).

În ciuda nemulţumirilor legate de mijloacele de transport în comun sau siguranţa 
în cartier, rezidenţii din cartierul Tei au o percepţie foarte bună despre zona în 
care locuiesc: “un cartier verde” (76%), “un cartier atractiv” (68%), “un cartier de 
vizitat” (58%). Indicatorul cu scorul cel mai mic este “un cartier care promovează 
implicarea oamenilor” (28%), cu toate că în cartierul Tei sunt unele din primele şi 
cele mai active grupuri de iniţiativă civică care promovează implicarea cetăţenilor 
în luarea deciziilor care le afectează viaţa.

Un cartier verde 76%
Un cartier atractiv 68%
Un cartier sigur /liniștit 61%
Un cartier de vizitat 58%
Un cartier sănătos 57%
Un cartier viu în care oamenii interacţionează 55%
Un cartier unic 54%
Un cartier curat, îngrijit, bine întreţinut 50%
Un cartier aglomerat 49%
Un cartier sustenabil (surse de energie regenerabilă – iluminat 
public și intersecţii semnalizate prin panouri solare) 36 %

Un cartier care promovează implicarea oamenilor 28%
Total respondenţi: 128
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3.3   AVANTAJE  ALE CARTIERULUI
Principalul avantaj al cartierului este apropierea “relativă” faţă de centru, deși, 
așa cum am explicat mai devreme, acesta nu este foarte bine conectat de zonele 
centrale prin intermediul mijloacelor de transport în comun. (“Păi suntem aici 
lângă Dorobanţi, Piaţa Romană. Dacă o iei pe străduţe ajungi imediat în centru”) 
(“accesul facil la zonele centrale”). Pentru alţii, apropierea de centrul comercial 
Pipera reprezintă un alt avantaj. Un al doilea avantaj menţionat este acela legat de 
prezenţa spaţiilor verzi, a lacului, a zonelor cu case. Pe scurt, este văzut ca un cartier 
sănătos, unde poţi să “respiri aer curat”, o zonă “aerisită și deloc aglomerată”, e un 
cartier liniștit cu o infrastructură comercială (“avem aici Kaufland în zonă și nu 
ne mai trebuie nimic”) și de servicii foarte bune (“spitalul Colentina, spitalul pentru 
copii, spitalul pentru boli infecţioase – Matei Balș”), (“spaţii comerciale destul de 
multe și spitale, farmacii, școli, licee, cam astea sunt avantajele”).

Poziţionarea cartierului pe harta Bucureștiului (“este pe malul unui lac mare și 
frumos”), elementele care îl diferenţiază de alte cartiere ale orașului (“aici sunt 
zone de case frumoase, cartierul are specificitatea lui. Te duci în Berceni, pe o 
suprafaţă de 30000 de hectare e același sistem de bloc. Nu văd nicio diferenţă între 
începutul Berceniului și capătul Berceniului”), prezenţa parcurilor și a teilor sunt 
alte avantaje ale cartierului Tei menţionate de către locuitorii acestuia (“sfârșitul 
lui mai și începutul lui iunie când înfloresc teii este o plăcere să faci drumul ăsta așa 
de-a lungul Bulevardului Lacul Tei care își merită numele pentru că toţi teii sunt 
înfloriţi. Jos este un covor de flori galbene și miroase de te îmbată. E foarte plăcut”).
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3.4  ELEMENTE DE ISTORIE URBANĂ – POVEŞTI  DIN VIAŢA 
COTIDIANĂ

În urma interviurilor a reieşit o serie de poveşti trăite de locuitorii cartierului, 
unele mai triste, altele mai vesele, pe care le vom expune aşa cum au fost relatate. 
Unele sunt despre istoria recentă a cartierului, altele prezintă episoade dinainte de 
1989, de pe “vremea răposatului”.

“Păi, de exemplu în blocul ăsta ... blocul ăsta a fost făcut pentru membrii Comitetului 
Central, ăștia locuiau  aici în cartier și aveau magazine bune. Veneam și eu la coadă să 
iau câte un pui. Stăteam câte 8 ore. Dacă prindeam unul era minunea lui Dumnezeu. 
Și acuma când le spun vecinelor mele care trăiesc aicea din timpuri imemoriale sau de 
când s-a făcut blocul, îmi spun dar vai, doamnă, noi aveam congelatoarele pline. Zic 
dumneavoastră aveați congelatoarele pline, iar noi stăteam câte 9 ore la coadă și nu 
prindeam decât un pui. Noi nu aveam congelatoarele pline!” 

“Înainte de `89 eram copil și era un joc continuu ... Erau mai puține mașini, copii mulți 
... Copii mulți ... Grup mare de copii de-o vârstă. Având parcul aproape eram în parc o 
mare parte a timpului ... Dacă nu eram în parc eram pe o stradă unde ne jucam, unde 
ne jucam noi, copiii, toate jocurile cu minge sau fără ... Era bine. Era și o alimentară 
unde veneau multe produse ce în altă parte știu că alții sufereau. Nouă nu ne-a fost 
frig, nu ni s-a oprit curentul ... nu am suferit de nimic de genul ăsta.”

“Exista un fel de tradiţie că toţi studenţii de la Construcţii mergeau la celebrul 
“Brotăcei”. Brotăceii era o cârciumă unde se bea bere ieftină şi foarte bună, exact 
aici pe malul lacului Tei. A fost făcută restaurant arăbesc! Intâi turcesc apoi arăbesc. 
Acuma e o chestie incertă, dar în care nu poţi intra, nu prea intră nimeni, dar în care 
nu știu, cred că se spală bani, că nu, nu se face nimic acolo, clar. Se spală bani. Că e 
restaurantul cuiva, dar nu e niciodată deschis.”

“În primul rând Circul, Circul de Stat. Aa, și are și o poveste legată de cartier. În anii 
`70 a scăpat un leu de la Circ. A, da, l-au alergat pe aicea, s-a plimbat prin parc și a 
traversat la ISPE și a vrut să intre în clădire și ăia s-au baricadat acolo, a venit dresorul, 
au venit pompierii și asta era tot la povești, a fost o poveste întreagă. Tot Bucureștiul 
a fost îngrozit de leul care a scăpat! Și l-au tranchilizat până la urmă. N-a făcut nimic, 
săracul. Dar în orice caz trebuie să fie simpatic, să stai pe o bancă în parc și să apară 
ăla plimbându-se, din tufiş să scoată capul în fața ta.”

 „În 1995 în noiembrie, noi am avut o Dacie. Abia o reparase tataie, o vopsise. Săracul, 
ce s-a mai chinuit că o cumpărase mașină d’aia de școală, paradită rău de tot. Se 
vedea pământul prin podea. Și o terminase de vopsit tot, îi pusese motorul pe ea 
și a adus-o acasă să o termine acasă, că el se pricepea la toate. Să o aranjeze. Și a 
tras-o la colțul blocului și pe la două noaptea ne trezim cu doi vecini – Nea Jalbă, nea 
Jalbă scoală-te că ți-au lovit mașina! - că îi sculase și pe ei din somn, bubuitura. Ce se 
întâmplase: doi tineri veneau dinspre rond și ce viteză trebuie să fi avut, că ne-au lovit 
mașina noastră de i-a sărit parbrizul în tot părculețul și tot ce aveam în portbagaj era 
împrăștiat și mașina era făcută praf. Și ei s-au oprit în pomul ăsta din fața blocului. 
Dar înainte, făceau de pază polițai pe străzi cu mașini din alea, Gaz le spunea, din alea 
de teren. Și când s-a auzit bubuitura au venit și au văzut mașina noastră făcută praf și 
între timp vede puștii ăia care tocmai își încuiau mașina să fugă.”
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“Toate blocurile astea sunt îngrozitoare. Pentru că sunt toate îngrămădite, sunt nişte 
cutii, făcute pentru nişte șobolani. Pentru că asta sunt de fapt. Sunt horror. Nu, dar 
de exemplu, în Rahova, a fost primul cartier în care au făcut reabilitări, dar tot urât 
e, adică e reabilitat, dar tot urât. Nu, știi care e ideea, că la noi nu a fost o conștiinţă 
arhitecturală când s-a construit blocul, pentru că, de exemplu, sunt ţări în care, băi 
nene, te plimbi pe stradă, indiferent de oraș și vezi acolo, că e o chestie, nu știu, pur 
și simplu, că există o armonie arhitecturală, că oamenii au construit cu cap, nu ca să 
bage mulţi oameni acolo.”

“Aicea, de aicea de la blocul meu, până spre Palatul Ghica care era construit pe vremea 
aia era un fel de loc cu pomi și cu o luncă, o luncă a lacului, unde veneau oamenii 
să își adape caii și unde se făceau petreceri de Moși, deci era o zonă foarte verde a 
Bucureștiului, umbrită de tei. Asta era frumusețea locului. Pe urmă, s-au construit 
căsuțe și a devenit un cartier de case, mai mici, mai dărăpănate, era o margine de 
București.”

“Era un mit cu o mândră, frumoasa Ioana, care era o demimondă din asta așa, care 
s-a înecat, a mers la o petrecere din asta de vară, a băut prea mult, probabil, a făcut 
un accident vascular în final și s-a aruncat în lac să se răcorească și acolo a făcut un 
atac de cord sau un accident vascular și apoi a murit și i-au făcut versuri imediat, 
,,frumoasă Ioana, în valuri pieriși”, da, deci Teiul era un loc în care se înecau ăia care se 
aruncaseră după ce mâncaseră și băuseră din plin. Era o salbă de mici restăurănțele 
pe marginea lacului, care erau frumoase și ieftine și se bea vin bun, eh, da toate cu 
prețul lor.”

“În anii `60, de exemplu, care sunt relativ apropiați de anii noștri, dacă coborai din 
tramvai, și Bucureștiul era plin de tramvaie, troleibuze, no, acum nu sunt atâtea linii, 
atuncea se circula, tot Bucureștiul era o rețea, coborai din unul, te urcai în celălalt, 
făceai numai 5 pași pe jos. Dacă coborai și aruncai biletul pe jos, imediat te trezeai 
cu un cetățean în civil care scotea carnetul – numele dumneavoastră, vă rog – și nu 
era milițian în civil, făcea parte din acele gărzi muncitorești, cărora din când în când 
le venea rândul cu carnețelul pe stradă, unul care a rupt floarea, unul care a aruncat 
o hârtie pe jos, Bucureștiul era de o curățenie nemaiîntâlnită. Un bilet nu vedeai pe 
jos, în fiecare stație erau coșuri, te vedea imediat și pac te amenda. Tocmai pe vremea 
lui Ceaușescu s-au stricat lucrurile, s-au neglijat foarte mult aspectele de civilizație, 
de respect. Pe vremea lui Ceaușescu populația a fost adusă într-un fel de disperare 
mută. Magazinele începeau să fie goale, la noi a fost un belșug foarte mare, să știți, 
până în `68, până când a fost Primăvara de la Praga, Bucureștiul era plin de turiști 
polonezi și bulgari și cehi care veneau și cumpărau produsele noastre, de la salamuri 
până la perdele și ciorapi de damă și așa mai departe. Nu aveau ei cât aveam noi 
aici. Iar în magazinele noastre, toate magazinele de alimentație sau de vestimentație, 
erau cu specific, adică încălțămintea era încălțăminte, croitoria era croitorie, foarte 
mulţi bucureșteni prefereau să-și facă haine pe comandă, eu însumi. O să vă întrebați 
la ce nivel de salarizare? De muncitor categoria a II-a și îl vedeai pe bulgar cum se 
duce în Gara de Nord cu lustra în mână. Și nu era de mirare, tot bucureșteanul știa, 
magazinele de salamuri erau magazine mari, de carne preparate, dar adevărată, nu 
chimicale ca în ziua de azi.”
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„Ghiudemul și Babicul atârnau în magazine, erau cârlige de carne și salamuri, toate 
salamurile erau atârnate și muncitorul de la Automatică intra la autoservire, că era 
la 2 pași, lung cât era blocul de lung, vis-a-vis de Calea Florească. Nu își lua pește, că 
asta era mâncarea săracului. Și ajunsese că-și lua șuncă de Praga și nu era din asta 
pompată cu apă, aia e o carne uscată cu o dungă discretă de grăsime, dar numai cu 
preparate naturale și diverse salamuri care nu mai sunt în ziua de azi și dacă nu voia 
să-i taie vânzătoarea, lua la pachet vidat. Îți spun treaba asta, și cu cine mai vorbești, 
să nu cazi într-o eroare, că românul o ducea prost. A dus-o foarte bine, dar a venit unul 
cu mentalitate, educație de la țară, care fiind președinte și cu nevastă-sa preferau să 
mănânce mămăligă cu pește sărat. Erau foarte modești și atunci nu concepeau să 
găsească în magazine alte produse când au venit ei la putere. Cu astea se putea face 
Casa Poporului, canalul.”

“Înainte erau cinematografe, acum nu mai sunt. Librăriile și papetările din cartier. 
Cărțile erau așa de ieftine, atât de accesibile, vai de mine. Și era o foame de a citi a 
fiecărui bucureștean și se ajunsese la un moment dat la un fel de, cum să spun eu, 
unii, care nu prea puteau să selecționeze, care nu prea aveau cultură, dar auzeau 
că cartea aia era formidabilă și că nu ar trebui să lipsească din bibliotecă. Erau cozi, 
bătaie, trebuia să dai banul pe sub pupitru când venea a doua ediție, a treia ediție, să-
ți oprească o carte, foarte multe cărți și erau cele 3 categorii, manuale, beletristică, nu 
lipseau scriitorii universali mondiali, nu lipseau.”
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3.5  PROBLEME ÎN CARTIER 
În principal, motivele care stau la baza apariţiei problemelor în spaţiul public 
sunt similare cu cele din cartierul Timpuri Noi: neglijenţa autorităţilor, lipsa 
consultărilor publice, prezenţa neîncrederii sociale, gradul scăzut de asociere 
a cetăţenilor pentru demararea unor acţiuni civice. Oamenii nu îşi cunosc şi 
nu vor să îşi exercite drepturile pe care le au asupra spaţiului comun pe care îl 
împărtăşesc. Oamenii nu vor să îşi îndeplinească obligaţiile atunci când vine 
vorba de întreţinerea spaţiului public.  

Nu generalizăm aceste aspecte ca reprezentând atitudinea tuturor locuitorilor din 
cartierul Tei. Sunt și exemple consistente care dovedesc contrariul. În cartier, există 
un grup de iniţiativă civică, numit Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei, înfiinţat 
în anul 2010, care are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din cartier. Este 
format din locuitori ai cartierului care au ales să depăşească barierele neîncrederii, 
să se asocieze și să desfăsoare un spectru larg de activităţi în cartier: evenimente 
prietenoase în comunitate, informări, campanii de advocacy – în principal 
pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, campanii de recrutare de noi 
membri, campanii de ascultare a problemelor cu care se confruntă cetăţenii – 
cafenele publice, expoziţii etc. Toate aceste activităţi au scopul de a creşte impactul 
acţiunilor la nivel local.

Problemele raporate au fost culese în urma discuţiilor avute cu cetăţenii în 
timpul meselor rotunde desfăşurate în cadrul Acumulatorului Urban şi în timpul 
evenimentului de consultare derulat la Ziua Cartierului Tei, eveniment organizat 
de Asociația Komunitas, desfăşurat pe 28 iunie 2014 în Parcul Circului. O bună 
parte din probleme au fost semnalate și în urma interviurilor și a chestionarelor 
completate.

În urma analizei chestionarelor, problemele în cartierul Tei sunt resimţite 
diferit faţă de cele din Timpuri Noi (“fiecare cartier cu metehnele și bubele lui”). 
Principalele probleme cu care se confruntă cetăţenii din Tei sunt cele legate de:

- lipsa locurilor de parcare (47%). Autorităţile din sectorul 2 s-au 
gândit că o soluţie pentru această problemă ar fi diminuarea spaţiului 
verde din spatele sau faţa blocului; în urma observaţiilor din teren am 
constatat cum muncitori de la Administraţia Domeniului Public tăiau 
gardurile vii care delimitau trotuarele de spaţiul verde. Apoi plombau 
cu beton. În cartier, în spatele blocurilor, mașinile pot fi văzute “aproape 
lipite de bloc”. Această practică stârnește indignarea în rândul unor 
cetăţeni care văd compromisul de neacceptat, iar soluţia ca fiind una de 
“mântuială” (“E plin cartierul ăsta de maidane. Chiar nu pot să cumpere 
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cei de la Primărie un spaţiu mai mare și să facă o parcare ca în occident? 
Cine a mai pomenit să tai bucăţica de spaţiu verde din spatele blocului ca 
să îţi parchezi maşina.Trotuar nu mai ai, că sunt maşinile călare pe el şi 
nici spaţiu verde”), (“Locurile de parcare ... noi suferim din cauza asta”). 
(fig. 20)

Fig. 20 - Parcări pe trotuar (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

“Din lipsa locurilor de parcare de pe Strada Teiul Doamnei, de cele mai multe ori 
mă văd nevoit să utilizez spaţiile de parcare disponibile din cadrul parcării de lângă 
restaurant.

Înainte să fac asta am fost şi am vorbit cu o persoană pe care am văzut-o că păzea 
parcul/parcarea şi are “ghereta” exact la intrarea în parc/parcare. În urma discuţiei 
am aflat de la acesta că parcarea ar aparţine primăriei și că nici el nu știe exact cu cine 
să vorbesc pentru a primi acceptul. În urma discuţiei am început să parchez mașina 
acolo fără probleme timp de aproximativ 6 săptămâni până când în seara zilei de 
18.12.2014 un alt gardian, după ce a văzut că am lăsat mașina în același loc, a coborât 
bariera de la intrare (din nou, după ce mașina era deja în parcare) mă atenţionează 
că nu mai putem parca mașinile acolo pentru că cei de la restaurant nu mai permit 
acest lucru.”
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“În fiecare zi sunt nevoit să stau la cozi kilometrice pe Petricani către Doamna Ghica 
din cauza faptului că de la intrarea pe Doamna Ghica din rond către Pantelimon se 
parchează pe laterale și se îngustează la o singură bandă, cu toate că acolo sunt 2 
benzi. Mă gândesc că primaria ar putea lăţi acolo șoseaua cu 2m și astfel s-ar rezolva 
parcarea atât a locatarilor din zonă cât și a celor care au nevoie să treacă pe acolo.” 

- prezenţa câinilor comunitari (36%). Procentul mare nu este 
susţinut de observaţiile din teren. Pe perioada cercetării, sporadic au 
fost observaţi câini comunitari pe străzile din cartier. Considerăm 
că procentul mare înregistrat de aceasta problemă se datorează 
cazului “Ionuţ”, copilul ucis de maidanezi. Cazul a fost puternic 
mediatizat. Deși la nivel de cartier prezenţa câinilor comunitari s-a 
diminuat, în mentalul locuitorilor, câinii, deși nu mai sunt prezenţi, 
reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă; 

- prezenţa gunoaielor de pe stradă, din spatele blocurilor (32%). 
În perioada  efectuării observaţiilor, am putut observa gunoaie peste 
tot prin cartier (pungi, plastice, pet-uri): în Parcul Circului (în zona 
administrată de Circul de Stat), de-a lungul bulevardului Lacul Tei, 
în zona de case, în zona din proximitatea Lacului Tei. (“E un cartier 
mizerabil. Ăia de la salubrizare nu își fac deloc treaba cum trebuie. Nu 
știu ce contract or fi având încheiat cu primăria ...”) (“Teribil de neîngrijit, 
deși este o zonă centrală, se aruncă foarte mult gunoi pe stradă”). Intrarea 
Vagonului, alee ce leagă Strada Judeţului de Strada Şoltuzului, este cazul 
tipic de spaţiu transformat în groapă de gunoi. Pentru că de-a lungul 
străzii nu se găsește nicio locuinţă, proprietate sau casă, spaţiul pare al 
nimănui. În zonă pot fi observate graffiti, cauciucuri aruncate, garaje din 
beton și foarte mult gunoi. (fig. 21, fig. 22).

Fig. 21 - Graffiti (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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“Strada Vagonetului era străbătută de șina de tren și lega Fabrica de Cărămizi Tonola 
cu Gara Obor. Trenurile au circulat pe acest traseu până în anul 1958. În această zonă, 
traficul de mașini rămânea blocat aproximativ jumătate de ora cât timp treceau 
trenurile. Linia de tren a fost scoasă acum aproximativ 10 ani, dar o parte din șină se 
mai poate observa și astăzi.”;

Fig. 22 - Deșeuri (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

- lipsa containerelor pentru reciclat (colectare selectivă a 
deșeurilor). Containerele de la Eco Rom sunt foarte puţine și de cele 
mai multe ori amplasate prost. (“Tre să merg 20 de minute ca să ajung la 
un container de reciclat. Şi îmi doresc, îmi doresc foarte mult să reciclez.”). 
Menţionăm că în urma interviurilor am aflat că în cartier, la un bloc 
de la Bulevardul Lacul Tei, s-a încercat colectarea selectivă a deșeurilor 
la nivel de administraţie. Programul nu a durat foarte mult, pentru 
că responsabilul cu ridicarea containerelor nu a mai apărut, conform 
relatărilor administratorului care s-a ocupat de campanie.
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LISTA PROBLEMELOR PRINCIPALE DIN CARTIERUL TEI 

Lipsa parcărilor 47%
Câinii comunitari 36%
Gunoaiele de pe stradă /din spatele blocurilor 32%
Lipsa containerelor pentru reciclat 30%
Oamenii străzii 23%
Lipsa pistelor de biciclete 23%
Lipsa spaţiilor verzi 22%
Siguranţa publică 21%
Modul de funcţionare a mijloacelor de transport în comun 20%
Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii 16%
Lipsa oportunităţilor de petrecere a timpului liber 14%
Aglomeraţia 12%
Spaţiile abandonate 10%
Probleme cu canalizarea 9%
Iluminatul public 7%

                                                                                           Total respondenţi: 128

Iluminatul public, problemele cu canalizarea, spaţiile abandonate nu sunt 
resimţite acut de către locuitorii din zonă. În continuare vom prezenta o serie 
dintre problemele care au reieșit în urma interviurilor și a meselor rotunde 
organizate în cartier. Există nenumărate subiecte sensibile, problematice, care 
produc nedumeriri, nemulţumiri și mai ales furie în rândul cetăţenilor. 

1. Sens unic în cartier. Primăria Capitalei se pregătește să introducă sens unic 
pe Bulevardul Lacul Tei, Bulevardul Barbu Văcărescu și pe Calea Dorobanţi, 
precum și pe strada Ramuri Tei și pe unele dintre străzile care au ieșire în Ramuri 
Tei. Directorul Direcţiei Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei spune că 
introducerea noilor sensuri unice face parte din planul primăriei de a fluidiza 
traficul în zona Lacul Tei. Problema principală este legată de faptul că aceste 
decizii se iau fără consultarea cetăţenilor din cartier. (“Sensul unic pe un bulevard 
cu întoarcere pe o straduţă, fie ea cu sens unic, este o prostie.”) “Au făcut proiectul 
acesta fără să-ntrebe și oamenii care efectiv locuiesc acolo și care se presupune că 
sunt beneficiarii proiectului. Ne-ncurcă și ne va da peste cap total.”
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“Între timp ei s-au gândit să facă sens unic pe bulevard, ceea ce ar bulibăși circulația 
total, am vorbit, am făcut un test și am vorbit cu nu știu câți conducători auto din 
zonă și toată lumea îmi spune o chestie simplă, câtă vreme în Doamna Ghica nu este 
sens unic, nu va face decât să fie o chestie sugrumată între două rețele, ceea ce e logic. 
Nu știu de ce au ales această variantă care este proastă pentru toată lumea și am de 
gând să fac ceva în sensul ăsta, nu i-au dat încă drumul, poate facem un protest. ”

2. Iluminatul public în Parcul Circului. Pe anumite alei din parc iluminatul 
public nu funcţionează. Problema a fost sesizată către autorităţile competente, 
A.D.P., A.L.P.A.B. și Primăria Generală de către locuitorii din cartier care 
aleargă seara prin parc. Dar rezolvarea întârzie să apară, deși autorităţile trimit 
răspunsuri în scris prin care promit remedierea situaţiei: ”Iluminatul în parcurile 
administrate de A.L.P.A.B.  este asigurat de către  S.C. Luxten Lighting  Company  
S.A.  Am analizat cele semnalate de către dumneavoastră și vom anunţa firma sus 
mentionată, în vederea remedierii iluminatului public. Va asigurăm de întreaga 
noastră disponibilitate în crearea unui climat adecvat în spaţiile administrate de 
instituţia noastră”.

3. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 155/2011. În urma 
acestei hotărâri, o suprafaţă de 11050 de metri pătraţi din Parcul Circului a 
fost cedată în administrare Circului de Stat “Circ & Variete Globus București”, 
pentru ca acest spaţiu să fie folosit pentru “construirea pe acest teren a unei săli 
de spectacole, pentru un număr mai mic de spectatori, până în 400 de locuri, cu 
dublu rol.” (Proiect de Management 2012-2015). Cetăţenii din Lacul Tei au fost 
foarte implicaţi în campania organizată de Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei 
pentru revocarea hotărârii 155. Au semnat petiţii (1268 de semnături), au fost 
la proteste pentru ridicarea gardurilor care împrejmuiau suprafaţa, au trimis 
scrisori deschise către cabinetul primarului general, au avut interpelări în cadrul 
şedinţelor generale, au fost în audienţă la primar. Demersurile lor s-au finalizat 
cu demolarea gardurilor care împrejmuiau suprafaţa. Nu au reuşit în schimb să 
revoce hotărârea. Mai departe vor să se adreseze instanţei pentru soluţionarea 
problemei. Cetăţenii spun că hotărârea trebuie revocată pentru că nu au fost 
respectate prevederile acesteia: 
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Petiție redactată de Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei 
“Administratorul nu și-a respectat obligaţiile asumate, respectiv acelea de „a se îngriji de bunul primit” (art. 
6a) și „de a folosi bunul pentru uz și folosinţă publică” (art. 6b). 

În acest sens, menţionăm faptul că suprafaţa în cauză se află într-un stadiu evident de degradare, ca urmare 
a administrării sale defectuoase:

•	 de-a lungul timpului au fost instalate ţarcuri pentru  animale pe spaţiul verde, efectul imediat 
fiind distrugerea vegetaţiei din proximitate; 

•	 mirosul degajat de excrementele animalelor și poluarea olfactivă afectează mediul de viaţă al 
locuitorilor din zonă. Totodată, prin inflitrarea excrementelor în sol, este afectată și calitatea pânzei de apă 
freatică. Nu este întamplător, în acest sens, faptul că Lacul Tei a cunoscut un nivel alert de eutrofizare în 
ultimii ani;  

•	 autovehiculele sunt parcate frecvent pe aleile parcului; 
•	 spaţiul verde aflat în administrare nu este întreţinut și igienizat. Aspectul este cu atât mai sensibil 

cu cât în zonă există arbori seculari (Ginkgo Biloba, platani), ce necesită măsuri speciale de întreţinere.(fig. 23)

Fig. 23 - Parcul Circului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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4. Problema cu lacul din Parcul Circului. Nivelul apei din lac scade constant, 
fenomen ce produce îngrijorarea locuitorilor din cartier și a vizitatorilor 
parcului. Există mai multe explicaţii pentru situaţie: unii spun că responsabil este      
A.L.P.A.B.-ul care nu curăţă lacul “așa cum ar trebui să facă în fiecare an. Că de aia 
e barca aia acolo!” unii spun că lacul a început să sece din momentul în care s-a 
construit clădirea de birouri de pe strada Dinu Vintilă, Euro Tower, construcţie 
ce afectează pânza freatică care alimentează lacul. În prezent, A.L.P.A.B.-ul a 
contractat Facultatea de Hidrotehnică pentru a efectua un studiu care să determine 
cauzele care stau la baza scăderii nivelului de apă din lac. (fig. 24)

Fig. 24 - Lacul din Parcul Circului și clădirea Euro Tower (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Alte probleme din Parcul Circului 
•	 “Paza (nivel de profesionalism și angajament scăzut), cetăţenii nu se simt în siguranţă; regulamentul 

parcului nu este respectat; lipsa sancţiunilor.”
•	 „Tinerii  ăștia de 13-14 ani bat mingea, fac teren de fotbal aici în mijlocul florilor.”
•	 „Câinii cu stăpâni: mizeria lăsată de aceștia în parc – lipsa sancţiunilor, nu se folosește lesă, lipsa 

ţarcurilor/spaţii amenajate pentru câini.”
•	 „Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii” 
•	 „Problema cu „șefa parcului” – este descrisă de cetăţeni ca fiind agresivă.”
•	 „Personalul ALPAB nu are calificarea necesară – uneori lipsesc specialiștii.” 
•	 „Nu e întreţinut cât ar trebui să fie; gazonul nu arată extraordinar și nu e mult gazon, că nu e mare 

parcul.”
•	 „Nuferii ar trebui tăiaţi, pentru că sufocă orice formă de viaţă din lacul ăla. Mai sunt doar câteva 

broaște ţestoase care pot să mai respire printre nuferi.”
•	 „Mesele de ping-pong nu sunt bine întreţinute, sunt vandalizate.”

5. Problema cu mijloacele de transport în comun. În cartierul Tei nu există o linie 
de transport în comun care să ducă cetaţenii direct în centru, la Universitate. ”Păi 
deocamdată eu nu văd nici un fel de avantaj, dat fiind mijloacele de transport în 
comun, care sunt complet aiurite. Avem numai două mașini 182 și 282, care au 
aproximativ același traseu.”; “trebuie sa schimbam 3-4 mașini ca să ajungem în 
centrul Bucureştiului”. Un alt aspect legat de mijloacele de transport în comun 
este acela că nu vin la timp mașinile, că sunt „aglomerate și murdare”. Deși există 
metrou în proximitatea cartierului, staţia de metrou Stefan cel Mare, aceasta este 
insuficientă pentru a acoperi nevoile cetăţenilor din lacul Tei. ”E departe de casa 
mea. Stau mult mai departe.” În intersecţia Maica Domnului cu Bulevardul Tei, au 
fost observaţi extrem de mulţi oameni (zeci de oameni) aşteptând tramvaiul 16. 
Intersecţia este foarte aglomerată, în zonă existând căminele de la Universitatea 
Tehnică, Şcoala nr. 31, Școala de Muzică și Arte Plastice Nr. 4, magazinul Universal 
Domino Plaza.

6. Toaletarea copacilor. Indiferent de anotimp sau de condiţiile meteo (temperaturi 
ridicate, ger, vânt puternic), personalul A.D.P. toaletează copacii, de cele mai multe 
ori nerespectând legea spaţiilor verzi. Aici se menţionează că în cazul  arborilor 
ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) este interzisă intervenţia 
cu tăieri în coroana acestora. Lucrătorii de la ADP au fost observaţi toaletând 
copacii in extremis; “au tăiat coroana cu totul, au lăsat copacii lumânare”; “au 
venit să toaleteze copacii! Încă o chestie care nu-mi place deloc. Sunt lăsaţi copaci 
uscaţi care încă stau bine în picioare și au venit să facă așa zisa toaletare. Copacului 
ăsta îi taie ramurile d-aicea, spunând că dacă-i o furtună cade peste bănci. Prostie! 
Așa! Erau pentru șase copaci, erau treisprezece indivizi de la Primărie. De fapt, doi 
lucrau. Unul era cu fierăstrăul în copac, unul la mașinăria asta electrică și restul 
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Alte probleme din cartierul  Tei 
•	 “pentru că sunt foarte multe grupări din astea de tineret la care eu le spun “haite”, nu grupuri, care sunt 

agresive, fac murdărie, sunt lipsite de orice bun simţ, fără educaţie!”
•	 “chioşcurile cu flori – care se întind ca niște placinte – nu se mai vede strada, nici pe stânga, nici pe 

dreapta și e urât”;
•	 “Curățenia, asta unu la mână, și construcțiile astea care apar așa pe trotuare, care nu mai permit 

fluidizarea circulației, de exemplu, pe partea stângă cum mergi spre Domino, mașinile se urcă pe trotuar că nu 
mai ai loc să treci cu un cărucior. E deranjant, adică, nu știu, nimeni nu observă?”;

•	 “Confiscarea spaţiului public (malurile lacului Tei, parcul Tei)”;
•	 “Fenomenul tipic românesc al parcării mașinilor pe trotuare în detrimentul pietonului”; 
•	 “Dacă locuiești la stradă e îngrozitor. Se aud tot timpul ambulanţele care merg la Floreasca sau la 

Colentina”.
•	 “Da, da. Poluare fonică de la Bamboo și Belaggio. Muzica de club!”
•	 “Lipsa serviciilor sociale în cartier; adăposturi pentru oamenii străzii.”
•	 “Probleme cu prostituţia și cu drogurile (Obor, Lacul Tei). În partea asta se vinde cocaină, în partea asta 

heroină, vorbesc serios, bile, dacă vreţi bile. Bile, cocaină, prostu ăla vinde bere la halbă. Astea sunt singurele 
probleme, în rest, n-ai, cartierul e bun.”

•	 “Gălăgia nu mai vine dinspre băncile din spatele blocului unde se strângeau tinerii sau adulţii să 
vorbească. Acum s-au schimbat lucrurile ... Opresc mașinile, tinerii care nu au serviciu, deschid portierele, dau 
amplificatoarele la maxim, beau bere, sparg sticlele pe drum. Cioburi dimineaţa văd. Cu bicicleta am zile când 
întâlnesc locuri în care trebuie să mă feresc să nu fac pană.”

stăteau și fumau și beau cafele! Deci plătiţi aiurea niște oameni, care nu fac nimic și 
care încetinesc munca pe care o au pentru a avea cât mai multe ore care să fie plătite. 
Nu-i normal!”. Alături de lipsa de profesionalism și nerespectarea legii, apare aici 
menţionată de către cetăţeni, ca și în cartierul Timpuri Noi, problema modului în 
care autorităţile gestionează resursele, într-un mod desigur, deloc eficient. 

7. Lucrările de reabilitare străzi și gestionarea defectuoasă a bugetului local. 
”Bulevardul Lacul Tei, care în fiecare primăvară este scormonit pe bază că nu arată 
bine sau e vreo gropiţă ... cutare ... și ne întrebăm toţi „De ce Dumnezeu iar se 
fac lucrări?” și iar toată noaptea bâzâie respectivele mașini de perforat asfaltul, de 
turnat asfaltul. Iar, după noi: niște cheltuieli inutile ale Primăriei.”  

8. Lipsa unei pieţe mari în cartier. Oamenii nu au acces la o piaţă mare cu produse 
și legume proaspete. Cea mai apropiată piaţă este cea din Obor. “E greu să ajungi 
până în Obor, mai ales dacă eşti şi bătrân. Şi la cum merg mijloacele de transport 
în comun … Strângi din curea și ajungi să cumperi tot de la Mega Image sau de la 
Kaufland”.

9. Lipsa reglementărilor în construcţii. În cartierul Tei, la fel ca în multe alte 
cartiere, oamenii au probleme cu construcţiile care apar peste noapte, care nu 
respectă regulile de urbanism, cărora le lipsesc din autorizaţii. În capătul străzii 
Judeţului, un imobil de locuinţe a fost construit recent, fiind lipit de Parcul 
Circului. În același context se discută despre clădirea de la intersecţia dintre Dinu 
Vintilă și Bulevardul Lacul Tei – Euro Tower.
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Aşa cum se poate observa, problemele sunt multiple în spaţiul public din 
cartierul Tei și bine identificate de către locuitori. Totuși, cine este responsabil 
pentru rezolvarea acestor probleme? Am adresat această întrebare rezidenţilor 
din zonă. Din cei 128 de respondenţi care au răspuns la întrebare, 89% consideră 
că principalii responsabili sunt autorităţile locale, primăria de sector, urmată de 
cetăţenii care locuiesc în zonă (39%). (“dacă oamenii ar îngriji și ar face curăţenie 
acolo în dreptul lui, cu siguranţă totul ar fi mai frumos, mult mai bine.”) (“Autoritățile 
locale, primăria de sector tund iarba în parcuri și pe marginea trotuarelor, dar cred 
că s-ar vedea diferența dacă și oamenii s-ar implica mai mult, ar fi mai îngrijiți, nu 
ar face mizerie.”)

Autoritățile locale - primăria de sector 89%
Primăria Generală 28%
Administrația blocului în care locuiți 14%
Reprezentantul din Parlament  11%
Oamenii din cartier  39%

Total respondenţi: 128
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3.6  TIMP LIBER 
Așa cum era de așteptat, majoritatea oamenilor din Tei își petrec timpul liber 
în parcurile din cartier sau în parcurile din proximitatea acestuia. Acest lucru 
se datorează faptului că zona este lipsită de spaţii publice dedicate oamenilor 
pentru interacţiune, socializare, recreere, dar și pentru că parcurile sunt dotate 
cu infrastructura necesară pentru petrecerea timpului liber (mese de ping 
pong; terenuri de sport – baschet, fotbal, tenis; piste de alergat; aparate pentru 
gimnastică; mobilier de joacă pentru copii; etc.). Întâlnirile cu prietenii sau cu 
vecinii de cele mai multe ori au loc tot în parc pentru că “aici e liniște, e curat, e 
frumos, putem vorbi fără să ne necăjească nimeni.” 

O buna parte din sporturi sunt practicate de locuitorii cartierului tot în parcuri, 
mai ales în cadrul Parcului Studenţesc Tei. Aici există Complexul Sportiv 
Studenţesc Tei, unde, pe timpul verii se pot închiria terenuri de volei pe nisip și 
terenuri minifotbal pe suprafaţă sintetică, dotată cu nocturnă. Tot în interiorul 
complexului există un teren de rugby, unde pe timpul verii lumea vine pentru 
plajă, pentru fotbal, pentru jocul cu discul, pentru picnic. În cadrul complexului 
există și un ștrand, “cam insalubru, dar cu o plajă bunicică”. Complexul este aflat în 
proximitatea lacului Tei, unde au putut fi observaţi oameni pescuind. Ca peste tot 
prin București, scăldatul în lac este interzis. (“Mergem cu bicicletele până în Parcul 
Studenţesc Tei, toată familia. Îi iau și pe princhindei. Tot pe bicicletă. Ajungem la 
terenul de rugby, întindem pătura de picnic și începem să ne distrăm cu ce avem la 
noi. Ba ne jucăm cu mingea, ba badminton, ba frisby”).

Am observat se practică și grădinăritul ca activitate de petrecere a timpului liber 
în zona de blocuri delimitate de străzile Ripiceni, Nada Florilor, Lăptari Tei și 
Brașoveni. Aici se găsesc 6 blocuri, de 2 etaje, construite în anul 1956 de către 
arhitectul Păsculescu. Clădirile sunt în formă de triunghi și au curte interioară 
(“Se strâng vecinii și iau masa împreună acolo. Vara îi vezi în fiecare zi. Îţi dau 
sentimentul că formează o comunitate strânsă și legată.”). În spaţiul dintre blocuri, 
se găsesc grădini de fructe și legume, îngrijite de oamenii care locuiesc în 
ansamblul de blocuri. (“Roșii, castraveţi, fasole, cartofi, buruieni, salate. Punem de 
toate aici. Ar fi păcat să irosim pământul ăsta degeaba”). (fig. 25, fig. 26)
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Fig. 25 - Bloc din 1956 (fotografie colectată în cadrul 
etapei de cercetare)

Fig. 26 - Grădină (fotografie colectată în cadrul etapei de 
cercetare)
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Merg în parc 88%
Mă întâlnesc / Stau de vorbă cu vecinii / prietenii 48%
Mă plimb prin cartier 40%
Practic diverse sporturi 27%
Merg la evenimente care se organizează în cartier 27%
Grădinăresc 10%
Stau în fața scării 9%

Total respondenţi: 128

Cetățenii își petrec timpul liber și în afara cartierului. În cartier nu există 
cinematograf, nu există teatru, nu există muzee. (“Pentru filme mergem în mall 
la Promenada”; “Nu prea există. Dacă vrei teatru, film, mergi în centru. Acolo le 
găsești pe toate”). Din aceleași motive oamenii merg în centru, pentru a accesa 
terase sau baruri. Pe perioada cercetării, am observat 4 terase/baruri de-a lungul 
Bulevardului Lacul Tei, câteva în complexul sportiv, şi, din loc în loc, magazine 
mixte prin zona de case unde se mai strâng bărbaţii la o bere.

I-am întrebat pe cetățeni ce anume i-ar determina să își petreacă mai mult timp 
afară, în cartier. Organizarea de evenimente în spaţiul public și a unor spaţii de 
întâlnire și socializare sunt principalele acţiuni care i-ar incuraja pe cetăţeni să 
folosească mai mult spaţiul din afara locuinţei.

Organizarea de evenimente în spaţiul public 56%
Organizarea unor spaţii de întâlnire și socializare 56%
Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii 52%
Amenajarea spaţii sportive/recreative pentru adulţi 49%
Amenajarea unor spaţii pentru odihnă și relaxare cu mobilier 
urban adecvat (bănci, mese etc.) 41%

Amenajarea unor străzi pietonale 18%
Total respondenţi: 128

Evenimentele de interes pentru cetăţenii din cartierul Tei sunt în principal cele 
culturale. Majoritatea își doreşte organizarea unor piese de teatru în aer liber (83%) 
sau a unor expoziţii de fotografie sau care să documenteze istoria cartierului. Nu 
sunt excluse nici atelierele de lucru pentru copii. Părinţii și bunicii sunt foarte 
interesaţi de modul în care copiii îşi petrec timpul şi vor să îi implice în cât mai 
multe activităţi care să le stimuleze creativitatea şi dezvoltarea personală.



122

SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Organizarea unei piese de teatru în aer liber 83%
Organizarea unor expoziţiii care să documenteze istoria 
cartierului 66%

Organizarea unor ateliere de lucru pentru copii 66%
Organizarea unor expoziţii de fotografie 64%
Organizarea unui concert 63%
Organizarea de evenimente/competiţii sportive 52%
Organizarea unui târg de vechituri 46%
Organizarea unui campionat de table/șah 45%
Organizarea unor consultări cetăţenești 45%
Organizarea de pieţe ambulante 43%
Organizarea unui cross 37%

Total respondenţi: 128
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3.7  PRACTICI DE UTILIZARE A SPAŢIULUI PUBLIC ÎN 
CARTIERUL TEI 

În capitolele anterioare am scris despre principalele repere din cartier şi despre 
modul în care oamenii din Tei îşi petrec timpul liber. Am avut în vedere, în 
principal, practicile strandardizate de utilizare a spaţiului public, referindu-ne 
cu precădere la parcuri și cum acestea sunt folosite de către riverani (plimbat, 
relaxare, gimnastică, practicarea diverselor sporturi, picnic, alergat). Am fost 
desigur atenţi și la specificul amenajărilor urbane. În continuare aprofundăm 
spaţiul parcurilor, spaţiul public care conferă posibilitatea interacţiunilor dintre 
cetăţeni și analizăm zona din afara practicilor “împământenite” (spaţiile special 
amenajate pentru interacţiunea dintre oameni și pentru petrecerea timpului 
liber), practici care răspund unor nevoi care nu sunt reglementate de lege (ex.: 
practicarea graffiti, scăldatul în lac). 

3.7.1   Parcurile din cartier (cercetător Andrada Ionescu) 
“Analiza discursurilor despre cartierul Tei, în special a celor care au drept subiect 
parcurile, demonstrează existența unor tehnici de construcție narativă ce folosesc 
drept punct de reper cartierul, înțeles în moduri distincte, în funcție de vârsta sau 
experiența de locuire a vorbitorului. Locuitorii cartierului nu compară această 
zonă cu alte colțuri ale Bucureștiului, ci urmăresc evoluția străzilor, a parcurilor și a 
locurilor de interes public de-a lungul timpului, fie el subiectiv, colorat de emoțiile 
și amintirile lor, fie obiectiv, istoric. Geografia simbolică întemeiată pe aceste 
discursuri este una care va supraviețui, întrucât se bazează pe autoreferențialitate.

Parcul Circului, deși nu este primul parc deschis publicului în cartier, a devenit, cu 
timpul, cel mai popular, atât prin eforturile succesive de modernizare, cât și prin 
amplasarea Circului de Stat în perimetrul său. Din perspectivă antropologică, 
parcul este rezultatul eforturilor umane de a menține un spațiu natural în mijlocul 
unei construcții artificiale, orașul (Zlatkova, Hristozova, Stoilova, 2004). Ca 
urmare, primele încercări de sistematizare efectivă a fostului parc Tonola, din 
proximitatea fabricii de cărămidă Tonola, au fost cele de a trasa aleile, ,,pline de 
praf și pietriș”, când era încă ,,ceva așa sălbatic, nu, nu era încă amenajat cum este 
acum”, prin anii 1950.

În fiecare anotimp, Parcul Circului le arată vizitatorilor o nouă față, demonstrând 
existența unui mecanism social prin intermediul căruia oamenii acordă 
semnificație și dau utilitate unui loc ce beneficiază de un minim de amenajare. 
În mare măsură, Parcul Circului este creat și recreat de toți cei care își plimbă 
câinii sau supraveghează copiii la locurile de joacă, fac jogging sau se plimbă cu 
bicicleta, ies la picnic sau citesc pe băncile de pe marginea lacului. Sub influența 
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altor factori externi, cum ar fi modul de acțiune al firmei de pază, parcul își poate 
modifica ritmul de viață, devenind foarte activ pe timpul nopților încinse de 
august: ,,lumea se plimba în parc cu câinii la 12 noaptea, erau aleile luminate și 
era plin de lume, plin, ne dădeam salut, așa, ca ziua, hai salut, hai salut, ne știam 
toți, era caniculă și atunci ieșeai cu câinii, în rest ieșeai pe furiș, în spatele blocului, 
puțin, că nu puteai să-i scoți, ardea asfaltul și lumea își făcea plimbarea aia în 
nocturnă, dar era plin, plin de oameni parcul, nu ți-era frică” . În special în rândul 
posesorilor de câini, se creează un tip de relație socială facilitată de existența 
acestor animale, care se substituie subiectelor de conversație dintre necunoscuți și 
pot chiar înlocui pauzele din dialog sau pune capăt unei discuții în mod politicos. 
Stăpânii câinilor nu sunt doar mai comunicativi decât ceilalți vizitatori ai parcului, 
ci și mai activi din punct de vedere civic, fiind dispuși să se implice în conservarea 
sau îmbunătățirea parcului. Aceste rețele informale, fragmentare, întâmplătoare 
se transformă în grupuri de cetățeni informați și proactivi, cum este și Grupul de 
Inițiativă Civică Lacul Tei.

Unul dintre indicatorii folosiți pentru evaluarea parcului ca spațiu public este 
accesibilitatea, atât fizică, dar și psihologică (Joseph, 1998). Categoria conceptuală 
a accesibilității este aceea care garantează libera circulație a bunurilor și 
persoanelor. Aplicată unui parc, aceasta înglobează aspecte multiple: localizarea 
geografică în cadrul orașului, în raport cu celelalte cartiere; posibilitatea accesării 
respectivei amenajări cu ajutorul mijloacelor de transport în comun și existența 
unei parcări încăpătoare; funcționarea unor mici magazine sau standuri care să 
comercializeze gustări și băuturi răcoritoare; întreținerea unui număr suficient 
de toalete publice și adaptarea unora dintre acestea la cerințele utilizării lor de 
către persoane cu dizabilități; asigurarea securității prin contractarea serviciilor 
firmelor de pază; repararea periodică și înlocuirea mobilierului urban. În cazul 
Parcului Circului, destul de popular datorită poziției favorabile, în apropierea mai 
multor cartiere și a obiectivului care atrage familii din zone mai îndepărtate ale 
Bucureștiului (Circul), aceste criterii nu se suprapun realității. Deși în ultimii ani au 
apărut standuri cu limonadă/fresh-uri, înghețată și snack-uri, numărul toaletelor 
ecologice a rămas același (excluzând persoanele cu handicap de la folosirea lor). 
Situat în apropierea unor școli, parcul este frecventat adesea de elevii care ies de la 
ore și se bucură de timpul liber uitând, uneori, de consecințele acțiunilor lor. Din 
interviuri aflam despre un grup de copii care a vandalizat o bancă, pe care a sărit 
cu skateboard-urile, despre o cișmea care a fost reparată în repetate rânduri, fără 
ca cineva să își pună problema de a afla cine a distrus-o.

În timp ce Parcul Circului dispune de o istorie ce poate fi reconstituită prin 
apelul la memoria socială, Parcul Studențesc Tei se leagă îndeosebi de amintirile 
locuitorilor din zona străzii Ramuri Tei. Una dintre persoanele intervievate își 
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amintește de eforturile unui student străin de a amenaja acest parc, păzit de 
oameni ,,veniți de la facultatea de Construcții”. Încă de la ridicarea gardului ce 
îl delimitează, parcul a fost destinat tinerilor, în marea lor majoritate studenți, 
specific păstrat până astăzi, prin deschiderea a numeroase baruri, care au dus mai 
departe atmosfera de loisir, ,,unde e Bamboo, era o gheţărie și o parte din teren era 
al ITB-ului, cam așa ceva că știu că ne duceam şi făceam plajă și acolo tăiai plasa 
și aveam pe unde intra și coboram jos, acolo unde s-a întâmplat cu copilașul ăla. 
E jos pe acolo în valea aia, mergeam și făceam plajă … nu noi! mai multă lume, 
toată .... Veneau că era iarbă frumoasă, era … şi asta a fost odată. Şi acum am 
aflat că l-a lăsat de izbeliște …”. Această descriere corespunde viziunii unei tinere 
care își întemeia familia în acest cartier, în timp ce fiica sa privește aceleași locuri 
din perspectiva jocurilor copilăriei. Chiar mai târziu, în timpul școlii, când se 
desfășurau lucrările la canalizare, V.I. era asteptată de tatăl său în capătul străzii 
dinspre linia de tramvai, unde se adunau tineri – deși ea întotdeauna susținea că 
se simțea în siguranță, pentru că aceștia o salutau, cunoscând-o de când erau mici 
și se jucau împreună (,,măi mamă, sunt băieți acolo țigani, se adună, dar îi salut, 
ăia se ia de cine nu e ... dar eu dau bună seara ... săru-mâna Vicky, bună Vicky, 
fiecare după cum … dacă eu le-am vorbit frumos și ne-am avut bine-n școală cum 
să mă înjure ăia sau să tragă de mine? Dar, eu tot îl trimeteam să meargă să ia fata 
de la tramvai că erau gropile alea pe-acolo …”) Acest sentiment al apartenenței 
la o comunitate având propriile valori transpare din mărturia acestei doamne, 
,,ne cunoaștem toți, suntem ca o familie, ca-ntr-un sat”, de la coeziunea socială la 
asumarea responsabilității pentru propria gospodărie fiind doar un pas.“ 

“Parcurile sunt prea mici. Când alergi în Tei sau în Circului te simţi ca un hamster 
într-o roată, mai ales când dai ture în jurul lacului. Eu simt nevoia unui spaţiu verde 
adevarat. Care să fie cuprinzător, fără betoane deloc, un loc unde să stai pe iarbă şi să 
simţi că eşti în natură, să vezi veveriţe și animăluţe.”

3.7.2 Relaționarea cu spațiul
În cartierul Tei, infrastructura pentru desfăşurarea de activităţi culturale sau 
evenimente prietenoase pentru comunitate în spaţiul public este una precară. Piaţa 
publică, spaţiul cu circulaţia restricţionată, cu piatră cubică, cu fântâni arteziene, 
cu alei pietonale, cu spaţii verzi, cu oameni care practică diverse activităţi, adică 
locuri special amenajate pentru interacţiune și comunicare lipsește în configuraţia 
cartierului. Cu toate acestea, modul de relaţionare cu spaţiul fizic este diversificat. 
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a) Graffiti - În timpul cercetării, am observat spaţii ale cartierului 
tranformate în pânza artiștilor, spaţii ascunse, care temporar pot fi 
stăpânite prin artă stradală, prin graffiti. Artistul graffiti folosește 
spaţiul pentru a experimenta orașul într-un mod diferit. Graffiti-ul este 
un exerciţiu de identificare a spaţiilor limitrofe și transformarea lor în 
oportunităţi de comunicare, de exprimare, de folosire a spaţiului. Nici o 
suprafaţă a orașului nu este pură, iar graffitti-ul relevă ceea ce nu se vede 
(Brighenti; 2010). Grafiti-ul se naște în non-spaţii, în spaţii abandonate. 
Graffiti-ul poate fi văzut ca o formă de explorare a spaţiului public și ca 
o formă de înţelegere diferită a spaţiului și de transmitere a unui mesaj 
către oamenii care folosesc acea zonă. Exprimă contradicţiile spaţiului 
și emoţii private. (fig. 27, fig. 28)

Fig. 27 - Graffiti (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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b) Înot şi plajă - Cum este consumat spaţiul public din cartier? 
Zilele călduroase și sufocante de vară sunt depășite cu bine, locuitorii din 
cartier evadând în parcul Tei. Unii îl folosesc pentru plajă, alţii pentru 
înot, alţii pentru pescuit, mai ales în zona “salbatică a parcului”, înspre 
Tei-Toboc. Oamenii au fost observaţi în parc cu umbrela, cremă de soare, 
izopren și păturică. Femeile sunt în costume de baie iar bărbaţii la bustul 
gol, iar unii dintre copii sunt cu colacul și aripioare de înot după ei. 
Spaţiul verde se transformă în plajă, unde oamenii se bronzează, citesc, 
socializează, sparg seminţe, mănâncă îngheţată. Lacul se transformă în 
piscină, ștrand, tinerii și copiii fiind cei care înoată în lac. (“E foarte 
bine aici. În bloc atmosfera e sufocantă. Cum nu îmi permit să mă duc 
în fiecare zi la mare, vin aici. E racoare, nu costă nimic. Fac și plajă stau 
și la umbră. Nu-mi lipsește nimic. Doar maimuţica de pe plajă”). Înainte 
erau pontoane și lumea se dădea cu barca pe lac. Deși lumea își dorește 
reamenajarea pontoanelor, administratia locală nu pare foarte interesată 
de proiect “Ne-am mai exprimat dorinţa asta, când veneau să cerșească 
după voturi, promiteau dar după aia ba. Ne place să vâslim. Ce facem? Ne 
ducem la dracu în praznic în Herăstrău.”; “Aș face mai multă animaţie pe 
Lacul Tei, aș reface ștrandul Tei, aș dezvolta mai multe activităţi, să nu fie 
doar activităţi sportive.” (fig. 29, fig. 30)

Fig. 28 - Graffiti (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Fig. 29 - Plajă (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Fig. 30 - Pescuit (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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c) Credinţă și interacţiune - Biserica, curtea bisericii, “foișorul din 
spatele bisericii” reprezintă spaţii “sigure” de interacţiune și comunicare 
pentru oamenii care frecventează slujbele religioase. Sunt spaţii unde 
oamenii donează, au grijă de cei nevoiași, sunt spaţii de “regăsire” unde 
bârfesc și unde dezbat problemele comunităţii. (“Chiar mă încântă 
foarte mult că am găsit locul ăsta și că l-am găsit pe părinte, că e un loc în 
care, na, ne întâlnim, mai discutăm, mai povestim, un ceai, o cafea și îmi 
face foarte bine lucrul ăsta, că sunt oameni ca și mine care se îngrijesc de 
suflet și îmi face foarte bine”); (“Păi să vezi ce e în faţa bisericii duminica. 
Sunt fetițe de 13, 14 ani. Le-am dat atâtea rochii de pe la fetele astea și nu 
le văd cu nimica. Odată i-am dat la una o sacoșă întreagă de chiloți buni”. 
Şi una dintre ele m-a abordat „Hai tanti nu-mi mai aduci și mie ceva?” 
Nu vă mai aduc că nu vă văd cu nimica.” „A uite tanti, eu mă îmbrac cu 
chiloții.” Şi mi-a arătat chiloții. [râde] De parcă eu mai știam ce chiloți 
i-am dat. „Eu îi port, să îmi mai aduci, tanti!”). Tot din interviuri reiese 
ca cimitirul poate fi și spaţiu de loisir: ”în Ghica Tei, în cimitir dacă vă 
vine să credeţi vin cu muzică, cu casetofoane mari cât scaunul și fac mici.”

d) Bulevardul Tei - Fiind principala arteră a cartierului, din punct 
de vedere al traficului, dar și al serviciilor disponibile (magazine, școli, 
universităţi, spitale) este automat un spaţiu dinamic, foarte animat, cu 
foarte mulţi oameni. Sunt comercianţii stradali care vând “marfă din 
Obor”, flori de la ţară și produse alimentare. Sunt florăresele care domină 
intersecţia Lacul Tei cu Maica Domnului (în fiecare colţ al intersecţiei 
există o florărie). Sunt oamenii care aşteaptă în staţiile de RATB 
(autobuz, tramvai). Staţiile de autobuz se găsesc într-o stare avansată 
de degradare. Practic, spaţiul unde se aşteaptă autobuzul este o carcasă 
de metal cu două bănci, care se aglomerează mereu datorită frecvenţei 
reduse cu care circulă mașinile 182 și 282. Peronul de așteptare din staţia 
tramvaiului 16 este mereu arhiplin.

Mănăstirea Plumbuita 
“Mănăstirea Plumbuita, cu foișor mare și cu 4, 5 preoţi. Curtea este plină de oameni, de flori, de verdeaţă, cântă 
păsările, este umbră. Stăm la umbră, la brazi și apoi venim acasă prin spatele mănăstirii și ieşim colea la lac, unde 
este fântâna aia arteziană.”
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Bulevardul Lacul Tei este mai degrabă un spaţiu de tranzit, de 
cumpărături și nicidecum un spaţiu al socializării. Pe toată întinderea 
bulevardului, de aproximativ 2 km, abia poţi zări bănci sau spaţii de 
odihnă. Trotuarele sunt foarte înguste pe multe bucăţi ale bulevardului, 
în special unde blocurile sunt foarte aproape de stradă. Spaţiul verde din 
faţa cantinei Tei este lăsat în paragină, deși spaţiul este folosit și tranzitat 
zilnic de sute de studenţi. 

Staţiile de taxiuri de pe bulevard reprezintă un alt loc animat din cartier. 
“Dimineaţa devreme, când îţi e somnul mai drag, dau drumul la manele” 
(fig. 31, fig. 32)

e) Campus Studenţesc - Spaţiul public dintre cămine este un spaţiu 
anost, abandonat, lipsit de infrastructură pentru petrecerea timpului 
liber sau pentru studiu. Singurele piese de mobilier urban sunt o masă 
și 2 bănci, folosite uneori de studenţi pentru fumat sau pentru când 
se strâng la “o vorbă, o glumiţă”. Spaţiile de divertisment (bar, terasă, 
cafenea) din proximitatea campusului sunt foarte puţine, aproape 
inexistente. (“Nu prea găsești. Vrei să studenţeşti ca omul, te duci în 
centru sau în regie, în paradis, aici e plictiseală maximă”)

Fig. 31 - Comercianți stradali 
(fotografie colectată în cadrul 

etapei de cercetare)
Fig. 32 - Comercianți stradali (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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f) Plumbuita - Parcul este folosit deopotrivă de copiii, tineri, adulţi 
și seniori. Locul de întâlnire al pensionarilor este Foișorul, unde “joacă 
șah, table și fac politică”. Tot aici se găsește Clubul Seniorilor, unde se 
organizează cursuri de engleză, plecări/excursii în ţări străine. În parc, 
lumea se strânge și la spectacolele organizate de către administraţia 
locală, de Sfânta Maria (spectacolele sunt cu muzică populară). 

Infrastructura de joacă pentru copii nu este asigurată de primărie, ci 
de comercianţii care “vin cu mașini și întind în tot rondul ăla de acolo, 
joculeţe pentru copii mici, de ăștia micuţi, topogonaşe mici aşa, pentru 
d-ăștia micuţii până în 3,4 ani.”

Ce îşi doresc cetățenii din cartierul Tei
•	 “Spaţii mai multe pentru seniori, persoane în vârstă. Nevoia amenajării unor locuri pentru vârstnici și 

pentru copii mai mari.”
•	 “Ar trebui amenajate spaţii de joacă pentru copii mai mari (10-14 ani) – aici ar intra și spaţiile sportive 

– care ar putea fi locuri de socializare pentru tineri astfel încât aceștia să nu mai stea în faţa blocului sau în 
părculeţele pentru copii și să facă gălăgie sau să le distrugă.”

•	 “Ar fi nevoie de spaţii de socializare și de întâlnire amplasate printre blocuri (deci nu în parc) de tipul 
teraselor și cofetăriilor .”

•	 “Evenimentele care se organizează, (cum sunt concertele) ar trebui anunţate mai bine – mulţi oameni 
nu află de ele decât după ce au avut loc;”

•	 “Îmi lipseşte un loc unde să ies. Aici chiar nu ai unde să te duci noaptea. Trebuie să te duci până 
în alte cartiere. Sau nu am descoperit eu încă, habar nu am. Chiar duc lipsa și mă gândeam zilele astea că dacă 
s-ar face o cafenea, un loc unde să mai ieși noaptea ar fi foarte bine.”

•	 “În legatură cu Moara lui Assan ar putea în loc să o demoleze, să o renoveze. Să facă ceva cu ea. Şi 
nu un mall. Să fie ca un muzeu.”

•	 “Amenajări în jurul blocului pentru bătrâni - bănci, mese, să mai jucăm o tablă, un șah. O măsuţă de 
ping pong, chestii de astea sportive, activităţi sportive.”

•	 “Să fie amplasate băncuţe pe trotuar sau băncuţe în staţiile de RATB”
•	 “Mi-ar plăcea să aibe viaţă de noapte un pic. Adică, cred că sunt o gramadă de tineri care și-ar dori să 

nu străbată tot Bucureștiul ca să se ducă undeva unde să stea cu prietenii”
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3.7.3  Amenajări semnificative în spațiul public 
Cele mai semnificative amenajări din cartier sunt cele care ţin mai ales de spaţiul 
verde - parcurile și locurile de joacă pentru copii (ex: asfaltarea trotuarelor 
din proximitatea parcului Tei, canalizarea și apa curentă în Parcul Plumbuita, 
renovarea faţadelor și grădinilor, amenajarea fântânilor și a meselor de șah, zonele 
cu echipamente sportive din parcuri). O parte dintre locuitorii cartierului au 
încadrat la amenajări semnificative în spaţiul public reabilitarea blocurilor.

Din punctul de vedere al locuitorilor cartierului Tei cu care am interacţionat, 
spaţiile publice care ar trebui amenajate “de urgenţă” sunt spaţiile verzi din 
spatele blocurilor, spaţiul din jurul morii lui Assan, partea inferioară a parcului 
Tei (“zona e lăsată în paragina, plină de gunoaie și mizerie”). Pe lângă rezolvarea 
acestor urgenţe își doresc mai multe bănci în preajma blocurilor.

3.7.4  Observații din teren - Note din jurnal ale echipei de cercetare 

“Trecând de benzinăria MOL, ajung în strada Ramuri Tei, unde primul lucru care îmi 
atrage atenția este un teren mare, gol, care adună gunoaie și, din spusele unui locatar, 
chiar și câini. Pot observa gunoaiele însă câinii nu apar deloc. Puțin mai departe se 
află un mic nucleu de spații comerciale – Kaufland, Billa, un McDonalds – cu o parcare 
destul de generoasă. În jurul supermarketurilor văd destul de multe persoane în vârstă 
cu trolere de cumpărături. Din stradă se pot auzi cu ușurință anunțurile lucrătorilor 
din Kaufland și muzica. Până la spațiile comerciale apar semne noi de circulație, 
învelite încă în plastic.” (7 august)

“Luigi Galvani dă impresia de două străzi diferite. La capătul dinspre Ramuri Tei 
este umbrită și îngrijită. Pe măsură ce mă apropii de liceul Traian, însă, aspectul ei 
se schimbă. Nu neapărat neîngrijită, însă copacii încep să dispară, iar casele înalte 
se transformă într-un șir de garaje chiar în spatele blocurilor care separă zona de 
Bulevardul Lacul Tei, pe ușile cărora apar chiar câteva elemente de artă urbană.” (16 
august )

“Pe Aleea Circului, deși există bănci, nu observ pe nimeni să se odihnească. Doi ofițeri 
ai Poliției Comunitare trec pe Alee, observă doi tineri care se odihnesc pe un spațiu 
plin de gunoaie din spatele unui generator electric, vis-a-vis de ceasul București 1459, 
ridică din umeri și trec mai departe, pe Ștefan cel Mare. Până la urmă, acolo e umbră, 
iar pe băncile din jurul ceasului soarele arde mult prea tare ...” (25 iulie)

“La unele porți se află băncuțe. Pe Sfânta Ana chiar întâlnesc o doamnă foarte în 
vârstă care se odihnea la soare. Chiar dacă te uiți după umbră, sunt puține zone în 
care chiar te poți bucura de ea. Pe strada Sfânta Ana sunt nevoită să urc pe trotuar 
în momentul în care aud o mașină apropiindu-se. Trebuie să aștept să treacă, însă, 
pentru a-mi continua drumul – în spațiul dintre mașina parcată jumătate pe trotuar 
și gardul unei curți se întinde o viță de vie! Arunc cu greu o privire în curte – casa nu 
pare locuită.” (19 august)
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“Și în Teiul Doamnei mașinile sunt parcate pe trotuar, în așa fel încât o doamnă cu un 
cărucior este obligată să coboare pe stradă, pentru că nu încape printre ele. Intrând 
pe strada Bălteni, care se termină cu o uriașă construcție neterminată, observ, chiar la 
intrare, o casă veche cu o curte generoasă, care arată foarte îngrijit în comparație cu 
restul clădirilor de pe această stradă. Tot aici există un careu desenat cu cretă pentru 
jocuri cu mingea, însă nu observ pe nimeni de-a lungul străzii. “ (1 august)

“Mă întorc în Teiul Doamnei și intru în Bulevardul Ghica Tei unde, pentru prima dată, 
observ marcate locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități. Blocurile de aici 
sunt mari și îngrijite, însă mai înainte de a ajunge la ele trebuie să ocolești cu grijă o 
spălătorie auto care aproape că spală și trecătorii. La blocurile care urmează se pot 
vedea multe femei în vârstă cu câini în lesă, care se odihnesc pe băncile de pe trotuar. 
Oamenii par că se cunosc, se întâlnesc pe stradă și se salută, discută și se odihnesc 
împreună pe bănci.” (26 iulie)

“De cealaltă parte a străzii Județului plimbăreții găsesc, la fel ca în Barbu Văcărescu, 
case vechi, despre care aflu dintr-un interviu că s-au construit, în mare parte, la 
sfârșitul anilor `30. De fapt, de aici începe un nucleu de case care se întinde spre est 
pâna la strada Maica Domnului. Multe din cele de pe strada Județului, însă, au fost 
transformate în mici magazine, pet-shopuri sau curățătorii. La una dintre ele se 
lucrează – acoperișul pare că urmează a fi înlocuit complet.” (5 august )
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3.8  ACUMULATORUL URBAN MOBIL ÎN TEI (11-13 IULIE 2014)
Strada Teiul Doamnei traversează de la Nord la Sud cartierul Tei printr-un canion 
de blocuri ridicate în anii ‚70-’80 pe locul unei foste mahalale. Într-o retragere a 
străzii, la capătul unui parter comercial pe care se înșiră mai multe scări de bloc, 
un magazin mixt, o pizzerie și o cofetărie, un magazin de haine, o bancă și un 
schimb valutar, a fost amplasat Acumulatorul Urban Mobil (AcUM), eveniment 
coordonat de arhitecții din studioBasar. Într-un mic perimetru delimitat de un 
oficiu poștal, o florărie, accesul la un loc de joacă și aleea către spatele blocului, 
AcUM a găzduit expoziţia despre cartier oferită de Grupul de Iniţiativă Lacul 
Tei și a susţinut activităţile cu publicul. Timp de 3 zile, AcUM a funcţionat ca 
un chioșc deschis publicului, a atras locuitorii curioși ai zonei și a transformat 
platoul înălţat de beton, dintr-un loc de trecere într-un popas. Încântaţi că astfel 
de acţiuni se petrec și la ei în cartier, locuitorii au povestit și au dezbătut despre 
problemele cartierului lor și au completat chestionarele echipei de sociologi. 
Copiii au desenat trasele lor zilnice de acasă la școală pe prelata pavilionului și 
au întemeiat „Orașul Florilor” pe asfaltul străzilor dintre blocurile cartierului. În 
ultima zi, echipa și câţiva participanţi au pornit într-o călătorie printre blocurile, 
casele, străzile, oamenii și poveștile locului. 

Fig. 33 - Atelier AcUM (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)
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Fig. 34 - Dezbatere AcUM (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)

Fig. 35 - Pavilion AcUM (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)
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Fig. 36 - Plimbare AcUM (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)

Fig. 37 - Ziua cartierului TEI (fotografie din timpul evenimentului comunitar)
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3.9  EVENIMENT COMUNITAR – ”ZIUA CARTIERULUI TEI”                 
(5 IUNIE 2014)

”Ziua Cartierului Tei” a fost un eveniment comunitar gratuit, organizat pentru 
locuitorii din Tei, în cadrul proiectului ”Spații Urbane în Acțiune”. Evenimentul s-a 
derulat pe parcursul unei zile întregi, fiind structurat în mai multe componente: 

a) Zona atelierelor de creaţie adresate copiilor - origami, realizare 
zmee și avioane, picturi în culori acrilice, drumming, jonglerie;  
b) Spaţiul destinat Acumulatorului Urban, care a găzduit o expoziţie de 
fotografie cu instantanee din istoria cartierului Tei, realizată de oamenii 
din Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei; tot în zona Acumulatorului 
Urban s-au desfășurat activități de cercetare socio-antropologică; 
c) Zona de muzică, cinema în aer liber și spectacol de foc.

A fost cea de-a treia ediție a evenimentului, prima având loc în august 2012, dar 
volumul de persoane care au luat parte la ”Ziua Cartierului Tei 2014” a fost mult 
mai mare decât în anii anteriori. 

Organizarea de evenimente comunitare cu scopul activării spațiilor publice 
și a comunităților urbane reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente 
utilizate de Asociația Komunitas în munca sa. Acest tip de evenimente reprezintă 
un bun instrument de socializare, aducere laolaltă a diverselor categorii sociale 
și clădire a spiritului comunitar, dar și o bună ocazie de realizare a unor cercetări 
sociale aplicate, prin interacțiunea directă cu cetățenii și sondarea părerilor 
acestora. Evenimentele comunitare sunt utilizate ca instrumente de cercetare 
socială aplicată, combinate cu ideea de a crea spații sociale alternative pentru 
cetățeni. Considerăm că acest tip de evenimente generează cunoaștere științifică, 
în sensul observării și studierii anumitor practici de utilizare a spațiilor urbane, 
al interacțiunii directe și chestionării cetățenilor, dar, spre deosebire de cercetările 
sociale clasice, care se folosesc de subiecți doar pentru a extrage date de la aceștia, 
tipul de activitate propus de noi le oferă și ceva înapoi celor cercetați, în sensul 
intermedierii unor spații creative și pro-sociale, care încurajează interacțiunile 
pozitive și spiritul comunitar.



138

SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Fig. 38 - Ziua cartierului TEI (fotografie din timpul evenimentului comunitar)

Fig. 39 - Ziua cartierului TEI (fotografie din timpul evenimentului comunitar)
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“Îmi place foarte mult, și chiar mă bucur că am avut noroc în cartierul ăsta! Îi un 
cartier … cumva liniștit și frumos, cu verdețuri multe și frumos, și ... și liniștit față de 
altele.“

4.1 LIMITE, RESURSE ŞI ELEMENTE REPREZENTATIVE ÎN 
CARTIER

Cartierul Tineretului este poziţionat în partea de sud a Bucureștiul, aflându-se 
în proximitatea cartierelor Timpuri Noi și Berceni. Zona formează un triunghi 
delimitat de bulevardele Gheorghe Șincai, Tineretului și Calea Văcărești. Cartierul, 
aşa cum îl știm astăzi, își are originile în sistematizarea pornită de regim comunist 
în anii `60-`70, proces ce a presupus amenajarea gropii de gunoi “Valea Plângerii” 
(denumită și Mlaștina lui Cocioc, unde se descărcau anual, în medie, 180 000 
de tone de gunoi) în Parcul Tineretului, dar și construirea cartierului de blocuri 
din perimetrul celor trei bulevarde. Înainte de sistematizare, în zonă existau case 
“modeste cu gospodării îngrijite”, “erau case de oameni gospodari, deși nu era un 
cartier de oameni bogaţi”. Și astăzi, în spatele blocurilor, mai pot fi observate case 
care au scăpat demolărilor și care se află într-un stadiu avansat de degradare.

Din interviuri aflăm că Tineretului este un cartier liniștit, civilizat, “totul este la 
îndemână”, este bine aprovizionat, “are și magazine și farmacii și de toate”. Este 
un cartier verde, datorită parcului Tineretului (“e foarte aproape și este mare”), 
grădinilor din faţa blocurilor (“sunt multe, ar putea fi mai bine amenajate”) și 
copacilor ”care sunt peste tot prin cartier, printre blocuri”. (“Sunt pomi, verdeaţă, 
îţi dă senzaţia de răcoare, e ok.”). Tabloul verde al cartierului este completat și de 
prezenţa celorlalte parcuri din proximitate, Parcul Carol și zona Văcărești. (“mai 
e și Carol, care e în vecinătatea parcului Tineretului și atunci ai de unde să alegi.”). 
Deși nu face parte din cartier, “delta Văcărești”, cum este denumită de localnici, 
reprezintă un important punct de reper și de mândrie locală.

Tineretului este perceput ca fiind aproape de centru, oamenii se simt în siguranţă 
- “ aici nu se lasă cu bătăi, hoţii, combinaţii”. Nu au fost înregistrate “mari 
incidente” în zonă, doar cele care se întâmplă “în limita normalului”. Aflăm că 
poliţia comunitară își face treaba, ”este vizibilă și discretă” și că factorii de risc sunt 
reduși (“am ieşit la orice oră, oricând, nu am nici o problemă”). Probleme apar 
atunci când vin “băieţii de prin alte cartiere, gen Ferentari.” 

“Încolo-i Ferentariul, dacă te uiţi drept de la Șincai, urci și-o ţii drept înainte, ajungi în 
Ferentari. Și în principiu cei din cartierele mărginașe se duc în cartierele mai din centru 
unde se mai întâlnesc ... dacă se ocupă de furturi, tâlhării și de-asta, ei nu le fac la ei 
în cartier niciodată. Se duc în cartierele din centru și le fac, unde se gândesc că sunt 
oameni mai bogaţi, plus că e regula asta, un fel de deontologie a hoţului, că nu furi 
la tine în casă”.
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Din punctul de vedere al mijloacelor de transport în comun, cartierul este 
poziţionat “excelent”. Are acces la ambele magistrale de metrou: M1 cu gura de 
metrou “Timpuri Noi” și M2 cu gura de metrou “Tineretului”. În ceea ce privește 
transportul în comun de suprafaţă, cartierul este conectat la structura rutieră “cu 
ieșiri bune din cartier” atât prin tramvaie, cât și prin autobuze. Prin zonă circulă 
mașinile 76,116, 313, 318, N105, 381.

Locuitorii zonei îi percep pe ceilalţi, pe vecini, ca fiind oameni liniștiţi, educaţi și 
civilizaţi. Se vorbește despre “clasa de mijloc”, “oameni cu statut ierarhic mai ridicat”, 
“oameni cu bani”. Fluxul de “middle class” în cartier coincide cu perioada de boom 
economic și imobiliar din 2007-2008, când preţul apartamentelor în zonă a crescut 
foarte mult: “două camere la 130 000 de euro”. Aflăm din interviuri că oamenii cu 
o situaţie financiară precară, cu datorii, au vândut în acea perioadă și s-au mutat 
în alte zone ale capitalei “mai la periferie” sau chiar în afara Bucureștiului.

“Vecinu’ a vândut și a plecat în Popești-Leordeni. Și-a găsit acolo o casuţă bună.”

“A fost cazul unei tipe care era pensionară, care era o persoană foarte de treabă, doar 
că avea o pensie mică, era cu nepoata, avea grijă de nepoată și ajunsese să aibă o 
datorie mare la întreținere, nu știu, peste ... 10 000 de lei. Deja peste 2000 de euro, ceea 
ce e mult. 15 000 de lei, nu știu, o datorie mare. Și a vorbit tot blocul cu ea: doamnă, 
ce faceți, că vin și penalizări și a vândut femeia, a vândut pe o sumă bună și s-a mutat 
undeva la marginea Bucureștiului”.

Plan cartierul Tineretului (sursă: maps.google.com)
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Este perceput ca un “cartier plăcut, dar un cartier tăcut”, ca un cartier  pentru 
oameni  care au treabă. (“Cartierul Tineretului e bun să stai în el, e bun să pleci 
de acasă, să te întorci acasă, dar când rămâi singur sau singur cu cartierul, ai și 
nu ai ce să faci, în afară de parc. Ori în parc nu te poţi duce la nesfârșit. Când 
îţi rămâne timpul liber trebuie să fugi undeva”). Cartierul nu pare să aibă o viaţă 
publică extraordinară, este locuit mai mult de oameni “care vin și pleacă”, ”care 
caută să ducă o viaţă privată și mai izolată”, “care staţionează mai puţin”. Oameni 
care atunci când “staţionează” preferă să o facă mai degrabă în centru. De ce? 
Fenomenul este strâns legat de ritmul orașului, de obişnuinţe, de ce pot oferi în 
general cartierele bucureștene. În Tineretului, la fel ca în celelalte cartiere studiate, 
infrastructura pentru activităţi culturale și recreative este precară. (“Dar ăsta e 
orașul, lumea are acest elastic să ajungă în centru. Aș visa la un oraș descentralizat 
cultural. E din cauza oamenilor, obişnuinţelor, fascinaţia faţă de centru. E loc de 
mai mult pe aici”)  

Cartierul Tineretului reprezintă o zonă favorabilă în ceea ce privește existența 
spațiillor comerciale sau de aprovizionare. Pe lângă băcăniile de cartier, în zonă 
mai pot fi întâlnite patiserii, brutării, carmangerii sau alte magazine alimentare. Un 
aspect interesant este reprezentat de apariția magazinelor Mega Image în cartier, 
aici regăsindu-se nu mai puțin de 4 puncte comerciale de acest tip (“sunt peste tot, 
din 5 în 5 metri mai vezi câte un Mega Image –supermarket, shop&go”). În ceea ce 
privește piețele din cartier, aici pot fi incluse Piața Norilor, aflată în apropiere de 
Bulevardul Șincai și Piața Timpuri Noi, aflată pe Calea Văcărești. 

În continuare, vom prezenta elemente spațiale reprezentative din cartier: clădiri 
istorice, instituţii, spaţii de petrecere a timpului liber etc, aşa cum au reieșit din 
interviuri, hărţi mentale și chestionare realizate împreună cu locuitorii din zonă. 
De departe, “inima” și totodată “plămânul” cartierului este parcul Tineretului (cel 
mai mare parc amenajat din sudul capitalei) căruia îi vom dedica mai mult spaţiu 
în rândurile ce urmează. Parcul Tineretului compensează lipsa infrastructurii de 
petrecere a timpului liber în cartier și lipsa evenimentelor “sportive” și “culturale”.  
Deși un reper important în dinamica cartierului, unii dintre locuitorii cartierului 
cu care am vorbit văd parcul ca fiind ”subevaluat, subexploatat”, “prost exploatat la 
intrare“, “e în zona comercială, de reclamă, prea mult ce se întâmplă acolo”.

1. Parcul Tineretului (Andrei Alb)

“A, despre parc știu că era înainte o mlaștină, mlaștina Cocioc, care cu ajutorul 
oamenilor și printr-o super mare organizare și avânt, așa ... veneau oamenii cu lopata 
și mână de la mână s-a pus și s-a construit parcul, care a fost un proiect destul de 
mare și bine gândit. Și clădiri importante ar fi clădirea liceului Șincai, mai este un spital 
părăsit mai sus un pic ... mereu m-am întrebat de ce nu se face nimic acolo, e o zonă 
destul de sinistră ... Sala Polivalentă, Palatul Copiilor, dar în rest nu s-au mai păstrat 
clădirile istorice din cartier sau casele vechi, e un cartier relativ nou. ”
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Amplasat între Bulevardul Tineretului și Calea Șerban Vodă, Parcul 
Tineretului  reprezintă un important punct de atracție pentru locuitorii 
Capitalei. În prezent, această zonă beneficiază de alei și spații verzi 
care permit petrecerea timpului liber, piste care facilitează alergatul și 
plimbările cu bicicleta. Trebuie remarcat, însă, că existența acestui parc 
este destul de recentă, locuitorii din zonă menționând faptul că lucrările 
de sistematizare a zonei au început în anii ’60. În urma discuțiilor avute 
cu oamenii din cartier, am aflat că zona a fost amenajată de muncitori 
tineri aduși de la uzine și fabrici precum Semănătoarea sau 23 August. O 
analiză asupra istoriei acestui spațiu relevă câteva informații utile pentru 
înțelegerea procesului de evoluție și expansiune urbană derulat în zona de 
sud a orașului. Despre situația parcului, geograful Vintilă M. Mihăilescu1 
aduce în discuție dezvoltarea sectorului sudic al Magistralei Nord-Sud, 
autorul notând:  ”La capătul magistralei se vede, desfășurându-se, pe 
Dealul Piscului, Parcul recent al Tineretului, iar sub acest deal blocuri noi 
de 10 etaje și chiar mai mult” (p.197). Totuși, istoria locului este mult mai 
veche, fapt surpins de către istoricul Adrian Majuru2. Acesta aduce în 
discuție existența unor zone periferice ale orașului, zone care au avut un 
ritm de dezvoltare diferit de zona centrală. Aceste zone au fost denumite 
generic ”mahalale”, termenul provenit din limba turcă. Majuru este de 
părere că: ”Înțelesul de district periferic apare după 1830, atunci când 
Bucureștii preiau elemente de viață urbană occidentală, iar mahalalele 
centrale se topesc în sânul unui oraș cosmopolit” (p.8). Astfel, autorul 
menționează existența mahalalelor Broșteni, Cărămidarii de Jos, Manu 
Cavafu sau Apostolilor încă din secolul XVII, mahalale care au fost 
înglobate în ceea ce avea să devină ulterior cartierul Tineretului. Totuși, 
”dispariția” mahalelor începe odată cu a doua jumătate a secolului 
trecut, atunci când în sectorul sudic al Bucureștiului au început să se 
construiască locuințe muncitorești, cu scopul de a satisface nevoia de 
locuire a unei populații aflată într-o continuă creștere. 

O primă utilizare a spațiului ce avea să devină Parcului Tineretului 
este indicată de Vintilă M. Mihăilescu, acesta aducând în discuție zona 
cuprinsă între Calea Șerban Vodă și Șoseaua Mihai Bravu. Autorul 
notează: ”Mlaștinile rămase din marele lac de sub Dealul Şerban Vodă  
despărțeau periferia clădită a orașului de viile de sub dealurile Şerban 
Vodă și Piscului” (p.122). Mai mult, se pare că locul actualului parc era 
utilizat în trecut pentru cultivarea pomilor fructiferi și a zarzavaturilor, 
aspect menționat și de persoanele intervievate. Referitor la acest subiect, 
în lucrarea lui Mihăilescu întâlnim următoarea descriere: ”Pe străzile 
Lânăriei și Laborator, se întindeau tipicele mahalale bucureștene cu case 
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joase, străzi neregulate, curți și mai ales grădini de pomi fructiferi, de 
duzi, petice de vie și, jos în luncă, cele mai întinse și mai frumoase grădini 
de zarzavat ale Capitalei, cultivate de țărani din satele vecine și de bulgari 
veniți de peste Dunăre, temporar” (idem.). 

O altă funcție a acestui spațiu este aceea de groapă menajeră utilizată 
pentru debarasarea reziduurilor produse de locuitorii orașului. În acest 
sens, geograful aduce în discuție ”gropile din Valea Plângerii a Cimitirului 
Şerban Vodă, pe locul bălții de sub Dealul Şerban Vodă” (p.134). Din 
discuțiile avute cu locuitorii din zonă, am aflat că în trecut această zonă 
era denumită și Groapa lui Cocioc. (fig.1) 

În zona aceasta se găseau terenuri pe care se cultivă vița de vie, poetul 
Tudor Arghezi deținând o micuță fermă și vile amplasate în apropiere, 
pe Strada Mărțișor. Din relatările lui Mihailescu, se pare că aceste culturi 
au fost distruse de filoxeră, dar și de transformarea spațiului urban, 
astfel încât, în 1977 se putea observa un cartier nou care se întindea 
între capătul sudic al Bulevardului Dimitrie Cantemir și Calea Piscului 
”sub care au rămas însă gospodăriile vechiului sat din secolul al XVII-lea, 
Cărămidarii de Jos, de mult înglobat în oraș.” (p.198) (fig.2) 

În prezent, în parc pot fi văzute persoane care aleargă, își plimbă 
animalele de companie, stau la discuții pe bănci, se plimbă, joacă fotbal, 
handbal, table sau șah. În plus, existența iluminatului public facilitează 
plimbările nocturne. Deși există porțiuni ale parcului în care mobilierul 
urban (aici fiind incluse băncile, stâlpii sau locurile de joacă pentru 
copii cât și trotuarul) sunt deteriorate, parcul beneficiază de corpuri de 
iluminat dotate cu panouri solare, spații de odihnă și relaxare, spații cu 
aparate destinate activităților sportive și zone de promenadă. Trebuie 
precizat faptul că grupurile care frecventează acest parc sunt destul de 
diverse, aici putând fi observate familii întregi ieșite la plimbare, părinți 
care își plimbă copiii în cărucior, familii care se plimbă cu bicicleta, 
adolescenți care se dau cu rolele sau skateboardul, persoane vârstnice 
care stau la discuții pe bănci sau grupuri de tineri care socializează în 
parc. (fig. 3)

Un aspect pozitv al parcului este reprezentat de existența Lacului 
Tineretului, lac înconjurat de alei care permit desfășurarea de activități 
recreative. În apropierea lacului există câteva terenuri special amenajate 
care permit desfășurarea gratuită de activități sportive, aceste terenuri 
fiind utilizate frecvent de locuitorii din cartier. Mai mult, pe malul lacului 
este amplasată Cafeaneaua Actorilor, punct de întâlnire și socializare 
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Fig. 1 - Valea Plângerii la începutul secolul XX (Majuru, 2003)

Fig. 2 - Dealul Piscului și Strada Mărțișor în 1934, înainte de pavare (Ofrim, 2007)
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Fig. 3 - Parcul Tineretului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Fig. 4 - Activități recreative în parc (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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pentru persoanele aflate în zonă. Atât lacul, cât și malul acestuia 
reprezintă puncte de atracție ale parcului, aici fiind observați oameni 
care pescuiesc, se plimbă cu barca sau fac plajă. Pe lângă activitățile 
menționate mai sus, în parc mai pot fi observate persoane care citesc 
sau care iau masa. Deși parcul este bogat în zone cu spații verzi, există 
câteva porțiuni în care iarba a dispărut definitiv. (fig. 4)

2. Palatul Copiilor şi alte clădiri importante din Parcul Tineretului 
- În parc, dar și în apropierea acestuia, există câteva clădiri importante 
pentru activitatea culturală și socială atât a cartierului, cât și a orașului. 
Astfel, în apropierea parcului este amplasat Palatul Copiilor sau Palatul 
Pionierilor, cum mai este numit de către unii locuitori ai cartierului. 
Construit în anii ’80, Palatul Copiilor reprezintă un centru cultural 
important, în interiorul clădirii desfășurându-se diverse piese de teatru 
dar și alte activități culturale sau educative. O altă clădire importantă aflată 
în Parcul Tineretului este Sala Polivalentă ”Ioan Kunst Ghermănescu”, 
clădire care a trecut pritr-o serie de renovări recente și care găzduiește 
diferite activități și competiții sportive. În apropierea Sălii Polivalente, 
se găsește Observatorul Astronomic Militar, clădire ridicată la sfărșitul 
secolului XIX, însă accesul vizitatorilor în această clădire este interzis. 
O altă clădire simbolică a acestei zone este Crematorul Uman Cenușa 
amplasat pe Calea Șerban Vodă, clădirea fiind declarată monument 
istoric în 2011.

Ceea ce trebuie reținut în cazul de față este modalitatea în care 
funcționalitatea unui spațiu se schimbă odată cu expansiunea urbană. 
Astfel, dacă spațiul actual al Parcului Tineretului a reprezentat în 
trecut o zonă periferică, mlăștinoasă, utilizată inițial pentu cultivarea 
pomilor fructiferi sau a zarzavaturilor, acesta a devenit ulterior o zonă 
de depozitare a gunoaielor, cunoscută sub denumirea de Valea Plângerii 
sau Groapa lui Cocioc. În prezent, atât parcul, cât și zonele din jurul 
acestuia, au devenit niște puncte importante, mai ales pentru potențialul 
imobiliar pe care acestea îl prezintă. Ceea ce reprezenta exteriorul, 
perfericul în trecut, a ajuns să reprezinte astăzi o zonă relativ apropiată 
de centrul Capitalei, impactul sistematizării derulate în timpul regimului 
socialist fiind vizibil în aspectul actual al peisajului urban existent în 
acest spațiu. 
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Fig. 5 - Plaja ecologică (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Oraşelul Copiilor (observații de teren)
“Am început observaţia de duminică pe la ora 4 după amiaza. Am intrat în parcul Tineretului prin Orăşelul 
Copiilor şi am observat că limita dintre cele două parcuri e apoape inexistentă, mulţi care se plimbă în 
Orăşelul Copiilor îşi continuă plimbarea în Tineretului şi invers. În Orăşelul Copiilor, pe lângă zona imaginară 
(un gărduleţ) care desparte cele două parcuri erau două atracţii: locul cu fântâni care ies din pământ unde o 
groază de copii dezbrăcaţi se jucau și se bălăceau în apă; și plaja ecologică, amenajată de primărie cu șezlonguri, 
nisip și palmieri, unde o mulţime de oameni făceau plajă. Atmosfera era destul de animată, și chiar dacă teoretic 
Orăşelul Copiilor nu face parte din cartierul Tineretului, mi s-a părut relevant de menţionat ce se întâmplă la 
graniţa dintre cele două parcuri, mai ales că nimeni nu se plimbă strict într-un parc sau în altul. Practic, nici 
nu-ţi dai seama când se termină un parc şi începe celălalt.” 
(Andreea Ivaşcu, 3 august 2014)
“Trec pe lângă Cafeneaua Actorilor și după ce trec și de podul peste lac ajung la zona care a fost creată special 
pentru plajă și care este aproape pustie – doar două persoane fac plajă acolo. Alte două sunt chiar pe marginea 
lacului, la umbră, mâncând seminţe, și cu o sticlă de apă și o doză de bere lângă. Haine și sacoșe sunt agăţate de 
crăci, așa cum văd că fac toţi cei care se așază la umbră. În depărtare, spre insuliţa din capul lacului se aud ţipete 
și chiote de adolescenţi și zgomotul săriturilor în apă. Aleg totuși să urc pe plajă pentru că se aude muzica foarte 
tare și sunt curioasă să aflu de unde vine. Găsesc o plajă cu palmieri, zone de nisip și dușuri pe care scrie mare: 
„Primăria sector 4 - Plaja Ecologică”. Nu înţeleg ce înseamnă exact plajă ecologică dar există inclusiv şezlonguri 
și într-adevar e destul de multă lume care face plajă și copii care se joacă în nisip. Se aude muzică din Parcul 
Copiilor. Există umbră de la copacii care limitează plaja pe margine pentru cine dorește. Descopăr mai târziu, la 
ieșirea din parc spre Sala Polivalentă, ghereta cu aspect de căsuţă medievală a unui gardian public și şezlonguri 
așezate teanc.” fig. 5
(Cătălina Soloveanu, 16 august 2014) 
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Fig. 6 - Plaja din parc (fotografie colectată în cadrul 
etapei de cercetare)

Fig. 7 - Plaja din parc (fotografie colectată în cadrul 
etapei de cercetare)

Plajă în Parcul Tineretului – observații de teren
“În Parcul Tineretului, plaja este una dintre activităţile principale, practicată intens, mai ales în jurul lacului și 
pe dealul care urcă de la lac spre Orăşelul Copiilor. Însă, spre deosebire de plaja ecologică din Orăşelul 
Copiilor, în Tineretului se face plajă mai dezorganizat, nu există un loc special amenajat pentru asta. Cu toate 
acestea, oamenii vin bine pregătiţi pentru plajă, nu este o activitate spontană - de multe ori sunt grupuri mari 
(aproximativ 5-6 persoane) dotate cu costume de baie, pături, mese, scaune, mâncare, apă, jocuri (batminton, 
cărţi, mingi) și câini. Cât am făcut observaţie am văzut un singur grup de oameni care se scăldau în lac, chiar 
dacă această activitate este interzisă (poate de aceea grupul atrăgea atenţia tuturor trecătorilor care se plimbau 
pe lângă ei)”. (fig. 6) 
(Andreea Ivaşcu,  7 august 2014) 
“Este cald afară și bucureștenii apreciază soarele, iar cei care aleg Parcul Tineretului pot începe bronzatul de 
la prima oră. Așa îmi arată, cel puţin, cele două doamne care la începutul lunii august își întind pătura la 8:10 
dimineaţa la marginea lacului Tineretului, pe suprafaţa îngustă de 5 metri cu iarbă până în aleea care înconjoară 
lacul. Doamnele sunt evident prietene, dar poate și vecine, pentru că amândouă au un bagaj destul de mic cu ele, 
doar strictul necesar pentru puţină plajă. În 5 minute se dezbracă și rămân doar în costum de baie, una este mai 
timidă și se mişcă mai greu, dar e încurajată de cealaltă în costum de baie. Alături deschid o umbrelă de ploaie, 
bănuiesc în locul unei umbrele de soare pentru că nu era nici un nor pe cer. Și, deși ora este devreme, doamnele 
nu sunt primele la plajă în zonă, la 50 de metri un domn este deja așezat pe burtă, bronzându-și nemișcat 
picioarele albe. Nu mă pot apropia pentru a vedea ce vârstă are și este și relativ bine ascuns de arbuștii care cresc 
pe marginea lacului, vegetaţia fiind din ce în ce mai sălbatică pe măsură ce avansez în interiorul parcului.” (fig. 7) 
(Cătălina Soloveanu, 20 august 2014) 
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Intrarea în Parc – observații de teren
”Un loc unde se poate observa foarte bine fluxul oamenilor care vin și ies din parc este trecerea de pietoni de la 
Mega Image, spre intrarea principală. Fiind singura trecere de pietoni care ajunge la intrarea în parc, este tot 
timpul aglomerată, mai ales în weekend. Ea centralizează oamenii care se duc spre parc dinspre cartier, metrou 
și tramvaiul 1. Singurii care nu sunt nevoiţi să traverseze ca să ajungă la intrarea principală a parcului sunt cei 
care vin cu autobuzele 381 și 313, pentru că staţia autobuzelor este lângă parc. Astfel e o mare diferenţă între 
fluxul de oameni din intersecţie în weekend - care este mult mai mare și se îndreaptă cu precădere spre parc, și 
fluxul din timpul săptămânii - care este mai mic și oamenii au trasee diferite (se duc spre Mega Image sau se duc 
pe străduţe prin cartier)”. 
(Andreea Ivaşcu,  7 august 2014)

3. Parcul Lumea Copiilor (Andrei Alb) - Amplasat lângă Parcul 
Tineretului, Parcul Lumea Copiilor reprezintă un spațiu de agrement 
modernizat. În ceea ce privește siguranța zonei, poate fi remarcată 
prezența camerelor de supraveghere și a patrulelor de poliție. Patrulele 
dispun de scutere, segway-uri sau mașini de golf, ceea ce favorizează 
deplasarea în zonă, ținând cont de nivelul foarte ridicat de aglomerare. 
De asemenea, o bună parte a parcului beneficiază de iluminat nocturn, 
astfel încât traversarea zonei se poate face în condiții de siguranță. 
Iluminatul nocturn favorizează practicarea sporturilor în spațiile special 
amenajate, chiar și în timpul nopții.  

În ceea ce privește organizarea spațiului, acest parc dispune de terenuri 
de fotbal, baschet, tenis sau volei. În proximitate există și o pistă de 
karturi. Recent, a fost amenajat un patinoar pentru copii. Există, de 
asemenea, multe locuri de joacă special amenajate pentru copii, aceste 
spații beneficiind de un mobilier urban destul de modern și bine 
întreținut. Un alt element remarcabil al parcului constă în amplasarea 
unor aparate care permit efectuarea exercițiilor fizice, aceste aparate 
fiind utilizate atât de copii, cât și de adulți sau persoane în vârstă. 
Readucând în discuție aglomerația existentă în acest spațiu, este de 
menționat prezența unui număr mare de bicicliști, dar și persoane care 
se plimbă pe role sau trotinete, aleile parcului fiind intens utilizate în 
acest scop. De asemenea, pot fi observate multe persoane care vin să-și 
plimbe câinii aici. 

În ceea ce privește aspectul vizual al zonei, spațiul este foarte bine 
întreținut. Există foarte mulți copaci în zonă, aleile sunt bine delimitate 
prin gărdulețe, gazonul este tăiat și udat în mod sistematic. Exstă, de 
asemenea, destul de multe coșuri de gunoi și toalete publice. Referitor la 
toaletele publice, poate fi observată amplasarea unor cabine noi, dotate 
cu uși automate și care beneficiază de un spațiu destul de larg. Referitor 
la aspectul estetic al parcului, există foarte multe fântâni arteziene sau 
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filigorii dotate cu diverse sisteme de colectare a apei. În parc mai pot 
fi observate statui, vaze, elemente florale, cât și alte obiecte de bricolaj, 
elemente care oferă un aspect estetic spaţiului. Parcul dispune și de 
un pârâu artificial, pe marginea căruia există niște spații de relaxare 
compuse din filigorii și bănci.    

Pe lângă activitățile sportive sau recreative care pot fi desfășurate în 
interiorul acestui parc, Primăria Sectorului 4 a amenajat un loc special 
pentru grătare, în apropierea Ștrandului Văcărești. Spațiul este amenajat 
pe latura estică a parcului, iar în urma observațiilor făcute, se poate 
afirma faptul că zona este destul de frecventată și utilizată de locuitorii 
din cartier. Astfel, pot fi observate familii întregi adăpostite în filigorii 
sau în spațiile umbroase de sub copaci. Parcul are mai multe puncte 
de acces, unul dintre acesta fiind dinspre Calea Văcărești. Din această 
direcție pot fi observate persoane care transportă diferite cutii cu 
alimente, plase sau pături. Este interesantă modalitatea în care oamenii 
ocupă și personalizează spațiul. Astfel, câțiva tineri umflă câteva 
baloane colorate pe care le leagă de scândurile filigoriilor. Pentru a se 
proteja de soare, câteva familii agăță în filigorii pături sau așternuturi 
aduse de acasă. Unii agață haine sau pungi, alții își expun lucrurile 
personale pe mese sau în jurul filigoriilor. Atmosfera este una destul de 
pozitivă, se gătește, se bea bere, se joacă fotbal sau remi. O familie a adus 
o minipiscină de acasă și câteva bidoane cu apă, pentru a o alimenta. 
(fig. 8)

Deși există atât grătare simple, cât și unele în formă de cuptor, pot fi 
observate persoane care vin cu grătarul personal. Grătarele nu sunt 
utilizate numai pentru gătirea cărnii, deoarece pot fi observate persoane 
care vin aici cu saci de vinete și ardei și pregătesc focul pentru a rumeni 
aceste legume. În afară de grătarele menționate, mobilierul urban are 
un aspect interesant, în ideea în care mesele amenajate de primărie 
sunt confecționate din trunchiuri de copac. De asemenea, câțiva butuci 
sunt utilizați pe post de scaune. În apropierea acestei alei există câteva 
tomberoane, astfel încât zona este relativ curată. Totuși, zona prin care se 
face accesul la spațiile special amenajate pntru grătar este foarte mizeră. 
Sunt foarte multe pungi de plastic aruncate pe jos, dar și PET-uri sau 
diverse ambalaje. De asemenea, tomberoanele emit un miros destul de 
neplăcut. Trebuie remarcat faptul că nu există o parcare sau un spațiu 
amenajat care să permită accesul cu mașina în zonă, ceea ce face mult 
mai dificil transportul alimentelor.
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Fig. 8 - Grătare în parcul Tineretului (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

4. Teatrul de vară - Un alt punct de interes al cartierului, aflat lângă 
Parcul Lumea Copiilor și Ștrandul Văcărești, este teatrul de vară. Din 
nefericire însă, construcția este abandonată și lăsată în paragină. Accesul 
în amfiteatrul părăsit poate fi făcut fie de pe strada Cetinei, fie dinspre 
Parcul Lumea Copiilor. Având în vedere faptul că zona nu este îngrijită, 
bălăriile fac aproape imposibilă vizibilitatea amfiteatrului. Pereții care 
înconjoară construcția prezintă elemente de artă urbană, pe ziduri 
putând fi observate mai multe grafitti-uri. De asemenea, pot fi observate 
urmele fostelor bănci sau scaune amplasate în tribune, însă molozul și 
bucățile de beton sau cărămidă desprinse din structura amfiteatrului 
reprezintă o marcă a degradării continue a acestui spațiu. Grămezile de 
moloz sunt depozitate în mai multe locuri din interiorul amfiteatrului. 
Undeva, în stânga scenei, poate fi observată o benă plină cu gunoi, 
iar lângă această benă cineva a debarasat o grămadă de moloz. Scena 
amfiteatrului pare într-o stare destul de bună, pe suprafața ei putându-
se observa, de asemenea, elemente de artă urbană. Există câteva scări 
care permit urcarea și coborârea de pe scenă, scările par a fi într-o stare 
bună. 
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Printre crăpăturile construcției și-au făcut loc câteva buruieni, vegetația 
sălbatică reprezentând un element specific al acestui spațiu. Pe jos, pot 
fi observate foarte multe cioburi de sticlă. Amfiteatrul se învecinează cu 
un ansamblu rezidențial nou, cu Ștrandul Văcărești și cu Parcul Lumea 
Copiilor, delimitarea acestor locuri fiind făcută printr-un gard de fier. 
(fig. 9, fig. 10)

Fig. 9 - Teatrul de vară (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

Fig. 10 - Teatrul de vară (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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5. Colegiul Naţional Gheorghe Şincai - Clădirea este situată la 
intersecţia bulevardelor Gheorghe Șincai, Dimitrie Cantemir și 
Bulevardul Tineretului, vis a vis de Parcul Tineretului. Reprezintă un 
important punct de reper în cartier, acest lucru rezultând mai ales din 
hărţile mentale desenate de către locuitorii cartierului.(fig. 11)

Instituţia de învăţământ a fost  fondată prin decret regal de către Carol 
I în anul 1892. Construcţia actualului sediu a început în anul 1924, iar 
arhitectul clădirii a fost  Virginia Andreescu Haret. În lista monumentelor 
istorice din București, sector 4, apare și clădirea Colegiului Naţional 
Gheorghe Șincai. 

6. Zona din jurul Pieţei Norilor - În capitolul dedicat cartierului 
Timpuri Noi, am scris deja despre Piaţa Norilor. Deşi aparţine geografic 
de cartierul Tineretului, ea este folosită intens şi de către locuitorii din 
Timpuri Noi. Nu vom relua informaţiile prezentate anterior, ci vom 
aprofunda informaţiile ce ţin de dinamica zonei şi de comerţul informal 
care se practică aici.

În zona din jurul Pieței Norilor pot fi întâlniți diverși comercianți stradali 
care oferă spre vânzare usturoi sau ceapă, dar și diverse sortimente de 
verdețuri. În general, comercianții stradali din această zonă sunt persoane 
în vârstă, care, neavând nici un tip de reclamă, încearcă să-și promoveze 
marfa adresându-li-se în mod direct trecătorilor din zonă. Acest tip 
de abordare poate fi observat și pe Bulevardul Gheorghe Șincai, acolo 
unde, în fața unor puncte comerciale, câteva femei în vârstă, așezate pe 
cutii de plastic, invită trecătorii să cumpere fructe și legume. Trebuie 
adusă în discuție modalitatea de expunere a mărfii. Astfel, în ceea ce 
privește spațiul de desfacere al produselor, deși comercianții activează în 
apropierea magazinelor, activitatea lor nu este perturbată, însă poate fi 
remarcată prezența poliției în zonă, în repetate rânduri. În acest fel, uneori, 
comercianții utilizează spațiul exterior al clădirilor comerciale pentru 
a-și expune produsele, cu alte ocazii, produsele acestora sunt expuse pe 
bănci sau pe lăzi, câteodată chiar pe jos. Puțin mai jos de intersecția 
amintită anterior, pe Strada Motru, poate fi văzută o negustoare care 
comercializează produse lactate în spatele unor magazine. Comercianta 
vorbește cu clienții în stradă, însă aprovizionarea cu produse lactate 
se face în spatele punctelor comerciale. Având în vedere faptul că am 
putut observa prezența poliției în zonă, este posibil ca ascunderea mărfii 
comercializate să fie motivul pentru care aprovizionarea clienților se 
face în spatele magazinelor. O altă formă de comerț informal existent 
în zonă, este reprezentată de comercializarea legumelor și a fructelor în 
fața scării, din portbagajul mașinii. Pe Strada Motru, au fost observaţi 



156

SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Fig. 11 - Hartă mentală (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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câțiva bărbați practicând acest tip de comerț. Astfel, în portbagajul unei 
Dacia 1310 găsim zarzavaturi și legume, comercianții invitând trecătorii 
din zonă să achiziționeze produsele alimentare. 

În concluzie, maniera în care formalul și informalul coexistă, conexiunea 
existentă între comerțul desfășurat atât în interiorul punctelor 
comerciale, cât și în exteriorul acestora, reprezintă unul dintre aspectele 
caracteristice ale cartierului. Atât diversitatea, cât și modalitatea de 
comercializare a mărfii, oferă trecătorului un prilej adecvat observării 
directe a interacțiunii sociale existente între locuitorii cartierului.

7. Anticariat (“element de farmec local”) - La intersecţia străzilor        
C.R Motru, Maria Tănase și Tohani se găsește singurul anticariat din 
cartier. Anticariatul este improvizat pe o mașină veche „rablă”. Are 
vizitatori, vin oameni de toate felurile. Clienţii sunt în permanenţă 
acolo. „E o chestie de farmec local. E o chestiune minoră care mie îmi 
face mare plăcere.” Tot la capitolul cărţi și activităţi culturale, unii 
dintre cetăţeni recomandă pentru revitalizarea culturală a cartierului 
„schimbul de carte”. („Schimb de cărţi, asta am văzut la Izvor. Asta s-ar 
putea face și aicea. Şi ... bine, filme cred că sunt în cadrul unor evenimente 
d’astea culturale.”). Unii locuitori își doresc o bibliotecă în cartier, „mai 
ca lumea”, „mai dotată, cu ultimele apariţii și traduceri, şi nu doar 
Creangă şi Caragiale, și chestii de genu’ care se găsesc în bibliotecile de 
cartier”. („librăriile sunt scumpe. Nu mai vreau să dau câte 40 de lei pe o 
carte, adică mi se pare așa, cum să zic? E o pasiune foarte costisitoare”). 
Alţi oameni și-ar dori să facă ”colţul de carte”, un fel de stand de vânzare 
cărţi, un loc unde vânzarea cărţilor ar trebui stimulată pentru că „în 
ziua de azi cartea ar trebui să circule mai repede”. Din punctul lor de 
vedere, „colţul de carte” s-ar preta foarte bine în zona parcului. 

„M-aș duce în parc pentru asta. Bucurii mai multe în parc. De ce nu în parc? De ce nu la 
umbră? De ce nu relaxat?”. (fig. 12)

Alte elemente de farmec local sunt evidențiate de prezența „legendelor 
locale”, „personajele cartierului”, Babanu și Nicu, „homeleșii adoptaţi 
ai cartierului”. Toata lumea îi cunoaște, stau de vorbă cu ei „şi tineri, 
pensionari, oameni foarte ok, cu poziţii foarte înalte”, îi ajută cu mâncare 
„le dau constant mâncare, alţii îi mai ajută să se spele”. (fig. 12)
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„Babanu nu prea a vrut să discute cu mine. Eu am făcut și niste poze. Și el era mai 
reticent așa în conversaţie. Nicu a fost foarte ok de la început. El are o poveste din asta 
mega tristă: lucra ca un fel de inginer constructor sau în metalurgie, nu mai știu, mă 
rog, și l-au dat afară și după l-a dat și nevasta lui afară din casă și apartamentul era 
pe numele ei. Şi de atunci a rămas pe străzi și a început și cu alcoolul ... Nu locuia aici, 
dar cred că nu departe de Tineretului. Și fata lui cred că a terminat aici la Timpuri Noi 
la facultate, și nu o mai văzuse de șapte ani sau ceva.”

”Ce e mișto cu ei e că te simţi în siguranţă știind că doar ei sunt acolo, și ei nu lasă pe alţi 
cerșetori să vină. Şi dacă ar fi câte un cerșetor nou în fiecare zi te-ai simţi ușor dubios, 
dar ei cumva au monopol pe zona asta și lumea îi acceptă. Şi cam aşa e, lumea mai 
stă şi la băut cu ei, şi tineri, pensionari, oameni foarte ok, cu poziţii destul de înalte. Nu 
au nici o problemă. Adică sunt caterincă oamenii şi lumea d-asta îi acceptă în cartier.”

Fig. 12 - Anticariat pe roți (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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Structura demografică 
În cadrul componentei cantitative a cercetării, echipa de cercetare a reușit să chestioneze 140 de oameni 
care locuiesc în cartierul Tineretului. Structura populației intervievate nu respectă structura populației din 
cartier.
Dintre persoanele intervievate, 56% sunt femei și 44% bărbați; vârsta (15-25 ani - 19%; 25-40 ani - 31%; 
40-60 ani - 26%; peste 60 de ani - 24 %). În ceea ce privește locul de muncă, majoritatea sunt salariați cu 
studii superioare (49%). Restul se împart astfel: 25% sunt pensionari, 6% sunt studenți sau elevi, 7% șomeri; 
7% funcționari, iar 5% muncitori (calificați sau necalificați). În ceea ce privește nivelul de educație în rândul 
persoanelor intervievate: 8% au studii gimnaziale, majoritatea au studii universitare și post universitare – 
61% , în timp ce 31% au studii liceale și post liceale.
După ce am trecut în registru reperele din cartier, așa cum au reieşit ele în urma observaţiilor și a interviurilor, 
expunem mai departe locurile publice preferate din cartier în urma analizei datelor cantitative. Cum era de 
așteptat, locurile preferate din cartier sunt parcurile :

•	 Parcul Carol – deși nu face parte din cartier, este unul dintre locurile preferate menţionate de 
locuitori. Lumea vine în Carol pentru „atmosferă, lac, vegetaţie” pentru că „are istorie, multă istorie”;

•	 Parcul Copiilor – cum sugerează și numele parcului, este un spaţiu frecventat mai ales de copii. 
Părinţii vin cu copiii pentru că există locuri de joacă pentru copii, pentru că „e frumos, are verdeaţă, e curat”, 
dar și pentru că există “aparatele de fitness, la care lucrăm ori de câte ori avem ocazia”.

•	 Parcul Tineretului – pentru relaxare, pentru sport, pentru aerul curat. Oamenii vin „pentru liniște”, 
„pentru că e curat și liniștit și pentru că are spaţii verzi, frumos amenajate”, ”vin să joace şah”.
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4.2  PERCEPŢIA CARTIERULUI
Am urmărit să aflăm care sunt legăturile afective dintre rezidenţii zonei și cartierul 
în care locuiesc. La întrebarea “cât de mulțumit sunteți de cartierul în care locuiți?”, 
81% s-au arătat mulțumiți, în timp ce 8% s-au arătat nemulțumiți. (11% sunt nici 
mulțumiți, nici nemulțumiți). Nivelul de satisfacție faţă de cartier este strâns legat 
de avantajele și dezavantajele pe care acesta le prezintă, de problemele cu care se 
confruntă locuitorii, de nivelul de securitate în zonă, de modul cum funcționează 
mijloacele de transport în cartier. Comparativ cu cartierele Timpuri Noi și Tei, 
scorul satisfacţiei este cel mai mare în Tineretului.

Siguranța în cartier 76%
Încredere în poliția locală 44%
 Satisfacția față de mijloacele de transport în comun 80%

Total respondenţi: 140

Un număr foarte mare dintre persoanele intervievate (76%) consideră că 
Tineretului este un cartier sigur, deși încrederea în poliţia locală este scăzută (44% 
dintre locuitorii intervievaţi au încredere în poliţia locală). Lumea se simte în 
siguranţă, “e un cartier sigur”, “nu am auzit de incidente aicea”, “nu e ca în Rahova 
sau Ferentari”, “e unul dintre cele mai sigure cartiere din București”. Cu toate acestea, 
intervievând oamenii, așteptările privind siguranţa în cartier sunt diferite. La fel 
și percepţia faţă de acest subiect. Unii nu au avut niciodată probleme: “Adică am 
bătut parcul ăsta în lung și-n lat la orice oră din zi și din noapte și n-am avut vreo 
problemă ... decât o dată, când mi s-a părut că văd o fantomă”, în timp ce alţii văd 
probleme la tot pasul:

”Da, da, da. Nici pe stradă nu mă simt în siguranţă. Mai ales că sunt niște centre, 
niște puncte unde se strâng oameni ai străzii care stau în canale. E o problemă 
care se știe.” Zonele nesigure din geografia cartierului, așa cum au reieșit în urma 
interviurilor sunt: spaţiul din faţa Mega Image-ului “mi se pare că se adună tot felul 
de oameni foarte diferiţi, ceea ce nu-i un lucru rău ... dar există momente, mai ales 
noaptea, când încep să se adune niște oameni mai ... nesiguri”; la Palatul Copiilor  
se strâng “găștile din Berceni.” Şi la un moment dat a fost un tânăr înjunghiat. Nu 
știu dacă a murit sau a scăpat”.
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În ceea ce priveşte încrederea în poliţia locală, lucrurile sunt nuanţate. Unii 
consideră că poliţia locală își face treaba, este omniprezentă pe teren, în timp ce 
alţii consideră că poliţia locală este prezentă în cartier doar să constate, după ce 
necazul a fost deja produs.” Sunt două aspecte, una este prevenţia și alta e constatarea 
și, din câte observ eu, se bazează mai mult pe a constata ce s-a întâmplat, decât pe a 
preveni. Ei patrulează, dar în secunda în care mașina de poliţie a trecut, în spatele ei 
se pot întâmpla chestii pe care ei ulterior pot veni doar să le constate.”

Satisfacţia cu mijloacele de transport în comun este foarte mare, 80% dintre 
persoanele intervievate declarând că sunt mulţumite. Cartierul este foarte bine 
conectat la infrastructura mijloacelor de transport în comun, cu legături directe 
către centru și alte cartiere, prin metrou, tramvai și autobuz. ”Metroul în două 
staţii la Universitate, adică foarte rapid, în 20 de minute ajungi cu metroul, cam în 
35 de minute poţi să ajungi pe jos, dacă vrei să mergi.”

Datele culese cu ajutorul chestionarului confirmă faptul că Tineretului este un 
cartier atractiv, liniştit, un cartier verde, dar în același timp un cartier “aglomerat”. 
Aglomeraţia este cauzată de prezenţa mașinilor sau, altfel spus, de lipsa locurilor 
de parcare. Vom detalia acest aspect în capitolul despre problemele în cartier.

Un cartier atractiv 74%
Un cartier sigur /liniștit 74%
Un cartier verde 71%
Un cartier aglomerat 70%
Un cartier curat, îngrijit , bine întreţinut 59%
Un cartier de vizitat 58%
Un cartier sănătos 56%
Un cartier unic 55%
Un cartier viu, în care oamenii interacţionează 46%
Un cartier sustenabil (surse de energie regenerabilă – iluminat 
public și intersecţii semnalizate prin panouri solare) 30%

Un cartier care promovează implicarea oamenilor 25%
Total respondenţi: 140
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4.3  ELEMENTE DE ISTORIE URBANĂ – POVEŞTI  DIN VIAŢA 
COTIDIANĂ

În acest capitol prezentăm câteva dintre poveştile culese de echipa de cercetare 
în cartierul Tineretului. Sunt istorii orale despre oameni, despre zone industriale, 
despre “Tovarăşul Ceauşescu” şi politicile de demolare.

“Am scris un articol despre povestea nașterii mele. În februarie 1954, într-un mare 
viscol a venit perioada să mă nască mama. Şi zăpada pe Vitan era cât casa. Şi nu 
ajungea nicio salvare la ea, şi singura posibilitate era … Noi eram pe Vitan la 201, vis 
a vis de Stadionul Olimpia. Și singurul loc unde salvarea o putea aștepta pe mama 
era la Poșta Vitan. Adică la vreo 3 km distanţă. Vecin cu noi era un camionagiu, noi îi 
spuneam Nea Mică. Avea un camion cu cai cu care făcea cărăușie. Căra lemne, căra 
fel de fel de lucruri. Dar avea și o sanie care se putea înhăma la cai. Dar pe nămeţii ăia 
caii nu puteau face nimic. Și atunci vreo 10-12 vecini,  bărbaţi tineri, împreună cu tata, 
s-au înhămat la acea sanie, unde au așezat-o pe mama, şi au tras sania prin nămeţi şi 
prin viscol până la poşta Vitan. Şi acolo o aştepta salvarea pe mama. A ajuns repede 
la maternitatea Raion, care nu era foarte departe. Pe strada Teodor Speranţia. Şi aşa 
m-am născut. Deci asta era solidaritatea. Asta înţelegeau oamenii prin solidaritate.”

“În blocurile de lângă parcul Tineretului locuiau oameni din ambasade. Locuiesc din 
‚89 aici și erau multe mașini cu numere arabe și erau multe persoane, mulţi negri. 
Și-atunci în ‚89 să vezi atât de multe persoane de culoare era ceva ieșit din comun, 
știi? Mi-a spus taică-mio: vezi că aici locuiesc oameni din ambasade. Și erau blocuri 
care arătau altfel. Arătau mai bine decât restul. Erau făcute mai cu dichis un pic, 
mai frumoase. Nu erau blocurile alea cenușii din cartierele mărginașe. Se vedea că 
erau blocuri făcute pentru cei din ambasade. Locuiau oameni din Minister acolo, din 
Ministerul de Interne, din Ministerul Apărării. Un fel de oameni favorizaţi ai sistemului, 
în anii ‚80, lângă parc. Și era mai frumos decât în alte cartiere. Mergeam în Berceni, de 
exemplu, unde aveam școala ... era altceva, cartiere gri.” 

“Eram măricel. Aveam niște ani buni. Se termina casa noastră și trebuia împrejmuită. 
Locul unde se contruia casa era foarte mare, generos și era foarte mult gard de făcut. 
Cumpărase tata scândura, tot ce trebuia, dar era mult de făcut. Tot gardul ăla a fost 
făcut într-o zi. Au venit absolut toţi. 15-20 de inși. Într-o zi s-a făcut gardul.”

“La Lacul Văcărești au început lucrările în 1988 și au fost finalizate în octombrie-
noiembrie 1989. În mod oficial, Ceaușescu nu a mai vizitat lacul umplut. Se pare că 
a venit înainte de a pleca în vizita din Iran, într-o după-amiază spre seară, singur, 
şi a văzut lacul. Informaţia este confirmată doar dintr-o singură sursă. Au existat 
probleme cu această lucrare, de asta nici nu s-a mai continuat. El nu a fost umplut 
până la cota finală. S-a întocmit procesul final de recepţie al lucrării, deci oficial a 
fost încheiat. Deci odată cu începerea lucrărilor la acest lac a fost desfiinţată și calea 
ferată, cale ferată care mergea pe malul drept al Dâmboviţei,  până la podul de la 
Căţelu și acolo se racorda la centura CFR a Bucureștiului.”

“Eu știu ce s-a întâmplat atunci când ne-a demolat. Ne-a împrăștiat în tot Bucureștiul. 
Adică am plecat dintr-o comunitate care avea rosturile ei, regulile ei, care avea 
obiceiurile ei și ne-am trezit anonimi în niște blocuri, cu oameni tot anonimi veniţi de 
pe mai știu eu unde, veniţi de prin provincie. Ne-am trezit vecini în niște cutiute de 
unde ne vedeam doar când ieșeam pe ușă. În cartier ne vedeam. Ieșeam în curte, îl 
vedeam pe vecinu’, îl vedeam pe ăla de vis a vis, trecea pe stradă, ne salutam, vorbeam, 
interacţionam.”
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Fig. 13 - Abatorul (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)

“Statul era prezent în viaţa noastră prin taxe și impozite. Prima grija la început de an. 
Și mai era prezent prin sectorist. Era agentul de proximitate. Era miliţianul cartierului. 
Omul ăsta știa tot ce mișcă prin cartier. În anii ‚80 sectoristu’ nu mai era o prezenţă. Era 
securistu’. Statul înseamnă școală, policlinică. Statul a început să devină o povară în 
momentul în care au apărut greutăţile, lipsurile. După ‚75, când au început să apară 
lipsurile alimentare, când a început să apară frigul, când a început să se raţionalizeze 
consumul de energie electrică. Le-am resimţit tare în anii ‚80.”

“Lipsurile alimentare ne apăsau și pe noi. Dar având curte, obișnuiam să ne 
gospodărim. Aveam de toate în curte. Spre deosebire de cei de la bloc, care trebuiau 
să bage mâna în buzunar. Noi găseam și o roșie și o vânătă şi o varză. Mai creşteam 
şi vreo 20 de păsări. Unii mai creşteau şi un porc. Plus că eram în zona abatorului 
şi a fabricilor de mezeluri. Se fura dom›le!  Se fura în draci! … Ei lucrurile au luat o 
întorsatură dramatică în momentul în care ne-au demolat.”

“Pe partea dreaptă a Dâmboviţei exista o fabrică de aţe care se numea Mascota. A 
existat, există și acum filatura de bumbac I.B. Sunt alte unităţi acolo, o fabrică de 
jucării, depozit de mobilă, mai multe chestii. Industria bumbacului urmată de abator, 
care se întindea pe o distanţă mare, abatorul avea, inclusiv grajduri, padocuri, ţarcuri 
pentru adăpostit animalele vii pe care le sacrificau, urma ecarisajul, hingheria, cum 
se zicea. După ecarisaj, era depoul de pe Splai, apoi urma o secţie a întreprinderii 
mecanice de utilaj chimic  (I.M.U.C.), după aceea urma o secţie a SIN. SINU era 
Întreprinderea de Substanţe Organice de Sinteză – acolo se prelucrau toate deșeurile 
organice, grăsimile și tot ce mai rezulta din abator.  După SIN exista o fabrică de 
armături mecanice pentru industria textilă (A.M.I.). După AMI era secţia de industrie 
a bumbacului și după aceea urma un mic nod de cale ferată, se numea Nodul de cale 
ferată Vitan, pentru că pe malul drept al Dâmboviţei, până în dreptul podului, era o 
cale ferată care deservea Abatorul. Pe calea ferată se aduceau animale la sacrificat, 
dar mai ales începând cu anii ‚60, se exporta carne, acolo trăgeau vagoane frigorifice, 
erau încărcate în timpul nopţii cu carne din abator și trimiteau la export și în ţară, dar 
preponderent la export.” (fig. 13)
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4.4  PROBLEME ÎN CARTIER
Dintr-o primă analiză a interviurilor, cartierul Tineretului pare lipsit de 
problemele specifice cartierelor dormitor, probleme ce ţin de multe ori de modul 
în care spaţiul public este administrat de autorităţile locale și cele centrale. Aflăm 
că lumea este mulţumită, că e un cartier liniștit, frumos, curat (“Nu știu, nu prea 
zic eu că sunt probleme. Chiar îmi place, sunt mulţumit”.)  

Cu toate acestea, o parte dintre respondenţi au numit o serie de probleme cu 
care se confruntă în cartier: oamenii străzii, lipsa locurilor de parcare și lipsa 
containerelor pentru reciclat.

Problema cu locurile de parcare, specifică întregului oraș, în cartierul Tineretului 
este într-o stare acută, fapt ce îi pune pe locuitori să apeleze la strategii de 
eficientizare a spaţiului: ”se blochează mașinile care au locuri de parcare luate de la 
primărie, iar mașinile care blochează trebuie să fie fără frână de mână trasă, să nu 
fie în viteză și atunci noi putem să le împingem, scoatem mașina, le împingem la loc 
și toată lumea e fericită”. Alţii văd situaţia de neconceput, “se parchează de parcă 
suntem în India”, trotuarele sunt blocate, oamenii împing mașinile. Problema este 
dublată de prezenţa serviciului de ridicat mașini care “creează un haos teribil” în 
aglomeraţia cartierului. (fig. 14)

Fig. 14 - Parcare (fotografie colectată în cadrul etapei de cercetare)
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LISTĂ PROBLEME PRINCIPALE – CARTIER TINERETULUI 

Oamenii străzii 47%
Lipsa parcărilor 46%
Lipsa containerelor pentru reciclat 39%
Gunoaiele de pe stradă /din spatele blocurilor 34%
Câinii 32%
Probleme cu canalizarea 29%
Lipsa pistelor de biciclete 29%
Iluminatul public 24%
Siguranţa publică 23%
Lipsa spaţiilor verzi 21%
Aglomeraţia 17%
Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii 15%
Lipsa oportunităţilor de petrecere a timpului liber 14%
Spaţiile abandonate 12%
Modul de funcţionare a mijloacelor de transport în comun 9%

                                                                                           Total respondenţi: 140

Cine este responsabil pentru rezolvarea problemelor din cartierul Tineretului? Am 
adresat această întrebare rezidenţilor din zonă. Din cei 140 de respondenţi care 
au răspuns la întrebare, 89% consideră că principalii responsabili sunt autorităţile 
locale, primăria de sector urmată de cetăţenii care locuiesc în zonă (46%).

Autoritățile locale - primăria de sector 89%
Primăria Generală 41%
Administrația blocului în care locuiți 22%
Reprezentantul din Parlament  15%
Oamenii din cartier  46%

Total respondenţi: 140
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4.5  TIMP LIBER
Activităţile de timp liber, atunci când au loc în cartier, se rezumă de cele mai multe 
ori la spaţiile verzi din cartier, în principal la parcurile mari (Carol, Tineretului, 
Lumea Copiilor), dar și la cele mici “de cartier” (Rădulescu Motru, Fer, 
Cărămidari). “Şi da, avem parcurile, într-adevăr, c-avem noroc cu parcurile că sunt 
multe și întinse aici la noi in cartier”. Activităţile sunt diverse, de la alergat, mers 
cu bicicleta, trotineta, până la înot, plajă, plimbat, stat pe gazon și citit. La intrarea 
din Parcul Tineretului se organizează și foarte multe evenimente, în special pentru 
tineri, la care participă foarte multă lume (din cartier și din afara cartierului): 
concursuri, campionate de basket, handbal, proiecţii de film, concerte muzicale, 
flashmob-uri. Timpul liber este petrecut în cartier și la crâșmele, barurile, terasele 
din proximitate. Tinerii preferă în locul teraselor, zonele dintre blocuri unde pot 
bea “în linişte o bere” sau fuma, ”fără stresul ca o să ne vadă vreun vecin” (“Singurele 
chestii ilegale pe care le facem e că ne mai adunăm seara cu pet-uri de bere afară”). 
Pentru concerte, spectacole, teatru merg la Sala Polivalentă, de la “evenimente de 
muzică house, concerte hip hop” şi până la “Lecţia de Violoncel cu Radu Beligan”. 

Desigur, o bună parte dintre cetăţeni își petrec timpul liber în afara cartierului. La 
fel ca și în celelalte cartiere unde am demarat studiul, foarte mulţi preferă să își 
petreacă timpul liber în centrul orașului – se întâlnesc cu prietenii, merg la teatru, 
la film, concerte ”ne întâlnim cu prietenii în centrul vechi. Mergem prin barurile de 
acolo” .

Merg în parc 88%
Mă plimb prin cartier 43%
Mă întâlnesc / Stau de vorbă cu vecinii / prietenii 35%
Practic diverse sporturi 34%
Merg la evenimente care se organizează în cartier 26%
Grădinăresc 11%
Stau în fața scării 6%

Total respondenţi: 140

De asemenea am fost interesaţi să aflăm ce anume i-ar determina pe cetăţeni să 
își petreacă mai mult timp afară, în cartier. Organizarea unor spaţii de întâlnire și 
socializare sunt principalele acţiuni care i-ar incuraja pe cetăţeni să folosească mai 
mult spaţiul din afara locuinţei.
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Organizarea unor spaţii de întâlnire și socializare 52%
Organizarea de evenimente în spaţiul public 47%
Amenajarea unor spaţii pentru odihnă și relaxare cu mobilier 
urban adecvat (bănci, mese, etc.) 46%

Amenajarea de spaţii sportive / recreative pentru adulţi 41%
Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii 30%
Amenajarea unor străzi pietonale 19%

Total respondenţi: 140

Evenimentele cultural-artistice sunt în top, atunci când vine vorba de preferinţele 
locuitorilor din cartierul Tineretului. Cei mai multi dintre ei iși doresc organizarea 
unei piese de teatru în aer liber (69%) sau a unei expoziții de fotografie (60%).

Organizarea unei piese de teatru în aer liber 69%
Organizarea unor expoziţii de fotografie 60%
Organizarea unui concert 59%
Organizarea unor expoziţii care să documenteze istoria 
cartierului 52%

Organizarea unor ateliere de lucru pentru copii 44%
Organizarea de evenimente / competiţii sportive 44%
Organizarea unui târg de vechituri 44%
Organizarea unor consultări cetăţenești 41%
Organizarea unui campionat de table / şah 36%
Organizarea de pieţe ambulante 36%
Organizarea unui cross 26%

Total respondenţi: 140
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4.6  PRACTICI DE UTILIZARE A SPAŢIULUI PUBLIC ÎN 
CARTIERUL TINERETULUI (ANDREI ALB)

“Pentru mine un spaţiu public de calitate asta înseamnă, să mă pot simţi în siguranţă, 
să nu mă sufoce traficul, să nu fie zgomot, să pot să stau alături și de alţi oameni, să-i 
observ, să interacţionez și să fie asta, să fie  spaţiile astea disponibile oriunde în oraș, 
să nu trebuiască să merg jumătate de oră până nu știu unde, ca să ajung în Herăstrău 
sau pe nu știu unde. Pentru că nu avem astfel de spaţii, asta-ţi spuneam, că singurele 
spaţii așa care sunt cât de cât ok sunt parcurile. Dar nu toată lumea stă lângă un parc, 
cum am avut norocul și eu, așa că, în rest, nu prea e ce să faci, de-asta te și grăbești 
întotdeauna să ajungi mai repede acasă, să n-o lălăi prea mult pe străzi, pentru că nu 
e plăcut, n-ai o experienţă urbană plăcută. Nu te poţi plimba în liniște ... și asta pentru 
mine e o problemă.” 

Deși amenajarea spațiului public din parcuri permite socializarea locuitorilor 
din cartier, și între blocuri și pe arterele principale există câteva amenajări cu 
mobilier urban care facilitează interacțiunea cetățenilor. Pe întreg Bulevardul 
Tineretului există bănci amplasate pe trotuar, înconjurate de vegetație sau copaci, 
astfel de amenajări putând fi observate și pe Bulevardul Șincai. Este de reținut 
faptul că intersecția bulevardelor Șincai și Tineretului reprezintă  o zonă activă 
în ceea ce privește procesul de comunicare. Mai precis, datorită prezenței unei 
forme de comerț informal, dar și a punctelor comerciale din zonă, pe trotuarele 
din intersecție pot fi identificate diverse forme de socializare. Un prim spațiu 
de socializare se găsește pe partea dreaptă a Bulevardului Gheorghe Șincai. Aici 
pot fi identificate diverse puncte comerciale și alimentare, dar și câteva florării, 
bănci, farmacii sau diverse alte magazine. În fața Mega Image-ului din zonă există 
câteva bănci unde pot fi observate interacționând diverse grupuri atât tineri, 
cât și vârstnici. Pe aceste bănci se discută, se fumează, se mânâncă, dar poate fi 
întâlnită și o formă de comerț informal cu diverse plante, desfășurat în mare parte 
de persoane în vârstă. 

O altă zonă de socializare este cuprinsă între o florărie și un chioșc de ziare, 
atât comercianții, cât și clienții sau locuitorii cartierului putând fi observați 
comunicând între ei. În câteva rânduri au fost observaţi câțiva bărbați jucând 
table în apropierea florăriei. În continuarea chioșcului de ziare se găsesc câteva 
spații amenajate, alcătuite din bănci și însoțite de vegetație urbană. De asemenea, 
pe trotuarul care merge înspre strada Constantin Rădulescu Motru se găsește un 
sediu ING, un local care găzduiește jocuri de noroc, Biserica Manu Cavafu, un 
depozit de legume și fructe, un punct alimentar cu produse de panificație, dar și 
un magazin cu produse electrotehnice. Trebuie menționat faptul că atât pe trotuar, 
cât și în spațiile amenajate, oamenii socializează, însă forma socializării este 
diferită. Astfel, pe bănci pot fi observate diverse grupuri, atât tineri, cât și adulți 
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sau persoane în vârstă, aceste grupuri socializând în perioade de timp diferite. 
Dacă dimineața și în timpul zilei predomină persoanele în vârstă, seara, băncile 
sunt ocupate de tineri. De multe ori, în aceste spații de socializare pot fi observate 
coji de semințe, ambalaje sau PET-uri.

În schimb, pe trotuar, pe lângă punctele comerciale menționate, există câțiva 
comercianți stradali și cerșetori, care pot fi observați interacționând destul de 
frecvent. Mai mult, am observat că angajații serviciului de curățenie se opresc 
uneori și discută cu acești comercianți sau cerșetori, ocupând o parte a trotuarului. 
Prezența cerșetorilor aici este explicată de prezența bisericii. 

O altă zonă de interacţiune este reprezentată de spațiul din jurul Pieței Norilor. 
În special dimineața, atât pe strada C. R. Motru, cât și pe Strada Maria Tănase, 
pot fi observați cetăţeni care stau și discută, înainte sau după ce și-au făcut 
cumpărăturile. La fel ca și în situația precizată anterior, prezența unor elemente de 
comerț informal în apropierea unor puncte comerciale facilitează interacțiunea 
dintre persoane. Astfel, la intersecția dintre străzile Motru, Maria Tănase și Tohani, 
există o florărie, un punct de comercializare a pepenilor, un stand pentru ascuțit 
cuțite și alimentat brichete. În timpul săptămânii, mai ales dimineața, această zonă 
este destul de aglomerată, având în vedere faptul că intersecția reprezintă o zonă 
de tranzit între Piața Norilor și magazinele aflate pe ambele părți ale străzii C. R. 
Motru. De asemenea, aglomerarea zonei este produsă și de abundența mașinilor 
parcate aici, traficul în această zonă fiind destul de greu. 

Punctele comerciale amintite mai sus reprezintă, de asemenea, spații în care 
locuitorii cartierului interacționează. Puțin mai jos de Piața Norilor există o zonă 
în care se găsesc câteva puncte alimentare, un magazin comercial, un magazin de 
haine, un bar și Restaurantul ”De cartier.” De asemenea, și în acest spațiu se găsesc 
câțiva comercianți stradali, marfa vândută fiind reprezentată în special de produse 
alimentare legume sau fructe, dar și de produse lactate. 

Pe lângă cele menționate anterior, trebuie remarcată prezența unor spații de 
socializare amenajate în apropierea blocurilor de locuințe din cartier. Unul dintre 
aceste spații se găsește la  intersecția străzilor C.R Motru și Poenari. Deși are o 
suprafață relativ redusă, părculețul este destul de frecventat de către locuitorii din 
blocurile apropiate. Fiind dotat și cu câteva leagăne, acest spațiu este frecventat de 
părinți sau bunici, care-și aduc copiii sau nepoții să se joace aici. Altă categorie 
de persoane care poate fi văzută interacționând aici este reprezentată de tineri și 
adolescenți care stau de vorbă în zonă, în timp ce fumează și consumă diverse 
alimente sau băuturi. Din observațiile întreprinse, se pare că zona este ocupată 
frecvent de locuitorii din cartier, în general bărbați în vârstă sau adulți. Din 
modalitatea în care aceștia interacționează cu spațiul, se poate spune că băncile 
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din părculeț reprezintă un loc de întâlnire și dezbatere a unor subiecte diverse. 
Pot fi auzite povești despre gătit, despre mersul lucrurilor înainte de Revoluție, 
subiecte mondene sau politică. Este de remarcat faptul că mulți dintre adulții 
care interacționează aici vin cu bere la PET cumpărată de la magazin, băutură pe 
care o consumă în timpul discuţiilor. Spațiul este utilizat și de persoanele care au 
animale de companie, în general câini. Părculețul este destul de curat, având în 
vedere faptul că serviciile de salubritate sunt prezente aproape zilnic în zonă. 

Un alt spațiu care facilitează interacţiunea dintre locuitorii este cuprins între 
străzile C. R. Motru, Piscului și V. V. Stanciu și reprezintă o amenajare realizată 
de Primăria Sectorului 4. Fiind puțin mai extins ca părculețul descris anterior, 
acest spațiu este format dintr-un loc de joacă pentru copii și o zonă de relaxare și 
socializare compusă din bănci. Persoanele care frecventează acest părculeț sunt 
destul de diverse, însă aici pot fi întâlniți mai mulți adolescenți și tineri. În urma 
observațiilor de teren, se poate constata faptul că zona este frecventată de un grup 
de tineri, aceștia socializând zilnic aici. Câțiva dintre aceștia vin aici cu rolele, 
bicicleta sau skateboardul. În general, tinerii stau pe bancă, povestesc, ascultă 
muzică, își compară telefoanele, fumează. De multe ori, aceștia lasă în urmă coji 
de semințe sau alte ambalaje, însă părculețul este curățat zilnic de către personalul 
REBU. Este interesant faptul că acest părculeț este dotat cu un spațiu dedicat 
posesorilor de animale, însă aceștia preferă să-și lase animalele în spațiul verde.

Asemănător celor descise anterior, este spațiul cuprins între străzile Piscului 
și Cărămidarii de Jos. Deși are o suprafață mai redusă comparativ cu celelalte 
locuri, părculețul acesta reprezintă un punct de întâlnire pentru locuitorii din 
apropiere. Aici, locatarii blocurilor din apropiere își plimbă câinii, joacă table, 
beau bere sau fumează, în timp ce se bucură de conversația avută cu interlocutorii 
lor. Dat fiind faptul că în apropiere se găsește un Mega Image, persoanele care 
aleg să-și petreacă timpul aici pot fi văzute achiziționând diverse produse din 
acest punct comercial, în general răcoritoare și snacksuri. De asemenea, este 
interesantă alegerea locatarilor de a a-și petrece timpul aici, având în vedere faptul 
că peste drum de părculeț se găsește Taverna ”La Călinescu”. Având în vedere 
faptul că, în afară de câțiva copaci, spațiul verde lipsește aproape complet, acest 
spațiu este frecventat mai des de tineri și adulți, însă există și persoane în vârstă 
care vizitează acest loc. Spațiul este destul de bine întreținut, putându-se observa 
destul de frecvent activitatea angajaților REBU. Acest spațiu este mai frecventat 
în weekend,. Într-una din zile, am putut observa o fată venind cu ceașca de cafea 
de acasă și așezându-se pe una din băncile parcului pentru a socializa cu gașca de 
băieți. Deși între tineri și adulți nu există o interacțiune la fel de strânsă precum în 
părculețul aflat pe Strada Motru, oamenii care își petrec timpul în acest parc par 
să se cunoască destul de bine. 
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4.7  ACUMULATORUL URBAN MOBIL ÎN TINERETULUI 
(11-14 SEPTEMBRIE 2014)

Acumulatorul Urban Mobil (AcUM) a fost amplasat pe o fâșie de spaţiu verde 
încercuit cu garduri metalice de la marginea bulevardului-coridor Gheorghe 
Șincai, ce se întinde de la parcul Tineretului la canalul Dâmboviţei. Aici, într-o 
zonă pavată din mijlocul spaţiului verde, în preajma unei biserici ce a supravieţuit 
demolării, vizavi de un parter comercial pe care se înșiră o patiserie, magazine 
de pantofi și de piese auto, bănci, agenţii imobiliare, dar și vânzători ambulanţi 
și florărese, AcUM a funcţionat ca un magnet pentru trecători și vecini, și a 
transformat pentru câteva zile o zonă de trecere într-un punct de atracţie. 
Acumulatorul a găzduit o expoziţie despre cartier și a susţinut activităţile cu 
publicul. Locuitorii s-au arătat încântaţi că așa ceva se întâmplă la ei în cartier și 
nu doar în centru sau în parcurile mari ale orașului, s-au oprit și au stat la povești, 
au completat chestionare și au participat la discuţiile despre problemele zonei. 
AcUM a fost deschis și pentru copii, care au desenat prelata pavilionului: grădiniţa, 
școala și drumul până la ele plus alte lucruri și locuri și-au găsit locul pe harta 
cartierului lor, iar a doua zi echipaţi pentru aventură și motivaţi de Habarnam, 
au pornit într-o expediţie de fondare a „Orașului Florilor” pe care l-au desenat 
pe asfalt și l-au strecurat printre locurile de parcare. AcUM a fost și punctul de 
plecare în „Ocolul Tineretului în 80 de minute”, o explorare ca un scurtcircuit 
printre blocurile și casele, străzile și locurile, oamenii și poveștile cartierului, în 
timpul căreia am descoperit o lume fascinantă într-un cartier ce la prima vedere 
părea destul de monocrom.

Fig. 15 - Dezbatere (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)
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Fig. 16 - Pavilion AcUM (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)

Fig. 17 - Plimbare (fotografie din timpul Acumulatorului Urban Mobil)



173

CARTIERUL TINERETULUI

4.8  PAINT PARTY - PARCUL TINERETULUI 
(14 SEPTEMBRIE 2014)

”Tineretului Paint Party” a fost un eveniment comunitar inedit organizat în 
cartierul Tineretului, în parcul cu același nume. Acest experiment pilot inițiat de 
Asociaţia Komunitas, și-a propus să aducă împreună cetățenii din cartier, într-un 
demers interactiv de pictură colectivă, care a avut ca tematică generală ”cartierul 
ideal”.

În cifre, petrecerea a însemnat 50l de vopsea, 100 de pensule, 15 metri de panouri 
– toate lăsate la dispoziția publicului, melodii mixate de DJ Ufe și DJ Alt Om, zeci 
de participanţi care şi-au imortalizat în culori viziunea asupra unui cartier ideal. 
Experimentul a fost mai mult decât reușit, având în vedere că panourile au fost 
pictate de participanți într-un timp scurt, fiind astfel nevoiți să le întoarcem și pe 
partea cealaltă. Estimările noastre, cum că 15 metri de panouri se vor umple cu 
greu de către un public timid, neobișnuit cu astfel de experimente, au fost total 
depășite de realitate, ceea ce ne va face să proiectăm următorul ”paint party” 
având la bază 100 de metri panouri. 

Dincolo de pictura spectaculoasă rezultată la sfârşit, ”paint party” a reuşit să 
apropie oamenii, să pună pe gânduri într-un mod deloc invaziv şi să construiască 
într-o după-amiază însorită de duminică o insuliţă de voie bună și interacțiuni 
sociale pozitive.

Conceptul de ”paint party” a pornit în Danemarca, în anul 2011, cu 100 m de 
panouri, 1000 l de vopsea, 10.000 pensule și aproximativ 15.000 de participanți, 
fiind prezent și un expert al Guinness Book.
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Fig. 19 - Pictură (fotografie din timpul evenimentului comunitar Tineretului Paint Party)

Fig. 18 - Tineretului Paint Party (fotografie din timpul evenimentului comunitar)
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Fig. 20 - Tineretului Paint Party (fotografie din timpul evenimentului comunitar)
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În cartierele studiate Tei, Tineretului și Timpuri Noi, existenţa spaţiilor publice 
care să confere oamenilor oportunităţi de exprimare și interacţiune este precară. 
Observaţia poate fi generalizată pentru toate cartierele de tip “dormitor” ale 
capitalei. Parcurile, pieţele agro-alimentare și spaţiile verzi amenajate lângă blocuri 
sunt printre puţinele locuri “reglementate” de către autorităţi, care oferă aceste 
posibilităţi (zăbovitul pe o bancă; cumpărăturile din piaţă; activităţile sportive din 
parc: mersul cu bicicleta, cu trotineta, activităţile de fitness, picnic, alergat etc.). 

În acest context, în care infrastructura pentru petrecerea timpului liber este 
slab dezvoltată, spaţiile publice fac obiectul improvizaţiei, al inventării și 
reinventării acestora de către unii rezidenţi. Aceștia aleg să confere spaţiilor o altă 
funcţionalitate, care să corespundă nevoilor lor de relaxare, socializare sau protest, 
și care să vină în întâmpinarea nevoilor culturale sau sportive (înotul și pescuitul 
în Dâmboviţa, graffiti-ul din spaţiile abandonate, pet-ul de bere cu prietenii la 
colţ de stradă). În cazul altor locuitori, aceste lipsuri îi determină să migreze către 
centru, unde spaţiile publice sunt mai prietenoase, unde oportunitatea de a vedea, 
de a auzi și de a interacţiona cu alţi oamenii este mult mai mare. Tot în centru 
au parte de teatru, cinematograf, terase, baruri, evenimente muzicale, expoziţii, 
muzee.

După cum am văzut în studiu, dacă ar avea oportunităţi, cetăţenii și-ar petrecere 
timpul liber și în cartier. Amenajarea unor spaţii pentru odihnă și relaxare cu 
mobilier urban adecvat (bănci, mese), organizarea de evenimente cultural-
artistice în spaţiul public (teatru în aer liber, expoziţii de fotografie sau care să 
documenteze istoria cartierului), amenajarea de spaţii sportive, recreative și de 
socializare pentru adulţi și copii, ar fi câteva din modalităţile de a atrage locuitorii 
în spaţiul public din cartier, de a crea nuclee de interacţiune. Printre propunerile 
și ideile cetățenilor se numără:

- amenajarea unor spaţii de socializare și observaţie pe podul Timpuri Noi sau 
în proximitatea acestuia. Am văzut că în prezent oamenii se strâng aici pentru a 
urmări activitatea pescarilor și pentru a hrăni raţele şi pescăruşii.

- amenajarea unor spaţii “culturale” în cartier sau în Parcul Tineretului; amenajarea 
unor standuri unde lumea poate sa vină cu cărţi sau diferite obiecte pentru vânzare.  

- construirea unor elemente de mobilier urban care să deservească micilor 
comercianţi care vin din afara Bucureștiului pentru a vinde flori, busuioc, 
pătrunjel şi zarzavaturi.

- amenajarea unei mini-platforme/scenă pentru desfășurarea unor activităţi de 
natură culturală în parcul Circului (piese de teatru, concerte de muzică clasică, 
etc.).
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Dar cine ar trebui să se ocupe de amenajarea acestor spaţii care să asigure 
interacţiunea dintre locuitorii cartierelor? Rezidenţii, autorităţile, ONG-urile care 
activează în zonă? În responsabilitatea cui intră acest angajament? Răspunsul ar 
putea fi găsit într-un parteneriat între toate aceste entităţi.

Dar înainte de a aduce în discuţie acest parteneriat, ar trebui găsite modalităţi prin 
care sentimentul de comunitate să fie reactivat, prin care oamenii să depășească 
barierele neîncrederii unul în celălalt. În urma activităţilor de cercetare întreprinse 
în cartiere am observat că mulţi dintre oameni nu știu să lucreze în echipă, nu 
știu să fie solidari, nu știu cum să colaboreze cu autorităţile sau cum să le ceară 
socoteală acestora atunci când nu își fac treaba. Rezultatele cercetării aduc în 
discuţie un număr foarte mare de probleme cu care oamenii se confruntă în 
spaţiul public (lipsa locurilor de parcare, construcţii ilegale, lipsa locurilor de joacă 
pentru copii, siguranţa publică, toaletarea copacilor, lipsa consultărilor publice pe 
probleme de urbanism), probleme faţă de care de cele mai multe ori autorităţile 
locale, dar și cele centrale, rămân impasibile. Un prim pas pentru rezolvarea 
acestor probleme poate fi făcut prin recâștigarea sentimentului de comunitate, 
prin aducerea oamenilor împreună, prin facilitarea interacţiunilor dintre ei, prin 
implicarea în activităţi care să le ofere posibilitatea de a se cunoaște și de a lucra 
împreună pentru binele comunităţii în care locuiesc.

Grupuri de cetăţeni, împreună cu organizaţii care lucrează pentru revitalizarea 
spaţiului public ar putea iniţia demersuri şi acţiuni menite să aduce beneficii 
întregii comunitaţi.  
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