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UN CENTRU PENTRU COMUNITATE

În 1911 în Seattle s-a deschis unul dintre primele centre 
comunitare din SUA. West Seattle’s Hiawatha Field House 
funcționa la început ca spațiu pentru recreere, timp liber 
și socializare. Astăzi Centrul oferă, pe lângă activitățile de 
petrecere a timpului liber, susţinere pentru dezvoltarea 
tinerilor, servicii sociale, de sănătate și de educație. Aproape 
100 de ani mai târziu, în 2009, apăreau în București primele 
inițiative cetățenești ca reacție la modul în care era administrat 
orașul, inițiative care s-au reunit în jurul unor probleme 
comune și care și-au propus să convingă decidenții să țină 
cont de cererile lor.  
 7 ani mai târziu, Grupul de Inițiativă Civică Lacul 
Tei deschide alături de partenerii strategici studioBASAR și 
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică primul 
centru comunitar inițiat de un grup de cetățeni. Deschiderea 
centrului a reprezentat un pas firesc în evoluția Grupului și a 
comunității din Tei. A fost următorul proiect care a energizat 
Grupul după toate evenimentele, consultările, campaniile, 
acțiunile de advocacy, victoriile obținute. Dar nevoia de centru 
comunitar nu era una specifică doar pentru Grupul Lacul 
Tei. Nevoia apare constant în agendele tuturor grupurilor 
de inițiativă din București și din țară. Oamenii au nevoie de 
un spațiu de interacțiune cu comunitatea, un loc de întâlnire 
cu autoritățile, un loc unde se pot întâlni, se pot cunoaște, 
își pot pot dezvolta starea de bine, pot propune și desfășura 
împreună activități. Iar ca orice organizație, companie sau 
întreprindere oamenii au nevoie de un spațiu de lucru, un 
loc de unde să iei un pix, să pui un biblioraft, un spațiu de 
arhivare și documentare, un spațiu cu flipchart și tablă unde 
poți să te organizezi și să îți planifici activitatea. Provocarea 
de a deschide un centru comunitar e destul de mare într-un 
oraș unde negocierile și luptele duse cu autoritățile te pot 
îndepărta de o colaborare cu primăria, sau unde această 
colaborare îți poate condiţiona activitatea. 
 Ne-am propus cu această carte să descriem procesul 
prin care Grupul Lacul Tei a reușit după 8 ani de activități 
continue să deschidă și să activeze Centrul Comunitar Tei 
pentru o perioadă, momentan, de peste 1 an de zile. Ne 
dorim să fie ca un ghid, ca un exemplu de bune practici 
pentru cetățeni, grupuri, organizații care vor să parcurgă 
același drum sau unul similar – să deschidă spații sigure și 
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primitoare pentru indivizi și pentru creșterea comunității. Este 
deopotrivă un document pentru autorități deschise și dispuse 
să susțină astfel de inițiative, autorități care își doresc să fie 
mai înrădăcinate în comunități și care să fie mai aproape de 
nevoile celor pe care îi servesc şi îi reprezintă. Nu e imposibil. 
Urmărind firul narativ realizezi că povestea Grupului Lacul 
Tei și a Centrului Comunitar Tei e un melanj de presiune, 
dialog, colaborare, luptă, proteste, un du-te vino de negocieri, 
compromisuri, certuri, audiențe și aprobări. Are la bază relații 
construite în timp în comunitate, parteneriate între diverse 
organizații, companii și oameni. Și desigur acea pasiune şi 
tenacitate extraordinară a unor oameni care, odată ce își 
propun niște lucruri, nu se lasă până nu le obțin.  
 Publicația Centrul Comunitar Tei este structurată 
în trei părţi. Prima parte trasează începuturile programului 
de organizare comunitară iniţiat de CeRe în București şi 
evidenţiază experiența Grupului de Inițiativă Civică Lacul 
Tei: istoric, exemple de campanii și acțiuni, evenimente. A 
doua parte descrie procesul de autorizare și construire a 
Centrului Comunitar Tei din Parcul Circului din Bucureşti, 
realizat de studioBASAR. A treia parte documentează 
activităţile civice, culturale şi educative desfășurate în 2017 
la Centrul Comunitar Tei cu spijinul CeRe, activități care au 
ajutat la consolidarea relațiilor din comunitatea din cartierul 
bucureştean Lacul Tei.
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DE LA ACTIVISM CETĂȚENESC LA 
COMUNITATE

În ultimii câțiva ani scena activismului românesc s-a 
schimbat remarcabil. Formarea de grupuri de cetățeni care 
responsabilizează instituțiile statului, precum Grupul de 
Inițiativă Civică Lacul Tei, este una dintre manifestările 
acestei schimbări. Așa cum povestim în paginile următoare, 
acum câțiva ani, civismul “grass-root” (la firul ierbii) era 
practic inexistent. Societatea civilă, cel puțin în marile orașe, 
era formată exclusiv din organizații neguvernamentale 
care acționau pe teme mari. În anii ’90, când finanțatorii 
(majoritatea americani) ne-au ajutat să creștem ca societatea 
civilă, ne-am dezvoltat grăbit, cu rădăcinile hrănite de 
programele de dezvoltare internaționale, și nu de dorința 
ingenuă de a ne asocia ca membri ai unor comunități. Nu 
a fost o greșeală, ci doar o încercare de a recupera repede 
niște ani de totalitarism. Au apărut atunci organizații 
puternice, care au făcut lucruri importante, organizații care 
există și astăzi. N-am reușit însă să dezvoltăm, decât într-o 
prea mică măsură, și componenta de “constituency based 
organizations” (organizaţii comunitare) pe care o au țări cu 
tradiție de participare publică. Adică organizații „la firul ierbii”, 
ca asocieri cetățenești reprezentative pentru comunităţi 
geografice sau de interese.
 În anii din urmă însă, am început să recuperăm. 
Acum deja grupurile de cetățeni, unele dintre ele formalizate 
ca asociații, sunt un actor recunoscut al societății civile. 
Includem aici atât grupurile cu vocație de advocacy, precum 
Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei, dar și grupuri de cetățeni 
care contribuie la dezvoltarea comunităților prin alte tipuri de 
acţiuni şi evenimente.
 În paginile ce urmează aflați în detaliu povestea 
unui astfel de grup, pe care noi îl vedem ca o formă nouă de 
manifestare a activismului românesc. Ca acesta sunt şi altele în 
București și în câteva orașe din țară, în diferite comune și sate 
românești. Desigur, mai avem mult de parcurs până să putem 
spune că avem o societate civilă „grass root” bine dezvoltată 
și durabilă. Mai avem mult de parcurs până să putem spune 
că avem o masă critică de activiști dornici, capabili și gata să 
responsabilizeze instituțiile statului ori de câte ori este nevoie. 
Dar cu siguranță suntem în direcția bună.
 Din păcate, schimbările din scena activismului nu 
au atras încă după ele și schimbări remarcabile ale modului 
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în care instituțiile statului își tratează cetățenii. Din fericire, 
grupurile de activiști din cartiere au avut succese remarcabile. 
Au reșit să salveze parcuri, să convingă primării de sector să 
amenajeze parcări sau să interzică construcții ilegale. Au 
reușit chiar să schimbe puțin și atitudinea unor reprezentanți 
ai autorităților. 
 Întrebarea cheie este cum vom reuși să ținem 
această direcție și cum vom găsi noi și noi moduri de a fi 
eficienți în intervențiile noastre cetățenești. Cum vom reuși 
să ne transformăm din grupuri de inițiativă cetățenească 
în organizații comunitare cu puterea necesară de a pune 
presiune pe instituțiile statului? Poate că un posibil răspuns 
este cel oferit de exemplul Grupului de Inițiativă Civică Lacul 
Tei – pe care ne-ar plăcea să începem să-l numim Organizația 
Comunitară Lacul Tei.

Oana Preda
Director CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
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În 2009 în București și în orașele mari din România existau 
puțini cetățeni sau grupuri de cetățeni implicați civic în 
viața comunității și în procesul de luare a deciziilor, care să 
responsabilizeze autoritățile publice și pe care să le facă mai 
transparente și mai receptive la dorințele oamenilor. Nivelul 
de participare era scăzut iar vocea oamenilor în arena publică 
slab reprezentată. Pe o de parte cetățenii nu știau cum să 
negocieze și să lupte pentru drepturile lor, iar pe de altă 
parte instituțiile publice nu aveau niciun interes în a facilita 
această interacțiune cu oamenii. Motivele pentru acest nivel 
de implicare redus în viața cetății erau și încă sunt multiple: 
disfuncționalitățile vieții urbane moderne – alienarea și 
izolarea socială a locuitorilor, nivelul ridicat de corupție și 
lipsa de transparență a instituțiilor publice (primari care 
țineau bugetul local sub cheie, primari care refuzau accesul 
cetățenilor în sălile de consiliu, cheltuieli nejustificate din 
bugetele publice, decizii controversate luate cu ușile închise, 
etc.), o lungă tradiție de supunere față de statul autoritar, lipsa 
unei istorii comune de acțiune colectivă - lipsa de încredere și 
de speranță a oamenilor că ceva se mai poate schimba.
 La acestea se adauga faptul că oamenii trăiau/ 
trăiesc într-o economie instabilă, se luptau zi de zi să își 
asigure existența, lucrau peste program. Prioritar era mai 
degrabă asigurarea propriei existențe decât binele comun. 
Neîncrederea în procesul democratic e amplificată şi de 
neîncrederea socială: oamenii nu au încredere în cei de lângă 
ei. Preferă să acționeze pe cont propriu decât să se asocieze și 
să acționeze împreună pentru o cauză comună.
 În acest context, din dorința de a lucra la firul 
ierbii cu cetățenii din București și pornind de la premiza că 
împreună oamenii pot avea mai multă putere pentru a ajunge 
la masa la care se iau deciziile care îi privesc, CeRe: Centrul de 
Resurse pentru Participare Publică a inițiat în 2009 programul 
de organizare comunitară.
 Deși cu tradiție îndelungată în Statele Unite, 
organizarea comunitară, o intervenție menită să stimuleze 
activismul autentic și participarea cetățenilor la procesele 
politice, era foarte puțin cunoscută și aplicată în Europa, cel 
puţin în ţările din centru şi din est. CeRe a fost printre primele 
organizații din România care au îmbrățișat ideea și au pus-o 
în practică, cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in 

PROGRAMUL DE ORGANIZARE 
COMUNITARĂ ŞI ADVOCACY ÎN 
BUCUREŞTI
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Central and Eastern Europe și consultanță din partea CKO 
Slovacia. CeRe a intrat prima oară în contact cu metodologia 
organizării comunitare la un training susținut de organizația 
slovacă CKO în România. Atunci, ca și acum, organizarea 
comunitară a părut a fi răspunsul potrivit la multe dintre 
întrebările fără răspuns: Cum am putea mobiliza cetățeni, mai 
ales în mediul urban? Cum am putea să îi implicăm în deciziile 
publice care îi afectează? Cum am putea avea, pe lângă ong-
uri, grupuri de cetățeni care să abordeze probleme punctuale 
la nivelul comunității și să pună presiune asupra autorităților 
pentru a le soluționa?
 Organizarea comunitară este un proces democratic, 
de lungă durată, prin care oamenii sunt încurajați să se 
reunească în jurul unor interese și probleme comune, să 
identifice soluții la problemele din comunitate și să acționeze 
pentru ca factorii de decizie să le transpună în realitate. 
Prin acest proces, cetățenii, organizați în grupuri informale 
de inițiativă, reușesc să influențeze deciziile publice și să 
producă schimbări în bine în comunitățile lor. Pe termen scurt 
scopul organizării comunitare este să aducă mulţi oameni 
împreună pentru a rezolva din problemele comune cu care se 
confruntă. Pe termen lung, organizarea comunitară încearcă 
să schimbe balanţa de putere astfel încât cetăţenii să aibă o 
voce puternică în procesul de luare a deciziilor publice.
 Primul proiect construit în cadrul programului 
de organizare comunitară și care răspundea la o parte din 
dileme a fost “Înapoi la rădăcini”. Proiectul și-a propus să 
formeze și să asiste șase grupuri de cetățeni în șase cartiere 
din București pentru a derula propriile campanii de advocacy 
pentru soluționarea problemelor cu care se confruntau la 
nivel local. Dincolo de rezolvarea unor probleme punctuale, 
proiectul și-a propus să producă coeziune în rândul oamenilor 
și să le redea acestora încrederea de a lucra împreună, să 
formeze lideri din comunitate și să creeze oportunități pentru 
dezvoltarea abilităților acestora (abilități de a lucra în echipă, 
de a negocia, de a se exprima în public). În toamna anului 
2009 doi organizatori comunitari formați de CKO intră pe teren 
în două cartiere bucureștene – Lacul Tei și Drumul Taberei, 
zona Favorit. Pe parcursul anului 2010, un nou membru se 
alatură echipei de organizarea comunitară și intervenția se 
extinde în alte patru zone din București: Grivița-Titulescu, 
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Callatis-Drumul Taberei, Maica Domnului și Dristor. Toată 
această muncă de teren a presupus în primă fază ascultarea 
sistematică a locuitorilor și a cetățenilor cu scopul de a selecta 
și prioritiza problemele la nivelul comunității (interviuri, 
discuții unu la unu), dar şi de a identifica oameni cu potenţial 
de activist, etapă însoțită de nevoia de a construi relații de 
încredere și de respect între cetățeni. Cei interesați au fost 
aduși împreună, au fost ajutați să își prioritizeze problemele, 
să găsească soluții și să identifice autoritățile responsabile 
care ar putea să le pună în practică. Cetățenii implicați au fost 
ajutați în același timp să se dezvolte la nivel organizațional 
(identitate vizuală, formularea unei misiuni și viziuni, cum să 
faciliteze întâlniri, de ce și cum să recruteze membri noi, cum 
să implice comunitatea, cum să identifice și să crească lideri, 
proceduri de lucru și planificări).
 Rezultatele nu au întârziat să apară. Grupurile de 
inițiativă proaspăt formate au convins autoritățile publice să 
curețe și să paveze o alee dintre două școli, să renoveze un parc 
din inima comunității conform planului propus de cetățeni, să 
aprobe un studiu de fezabilitate pentru noul centru cultural, 
au reușit să oprească contrucția unor clădiri ilegale, au salvat 
mii de metri pătrați de spațiu verde. Cetățenii au început 
să aibă o voce puternică în relație cu autoritățile publice, 
nemaiputând fi ignorați constant de către cei responsabili 
pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă. 
 Munca de pionierat a organizatorilor comunitari și 
victoriile înregistrate de grupurile de inițiativă formate au fost 
răsplătite prin apariția unui număr mare de cetățeni și noi 
grupuri care au fost inspirați de poveștile celor care au luptat 
și au reușit să schimbe în bine comunitățile lor. Dacă în 2010 
existau 4 grupuri de inițiativă civică, 6 ani mai târziu, datorită 
puterii exemplului, existau 20 astfel de grupuri. Pentru CeRe 
următorul pas firesc a fost să aducă împreună aceste grupuri 
astfel încât să îşi facă cunoscute acțiunile și să transmită mai 
departe din energia civică.
 Astfel, din 2014 CeRe a organizat constant Târgul 
de Inițiative Cetățenești, un prilej bun ca aceste grupuri să 
se cunoască și să se sprijine reciproc, iar în 2016 mai multe 
grupuri au înfiinţat Reţeaua Civică Bucureşti.
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Gala Premiilor 
Participării 
Publice 
din 2016 
organizată de 
CeRe: Centrul 
de Resurse 
pentru 
participare 
publică.

Târgul de 
Iniţiative 
Cetăţeneşti 
ediţia a III-a, 
2016.
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CeRe a creat oportunități de a aduce împreună grupurile 
civice active la nivel de București pentru a se cunoaște mai 
bine, pentru a se sprijini reciproc și pentru a lucra împreună 
pe termen lung pentru schimbările pe care și le doresc. 
Astfel, am organizat, începând cu 2014, 4 ediții ale Târgului de 
Inițiative Cetățenești, un eveniment dedicat grupurilor civice 
și bucureștenilor.
 În 2015, am organizat două sesiuni de formare 
pentru grupuri pentru a discuta despre posibilitatea ca 
acestea să își unească eforturile și să formeze o rețea care 
să aibă capacitatea, pe termen lung, să influențeze modul în 
care se dezvoltă orașul. În iulie 2015, 12 grupuri civice decid 
să formeze o rețea civică prin care să se sprijine reciproc. 
Grupurile stabilesc misiunea, viziunea, valorile, obiectivele 
rețelei și realizează un plan de lucru pe termen mediu. 
 Pe 11 aprilie 2016 are loc lansarea oficială a R.C.B. 
Rețeaua anunță misiunea organizației: „să cultive participarea 
cetățeanului la viața orașului precum și responsabilizarea 
politicienilor și a autorității publice, pentru un parteneriat 
onest și responsabil între cetățean - politician ales prin vot - 
autoritate publică locală”.
 În luna mai 2016 R.C.B. cu sprijinul CeRe organizează 
primul Forum de Candidaţi pentru alegerile locale. 
Aproximativ 200 de cetățeni au participat la acest eveniment.
 În 2017 numărul membrilor RCB ajunge la 18 
grupuri civice și organizații comunitare din București și Ilfov.
CeRe plănuiește să sprijine Rețeaua Civică București pe termen 
lung pentru a se consolida și pentru a crește în vizibilitate. De 
asemenea, ne propunem să oferim sprijin pentru acțiunile 
planificate de Rețea.

REȚEAUA CIVICĂ BUCUREȘTI
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Cele 18 grupuri civice, membre ale rețelei:

Floreasca Civică
Prelungirea Ghencea
Încotroceni
Inițiativa Favorit
Lacul Tei
Luptăm pentru Aleea Lungulețu
Salvați Parcul Tineretului
Iubim Sectorul 3
Tudor Vladimirescu
Ferdinand 83
Luptă pentru strada ta 
Callatis Drumul Taberei 
Salvați Parcul Drumul Taberei 
Sala Palatului 
Iancului 
Oponența străpungere Ciurel A1
Bucureștii Noi
Floreasca







Pentru cei care vor să rezolve o 
problemă și înțeleg că nu pot de 
unii singuri.
 
 Nu trebuie să fii super erou 
ca să începi un grup de inițiativă. 
Este de ajuns să fii preocupat de 
o problemă care te afectează pe 
tine și pe oamenii din jurul tău 
(familie, vecini, colegi, prieteni, 
comunitatea din care faci parte) 
și să fii dispus să comunici cu ei. 
Sunt diverse problemele care ne 
deranjează în jurul nostru: un parc 
neîngrijit, o clădire abandonată, 
lipsa locurilor de parcare, accesul 
limitat la serviciile de sănătate, 
locuințe accesibile, lipsa de servicii 
adecvate pentru copiii cu autism, 
etc.
 De cele mai multe ori 
rezolvarea acestor probleme se 
află în mâinile autorităților. Iar ca 
să convingi autoritățile să producă 
schimbarea dorită e nevoie de 
un grup de oameni care lucrează 
împreună, oameni perseverenți 
care se adună în jurul unui scop 
comun și care își asumă un rol activ 
în responsabilizarea autorităților 
publice.

Pasul 1 – Cum începi?

• Răspundeți-vă la întrebarea 
“de ce vreau formarea unui grup 
de inițiativă?”. Poate că vreți 
doar rezolvarea unei probleme, 
sau poate că vreți construcția 
unei organizații comunitare de 
durată, puternică, capabilă de a 
aborda numeroase probleme din 

comunitate. Nu este un răspuns 
definitiv, pentru că această 
întrebare o veți aduce pe masa 
grupului odată ce acesta începe să 
se cristalizeze.
• Discutați cu cât mai mulți 
membri ai comunității. Încercați să 
aflați cine este afectat de aceleași 
probleme pe care le resimțiți 
dumneavoastră și cine ar fi dispus 
să se implice. 
• De la bun început este 
bine să definiți un scop și obiective 
clare - care este agenda de lucru a 
grupului?

Pasul 2 – Cristalizarea grupului

• Stabiliți un nume pentru 
grup; creați canale de comunicare 
cu publicul: pagină de facebook, 
website, adresă de email. 
• Pregătiți întâlniri regulate 
cu membrii grupului; oferiți-
le oamenilor care participă la 
întâlnirile de grup spațiu de 
implicare – nimeni nu ar trebui să 
plece de la întâlnire fără o sarcină. 
E important să aveți pentru fiecare 
întâlnire o agendă de lucru.
• Dezvoltați mecanisme 
democratice de lucru în echipă și 
de luare a deciziilor. Într-un grup 
de inițiativă deciziile nu se impun, 
ci se iau împreună după discuții şi 
dezbateri.
• Pregătiți și distribuiți 
de comun acord roluri – pentru 
început puteți lucra în echipe de 
două persoane pentru a ușura 
sarcina de lucru și pentru a oferi 
ocazia mai multor persoane să 



contribuie (atragere de membri, 
comunicare-informare, identitate, 
documentare, mobilizare 
comunitate). 
• Construiți o bază cu datele 
de contact ale oamenilor cu care 
interacționaţi.

Pasul 3 – Legătura cu comunitatea
 
• Legătura cu comunitatea 
este extrem de importantă - vă 
legitimizează acțiunile - organizați 
o întâlnire publică cu oamenii din 
cartier şi comunitate și povestiți 
despre planurile voastre.
• Atrageți în grup oameni 
care se confruntă cu aceleași 
probleme și care sunt dispuși să 
se implice pentru rezolvarea lor, 
oameni cu abilități şi aptitudini 
diferite. Oamenii se implică într-
un grup atunci când interesele 
și problemele lor sunt ascultate, 
înțelese și abordate. Se implică 
alături de persoane în care au 
încredere și pe care le respectă. 
• Construiți relații de 
încredere și respect. Fiți dispuși 
să lucrați cu ceilalți membri ai 
comunității, să recrutați membri 
noi, să dezvoltați lideri, să strângeți 
informații și resursele de care 
aveți nevoie pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse.

Procesul de formare a unui grup de 
inițiativă necesită intuiție, abilitate 
pentru strategie și relaționare, 
curaj, leadership, persistență, 
pasiune, angajament, etc. O 
singură persoană nu are toate 
aceste calități, de aceea e nevoie 
de un grup care concentrează 
energia și inteligența oamenilor. 
Într-un grup înțelegi mai bine care 
e problema și care sunt soluțiile la 
problema cu care te confrunți. 
 De ce un grup de inițiativă? 
Dincolo de rezolvarea propriu 
zisă a problemelor, oamenii își 
recapătă încrederea în ei și în 
dreptul lor de a acționa; crește 
participarea publică în dezvoltarea 
comunității, se conturează mai 
bine comunitatea din care faceți 
parte.
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Lacul Tei a fost primul cartier selectat de CeRe pentru a începe 
procesul de organizare comunitară în cadrul proiectului 
“Înapoi la rădăcini”. Unul dintre motivele care a stat la baza 
acestei alegeri a fost activismul manifestat de locuitorii zonei 
în 2008, atunci când, cu mic cu mare, au protestat împotriva 
interzicerii parcării pe bulevardul Lacul Tei și a ridicării 
mașinilor. În ciuda formei de protest ingenioase pe care au 
folosit-o (blocarea traficului pe bulevard prin traversare în flux 
continuu timp de o oră), cetățenii din zonă au fost ignorați 
cu desăvârșire de autoritățile publice responsabile de situația 
creată. Dezamăgiți de lipsa de reacție a Primăriei de Sector, 
aceștia s-au declarat înfrânți după prima bătălie pierdută. Un 
motiv pentru CeRe să intervină și să le propună locuitorilor 
o altă abordare și un alt mod de lucru, mai consistent și cu 
șanse de reușită mai mari în fața inerției autorităților publice 
– organizarea comunitară. 
 Din decembrie 2009 până în februarie 2010, 
organizatorii comunitari de la CeRe au luat la pas cartierul și au 
bătut la multe uși, au vorbit cu părinții și profesorii de la școlile 
din cartier, au discutat cu micii antreprenori ai zonei. În decurs 
de 2 luni, au intervievat peste 120 de cetățeni din cartier și au 
înțeles care sunt problemele comune cu care se confruntă în 
Lacul Tei. Pe lângă ascultarea și listarea problemelor, au fost 
invitați la acțiune pentru a le rezolva pe cele care îi afectau 
cel mai tare. Problemele semnalate de oameni au fost extrem 
de multe: deficitul locurilor de parcare în urma interdicției 
parcării pe bulevardul Lacul Tei, câinii maidanezi din Parcul 
Circului, locurile de joacă neamenajate corespunzător, 
deficitul locurilor de agrement și sport în cartier, mizeria și 
nesiguranța, drumurile proaste, iluminatul stradal, etc.
 Din cei peste 120 de cetățeni intervievați, câțiva (9 
mai precis) au înțeles că a spune problemelor pe nume nu 
aduce după sine rezolvarea lor și au dat curs apelului CeRe de 
a se implica activ pentru soluționarea acestora. Astfel, pe 10 
martie 2010, cei care au spus “da”, s-au întâlnit pentru prima 
oară într-o sală de clasă din incinta Colegiului Tehnic Traian și 
au hotarât, cu sprijinul organizatorului comunitar, care sunt 
urmatorii pași de realizat. 
 Pentru a conferi legitimitate Grupului proaspăt 
format, dar și pentru a prioritiza problemele rezultate în 
urma interviurilor, membrii Grupului au organizat o adunare 

ÎNCEPUTURILE GRUPULUI DE
INIȚIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI 
2009 - 2010
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publică cu locuitorii cartierului. Organizatorul comunitar a 
fost mereu alături de ei în fiecare moment pentru a-i ajuta 
să planifice, să creeze o agendă a întâlnirii, să își pregătească 
discursul și prezentările, să își împartă rolurile.
 Pe 17 aprilie 2010, peste 50 de persoane din zonă 
au răspuns chemării Grupului de Inițiativă și s-au adunat în 
sala de festivități a Colegiului Traian pentru a “se face auziți” 
și pentru a alege care dintre problemele semnalate sunt 
stringente pentru cartier. După prezentări şi discuţii, în urma 
votului final, au fost identificate 4 probleme majore în jurul 
cărora s-au coagulat grupuri de lucru: parcarea, siguranța 
cetățeanului, reabilitarea blocurilor, curățenia.
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2010
 Reabilitarea Aleii Judeţului, prin realizarea unei zone 
pietonale, rezolvând astfel problema siguranţei pietonilor.
 Obţinerea permisiunii de a parca pe bulevardul 
Lacul Tei între orele 19:30 şi 07:30, după o petiţie cu 1300 de 
semnături.

2011
 Audienţe la Primăria Municipiului Bucureşti, urmate 
de un protest în urma căruia s-au înlăturat gardurile care 
îngrădeau 11.000 mp din Parcul Circului, daţi în folosință 
Circului de Stat prin H.C.G.M.B. 155/2011.

2012 - 2013
 Campania pentru reabilitarea Parcului Circului.
 Se obţine repararea instalaţiei de irigare 
(nefuncțională de 7 ani), repararea parţială a scărilor, 
montarea de coşuri de gunoi.
 Protest în Parcul Circului pentru salvarea lacului cu 
lotuşi indieni. Nivelul scăzut al apei lacului punea în pericol 
flora şi fauna.

2014
 Expoziţia de fotografie „Istorie și tradiție în Lacul 
Tei” (proiect realizat în urma concursului „Fondul Mega Image 
pentru comunitate”).
 Premiul I la Gala Societăţii Civile – secţiunea 
Voluntariat – obţinut cu proiectul „Locuitorii cartierului Lacul 
Tei luptă pentru Parcul Circului”.
 Cafenea Publică pentru identificarea problemelor 
cetățenilor din cartier şi aducerea lor la cunoștința autorităților.
 Se obține comandarea de către A.L.P.A.B. a unui 
studiu hidrogeotehnic pentru determinarea cauzelor care au 
dus la scăderea nivelului lacului din Parcul Circului, realizat cu 
ajutorul Facultăţii de Hidrotehnică.
 Demararea unei campanii pentru strângere de 
semnături privind îmbunătățirea circulaţiei RATB în cartierul 
Lacul Tei.

2015
 Premiu la Gala Premiilor Participării Publice - Eroii 

ISTORIC REALIZĂRI GRUPUL DE
INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI
2010 - 2017
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CeRe.
 Lansarea ziarului de cartier „Foaia de Tei”.
 Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei participă alături 
de alte 13 grupuri de inițiativă din București la înființarea 
Rețelei Civice București. 
 Cafenea Publică pentru identificarea problemelor 
cetățenilor din cartier şi aducerea lor la cunoștința autorităților.
 Împreună cu studioBASAR se realizează pavilionul 
din Parcul Circului.
 Parcul reîntregit! După o luptă de 4 ani, care a inclus 
4 audienţe la Primăria Municipiului București, 5 petiții și mai 
multe proteste, Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei obține 
revocarea H.C.G.M.B. 155/2011. 11.000 mp de spațiu verde 
se reîntorc la Parcul Circului.
   
2016 
 În octombrie, alături de studioBASAR, Grupul de 
Inițiativă Civică Lacul Tei inaugurează Centrul Comunitar Tei.
 În octombrie-noiembrie Grupul desfășoară proiectul 
“Poveștile Teiului”(continuare a proiectului “Istorie și tradiție 
în Lacul Tei”) care își propune să facă cunoscute istoriile unor 
locuri și clădiri din cartier. 
 Organizare “Atelierul de fapte bune” în cadrul ONG 
Fest.
 Participare la a 3-a ediție a Târgului de Inițiative 
Cetățenești.
 Întâlnire cu managerul clădirii EuroTower pentru a 
discuta cauzele care duc la secarea lacului din Parcul Circului.

2017 
 Premiul special “Dan Manoleli” pentru contribuții 
aduse la dezvoltarea societății civile la Gala Societăţii Civile.
 Premiul II la secțiunea Comportament civic și 
Participare Publică cu campania “11050 mp2 de civism fără 
garduri” la Gala Societăţii Civile.
 Desfășurarea campaniei de reciclare în cartierul Tei 
- montarea containerului Recicleta la Şcoala nr. 31.
 În august Grupul convinge primăria de sector să 
mute Ansamblul Monumental “Prințul Rainer al III-lea de 
Monaco” de pe peluza principală din Parcul Circului.
 În primăvară Grupul convinge autoritățile să 
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monteze coșuri noi de gunoi pe unele străzi din cartier.
 Toaletarea și curățarea lacului din Parcul Circului de 
către ALPAB.
 Pe parcursul întregului an, Grupul în parteneriat cu 
organizații și cetățeni au desfăşurat la Centrul Comunitar Tei 
o serie de activități civic-comunitare și cultural-educaționale.

 În toți acești ani, Grupul de Inițiativă Civică Lacul 
Tei a mai avut: audienţe la administrațiile locale, planificări 
strategice, acțiuni comune desfășurate în cadrul Rețelei Civice 
București, întâlnire de lucru la Facultatea de Hidrotehnică. 
Grupul a susținut permanent evenimente prietenoase în 
cartier: Ziua Copilului, Hai în Parc, Ziua Cartierului. Membrii 
Grupului de Inițiativă au sprijinit alte grupuri din București în 
cadrul campaniilor desfășurate de acestea.

Membri ai 
Grupului de 
Iniţiativă Civică 
Lacul Tei.
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Membri ai 
Grupului de 
Iniţiativă Civică 
Lacul Tei.

Membri ai 
Grupului de 
Iniţiativă Civică 
Lacul Tei.
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Două dintre grupurile de lucru formate în cadrul întâlnirilor 
de cartier organizate de membrii Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei – cel reunit în jurul problemei parcărilor și cel legat 
de siguranța cetățeanului – au trecut de la vorbe la fapte. Au 
urmat întâlniri pentru a documenta problemele semnalate, 
pentru a înțelege cauzele și pentru a găsi soluțiile, pentru a 
identifica persoanele responsabile din cadrul administrației, 
pe scurt, pentru a schița pașii unei campanii de advocacy.
 Sub umbrela generică de “siguranța cetățeanului”, 
s-au înghesuit mai multe probleme ale zonei. Cu toate 
acestea, pentru majoritatea celor din grup, problema mai 
dureroasă o constituia lipsa unui trotuar pe Aleea Județului.  
 Parte din Parcul Circului în trecut, Aleea Judeţului 
a fost gândită de la început ca zonă pietonală, fiind interzis 
accesul autovehiculelor cu excepția riveranilor. Din 2007 
însă, printr-o decizie a Direcției Transporturi, Drumuri și 
Sistematizarea Circulației a Primăriei Capitalei, s-a permis 
accesul auto pe aleea fără trotuar, de numai 200 de metri 
lungime și 3 metri lățime. Astfel, au început problemele, 
accidentele și zgomotul pentru cei peste 500 de locatari ai 
zonei, nevoiți să coboare din imobil direct în carosabil. 
 Grupul a început demersurile pentru rezolvarea 
problemei, iar după negocieri aprinse, oamenii au decis că 
revenirea la statutul de alee pietonală este cea mai bună 
soluție pentru locuitori. Cu toate acestea, înțelegând că 
șansele de reușită nu sunt foarte mari, au hotarât că varianta 
realizării unui trotuar este mai potrivită. În iulie 2010 a avut 
loc o întâlnire între delegația Grupului și un reprezentant al 
Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației 
din cadrul Primăriei Generale. Concluziile discuției nu au fost 
încurajatoare, șansele să se revină asupra deciziei din 2007 
fiind reduse. În ciuda acestui refuz, Grupul a fost hotărât 
să continue acțiunea și a cerut actul prin care aleea a fost 
transformată în drum cu acces auto și documentele care au 
stat la baza deciziei pentru a le putea analiza și combate. 
 În așteptarea răspunsului de la PMB, Grupul s-a 
decis să adreseze problema și la ADP Sector 2. În septembrie, 
câțiva membri ai Grupului merg în audiență la directorul 
instituției pentru a-i prezenta cazul: problema în sine, cele 
două soluții propuse de Grup, dar mai ales documentul prin 
care, cu 3 ani în urmă, ADP promitea că se va reabilita aleea și 

REABILITAREA
ALEII JUDEȚULUI
2010
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se va realiza un trotuar. 
 În urma acestei întâlniri, directorul ADP a promis 
Grupului că va discuta cazul cu reprezentanții Primăriei 
Capitalei. La câteva zile dupa audiență, Grupul a fost informat 
de către un reprezentant al ADP Sector 2 că Primăria refuză 
revenirea la statutul de alee pietonală. 
 La 10 zile după audiență, pe 30 septembrie 2010, au 
început însă lucrările de reabilitare și de execuție a trotuarului 
pe Aleea Județului, demarate de ADP. Pentru a se asigura că 
proiectul este în conformitate cu cererile lor, deci că nu va 
afecta spațiul verde din fața blocului sau locurile de parcare 
de reședință, Grupul cere încă o întâlnire cu reprezentanții 
ADP sector 2 pentru a li se explica proiectul tehnic și pentru a 
se asigura că acesta corespunde nevoilor lor. Proiectul a fost 
încheiat cu succes, iar acțiunile Grupului au demonstrat că 
atunci când ești persevent și ai alături oameni care își doresc 
aceleaşi lucruri ca și tine, poți să convingi autoritățile să își facă 
treaba.

Reabilitarea 
Aleii Judeţului: 
locuri de 
parcare de 
reşedinţă şi 
trotuar pentru 
pietoni.
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Spre sfârșitul anului 2010 locuitorii cartierului Lacul Tei au 
început să se ocupe din nou de problema legată de locurile 
de parcare. Membrii noului Grup de Iniţiativă au analizat 
problema, au cercetat legislaţia curentă şi au încercat să 
găsească posibile soluţii. A fost un proces lung şi obositor 
pentru grupul de iniţiativă care se confrunta cu o problemă 
fără soluţii evidente şi care afecta nu numai cartierul lor, 
ci întregul oraş. Unii dintre membri au părăsit Grupul de 
Iniţiativă când au înţeles complexitatea problemei. Cu toate 
acestea, asistaţi de organizatorul comunitar şi de un urbanist, 
Grupul a găsit cea mai bună soluţie pe termen scurt – a decis 
să solicite Administraţiei Străzilor să permită parcarea pe 
Bulevardul Lacul Tei între orele 19.30 şi 7.30 în timpul zilelor 
săptămânii şi 24 de ore pe zi în timpul week-end-urilor şi 
sărbătorilor legale. Soluţia nu implica costuri majore, putea fi 
pusă rapid în practică şi nu afecta traficul din timpul zilei.
 A fost scrisă o petiţie bine argumentată pe care 
membrii Grupului de Iniţiativă au prezentat-o asociaţiilor de 
proprietari de pe Bulevardul Lacul Tei, cărora le-au solicitat 
sprijinul în acest demers. Şase asociaţii de proprietari, 
reprezentând peste 1000 de persoane, au decis să susţină 
petiţia, care a fost depusă la Administraţia Străzilor a 
Primăriei Municipiului Bucureşti în iunie 2011. Reprezentanţii 
Administraţiei Străzilor au acceptat imediat propunerea 
şi au promis punerea acesteia în aplicare până la sfârşitul 
lunii august, spre mulţumirea Grupului de Iniţiativă care 
a promovat succesul în cartier. Dar timpul a trecut iar 
schimbarea promisă nu a venit. Inerţia administraţiei publice 
a avut consecinţe negative asupra energiei şi a încrederii 
oamenilor, aşa că organizatorul comunitar a trebuit să aducă 
problema din nou în atenţia locuitorilor şi să găsească noi 
oameni care să ajute Grupul de Iniţiativă să facă presiuni 
asupra factorilor de decizie.
 După două luni de telefoane, plângeri scrise şi o 
întâlnire faţă-în-faţă cu directorul Administraţiei Străzilor, 
într-o noapte din noiembrie 2011, mult aşteptatele panouri au 
apărut sub semnele care interziceau parcarea pe Bulevardul 
Lacul Tei, anunţând noile reguli de parcare.
 După 8 ani de zile problema locurilor de parcare 
este în continuare pe agenda cetățenilor din Grupul Lacul 
Tei și din comunitatea Tei, în schimb nu la fel de prezentă 

LOCURI DE PARCARE PE
BULEVARDUL LACUL TEI
2010 - 2011
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pe agenda autorităților locale. Ori de câte ori au prilejul, 
oamenii din Grup încearcă să aducă problema lipsei locurilor 
de parcare pe agenda publică – publicând articole în Foaia 
de Tei, în timpul consultărilor publice organizate în cartier, la 
audiențele cu reprezentanții primăriei de sector.

Parcarea auto 
permisă pe 
bulevardul 
Lacul Tei 
noaptea şi în 
weekend.
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Mii de oameni folosesc zilnic Parcul Circului - atât locuitori 
din cartierul Tei cât și oameni veniți din alte părți ale orașului. 
Arborii rari și lacul interior, cu lotuși roz, broaște ţestoase, rațe 
sălbatice și pești sunt o atracție unică în București.
 Membrii Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei 
au sesizat, alături de alți locuitori din cartier, cum în anul 
2012 problemele parcului s-au agravat: nu s-au făcut lucrări 
de amenajare, mobilierul fiind vechi și parțial distrus; 
lacul interior avea nivelul foarte scăzut iar în ciuda secetei, 
instalația de irigare nu era folosită; sistemul de iluminare era 
parțial defect; firma de pază nu își făcea datoria și permitea 
degradarea parcului. În schimb, parcul a fost toaletat radical, 
distrugându-se foarte mulţi arbuști ornamentali.
 Drept consecință, Grupul și-a propus să pună 
presiune pe autoritățile responsabile (Administrația Lacuri, 
Parcuri și Agrement București - ALPAB) pentru a rezolva 
problemele urgente: întreținerea spațiilor verzi și a lacului; 
repararea sistemului de irigații; menținerea nivelului lacului 
la o cotă optimă; reabilitarea mobilierului urban; reabilitarea 
scărilor din proximitatea lacului; repararea sistemului de 
iluminat; îmbunătățirea pazei; afișarea unui regulament al 
parcului.
 Pentru a determina ALPAB să ia măsurile necesare, 
membrii Grupului au desfășurat o serie de activități prin 
care au reușit să negocieze cu ALPAB reabilitarea parcului. 
Demersurile au fost dificile și greoaie și au presupus mult 
efort și implicare civică din partea comunității din cartierul Tei. 
După multe sesizări și petiții, audiențe la ALPAB și la Garda de 
Mediu, un protest (cu peste 80 de participanți), monitorizarea 
zilnică a activităților ALPAB din parc și multe întâlniri de 
responsabilizare a autorităților, Grupul de Inițiativă Civică 
Lacul Tei a reuşit să obţină din partea ALPAB o serie de măsuri 
cu impact pozitiv asupra parcului: plantarea de noi copaci, 
curățarea lacului, aducerea apei la nivelul optim și montarea 
a 3 aeratoare, montarea de noi coșuri de gunoi, reabilitarea 
parțială a scărilor, repararea instalaţiei de irigat, schimbarea 
firmei de pază.
 Toate activitățile Grupului au dus la o implicare 
mult mai mare a ALPAB în ceea ce privește întreținerea 
Parcului Circului. Oamenii beneficiază de un parc mai curat, 
cu spații verzi bine întreținute, mai sigur, mai bine echipat și 

LOCUITORII DIN LACUL TEI LUPTĂ 
PENTRU PARCUL CIRCULUI
2012 - 2014
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cu o infrastructură mai bună. Grupul și-a întărit poziția față 
de ALPAB, a învățat cum să obţină rezultate mai eficiente şi a 
devenit mai cunoscut în cartier.

Întâlnire cu 
reprezentanţii 
ALPAB.

Protest în 
Parcul Circului.
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Pe 27 iulie 2011 Consiliul General al Primăriei Municipiului 
București a aprobat prin HCGMB 155, trecerea unei suprafețe 
de 11050 mp din Parcul Circului în administrarea Circului 
Variete Globus, care a izolat imediat zona cu garduri metalice. 
HCGMB 155 a fost aprobată fără consultare publică și fără a 
respecta Legea 24/ 2007 privind reglementarea spațiilor verzi 
din intravilanul localităților.
 În urma aprobării HCGMB 155, cei 11050 m2 din 
parcul prețuit de locuitorii Bucureștiului pentru originalitatea 
sa peisagistică și frumusețea lacului, cât și intrarea din strada 
Dinu Vintilă au fost închise accesului public. Mai bine de 3 luni 
locuitorii cartierului au privit neputincioși prin gard la zona 
îngrădită, care se deteriora continuu și din cauza animalelor 
lăsate libere pe spațiile verzi. 
 În tot acest timp s-a dezvoltat un sentiment de 
revoltă, oamenii realizând că nu pot sta neputincioși în fața 
acestor abuzuri şi începând să caute soluții. Demersurile 
pentru rezolvarea problemei au fost inițiate de Grupul 
de Inițiativă Civică Lacul Tei, și au constat în trimiterea 
de sesizări la Direcția de Mediu din Primăria Municipiului 
București, Poliția Locală Sector 2, petiții - dintre care una cu 
1268 de semnături, cereri de revocare și audiențe la Primarul 
General. Nemultumiți de lipsa de reacție a autorităților, 
membrii Grupului au organizat un protest în fața parcului, 
care a avut ca efect înlăturarea imediată a gardurilor. Cu toate 
aceste hotărârea HCGMB 155 a rămas în vigoare, cetățenii 
neavând nicio garanție că în acel spațiu nu se vor desfășura 
lucrări viitoare! 
 În urma consultărilor organizate de către Grup 
și CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică la 
Cafeneaua Publică și la evenimentul „Hai în parc!”, la cererea 
cetățenilor, Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei a continuat 
cu multiple acțiuni pentru a obține revocarea HCGMB 155 și 
revenirea terenului în administrarea ALPAB. Au fost trimise 
petiții către PMB și cereri de audiență.
 Toate aceste demersuri au avut ca finalitate 
audiența din septembrie 2015, unde membrii Grupului 
au fost asigurați că HCGMB 155 va fi revocată. La şedința 
Consiliului General din 30 septembrie 2015 a fost revocată 
HCGMB 155, Parcul Circului fiind reîntregit după aproape 4 
ani de eforturi continue depuse de către membrii Grupului și 

11050 M2 DE CIVISM
FĂRĂ GARDURI
2011 - 2015
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membrii comunității din cartierul Tei.
 Demersul Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei ca 
proces de advocacy și-a atins obiectivul: reîntregirea parcului 
după 4 ani. În toată această perioadă Grupul s-a consolidat 
și a evoluat, unii membri participând la training-uri specifice. 
Numărul membrilor Grupului a crescut, persoane de vârste 
diferite oferindu-se să participe activ la acțiunile Grupului. 
Locuitorii cartierului Tei au devenit mai implicați și receptivi, 
înţelegând că doar nerenunţând la o cerere legitimă și 
perseverând pot determina autoritățile să răspundă pozitiv la 
cererile lor.
 Acțiunea pentru reîntregirea Parcului Circului a 
implicat de-a lungul celor 4 ani mai multe echipe de lucru. 
În primele inițiative au fost implicate 5-6 persoane, pentru ca 
apoi problematica să fie preluată de altă echipă care, într-o 
strânsă colaborare, a continuat demersurile până la atingerea 
obiectivului.
 Această victorie a coagulat Grupul și l-a făcut mai 
vizibil în comunitate. Pentru a putea informa comunitatea 
cu privire la problemele din cartier și acțiunile desfășurate, 
Grupul a redactat și a publicat ziarul Foaia de Tei. În 3 dintre 
cele 6 numere au fost publicate informații despre HCGMB 
155 (tiraj 1800 exemplare).

Protestul 
cetăţenilor din 
cartierul Tei şi 
gardul metalic 
ce separa 
o zonă de 
11.050 mp din 
Parcul Circului.
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Decembrie 2011 - petiție cu 60 de semnături pentru revocarea 
HCGMB 155
31.03.2012 - întâlnire și discuții în Parcul Circului
10.05.2012 - petiție cu 1300 de semnături pentru îndepărtarea 
gardului de împrejmuire instalat ilegal
19.05.2012 - protest pentru înlăturarea gardului metalic ce 
înconjura cei 11050 de mp și igienizarea zonei
21.06.2012 - audiență cu Oana Grigore, director în cadrul 
Direcției de Mediu din cadrul PMB
31.07.2012 - scrisoare către Direcția de Mediu din cadrul PMB
25.06.2012 - cerere pentru revocarea HCGMB 155
14.09.2012 - audiență la Primarul Sorin Oprescu
25.02.2013 - participarea grupului și interpelarea susținută de 
Emil Stănescu în cadrul şedinței CGMB, solicitând revocarea 
HCGMB 155
19.06.2014 - organizarea unei Cafenele Publice unde HCGMB 
155 reapare în discuție
20.10.2014 - petiție depusă de grup pentru revocarea HCGMB 
155
09.05.2015 - la evenimentul „Hai în parc!”, cetățenii au cerut 
reîntregirea parcului
21.05.2015 - sesizare către Direcția Generală de Poliție Locală 
și Control a Municipiului București privind abaterile de la 
normele de salubrizare și protecție a spațiilor verzi
18.06.2015 - petiție pentru revocarea HCGMB 155
30.08.2015 - şedința Consiliu General. Proiectul de revocare a 
HCGMB 155 nu trece din lipsa de cvorum
09.09.2015- audiență cu viceprimarul Pieptea. Viceprimarul 
asigură Grupul că HCGMB 155 va fi revocată
30.09.2015 - revocare HCGMB 155. Victoria Cernescu, 
membră a Grupului, ține o interpelare în fața consilierilor 
generali.

Istoric campanie
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Protest în 
Parcul Circului.

Protest în 
Parcul Circului.
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De-a lungul timpului energia Grupului a fost orientată atât 
spre rezolvarea problemelor din cartier cât şi spre crearea 
de oportunităţi pentru ca oamenii să își cunoască istoria 
cartierului. Membrii Grupului au avut o aplecare spre istoria 
cartierului și mereu au fost interesați să găsească modalități 
prin care să promoveze istoriile unor locuri și clădiri din 
cartierul Tei prin intermediul fotografiei și a poveștilor spuse 
de către oamenii care locuiesc aici.
 Primele demersuri în această direcție au fost 
realizate de Grup în anul 2014, când au aplicat la grantul 
“Fondul Mega Image pentru comunitate” și au reușit să 
obțină o finanțare care le-a permis să dezvolte un proiect prin 
care să reînvie trecutul cartierului Tei sub forma unei expoziții 
de fotografie și documente vechi, expoziție la care și-au adus 
contribuția și oamenii din cartier. Expoziția de fotografie a fost 
afișată în cadrul unui eveniment găzduit de Școala nr. 31, unde 
au participat locuitori ai cartierului Lacul Tei, părinți și elevi 
din zonă, bucureșteni interesați de istoria orașului. În cadrul 
evenimentului s-au împărtășit amintiri și povești despre 
trecutul cartierului, despre prezentul și viitorul acestuia. În 
afară de vernisaj, expoziţia a fost itinerată în cadrul mai multor 
evenimente desfășurate în spațiile publice din cartier: de Ziua 
Copilului în Parcul Circului, în cadrul Acumulatorului Urban 
Mobil (AcUM) în zona Teiul Doamnei - eveniment coordonat 
de arhitecții de la studioBASAR în cadrul proiectului „Spaţii 
Urbane în Acţiune”. Expoziția a funcționat ca un magnet 
în atragerea cetățenilor. Oamenii s-au arătat interesați de 
expoziție şi, mai mult decât atât, au vrut să contribuie și ei cu 
fotografii pentru completarea expoziției. 
 Pentru că proiectul a avut succes, a fost vizibil şi a 
suscitat interesul locuitorilor cartierului față de istoria locului, 
membrii Grupului Lacul Tei și-au propus în 2016 să inițieze 
proiectul -“Poveștile Teiului” ca o continuare a proiectului 
“Istorie și tradiție în Lacul Tei”. În cadrul proiectului au fost 
documentate povești despre locurile cu încărcătură istorică 
din cartier (Palatul Ghica, Biserica Doamna Ghica, Școala 31, 
Atelierele RATB, Spitalul Colentina, casa Țuculescu, Ateneul 
Tei, Parcul Tei, Moara lui Assan) și prezentate locuitorilor 
din cartier. Proiectul a presupus foarte multă implicare din 
partea membrilor Grupului dar și a locuitorilor din cartier. 
Au fost colectate povești și testimoniale, au fost fotografiate 

POVEŞTILE TEIULUI

2016 - 2017
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obiectivele de interes pentru cartier, au fost înregistrate 
video mărturii deosebite despre Parcul Circului. În cadrul 
proiectului, la Centrul Comunitar Tei a fost lansată harta 
emoțională a cartierului, unde participanții la eveniment 
au avut posibilitatea să își spună povestea personală, să 
marcheze locuri cu o semnificație aparte, să povestească 
întâmplări din copilărie. Poveștile culese de la participanții în 
cadrul proiectului au fost legate într-o carte “Poveștile Teiului”, 
iar cele mai bune povești culese au fost publicate în revista 
cartierului “Foaia de Tei”.
 La Școala de Arte nr. 28 din cartier, tot în cadrul 
proiectului, a fost prezentată expoziția de fotografii “Oameni și 
locuri din cartierul Tei” și filmul documentar cu același nume. 
Întâlnirea a fost un bun prilej pentru a discuta cu oamenii 
despre acțiunile Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei și 
despre diversele probleme cu care se confruntă comunitatea 
(mijloacele de transport în comun, situția lacului cu nuferi 
care seacă, mizeria din cartier).
 Toate aceste activități au avut ca scop creșterea 
atașamentului locuitorilor față de cartier şi facilitarea 
interacțiunilor între locuitori. Cunoscând poveștile cartierului 
oamenii se vor simţi mai legaţi de cartier şi se vor implica mai 
mult în viaţa acestuia. Vor începe să-l respecte, să-l aprecieze 
şi vor dori să-l protejeze. 
 Fiind bine primit, proiectul a fost replicat și la Școala 
nr. 31 în cadrul „Săptămânii Altfel”, unde membrii Grupului au 
mers și le-au povestit copiilor despre minunățiile din cartierul 
Tei.
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“Poveştile 
Teiului” la 
Şcoala de 
Muzică şi Arte 
Plastice nr. 4, 
19 noiembrie 
2016.

“Poveştile 
Teiului” la 
Şcoala de 
Muzică şi Arte 
Plastice nr. 4, 
19 noiembrie 
2016.
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“Poveştile 
Teiului” la 
Şcoala de 
Muzică şi Arte 
Plastice nr. 4, 
19 noiembrie 
2016.

“Poveştile 
Teiului” 
la Şcoala 
Gimnazială 
nr. 31, 13 mai 
2017.
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Alături de problemele legate de starea și utilizarea spațiilor 
publice (parcări, spații verzi, curăţenie, străzile laterale), de 
siguranța cetățeanului şi de transportul în comun, colectarea 
selectivă a reprezentat mereu un subiect de interes atât 
pentru membrii din cadrul Grupului de Iniţiativă Civică Lacul 
Tei cât și pentru vecinii din cartier. 
 Discuțiile despre nevoia de a recicla, de a mobiliza 
comunitatea locală în acțiuni de reciclare şi de a implica tinerii 
în activități de ecologizare și promovare a soluțiilor durabile 
au apărut constant în consultările publice organizate, la 
Cafenele Publice din cartier, pe agenda întâlnirilor avute cu 
primăria de sector, în cadrul întâlnirilor de lucru săptămânale. 
Deși nu e tipul de problemă cu efecte vizibile și imediate, o 
parte din cetățeni a început să fie ma sensibilă la tematici ce 
țin de protecția mediului, schimbări climatice și la felul în care 
comunitatea reușeşte să gestioneze resursele pe care le are la 
dispoziție. 
 De la discuții până la a acționa efectiv nu a mai fost 
nevoie decât de un pas. Câțiva membri din cadrul Grupului 
au contactat Asociația ViitorPlus pentru a începe împreună 
o acțiune de promovare și implementare a programului 
Recicleta în cartier. Recicleta este o întreprindere socială 
care oferă servicii de colectare de hârtie, carton și doze de 
aluminiu pentru reciclare. Membrii Grupului au mers la 
asociațiile de proprietari și au promovat ideea instalării 
unor cutii speciale pentru colectarea hârtiei în fiecare scară 
a blocului. Deși la început o parte din oameni nu a înțeles 
rostul acestor cutii, ușor, ușor au început să umple cutiile cu 
pliante, broșuri, reviste și alte produse din hârtie. Când cutia 
se umple, un reprezentant Recicleta este chemat pentru a 
goli cutiile. Având succes și fiind încurajați de disponibilitatea 
președinților de asociații, Grupul a început o campanie de 
promovare a Recicletei în ziarul de cartier al grupului Foaia de 
Tei. 
 Eforturile Grupului în vederea reciclării nu s-au 
oprit aici. Reprezentanții Grupului împreună cu reprezentanții 
Asociației ViitorPlus au reușit să convingă conducerea Școlii 
Gimnaziale nr. 31 din cartier să implementeze proiectul 
Recicleta. Au fost montate cutii pentru reciclare în fiecare clasă 
și un container mare în curtea școlii. Containerul reprezintă 
un punct intermediar de colectare pentru cargo-bicicliști care 

RECICLARE ÎN CARTIERUL TEI

2017
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colectează hârtia din scările de bloc din zonă.
 Interesul Grupului pentru reciclare s-a manifestat 
în continuare prin colaborarea avută cu Asociația D’Avent, 
cu care a organizat în primă fază la Centrul Comunitar Tei un 
atelier de reciclare creativă pentru locuitorii cartierului. Au 
fost prezentate câteva teme simple de ateliere de reciclare 
creativă iar în partea a doua a fost prezentată o curiculla 
pilot ce poate fi implementată în şcolile din cartier dar și 
la Centru, precum și ghiduri utile dezvoltate local: Ghidul 
Grădinarului de Balcon şi Ghidul de Design Responsabil. În 
paralel au fost purtate discuții cu reprezentanții Şcolii nr. 31 
pentru a desfășura ateliere de reciclare cu elevii din ciclul 
primar. Câteva zile mai târziu, voluntari din cadrul Grupului de 
Inițiativă Civică Lacul Tei împreună cu membri ai Asociației 
D’Avent au reciclat creativ cu elevii de la Şcoala nr. 31: au făcut 
semne de carte tip emoticon, Pikachu, dar și alte personaje 
imaginate de copii. De asemenea copiii au aflat de ce este 
importantă folosirea rațională a hârtiei și cum pot da viață 
materialelor folosite prin reciclare. 
 Grupul speră ca în viitor să convingă autoritățile 
locale să aibă o contribuție mai mare în implementarea 
politicilor de reciclare la nivelul sectorului 2, inclusiv să încerce 
implementarea unui proiect pilot de reciclare la nivel de 
administrații de bloc.

Containerul 
Recicleta în 
curtea Şcolii 
nr. 31.
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Cartierul Tei poate fi numit un cartier al contrastelor. Pe de o 
parte sunt străzi şi bulevarde curate şi pe de altă parte există 
străzi pe care nu sunt suficiente coşuri de gunoi sau sunt 
gunoaie abandonate chiar pe spaţiul verde. 
 În urma unei consultări publice iniţiate de Grupul 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei în perioada aprilie-mai 2017, cea 
mai des întâlnită problemă a cetăţenilor a fost cea a curăţeniei 
în cartier şi a lipsei coşurilor de gunoi. Mai departe, Grupul a 
cerut ajutorul cetăţenilor, iar răspunsurile lor nu au întârziat 
să apară. Locuitorii cartierului au trimis imagini cu coşuri 
dezafectate şi chiar au luat la pas cartierul, numărând coşurile 
de gunoi de pe strada lor. Mesajele şi situaţiile punctuale 
au fost centralizate într-un document care a fost prezentat 
Primăriei Sectorului 2, în cadrul audienţei din 11 mai 2017, 
la care a participat Primarul S2 împreună cu reprezentanţi ai 
Primăriei, precum şi membrii Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei. 
 Eforturile cetăţenilor precum şi mobilizarea lor 
exemplară au avut impact – la mijlocul lunii iulie Primăria 
Sectorului 2 a început montarea coşurilor de gunoi, exact 
pe străzile care au fost prezentate în raport, acolo unde era 
nevoie de ele: Oteşani, Ghica Tei, Inginerilor Tei, Alexandru cel 
Bun, Berechet şi Maşina de Pâine.

Aprilie - mai 2017

COȘURI NOI DE GUNOI ÎN
CARTIERUL TEI
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Gunoi înainte 
de campania 
Grupului.

Coşuri 
de gunoi 
amplasate 
în locurile 
indicate de 
cetăţenii din 
cartier.
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În vara lui 2017 Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei a 
desfășurat o campanie spontană și rapidă, încheiată cu un mare 
succes. Primăria Municipiului București prin Administraţia 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic a decis amplasarea 
ansamblului statuar al Prințului Rainer de Monaco pe peluza 
principală din Parcul Circului, fără a consulta cetățenii, fără a 
avea panou de șantier şi fără toate avizele luate. Altfel spus, 
construcția urma să fie amplasată ilegal pe spațiul verde.
 Prima confruntare a fost cea cu firma de construcţii 
care a înconjurat o parcelă de peste 300 mp din spațiul verde. 
Membrii Grupului s-au mobilizat imediat, organizând o serie 
de activități având ca scop oprirea lucrărilor de betonare a 
spațiului verde: s-a organizat un protest rapid, au fost făcute 
sesizări la Poliție, la Inspectoratul de Stat în Construcții, la 
Garda de Mediu. Au fost date telefoane la Primăria Sectorului 
2, problema fiind adusă în atenția arhitectului şef și a 
consilierilor.
 În ziua respectivă, lucrările au fost suspendate iar 
membrii Grupului au fost chemaţi într-o audiență la Primăria 
Sectorului 2, două zile mai târziu. Lumea care trecea pe 
lângă amplasament și nu înțelegea despre ce este vorba a 
fost invitată pe seară la o şedință de lucru/ protest pentru 
a se discuta despre ce poate fi făcut pentru a fi împiedicată 
amplasarea ansamblului statuar pe spațiul verde. Membrii 
Grupului au trimis un apel de mobilizare către baza de 
contacte (400 de persoane), au pus un anunț pe Facebook 
pentru a anunța lumea despre problema construirii ilegale a 
unei statui pe spațiul verde și, nu în ultimul rând, au chemat 
presa pentru a relata publicului larg despre situația din Parcul 
Circului. Întâlnirea cu vecinii s-a transformat într-un protest la 
care au participat aproximativ 200 de oameni, care au lăsat o 
serie de mesaje pe gardul construcţiei („Vrem spații verzi, nu 
betoane!„). În paralel cu acțiunile la firul ierbii, a fost iniţiată o 
petiţie online semnată de peste 330 de oameni care au spus 
că nu vor amplasarea statuii pe spațiul verde. 
 În zilele urmatoare membrii Grupului s-au pregătit 
pentru întâlnirea cu autorităţile de la sectorul 2, având un 
obiectiv foarte clar – stoparea betonării spațiului verde dar 
și dorind să demonstreze autorităților ilegalitatea acestui 
demers. În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte de ordin 
tehnic de urbanism, protejarea monumentelor istorice și a 

August - septembrie 2017

ANSAMBLUL MONUMENTAL 
PRINŢUL RAINIER DE MONACO
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spațiului verde, dar și aspecte ce țin de lipsa transparenței, 
implicării cetățenilor și a consultărilor publice. La audiența 
cu Primarul Sectorului 2, cu arhitecta şef și cu reprezentantul 
Administrației Monumentelor și Patrimoniul Turistic au fost 
prezenți aproximativ 17 cetățeni. Întâlnirea a fost transmisă 
live și a fost urmărită de aproximativ 27 000 de oameni. 
Cetățenii au spus clar și răspicat că nu vor construcția pe 
spațiul verde și că autoritățile sunt nevoite să găsească un alt 
spațiu – care să respecte legea și de asemenea doleanțele 
cetățenilor.
 După o şedință intensă care a durat aproximativ 
2 ore, primarul, împreună cu cetățenii, a concluzionat că a 
doua zi, atât membri din Grup cât și reprezentanți ai celor 2 
instituții se vor întâlni pe teren și vor încerca găsirea unui alt 
amplasament pentru ansamblul statuar.
 A doua zi peste 20 de cetățeni au fost prezenți la 
aceste întâlniri cu autoritățile, unde au încercat să identifice 
potențiale noi locuri de amplasare a statuii, care să respecte 
legislația în vigoare. După identificarea unei noi propuneri 
pentru amplasarea ansamblului statuar, reprezentanții 
Primăriei Sectorului 2 împreună cu cei de la Administrația 
Monumentelor au mers să ceară aprobare de la Primaria 
Generală. 
 Victorie! Statuia nu a fost amplasată pe spațiul 
verde. Prin noul amplasament  - pe Aleea Circului, pe locul 
unei parcări auto - au fost adăugați peste 300 de mp noi 
Parcului Circului. 
 Ca urmare a acestor acțiuni desfășurate în 
comunitate, Grupul și-a construit o imagine puternică 
în rândul autorităților locale, confirmată chiar de către 
autorități, care urmăresc constant tot ce se publică pe pagina 
de Facebook a Grupului.
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INSTALARE GARDURI

ALERTĂ!!! DIN NOU AVEM PARTE DE 
GARDURI ÎN PARCUL CIRCULUI!
Pare-se că vor să plaseze pe peluza 
mare statuia lui Rainier de Monaco, cea 
proiectată pentru rondul din Aleea Circului. 
Ce propuneți să facem?

Luni 21 august 2017 Marţi 22 august 2017

ANUNŢ PROTEST

Dragi vecini,
Diseară, de la ora 19.00, ne întâlnim lângă 
şantierul din inima Parcului Circului, să 
discutăm ce putem face pentru a opri 
construcția ansamblului statuar.
Va așteptăm în număr cât mai mare! Vă 
rugăm să anuntați şi vecinii!
Lucrările au început deja, deși nu există 
panou de informare în legătură cu aceste 
lucrări pe care le bănuim ilegale!
#share
UPDATE: Sunt șanse ca lucrările să fie 
sistate, de aceea e important să fim în 
număr cât mai mare la discuții.

Extrase din pagina de Facebook
a Grupului Lacul Tei.



57

PETIŢIE ONLINE

Ansamblu statui pe peluza din Parcul 
Circului
Solicităm Primăriei Municipiului Bucureşti 
şi organelor abilitate care au desemnat 
ca amplasament pentru Ansamblului 
Monumental “Prinţul Rainier III de 
Monaco” peluza mare care coboară spre 
lac, să oprească distrugerea şi să elibereze 
spaţiul verde din parc! Până azi aici se 
jucau copii, veneau persoane cu câini 
la plimbare. Vă rugăm să ne precizaţi 
raţionamentul alegerii unui astfel de 
amplasament.
“Conform AMPT, ansamblul monumental 
este compus din statuia prinţului Rainier 
al III-lea de Monaco, realizată din bronz şi 
amplasată pe un soclu placat cu granit, şi 
şapte elemente figurative reprezentative 
pentru circ (clovn, jongler, contorsionist, 
dresor, elefant odihnindu-se, gimnast cu 
cercul şi acrobaţi), realizate în mărime 
naturală din bronz. Din acelaşi ansamblu 
face parte şi o arenă-soclu, un element 
decorativ circular cu diametrul de 14 metri, 
pe care se vor fixa cele şapte elemente 
figurative. “
Având în vedere cele arătate mai sus, 
poate era mai potrivit ca amplasament 
scuarul din faţa intrării principale a Circului 
de Stat, nu peluza laterală.

Marţi 22 august 2017

SESIZĂRI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 2, BUCUREŞTI

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU,
COMISARIATUL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

INSPECTORATUL REGIONAL ÎN
CONSTRUCŢII BUCUREŞTI-ILFOV

Marţi 22 august 2017
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Miercuri 23 august 2017

PROTEST

Peste 200 de cetățeni au spus aseară, în 
cadrul unei întâlniri spontane la șantierul 
de pe peluza principală, un NU hotărât 
ansamblului de statui care ar urma să 
fie amplasat pe spațiul verde din Parcul 
Circului!
“Nu vrem statui pe spaţiul verde, vrem un 
parc în care să nu mai mişune şobolanii.”

Reprezentanții Grupului de Inițiativă 
Civică Lacul Tei, urmează să meargă joi 24 
august în audiență la Primaria Sectorului 
2 pentru a discuta aceast abuz din partea 
autorităților (fără consultare publică, pe 
spațiul verde, lângă un monument de 
clasa A, etc).

De asemenea îi vom contacta și pe cei 
de la Consulatul Onorific al României în 
Principatul Monaco să ne spună punctul 
lor de vedere privind acest amplasament 
ilegal.

Extrase din pagina de Facebook
a Grupului Lacul Tei.
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APARIŢII ÎN MASS-MEDIA
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AUDIENŢĂ
PRIMĂRIA SECTOR 2

Dragi vecini,

Astăzi am fost în audiență la Primăria 
Sectorului 2, unde am discutat problema 
amplasării statuii Prințului de Monaco.

2 lucruri de precizat:

- am transmis clar că cetățenii din cartierul 
Tei NU doresc betonarea spațiilor verzi din 
Parcul Circului

- mâine, 25 august, la ora 10, ne întâlnim 
cu arhitecta-șefă a Sectorului 2 și cu 
reprezentantul PMB (Administrația 
Monumente și Patrimoniu Turistic) în 
parcarea-alveolă de la capătul Aleii 
Circului - chiar la intrarea în parc, 
lângă Circ (potențial spațiu pentru 
amplasament). Discutăm posibilitatea 
unui nou amplasament.

# vă așteptăm #share # este important să 
fim cât mai mulți!

VIZITĂ PE TEREN

Astăzi, în urma întâlnirii cu arhitecta-
șefă a Sectorului 2 și reprezentantul 
Administrației Monumentelor (PMB), 
Primăria Sectorului 2 a identificat un 
nou amplasament pentru statui, care nu 
este pe spațiul verde din Parcul Circului. 
Acesta se află pe Aleea Circului (aproape 
de amplasamentul din proiectul inițial), pe 
un spațiu asfaltat, în zona parcării-alveolă.
Pașii următori:
Arhitecta-șefă va merge la Primăria 
Generală pentru a propune noua așezare. 
Există 2 scenarii:
1. Scenariul răspunsului pozitiv - 
autoritățile (PMB) sunt de acord cu noul 
amplasament.
În această situație, vom iniția o petiție/
consultare online prin care vom cere 
acordul cetățenilor din cartier.
2. Scenariul răspunsului negativ - 
autoritățile (PMB) nu sunt de acord cu noul 
amplasament și vor în continuare plasarea 
statuii pe spațiul verde din Parcul Circului.
Ce facem noi în situația răspunsului 
negativ? Continuăm seria de acțiuni: petiția 
prin care se solicită oprirea distrugerii și 
limitării spațiului verde; proteste; scrisoare 
către consulatul Principatului Monaco de 
la București; adrese către PMB, Primăria 
Sector 2, Garda de Mediu, A.L.P.A.B, 
Inspectoratul de Stat în Construcții, 
Ministerului Culturii; cereri de informare 
privind avizele amplasamentului din parc.

Joi 24 august 2017 Vineri 25 august 2017

Extrase din pagina de Facebook
a Grupului Lacul Tei.
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MUTARE AMPLASAMENT

Victorie! Felicitări comunității Tei!

Am primit și răspunsul oficial - șantierul 
amplasamentului statuar Rainier de 
Monaco va fi mutat de pe spațiul verde din 
Parcul Circului pe Aleea Circului.

Nu a fost ușor! Am protestat, am trimis 
sesizări către diverse instituții, am trimis 
cereri de acces la informații de interes 
public, am mers în audiență la PS2, am 
convins autoritățile să vină pe teren și să 
propună un nou amplasament, care să nu 
betoneze spațiul verde.

A fost un efort colectiv! Am reușit să 
stopăm betonarea Parcului Circului! 
Mulțumim!

E important să rămânem vigilenți și să 
ne implicăm și în rezolvarea celorlalte 
probleme din cartier (mijloace de transport 
în comun, lipsa curățeniei, lipsa locurilor 
de parcare etc.).

P.S.: Recomandăm Primăriei Sectorului 
2 să rezolve și problema locurilor de 
parcare din zona noului amplasament. 
Există îndeajuns de mult spațiu unde pot fi 
amenajate locuri de parcare.

Luni 28 august 2017

ŞANTIER

Alertă!
Au început lucrările la statuia Prințului de 
Monaco din Aleea Circului.
Care e problema? Nu există pe șantier 
panou de construcție cu numărul 
autorizației. Putem spune că în acest 
moment lucrările sunt ILEGALE.
Dar ce contează? Important este ca 
prințesa de Monaco să inaugureze alături 
de autoritățile din București vestita 
statuie, chiar dacă statuia va fi amplasată 
ilegal. Poate ar fi bine să cerem un punct 
de vedere autorităților din Monaco. La ei 
așa se procedează?

Se pare că autoritățile nu au înțeles nimic 
din felul în care ar trebui să amplaseze un 
monument (cu consultarea cetațenilor, 
cu toate avizele, cu afişarea panoului de 
construcție etc).

Vă încurajăm să trimiteți sesizări către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii și 
Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nu vrem betonarea spațiilor verzi! Era de 
la sine înțeles că vrem și respectarea legii.

Întrebare: ce se întamplă cu piatra cubică 
de pe Aleea Circului care este încărcată 
la pachet cu molozul rezultat în urma 
săpăturilor?

Luni 11 septembrie 2017

Extrase din pagina de Facebook
a Grupului Lacul Tei.
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Ideea de a avea un ziar a pornit de la dorința Grupului de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei de a edita o foaie informativă de 
cartier, care să conțină date despre activitatea Grupului, 
despre membrii grupului și ai comunității, despre istoricul 
cartierului și mai ales despre subiectele relevante pentru 
cauzele pe care aceştia le susțin. După multe pregătiri, după 
formarea unei echipe de redacție și după documentarea 
cu atenție a subiectelor, au reușit să scoată primul număr 
al ziarului „Foaia de Teiˮ. Ziarul a fost lansat pe 9 mai 2015, 
în cadrul evenimentului „Hai în parc!ˮ, şi a fost distribuit 
oamenilor din cartier.
 De atunci și până în prezent, au reuşit să scoată 
opt numere, tirajul revistei atingând 700 de exemplare. Au 
fost abordate problemele fierbinți ale cartierului (anularea 
H.C.G.M.B. 155/2011, prin care o parte din Parcul Circului îi 
era cedată spre folosinţă Circului Globus, situația mijloacelor 
de transport în comun, scăderea nivelului apei lacului din 
parc, distrugerea spaţiului verde prin amplasarea unui 
ansamblu de statui etc.), au fost prezentate organizații care 
desfășoară proiecte în cartier (Komunitas și studioBASAR), le-
au fost luate interviuri autorităților (A.L.P.A.B.) și cercetătorilor 
de la Facultatea de Hidrotehnică București,  au fost prezentate 
minutele întâlnirilor cu aleșii locali și, nu în ultimul rând, 
informații despre istoria și tradițiile din cartierul Lacul Tei. 
După lansarea Centrului Comunitar Tei, revista are o rubrică 
dedicată activităților desfășurate în cadrul Centrului.
 Membrii comitetului de redacție au înțeles că 
„Foaia de Teiˮ are potențialul să aducă oameni noi în cadrul 
Grupului, oameni  care vin cu propuneri noi, idei noi: „Noi 
ne-am adunat aici în jurul Parcului Circului, dar şi celelalte 
zone trebuie explorate și e de văzut cum putem activa simțul 
civic al cetățenilor.ˮ (...) Mai mult decât atât, revista a atras în 
Grup şi oameni din cartier care erau interesați mai degrabă 
de partea creativă, „oameni care nu au chef să meargă la 
Primărie, în audiență, să rezolve anumite probleme, dar care 
vor să se implice totuşi în viaţa cartierului. Eu, de exemplu, am 
venit în cadrul Grupului special ca să lucrez pentru revistă.ˮ 
(...)

ZIARUL DE CARTIER
FOAIA DE TEI
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Eforturile Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei au dus la 
rezolvarea multor probleme concrete și au consolidat puterea 
cetățenilor din cartier și din oraș în raport cu autoritățile 
publice locale. În cei 9 ani de activitate Grupul a consultat 
mereu comunitatea privind problemele cu care se confruntă, 
a încercat să găsească soluții împreună cu vecinii de cartier și, 
mai mult decât atât, oamenii din Grup au încercat să facă tot 
ce le stă în putință pentru ca acele soluții să fie implementate 
de către cei responsabili – în special autoritățile publice 
locale. În afară de soluționarea punctuală a unor probleme 
de interes public, membrii Grupului și-au dat seama de 
importanța puterii colective, de necesitatea coagulării 
comunității (consolidarea relațiilor de încredere și respect 
între oameni) prin diverse activități (expoziţii de fotografie, 
seri de astronomie, evenimente prietenoase, proiecții de film, 
dezbateri la firul ierbii pe diverse tematici, etc.). Au realizat 
că aceste momente de cunoaștere pot fi un bun prilej de 
înaintare a agendei civice și de recrutare de membri noi care 
să vibreze la acţiunile Grupului. De asemenea au căutat să 
pună la dispoziția oamenilor din cartier un spațiu sigur de 
dezbatere și interacțiune, unde orice idee este binevenită și 
promovată.
 Demersurile lor, constant însoțite de perseverență și 
tenacitate, curaj și pasiune, angajament și leadership, au fost 
mereu susținute și încurajate de către cetățeni, actori locali și 
organizații care au înțeles că o voce puternică poate produce 
schimbări fundamentale în societate. 
 Într-un oraș apatic, amorțit civic, cu oameni mai 
degrabă interesați de spațiul privat şi de problemele personale, 
într-un oraș lăsat de cele mai multe pe mâna aleșilor locali, 
acțiunile, campaniile și activitățile comunității Tei au avut un 
ecou puternic atât în plan local cât și la nivel naţional. Încet, 
încet, Grupul a început să fie recunoscut ca membru puternic 
al societăţii civile. Pentru tot ce a făcut pentru dezvoltarea 
sectorului civic din București și din România, Grupul de 
Inițiativă Civică Lacul Tei a primit de-a lungul timpului mai 
multe nominalizări și premii. Aceste premii recompensează 
răbdarea şi eforturile cu care oamenii obișnuiți din cartierul 
Tei au reușit să „mute munții din loc”: să facă aleșii locali 
să fie mai atenți la nevoile lor, să fie mai transparenţi, să 
reconstruiască ideea de comunitate, de implicare, de spirit 
civic.

PREMII
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2014
Premiul I la Gala Societăţii Civile, la secţiunea Voluntariat, 
obţinut cu proiectul „Locuitorii cartierului Lacul Tei luptă 
pentru Parcul Circului”.

2015
Premiu la Gala Premiilor Participării Publice “Eroii CeRe” 
organizată de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare 
publică.

2017
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei a câştigat 2 premii la Gala 
Societăţii Civile.
Premiul special “Dan Manoleli” pentru contribuții aduse 
la dezvoltarea societății civile - un premiu pentru toate 
campaniile, proiectele, petiţiile, audienţele, interpelările, 
întâlnirile, cererile, protestele, făcute de Grup timp de 7 ani 
pentru o viaţă mai bună în cartierul Tei.
Premiul 2 la secțiunea “Comportament civic și participare 
publică”, cu proiectul “11.050 mp2 de civism fără garduri” - 
campania de peste 4 ani de zile pentru păstrarea în domeniul 
public al Parcului Circului a celor 11.050 mp2 (care fuseseră 
daţi în administrarea Circului Globus).

Centrul Comunitar Tei a fost nominalizat la Anuala de 
Arhitectura Bucureşti, la secţiunea “Cercetări și viziuni prin 
arhitectură – intervenții și experimente de arhitectură”.

2018
studioBASAR a primit premiul AFCN - Administraţia Fondului 
Cultural Naţional la categoria “Activare culturală în (relaţie 
cu) spaţiul public care valorizează memoria colectivă şi 
redefineşte identitatea locului” pentru 2 proiecte: Centrul 
Comunitar Tei şi Şcoala de Oraş: Biblioteca din Militari.
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Odată ce ați început procesul 
de formare a unui grup de 
inițiativă care răspunde la nevoia 
de consolidare și dezvoltare a 
comunității, este important ca în 
procesul de creștere să țineți cont 
de mai multe elemente care se 
leagă atât de experiența de lucru, 
de istoricul grupului, de structură, 
de resursele accesate de grup, dar 
și de identitatea grupului. 
 Este destul de dificil 
să știi când un grup ajunge la 
nivelul de “grup puternic”. Este o 
experiență relativă care depinde 
de foarte mulți factori și mai ales 
de așteptările pe care și le setează 
fiecare grup în parte. Nu există 
o rețetă de succes despre cum 
poți ajunge un grup puternic dar 
există câteva aspecte de care, dacă 
ții cont, poți aduce grupul într-o 
etapă de unde poate produce 
schimbări semnificative la nivelul 
comunității unde acționează. 
Monitorizarea acestor elemente 
te ajută să identifici stadiul în 
care se află grupul, fie că vorbim 
despre capacitatea acestuia de a 
organiza o campanie de advocacy 
sau despre cât de structurat este 
acesta. Cunoașterea și evaluarea 
etapelor în care se află grupul te 
pot ajuta să  planifici mai bine pașii 
următori.

Este Grupul de Inițiativă Civică 
Lacul Tei un grup puternic? Ce face 
Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei 
să fie un grup puternic? Este vorba 
despre portofoliul de campanii 
începute și câștigate? Este vorba 
despre experiența de a desfășura 
campanii de advocacy acumulată 
în cei 9 ani de existență? Este 
vorba despre oamenii care s-au 
implicat voluntar, care au căutat să 
învețe și să găsească soluții pentru 
problemele din comunitate? Este 
vorba despre structura flexibilă a 
grupului sau despre leadershipul 
puternic?



Experiență, abilități de advocacy 
(au mai multe campanii de succes 
până acum, au câteva bune 
practici, înțeleg cum funcționează 
instituțiile publice și care sunt 
mecanismele de a influența decizii 
publice)

- Câte campanii de advocacy 
de succes încheiate?
- Câte campanii de advocacy 
în derulare? Care este stadiul 
campaniei?
- Cum și cât de mult implică 
comunitatea în cadrul campaniei?
- Ce instrumente cunoaște? 
Ce tactici folosește? (demersuri 
scrise, ședințe de consiliu local, 
proteste, tactici creative, etc.)
- Care sunt canalele de 
comunicare pe care le folosește? 
(social media, presă scrisă, radio, 
TV, etc.)
- Care este nivelul 
de înțelegere a structurii 
administrative și a contextului 
politic?
- Care este atitudinea 
grupului în relație cu decidenții/ 
țintele campaniei? Se teme de 
contactul direct cu decidentul? Știe 
cum să negocieze?

Identitate clară și consolidată 
(există o memorie a grupului, 
viziune, misiune, scop, valori, 
principii democratice clare, 
internalizate)

- Are grupul un scop și o 
misiune comună bine definite? 
Acționează grupul în acord cu 

scopul comun?
- Are grupul principii 
democratice de lucru în echipă?
- Are grupul principii 
democratice de lucru cu 
comunitatea?
- Se identifică grupul cu 
istoria sa?
- Cum își păstrează și își 
conservă grupul memoria?

Structură clară și internalizată 
(grupul este reprezentativ pentru 
comunitatea pe care o reprezintă, 
au membrii diverşi, au structuri de 
conducere, roluri clare, un mod 
de funcționare, au un sistem de 
învățare și de transfer)

- Există reguli privind 
procesul de luare a deciziilor? Cum 
se iau deciziile în cadrul grupului?
- Ce fel de membri sunt în 
grup?
- Există reguli de funcționare 
a grupului?
- Cum sunt distribuite 
rolurile și responsabilitățile în 
cadrul grupului?
- Este important pentru 
grup să atragă membri noi? Are 
nevoie de oameni noi? Face 
eforturi pentru a atrage oameni 
noi? Înțelege că sustenabilitatea sa 
depinde și de atragerea de oameni 
noi?
- Cum sunt integrați membrii 
noi în structurile grupului? Oferă 
grupul oamenilor noi un spațiu 
deschis, în care simt că își pot 
expune părerile?
- Care este relația între grup 



și comunitate?

Resurse suficiente de timp, 
oameni, bani, abilități (au sediu, 
au un plan de evaluare a muncii 
lor, au capacitatea de a mobiliza 
resurse atât din comunitate cât și 
din afara ei)

- Care sunt lucrurile care dau 
energie grupului? Dar cele care îi 
iau energia?
- Cât de bine își gestionează 
grupul resursele de timp? (în 
cadrul întâlnirilor de lucru, în cadrul 
campaniilor, etc.)
- Are grupul suficienți 
oameni pentru a desfășura toate 
activitățile propuse?
- Cât de bine şi de 
repede poate mobiliza grupul 
comunitatea?
- Ce abilități utile în 
activitatea grupului are fiecare 
membru? (organizare și moderarea 
întâlnirilor, comunicare, layout, 
design, foto-video, negocire 
autorități, etc.)
- Are grupul un spațiu de 
întâlnire?
- Care sunt resursele 
financiare ale grupului? Care este 
strategia grupului de a atrage 
resurse financiare?

Vizibilitate bună în comunitate, în 
presă, în relație cu APL (au coerență 
în comunicare, au canale potrivite 
pentru fiecare public la care vor să 
ajungă, capacitate de adaptare a 
mesajului pentru public, comunică 
strategic)

- Cât de bine este cunoscut 
grupul la nivelul comunității?
- Este grupul perceput la 
nivelul comunității ca fiind credibil 
și capabil?
- Reușește grupul să 
comunice la timp și coerent în 
online? Dar în offline?
- Cum este perceput grupul 
de către factorii de decizie? Care 
este relația dintre grup și factorii de 
decizie?

Parteneriate strategice (știu cu 
cine să se asocieze și cu cine să nu 
se asocieze, pot lucra productiv cu 
alte grupuri, organizații)

- Care sunt potențialii aliați 
ai grupului?



Tipuri de membri ai unui grup

Lideri
– acei oameni care aduc oameni, 
grupul îi urmează, grupul are 
încredere în viziunea lor.

Activiști
– acei oameni care fac lucruri, 
uneori chiar de unii singuri, o iau 
înainte. Le place acțiunea.

Susținători
– acei oameni care susțin cauza, 
care nu sunt foarte activi, care se 
implică punctual, pe lucruri foarte 
concrete.

Indeciși
– acei oameni care încă nu știu 
dacă să urce în barcă sau nu.
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Colaborarea dintre studioBASAR şi Grupul de Iniţiativă 
Civică Lacul Tei a început în cadrul proiectului “Spaţii Urbane 
în Acţiune” coordonat de Asociaţia Komunitas, în care una 
dintre acţiuni presupunea realizarea de mobilier urban de 
mici dimensiuni pentru două locuri din cartierele Timpuri Noi 
şi Tei.
 În iunie 2015, în cadrul atelierului de idei cu 
membrii Grupului Lacul Tei, am încercat să identificăm 
împreună un loc din cartier unde s-ar putea construi un mic 
echipament urban şi să găsim o soluţie adaptată nevoilor 
comunităţii şi resurselor proiectului. Datorită concentrării 
acţiunilor Grupului în zona Parcului Circului, au rezultat 
două amplasamente în perimetrul parcului. Împărţiţi în 
două echipe, am schiţat scenarii structurate după soluţia de 
amenajare spaţială şi după tipul de activităţi ce pot fi susţinute 
de aceasta, şi în funcţie de actorii şi resursele necesare. Cele 
două scenarii au cristalizat spaţial nevoia oamenilor de a avea 
locuri ce permit participarea activă la viaţa cartierului.
 În urma negocierilor cu ALPAB şi Administraţia 
parcului am convenit asupra variantei realizării unei structuri 
multifuncţionale, descoperite, care să consolideze funcţional 
şi spaţial un reper atât pentru membrii Grupului (unul dintre 
locurile de întâlnire pe timp de vară), cât şi pentru utilizatorii 
parcului - o platformă betonată cu 3 bănci, aflată în apropierea 
lacului. Construcţia s-a realizat în cadrul unui atelier la care 
au participat studenţi la arhitectură şi voluntari, şi, fiind în 
mijlocul parcului, a funcţionat ca o portavoce pentru proiect.
 Platforma - care conţine bănci, o masă, un panou 
info şi o cutie poştală - a început să funcţioneze chiar la scurt 
timp de la inaugurare, fiind folosită intens de utilizatorii 
parcului şi acţionând ca o ferestră de comunicare a Grupului 
cu restul comunităţii.
 Exerciţiul atelierului de idei şi realizarea mobilierul 
din parc au testat ideea unui spaţiu de întâlnire şi interacţiune 
iniţiat de Grupul Lacul Tei în cartier, şi a fost unul dintre 
momentele în care membrii Grupului şi-au dat seama că 
nevoia spaţială este mai mare, şi că platforma poate fi primul 
pas spre realizarea unui Centru Comunitar.

LOC DE TEI



85

Loc de Tei 
- platformă 
multi-
funcţională: 
loc de stat, 
spaţiu de lucru 
şi de întâlniri, 
punct de 
informare.



86

Lipsa unui spațiu a creat o serie de dificultăți pentru Grup în 
procesul său de dezvoltare și în capacitatea lui de a dezvolta 
și activa comunitatea din Tei. În plus, în cadrul consultărilor 
realizate în cartier oamenii și-au exprimat dorința de a 
petrece mai mult timp în cartier, însă problema principală era 
legată de faptul că în cartier nu există o infrastructură pentru 
desfășurarea activităților culturale, de petrecere a timpului 
liber: spații de întâlnire, săli de spectacole, cinematografe, 
teatre, etc. dar și de programe culturale. Nu există practic 
evenimente culturale în cartier.
 Ideea unui centru comunitar în cartierul Tei a apărut 
deseori, atât în cadrul discuțiilor avute în cadrul Grupului, 
dar și în timpul consultărilor realizate în comunitate. De-a 
lungul timpului, ori de câte ori membrii Grupului au încercat 
să organize activități, evenimente, întâlniri, au întâmpinat 
dificultăți de ordin logistic – unde să se întâlnească pentru 
a pregăti și planifica activitățile? De fiecare dată găsirea 
unui spațiu de lucru a fost o provocare. De fiecare dată au 
reușit să găsească soluții de compromis, desfășurându-și 
activitățile și întâlnirile în diferite locuri din cartier: Școala 31, 
Liceul Tehnic Traian, administațiile de bloc, Armata Salvării, 
în Parcul Circului (atunci când vremea permitea), în cafenele 
din cartier, la oameni acasă (unii membri din Grup se ofereau 
ca următoarele întâlniri de lucru să se desfășoare la ei acasă 
– aspect ce a dus la consolidarea relațiilor dintre membrii 
Grupului). O parte din întâlniri s-a desfășurat inclusiv în afara 
cartierului, la biroul Centrului de Resurse pentru participare 
publică. 
 Singurele modalități de petrecere a timpului liber 
în cartierul Tei sunt plimbatul prin parcuri, câteva activități 
sportive și mersul la cafenele şi restaurante. În urma discuțiilor 
avute în cadrul întâlnirilor comunitare, discuții facilitate de 
membrii Grupului de Inițiativă, oamenii au conștientizat 
mai bine nevoia de a avea în cartier un spațiu unde proiecte 
comunitare, civice, culturale sau educaționale pot fi 
desfășurate: un centru comunitar. Dincolo de dimensiunea 
culturală, a reieșit ideea de a avea un loc de întâlnire și 
interacțiune cu vecinii din cartier și nu numai, care sunt 
preocupați de spațiul public, care vor să se implice și vor să 
trăiască într-un cartier şi într-un oraș mai frumos. 
 Membrii Grupului au realizat că prezența unui 

NEVOIA DE CENTRU COMUNITAR
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astfel de centru comunitar ar spori vizibilitatea Grupului și 
ar crea noi oportunități de dezvoltare, că activitățile propuse 
(film, teatru, expoziţii, ateliere, seri de astronomie, picnicuri 
sociale, etc.) vor duce la coagularea comunității, schiţându-se 
altfel premizele unei implicări mai mari din partea cetățenilor. 
S-au gândit că oamenii care vor veni la activitățile cultural-
educative organizate la centrul comunitar vor afla mai multe 
și despre agenda activistă a Grupului și vor fi interesați să 
se implice în rezolvarea problemelor comunității (locurile 
de parcare, mijloacele de transport în comun, curățenia, 
reciclarea, etc.). De asemenea, au realizat că au nevoie de un 
spațiu de depozitare şi de arhivare, ca orice altă organizație 
care desfășoară activități.
 Ideea de a avea un centru comunitar în cartier s-a 
concretizat în urma unei întâlniri de lucru în Lausanne Elveția, 
unde membrii Grupului Lacul Tei au intrat în contact cu mai 
multe inițiative locale care își desfășurau activitatea în centre 
comunitare, centre deschise și activate în parteneriat cu 
autoritățile locale. S-au întors hotărâți să discute cu membrii 
Grupului și să vadă care sunt oportunitățile pentru a putea 
pune în practică această idee.

Întâlnire 
de lucru a 
membrilor 
Grupului la 
o şcoală din 
cartierul Tei.
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Ocazia de a concepe un centru comunitar pentru locuitorii din 
cartierul Tei a venit odată cu concursul de proiecte Urbaniada 
organizat de The Institute pentru ING Bank România. 
Concursul îşi propunea să pună în legătură “profesionişti şi 
instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, arhitecţi 
şi urbanişti” pentru a identifica probleme locale şi a găsi 
împreună soluţii concrete, “sustenabile şi etice din punct 
de vedere social”. Urbaniada susţinea proiecte care “au ca 
obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiul urban” 
şi care mizează pe rolul locuitorilor în cadrul proceselor de 
planificare urbană.
 Discuţii despre un astfel de centru au apărut de-a 
lungul timpului atât în sesiunile de lucru ale membrilor 
Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei, cât şi în cadrul 
întâlnirilor organizate de aceştia în comunitate. La începutul 
lui 2015, în cadrul Cafenelei Publice pe care au organizat-o, au 
testat cu succes din nou ideea, iar oportunitatea de a a aplica 
la competiţia Urbaniada a fost confirmată de majoritatea 
membrilor Grupului.
 A urmat o serie de şedinţe de lucru şi întâlniri, în care, 
împreună cu membri ai Grupului, am definit tema, funcţiunile 
şi amplasamentul. Pentru construcţia propriu-zisă am ales 
soluţia unui container metalic maritim care prezenta mai 
multe avantaje în raport cu bugetul şi legislaţia construcţiilor 
pe domeniul public: este second-hand, refolosibil, reciclabil, 
modular, uşor de transportat, autoportant şi nu necesită 
fundaţii de amplasare. Au fost propuse mai multe locuri 
publice din cartier în care putea fi amplasat Centrul - Parcul 
Circului, scuaruri libere dintre străzi, maidane - care urmau 
să fie prezentate şi negociate cu autorităţile locale. Pentru 
funcţionarea Centrului am identificat actorii locali care 
puteau fi posibili parteneri în activarea Centrului: ong-uri de 
specialitate, diverse organizaţii profesionale, instituţii publice 
locale - ALPAB, primăria de sector, şcoli şi licee din cartier. 
 La începutul lui decembrie am prezentat 
propunerea către ALPAB - Administraţia Lacuri Parcuri şi 
Agrement Bucureşti, care şi-a dat acordul de principiu de a 
instala Centrul în perimetrul Parcului Circului, şi către ARCUB 
- Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, care s-a angajat 
în eventualul rol de partener cultural strategic, proiectul fiind 
interesant din perspectiva elaborării Strategiei Culturale a 

URBANIADA



89

Municipiului Bucureşti şi a participării la concursul de Capitală 
Culturală Europeană în 2021.
 Din cele 83 de proiecte participante, proiectul 
Centrul Comunitar Tei a fost selectat alături de alte 7 
proiecte să intre în faza a doua a competiţiei, juriul apreciind 
că ”este unul din puținele proiecte care chiar au adus 
împreună necesități ale societății exprimate de un grup de 
inițiativă civică și design în sensul de a traduce în plan fizic 
aceste necesități.”(...) În februarie 2016 a urmat o nouă serie 
de şedinţe de lucru în care am detaliat proiectul în urma 
recomdandăriilor juriului şi a discuţiei cu reprezentanţii ALPAB 
şi ARCUB legată de termenii finali ai colaborării.
 În echipa formată din arhitecţi şi din membrii 
Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei am prezentat 
propunerea - construcţia şi programul de activităţi - juriului 
alcătuit din diverşi specialiști în urbanism, sociologie, 
arhitectură și antropologie şi din reprezentanți ai Board-ului 
CSR ING Bank. În urma jurizării şi a negocierilor ulterioare, am 
modificat proiectul pentru a se încadra în bugetul aprobat: 
Centrul Comunitar Tei va fi realizat dintr-un container 
maritim, mobilat şi echipat tehnologic.

03.11.2015 Cafenea Publică organizată de GICLT
27.11.2015 Întâlnire de lucru studioBASAR + GICLT /
  vizită Parcul Circului
03.12.2015 Discuţie ALPAB
09.12.2015 Aviz de principiu ALPAB
10.12.2015 Acord parteneriat ARCUB
14.12.2015 Înscriere proiecte Urbaniada
01.02.2016 Întâlnire de lucru studioBASAR + GICLT
04.02.2016 Vizită Parcul Circului studioBASAR + GICLT
  + ALPAB
15.02.2016 Discuţie ARCUB + ALPAB
17.02.2016 Întâlnire de lucru studioBASAR + GICLT
22.02.2016 Întâlnire de lucru studioBASAR + GICLT
24.02.2016 Prezentare proiect juriu Urbaniada
01.03.2016 Anunţ câştigători Urbaniada
22.04.2016 Variantă finală Urbaniada
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AUTORIZARE

Procesul de autorizare a unei construcţii temporare pe 
domeniul public este la fel ca la orice clădire amplasată pe 
o proprietate privată sau publică. Autorizarea are aceleaşi 
etape: obţinerea unui Certificat de Urbanism şi a avizelor 
de la diferite instituţii ale statului, întocmirea documentaţiei 
tehnice, şi la final obţinerea Autorizaţiei de Construire.
 La întocmirea documentaţiei pentru Certificatul de 
Urbanism a fost nevoie de Extrasul de Carte Funciară pentru 
Informare şi de planurile cadastrale care sunt informaţii 
publice pe care le-am obţinut de la OCPI  - Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Bucureşti. A urmat o audienţă la 
arhitecta şefă a sectorului 2 împreună cu membri ai Grupului 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei pentru a ne consulta în legătură 
cu amplasamentul final şi etapele de avizare. În urma acestei 
întâlniri am decis că cea mai bună amplasare a containerului 
este în partea de Est a Parcului Circului, spre strada Dinu Vintilă, 
la intersecţia a două alei asfaltate ale parcului, fără a afecta 
spaţiul verde şi circulaţia pietonilor şi a maşinilor de serviciu 
ale Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 
(ALPAB). Centrul trebuie amplasat la o distanţă mai mare de 
100 de metri de clădirea Circului, care este monument istoric, 
pentru a evita astfel avizarea de către Primăria Municipiului 
Bucureşti (conform Legii 50/ 1991, autorizarea lucrărilor 
aflate în raza de 100 de metri de protecţie a unui monument 
istoric se face de către PMB).
 Pentru Autorizaţia de Construire a trebuit să 
obţinem avizul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti şi acordul proprietarului Parcului Circului, care 
este Primăria Municipiului Bucureşti reprezentată de 
administratorul parcului - ALPAB. De la ALPAB am primit 
acordul pentru amplasarea pe o perioadă de 3 ani, cu condiţia 
să nu efectuăm acte de comerţ şi să nu afectăm spaţiul verde 
al parcului.
 Dosarul pentru obţinerea autorizaţiei l-am depus la 
Primăria Sectorului 2 la sfârşitul lui august 2018 şi a conţinut 
avizele cerute prin Certificatul de Urbanism (Agenţia de 
Mediu, ALPAB, dovada înregistrării proiectului la Ordinul 
Arhitecţilor din România), taxele de autorizare şi proiectul 
tehnic al Centrului: memoriul general, devizul lucrărilor care 
vor fi realizate, şi planurile, secţiunile, faţadele şi imaginile 
construcţiei.
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 Pe 16 septembrie 2016 am obţinut Autorizaţia de 
Construire a Centrului Comunitar Tei, cu o valabilitate de 3 
ani.

Amplasarea 
Centrului 
Comunitar 
Tei în Parcul 
Circului, lângă 
strada Dinu 
Vintilă.

Centrul este 
amplasat la 
intersecţia 
a două alei 
asfaltate, în 
zona de est a 
parcului.
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Centrul Comunitar Tei este construit dintr-un container 
maritim standard de 6 metri lungime. Ideea de a folosi 
containere maritime pentru diverse construcţii nu este 
nouă, şi este destul de des întâlnită. Containerele au 
avantajul de a fi o structură compactă autoportantă, de a 
avea o stabilitate structurală ridicată (suportă câteva zeci 
de tone de greutate), de a fi refolosite sau reciclate uşor şi 
integral (eventuala desfiinţare nu presupune demolarea prin 
distrugere sau demontare a construcţiei, ci conservarea ei 
pentru o amplasare viitoare), de a se transporta facil şi de a 
fi modulabile (au dimensiuni standard). Un alt avantaj este 
reversabilitatea pe care o oferă, terenul unde sunt amplasate 
fiind uşor de adus la starea iniţială. Construcţiile din containere 
sunt reversibileContainerele se folosesc pentru diferite 
construcţii temporare sau chiar permanente: case de locuit 
sau de vacanţă, clădiri de birouri, cămine pentru studenţi, 
locuinţe pentru persoane afectate de calamităţi naturale sau 
umane, centre culturale, şcoli, magazine, centre comunitare.
 Containerul l-am cumpărat la mâna a doua dintr-
un depozit din periferia de sud a Bucureştiului. De aici 
containerul a fost transportat într-un atelier din comuna 
Crevedia, unde, timp de 3 săptămâni, o echipă de meşteri a 
lucrat să îl modifice şi să îl transforme într-un spaţiu care poate 
fi folosit pentru activităţi civice şi comunitare. Echipa a tăiat 2 
goluri mari în pereţii laterali pentru uşile de acces şi pentru 
fereastră. La interior au aplicat o termoizolaţie ecologică din 
fibre de celuloză (hârtie reciclată) pe care au acoperit-o cu 
un placaj de lemn ignifugat. Uşile şi fereastra au fost făcute în 
acelaşi atelier, din lemn masiv de stejar şi geam termoizolant. 
Faţadele au fost placate cu lemn şi le-am dotat cu aviziere şi 
bănci de stat, astfel încât Centrul să fie folosit şi când este 
închis.
 Un camion prevăzut cu braţ de macara a transportat 
containerul astfel modificat pe bulevardele oraşului şi a ajuns 
într-o seară de toamnă în cartierul Tei, unde a fost aşteptat de 
câţiva membri ai echipei proiectului.
 După peste zece ani de când a fost fabricat, timp în 
care probabil a traversat globul de sute de ori şi a transportat 
milioane de produse, containerul şi-a întrerupt călătoria şi s-a 
oprit în Parcul Circului pe 13 octombrie 2016, depozitând de 
acum încolo acţiunile, evenimentele şi activităţile comunităţii 

CONSTRUIRE
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Comunitar Tei.
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“Eu cred că este mai mult decât oportun să aplicăm la acest fond. Am putea 
avea un spațiu al nostru unde sa depozităm biblioteca, unde să ne 
întâlnim în grupuri de lucru (pentru a evita ședințele mari pentru chestiuni 
particulare) și unde să organizam evenimentele pe care le dorim 
- cursuri, ateliere de lucru cu copii și adulți. Mai mult decât atât, am putea 
dezvolta și colaborări cu alte instituții din jur - școlile pentru cursul de 
desen de exemplu, mici concerte ale şcolii de muzică. E un pas mare dar 
natural în dezvoltarea noastră ca grup.”

“Eu sunt de acord să aplicăm pentru proiectul acesta. Îmi pare o soluţie 
bună pentru momentul în care ne aflăm. “

“Cred că este o oportunitate pentru evoluţia grupului. În cazul în 
care vom obţine acordul ALPAB şi apoi finanţarea, trebuie să fim conştienţi 
că vom avea şi responsabilități. Le vom discuta când şi dacă va fi 
cazul. În concluzie, din punctul meu de vedere aplicăm!” 

“E un pas necesar pentru grupul nostru. Și sper că până la urmă 
ALPAB să fie de acord cu amplasarea lui la marginea parcului, în vecinătatea 
administrației. Cred că ar trebui să-i convingem că e un lucru bun pentru 
ambele părți, că n-o să ne băgăm peste treburile lor și că putem funcționa 
unii lângă alții.”

“Şi eu sunt încântată de posibilităţile care ni se oferă prin acest spaţiu, dacă 
ar exista. Măcar pentru că am avea un spaţiu pentru şedinţe/ întâlniri 
pe grupuri de lucru. Şi pentru că dacă vom mai avea evenimente, cum 
ar fi Ziua Cartierului, vom avea “recuzita” necesară la îndemână, nu va mai 
trebui să apelăm la intermediari pentru băncuţe, măsuţe, flip-chart etc. 
(plus transportul aferent). Asta pentru că pe lângă construirea spaţIului, 
băieţii vor prevedea dotări ale acestuia, în funcţie de ce nevoi avem noi ca 
grup, ceea ce mi se pare o oportunitate faină :).”

“E drept că acest spaţiu, dacă vom beneficia de el, va presupune şi nişte 
responsabilităţi din partea noastră. Dar şi dacă am fi avut să zicem 

TESTIMONIALE ALE MEMBRILOR
GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI
DESPRE APLICAŢIA LA COMPETIŢIA URBANIADA



o garsonieră pentru activităţile grupului (aşa cum cei din Prelungirea 
Ghencea fac eforturi să cumpere/ închirieze), tot am fi avut responsabilităţi.
Nu e uşor să găsim un loc pentru activităţi şi apreciez această oportunitate 
la fel de mult precum şi faptul că doamna C. ne-a găzduit până acum, atâta 
timp :)”

“Cred că aplicaţia pentru acest fond nu este numai necesară, ci şi oportună. 
Spaţiile semi-permanente oferă nu numai oportunitatea unor activităţi 
ale grupului, dar şi posibilitatea de a găzdui evenimente, de a 
participa activ la viaţa cartierului, precum şi de a contribui la 
ameliorarea calităţii vieţii comunitare.” 

“Şi noi credem ca un spațiu în care grupul să poată să își desfășoare 
activitățile este absolut necesar şi aplicarea pentru finanțarea unui astfel de 
proiect este o oportunitate pe care ar fi păcat sa o ratăm. Însă sunt câteva 
lucruri cu privire la administrare şi organizare pe care trebuie să le stabilim, 
mai devreme sau mai târziu, foarte clar cu partenerii noștri. Trebuie 
să fim conștienți că un asemenea proiect este mult mai amplu 
decât ceea ce am realizat până acum, şi pe termen lung, iar 
implicarea din partea membrilor grupului trebuie să fie mai 
consistentă.” 

“Cred că centrul comunitar este o oportunitate pe care nu trebuie să o 
ratăm. Fireşte că nimic nu vine gratis, aici plata este un mic plus de muncă şi 
de responsabilitate. Oricum, fiind un proiect-pilot, nu avem ce pierde. Dacă 
lucrurile nu merg cum ne aşteptăm şi centrul comunitar se dovedeşte ceva 
de care locuitorii cartierului nu au nevoie, locul va dispărea, şi gata. Vom 
rămâne cu încă o experienţă de contact cu oamenii.” 

“Susţin ideea aplicaţiei. Cel mai potrivit amplasament pentru centrul 
comunitar mi se pare la administraţie, care ocupă un spaţiu excesiv de mare. 
Iniţiativele benefice ale cetăţenilor trebuie să fie susţinute prin 
toate mijloacele posibile. Administraţia este în slujba lor, nu invers. Sunt 
şi două probleme la care să reflectăm: întreţinerea spaţiului, cum spunea 
şi Silvia, şi păstrarea destinaţiei lui, care să nu fie deturnată de cine ştie ce 
interese. Poate ar trebui un regulament minimal pentru asta.”



- Ce reprezintă Centrul Comunitar Tei pentru tine?
- Cum crezi că influenţează Centrul Comunitar Tei activitatea şi dinamica 
Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei?
- Ce impact crezi că are Centrul Comunitar Tei asupra comunităţii din 
cartierul Tei?

“- Pentru mine Centrul Comunitar Tei reprezintă locul şi ocazia de-a mă 
întâlni cu oameni inimoşi, cu disponibilitate pentru discuţii şi acţiuni 
privind viaţa în comunitatea noastră.
- Cred că influenţa Centrului Comunitar Tei asupra activităţii GICLT este 
vizibilă prin iniţiativele avute, prin alăturarea de noi membri.
- Impactul Centrului Comunitar Tei asupra comunităţii este cuantificabil şi 
vizibil prin numărul mare de oameni din cartier (şi nu numai) care participa 
la acţiunile noastre, prin rezolvarea favorabilă a problemelor ca urmare a 
“luptelor” duse cu autorităţile Sectorului 2 şi Primăriei Capitalei.”
Stela Constantinescu

“- Un centru dedicat proiectelor de iniţiativă civică, unde îţi poţi exprima 
liber opinia, unde poţi să îţi pui în practică ideile inovative şi nu 
în ultimul rând un spaţiu comun în care întâlneşti şi cunoşti persoane cu 
care poţi să faci echipă în elaborarea unui proiect sau persoane cu care poţi 
să împărtăşeşti lucruri de viaţă.
- Centrul este destinat întâlnirilor dedicate proiectelor şi evenimentelor 
culturale. Acolo membrii grupului de iniţiativă se întâlnesc şi pun cap la 
cap ideile. Discuţiile sunt întotdeauna coordonate, iar la sfârşit, de fiecare 
dată se trag concluzii şi se trasează noile direcţii pentru proiecte. Cum 
există diversitate de vârstă şi poate nu toată lumea foloseşte canalele de 
comunicare aşa cum sunt utilizate de tinerii din ziua de azi, centrul oferă 
oportunitatea realizării unei echipe mixte cu vârste cuprinse între 18 ani şi 
90+ ani. Capitalul intelectual este unul enorm, iar puterea de a duce la bun 
sfârşit un proiect este foarte mare cu o echipă atât de diversă în experienţă 
şi cultură. Cu siguranţă dinamica grupului de iniţiativă nu ar fi 
atât de mare, dacă centrul nu ar mai fi. Spaţiul pus la dispoziţie 
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de către Centrul Comunitar Tei grupului de iniţiativă oferă şansa ca 
noile generaţii să se întâlnească cu generaţiile mai în vârstă. 
Şi bineînţeles, aşa cum am spus şi mai sus, discuţiile faţă în faţă sunt o 
oportunitate să iţi exprimi ideile, să îţi găseşti echipa, să te implici activ 
în comunitate, să te bucuri de experienţa şi de emoţiile împărtăşite. Până 
la urmă toate cuceririle au fost realizate în urma nenumăratelor discuţii la 
masa rotundă.
- Centrul Comunitar Tei aduce la cunoştinţa persoanelor din cartierul Tei 
proiectele pe care le demarează cu impact asupra cartierului, proiectele 
pe care doresc să le realizeze în viitor şi evenimentele culturale din cadrul 
centrului. Membrii grupului sunt activi şi mobilizează persoanele atunci 
când este necesar. Centrul este un loc unde poţi să îţi găseşti locul 
şi echipa atunci când doreşti să ajuţi comunitatea. De altfel, 
este şi un spaţiu de relaxare şi bună dispoziţie prin evenimentele culturale 
desfăşurate.”
Ana Maria Mavru

“- Centrul Comunitar Tei este o mare mare realizare pentru cartier. Nu 
este pentru mine doar un loc în care vin şi “îmi spun of-ul” în legătură cu 
problemele din cartier, ci este locul unde, împreună cu comunitatea, 
dezbatem, facem planuri şi încercăm să găsim soluţii pentru a 
schimba cartierul Tei.
- Centrul Comunitar Tei este exact ceea ce lipsea Grupului pentru a se 
putea “aşeza” în cartier. Având un spaţiu al nostru, unde ne putem întâlni 
oricând, fără restricţii, un loc unde avem la dispoziţie tot ce e nevoie pentru 
a construi proiecte frumoase, putem să ne organizăm mai uşor şi 
să interacţionăm atât între noi, cât şi cu alţi vecini, locuitori 
ai cartierului, alte organizaţii şi colaboratori. Centrul poate fi un 
al doilea birou, unul informal, dar unde pot lua naştere proiecte serioase, 
ce pot schimba faţa cartierului. Şi chiar Centrul în sine atrage, oamenii sunt 
curioşi, vor să vină, să ne cunoaştem şi să afle cu ce ne ocupăm, iar asta e 
un lucru minunat.
- Centrul Comunitar Tei este un “statement” al societăţii civile. 
Noi, Grupul Lacul Tei existăm în cartier, iar punctul de vedere al cetăţenilor, 
al locuitorilor cartierului trebuie să conteze pentru primării şi instituţiile 
publice. Asta cred că face Centrul: ajută comunitatea din Tei să se 
organizeze, să fie expusă la informaţii şi să acţioneze. Centrul 
e al oamenilor şi e suportul lor pentru schimbarea mult dorită 
a zonei.”
Diana Grosu

“- Pentru mine Centrul Comunitar Tei este locul de întâlnire al 



comunității Tei, un spațiu pentru cultura locală, acel loc cu 
oameni pentru oameni, acel loc care mi-a demonstrat că se 
poate.
- Centrul Comunitar Tei a concretizat nevoia grupului de a avea un spațiu 
fizic de întâlnire și a diversificat activitățile grupului.
- Cred că Centrul Comunitar Tei a avut impact la nivel de imagine, şi a făcut 
mult mai vizibil grupul, activitățile și inițiativele civice locale.”
Mihai Hofmann

“- Fântâna din sat. Locul unde oamenii din cartier se pot întâlni, 
plănui, interacţiona.
- Centrul Comunitar Tei este spaţiul de lucru al grupului, pe care l-a 
responsabilizat şi unit mai mult.
- A stârnit curiozitatea. Iar aceasta este motorul oricărei acţiuni.”
Dafina Jeacă

“- Locul unde se adună ideile pentru o viaţă mai bună în cartier 
şi societate.
- Uneşte oamenii într-un mod constructiv şi creează conexiuni 
puternice. Este un nucleu de nelipsit.
- Activităţile desfăşurate de la înfiinţare, cred că sunt cel mai bun 
argument că Centrul Comunitar Tei a adus o mare îmbunătaţire 
cartierului şi oamenilor. Cred că ar fi de preferat ca fiecare cartier să 
deţină un centru comunitar, este un câştig atât pentru oameni cât 
şi pentru autorităţi.”
Andrei Dumitriu

“- Centrul Comunitar Tei este un atu important al grupului nostru și al 
comunității din cartierul Tei, precum și un simbol de bună colaborare cu 
prietenii de la studioBASAR și de la CeRe. Personal, nu l-am frecventat foarte 
des în ultima vreme, dar mă bucur mult că a prins rădăcini.
- Este foarte important că grupul și-a găsit un sediu, un loc în care membrii 
lui să se poată întâlni regulat. Existența lui a permis o mai bună 
coordonare a acțiunilor grupului, precum și recrutarea de 
membri noi.
- Centrul Comunitar Tei a devenit un punct de interes, un reper, un 
loc, aș îndrăzni să spun, chiar îndrăgit de locuitorii cartierului, 
frecventat mai ales cu prilejul evenimentelor culturale organizate peste 
an. De exemplu, fără el nu ar fi putut fi organizată acea fabuloasă seară 
de observație astronomică, la care au venit câteva mii de oameni din tot 
Bucureștiul, ba chiar din provincie.”
Răzvan Necula



“- Centrul Comunitar Tei este locul acela unde se întâmplă lucruri 
faine, care îți trezesc interesul și simțul civic, totodată. Căsuța 
portocalie mi-a atras atenția, când încă nu eram în Grupul de Inițiativă 
Civică Lacul Tei, prin evenimentele care aveau loc aici și care păreau cumva 
desprinse dintr-o altă lume, una mai frumoasă, mai aproape de normalitate.
- Centrul Comunitar Tei este un fel de Stat Major al Grupului de Inițiativă, un 
reper pentru activitatea și evenimentele organizate.
- Cred că Centrul ComunitarTei într-o prima etapă trezește curiozitatea 
și interesul locuitorilor din cartier: Oare ce e aici, ce se întâmplă, ce e cu 
evenimentele acestea, cine le organizează? Apoi, aflând despre ce este 
vorba, Centrul Comunitar devine un fel de invitație pentru 
locuitori de a se alătura evenimentelor organizate de grup și 
de a participa activ la acestea. Centrul Comunitar, deși este un spațiu 
mic, este multifuncțional și ar fi frumos ca acesta să aibă ușile deschise 
pentru orice inițiativă civică venită din partea locuitorilor. Întrucât la noi este 
o noutate genul acesta de centru, cred că ar fi cu adevărat interesant un 
schimb de experienţă cu centrele comunitare de prin alte părți și meleaguri.”
Rodica Hioară

“- Centrul Comunitar Tei este un proiect drag, în care am investit emoţional 
pentru că l-am văzut ca locul care este “acasă” pentru Grupul de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei.
- Centrul Comunitar Tei este important pentru Grupul Lacul Tei pentru că 
este locul unde cetăţenii din cartier pot contacta în mod direct, personal, 
membrii Grupului, pentru a ne comunica reciproc ideile şi planurile care, 
puse în aplicare, să îmbunătăţească şi să înfrumuseţeze viaţa comunităţii 
Tei.
- Centrul Comunitar Tei poate fi centrul cultural al cartierului, 
în care ideile creative ale membrilor comunităţii Tei pot fi puse 
în practică, pot fi expuse publicului, în care artiştii amatori pot apărea 
pe scenă. Din păcate, în cartier nu există o sală de spectacole, nu există un 
cinema, iar nevoia de cultură este mare. De asemenea, tot aici oamenii 
se pot întâlni pentru a învăţa lucruri noi în mod direct, fie pentru 
a căpăta informaţii despre teme importante pentru ei, fie pentru a afla care 
le sunt drepturile, fie pentru a căpăta noi abilităţi.
Elena Anghel



- Cum ţi se pare Centrul Comunitar Tei?
- Ce impact crezi că ar avea prezenţa unui centru comunitar asupra 
comunităţii unde activează grupul de iniţiativă din care faci tu parte?

“- Aţi făcut un lucru minunat, aţi avut alături de voi oameni la fel de inimoşi, 
pe care aţi putut conta şi alături de care aţi muncit pentru crearea acestui 
Centru, un exemplu de comunitate dornică să se implice în viaţa 
cartierului, tocmai când majoritatea oamenilor este blazată, indiferentă, 
obosită, etc. Sunt convinsă că mai aveţi de lucru, dar, clar ideea voastră a 
fost benefică, iar temele de întâlnire la fel; m-aş bucura dacă aţi implementa 
mai bine ideea de cinema cultural în aer liber.
Şi, nu ştiu de cine şi de ce ar depinde, oricum presupun că de autorităţi (aici, 
chiar am fost invidioasă pe voi, căci mereu v-au ieşit audienţele, discuţiile, 
invitaţiile legate de autorităţi!), aş veni cu sugestia de a insista asupra zonei 
legate de îngrijirea vegetaţiei din Parcul Circului, care din păcate, mie mi se 
pare că s-a degradat din perioada cu retrocedarea parţială; de atunci (eu 
care vin mai rar în zonă percep altfel), s-a impregnat un suflu parcului, care 
nu mai este ca înainte. Dar sunt convinsă că puteţi să mergeţi mai departe.
- Sunt sceptică, poate greşesc şi m-aş bucura, dar, un motiv în plus de invidie: 
deşi ne aflăm tot în sectorul 2, din păcate, revin la indiferenţa umană ce 
ne înconjoară, fiecare este strict interesat numai de problemele personale 
(bineînţeles că poate fi motivat), deşi poate observa nişte neajunsuri 
generale, nu este dispus să se implice direct sau alături de încă cineva, doar 
reproşează ... neluând în calcul faptul că poate direct, fără implicare, nu se 
va rezolva mai nimic.
Lumea este şi obosită, tracasată, probleme personale = timpul comprimat, 
nu-i mai rămâne decât eventual indiferenţa, mai un pas, poate apare 
răutatea ...
Cam asta este cumva, legat de timp, probleme, oboseală şi situaţia Reţelei.”
Mariana Badiu, Grupul de Iniţiativă Civică Luptăm pentru Aleea Lunguleţu

“- Ce poate fi mai util într-un cartier decât un loc plăcut şi accesibil 
unde să te întâlneşti cu vecinii, unde să iei parte la diferite evenimente 
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ale comunităţii şi unde să găseşti mereu oameni ca tine, cărora 
le pasă de ce se întâmplă în jurul lor? De ceva vreme, pe o alee 
din Parcul Circului a apărut o căsuţă mică, făcută dintr-un container, care 
are tot ce trebuie unui spaţiu comunitar atractiv şi funcţional: băncuţe 
şi scaune, măsuţe, rafturi, panouri pentru afişat, reţea de alimentare cu 
curent electric.  
Centrul Comunitar Tei este un proiect minunat creat de oamenii din Grupul 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei, împreună cu arhitecţi şi sponsori, este un 
semn de normalitate într-o capitală europeană a secolului 21. Aici se 
întâlneşte comunitatea, se pun la cale diverse iniţiative în scopul creşterii 
calităţii vieţii dar şi socializării.
- Mi-ar plăcea să avem şi noi cândva în Prelungirea Ghencea un astfel 
de spaţiu, chiar dacă acum pare un vis îndepărtat, având în vedere că 
deocamdată nu avem nici măcar utilităţi de bază în zonă – nu avem o reţea 
de străzi dimensionate pe măsura dezvoltării imobiliare, pe alocuri nu avem 
străzi cu trotuare şi transport în comun, nici reţea de apă şi canalizare, nu 
avem un parc.
Dar cred că existenţa unui spaţiu comunitar favorizează 
interacţiunea locuitorilor, uşurează lucrul în echipă şi ajută la 
creşterea unui sentiment de comunitate, deci este foarte util 
în orice cartier.
Mulţumim pentru inspiraţie şi succes în continuare, dragi prieteni din 
cartierul Tei!”
Delia Mihalache, Asociaţia Iniţiativa Prelungirea Ghencea





* CONSTRUCŢIE TEMPORARĂ ÎN SPAŢIUL PUBLIC



Un centru comunitar poate să 
îţi pară ceva imposibil de făcut 
în România. Sau să crezi că nu se 
poate construi de către oameni 
obişnuiţi, fără legături politice 
şi putere financiară deosebită. 
Sau să crezi că este posibil doar 
în alte ţări, datorită gradului de 
civism al cetăţenilor pe de o parte 
şi deschiderii de care dau dovadă 
autorităţile pe de alta.
 Dar cu puţin efort şi 
colaborare cu alţi oameni, 
organizaţii şi diverse autorităţi, 
poţi să începi să te gândeşti ca 
acest lucru e posibil şi pentru 
comunitatea din care faci parte. 
Tot procesul va necesita timp şi 
răbdare din partea ta, şi multă 
perseverenţă pentru a putea reuşi. 
Dar nu trebuie să renunţi!

AMPLASARE

 Un spaţiu public este 
locul cel mai bun pentru un 
centru comunitar. Spaţiul public 
este spaţiul care aparţine tuturor 
membrilor unei comunităţi, aflat 
în administrarea unei autorităţi 
publice şi folosit pentru binele 
întregii comunităţi. Spaţiul public 
este deschis, liber şi folosit de 
oricine.
 Uită-te în cartierul tău 
după spaţii publice unde se poate 
construi sau se poate amplasa un 
centru comunitar: parcuri, trotuare 
mai late, scuaruri pietonale sau 
chiar curţi de instituţii publice.
 Găseşte locuri cât mai 
vizibile şi cât mai aproape de 
zonele folosite frecvent de oamenii 
din cartier, dar care în acelaşi timp 
nu sunt folosite de către altcineva: 
vânzători ambulanţi, diverse 
evenimente, locuri de joacă pentru 
copii, adunări informale, etc.
 Întreabă cât mai mulţi 
oameni din comunitate (nu 
doar vecini, ci şi utilizatori 
temporari ai spaţiului, vânzători 
din vecinătate, administratori de 
bloc, reprezentanţi ai diverselor 
autorităţi: ADP, Poliţia Locală, 
ALPAB) ce ştiu despre acel loc: cine 
îl administrează, cine îl foloseşte, 
cine face curat, etc.



AUTORIZARE

 După ce ai găsit mai 
multe locuri posibile pentru a 
amplasa temporar o construcţie, 
mergi la autoritatea locală care 
administrează acel loc: poate să 
fie o Administraţie a Domeniului 
Public (acestea sunt pe sectoare în 
cazul Bucureştiului), Administraţia 
Lacuri, Parcuri şi Agrement 
Bucureşti, Administraţia Străzilor, 
sau altă instituţie publică. Trebuie 
să le prezinţi ideea ta şi să le ceri 
acordul, care poate fi un acord de 
principiu pentru început.
 Ca să convingi autorităţile e 
bine să ai un început de proiect: să 
ştii ce vrei să faci cu acest centru, 
cine vor fi partenerii posibili, cine 
se va ocupa de el, ce se va întâmpla 
acolo, cum e implicată comunitatea 
mai largă, etc. E bine să ai şi o 
imagine cu construcţia şi exemple 
de proiecte similare.
 Autorizarea este un proces 
tehnico-administrativ pe care 
trebuie să îl parcurgi alături de 
un arhitect. Paşii pe care trebuie 
să îi urmezi depind de tipul de 
construcţie: construcţie temporară 
sau mobilier urban. Mai jos găseşti 
extrase din legi despre ce înseamnă 
mobilier urban şi construcţie 
temporară.

PENTRU A AUTORIZA O 
CONSTRUCŢIE TEMPORARĂ PAŞII 
SUNT URMĂTORII
 
 - obţinerea unui 
CERTIFICAT DE URBANISM în 
care autoritatea publică descrie 
condiţiile care trebuiesc îndeplinite 
pentru a emite o Autorizaţie de 
Construire pentru situaţia pe care 
tu o propui.
 - obţinerea AVIZELOR 
ŞI ACORDURILOR cerute prin 
Certificatul de Urbanism (acestea 
pot fi de la diferite instituţii, regii 
şi alte organisme de care depinde 
autorizarea).
 - întocmirea unei 
DOCUMENTAŢII TEHNICE despre 
construcţia pe care o propui (se 
face de către un arhitect cu drept 
de semnătură)
 - obţinerea AUTORIZAŢIEI 
DE CONSTRUIRE. Autorizaţia va 
prevedea un termen limitat pentru 
construcţia pe care o propui şi un 
set de condiţii de îndeplinit.



TIPOLOGIE CONSTRUCŢIE

 Tipul de construcţie pe 
care îl propui trebuie să fie conform 
legislaţiei consrucţiilor temporare. 
Deci trebuie să fie din „materiale 
şi alcătuiri care permit demontarea 
rapidă în vederea aducerii terenului 
la starea iniţială (confecţii metalice, 
piese de cherestea, materiale 
plastice ori altele asemenea)”. De 
asemenea construcţia trebuie să 
aibă dimensiui reduse. Gândeşte-te 
bine din ce vrei să faci construcţia, 
astfel încât să o poţi amplasa 
uşor, şi să o poţi demonta şi chiar 
reamplasa în alt loc cât mai rapid.

FINANŢARE

 O construcţie implică 
costuri. Calculează-ţi bine costurile!
 Trebuie să găseşti 
posibilităţi de finanţare potrivite 
pentru ce vrei să faci.
 Caută fonduri de finanţare 
locale, naţionale sau chiar 
europene. Pot fi fonduri culturale 
(Administraţia Fondului Naţional 
Cultural, Timbrul Arhitecturii), 
de dezvoltare locală oferite de 
administraţiile locale sau naţionale 
(primării, diverse ministere), 
de responsabilitate socială 
corporatistă - CSR (oferite de diverse 
companii în urma unor competiţii) 
sau europene (oferite de Uniunea 
Europeană sau alte programe de 
cooperare interstatală).
 Încearcă şi alte metode: 
crowdfunding, sposorizări directe.

 Încearcă să iei finanţare din 
mai multe surse: finanţatorii sunt 
încântaţi dacă există şi co-finanţare.
 Pe lângă finanţările pe 
care le vei obţine să fii conştient 
că o parte din proiect se va susţine 
cu munca voluntară a echipei 
implicate!

ECHIPARE ŞI UTILARE
 
 Centrul trebuie să fie 
echipat astfel încât să se întâmple 
activităţi cât mai diverse în el: de 
la evenimente culturale ca piese 
de teatru, dans, proiecţii de film 
şi concerte, la întâlniri şi şedinţe 
de lucru, până la diverse ateliere 
pentru adulţi şi copii. Trebuie să fie 
echipat cu laptop, boxe, microfon, 
proiector, ecran de proiecţie, 
flipchart, scaune, mese, spaţii de 
depozitare.
 E important ca centrul să 
fie conectat la reţeaua de energie 
electrică. Dacă fără celelalte 
utilităţi te poţi descurca (utilizatorii 
pot folosi toaletele publice şi 
ţâşnitoarele de apă din parcuri), 
penru a avea activităţi cât mai 
diverse şi pentru a încălzi spaţiul 
pe timp de iarnă îţi trebuie curent 
electric.
 Trebuie ca centrul să 
„comunice” cât mai mult cu 
cetăţenii din spaţiul public şi 
când este închis. Aşa ca dotează-l 
cu multe aviziere şi panouri de 
informaţii pe care să lipeşti cât mai 
multe lucruri: informaţii despre 
centru, despre iniţiativa ta, despre 



comunitate, despre autorităţi, 
programul viitor de evenimente, 
etc.

ACTIVARE

 Cea mai importantă parte 
a unui centru comunitar sunt 
activităţile care se întamplă în el sau 
în jurul lui. E foarte important să ai 
un plan de activităţi stabilit dinainte, 
astfel încât membrii comunităţii să 
ştie ce o să se întâmple la centru. 
Trebuie să foloseşti cât mai multe 
medii de comunicare şi informare: 
afişe, pliante, flyere, reţele 
sociale, site, blog, etc. Trebuie să 
ai disponibilitatea ca la centru să 
se desfăşoare activităţi propuse 
de orice om, grup, organizaţie sau 
autoritate publică care vor să se 
adreseze comunităţii diverse în 
care centrul este amplasat. Pentru 
acest lucru e important să faci cât 
mai multe parteneriate cu diverse 
organizaţii sau grupuri.
 Pentru orice eveniment 
public îti trebuie o autorizare. 
Încearcă să ai un protocol cu 
autorităţile pe o perioadă mai 
îndelungată, astfel încât doar să îi 
anunţi despre evenimentele care 
se vor desfăşura.



MOBILIER URBAN

H.G. 584 / 21.06.2001 - privind 
amplasarea unor obiecte de 
mobilier urban
Art. 1 În înţelesul prezentei hotărâri, 
prin obiecte de mobilier urban se 
înţelege: tonete, tarabe, pupitre 
acoperite sau închise, destinate 
difuzării şi comercializării presei, 
cărţilor şi florilor, care sunt 
amplasate direct pe sol, fără 
fundaţii sau platforme, precum şi 
fără racorduri la utilităţi urbane, 
cu excepţia energiei electrice.
Art. 2 Autorităţile administraţiei 
publice locale pot emite autorizaţii 
de funcţionare pe perioade 
determinate, pentru obiectele de 
mobilier urban prevăzute la art. 
1, pe amplasamente stabilite în 
baza reglementărilor urbanistice 
aprobate, potrivit legii, precum 
şi a regulamentelor proprii de 
organizare şi funcţionare a 
activităţii economice pe domeniul 
public al unităţilor administrativ-
teritoriale respective.
Art. 3 Forma, dimensiunile şi 
aspectul obiectelor de mobilier 
urban se stabilesc de către 
autorităţile administraţiei publice 
locale.

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii - Anexa 
2 - Definirea unor termeni de 
specialitate utilizaţi în cuprinsul 
legii
Punct 19. Mobilier urban = 
Elementele funcţionale şi/sau 

decorative amplasate în spaţiile 
publice care, prin alcătuire, aspect, 
amplasare, conferă personalitate 
aparte zonei sau localităţii. Prin 
natura lor piesele de mobilier 
urban sunt asimilate construcţiilor 
dacă amplasarea lor se face prin 
legare constructivă la sol (fundaţii 
platforme de beton, racorduri 
la utilităţi urbane, cu excepţia 
energiei electrice), necesitând 
emiterea autorizaţiei de construire. 
Fac parte din categoria mobilier 
urban: jardiniere, lampadare, 
bănci, bazine, pavaje decorative, 
pergole, cabine telefonice şi altele 
asemenea.
Autorizaţia de construire se 
eliberează pentru:
Art. 3. (1) d) împrejmuiri şi mobilier 
urban, amenajări de spaţii verzi, 
parcuri, locuri de joacă şi agrement, 
pieţe şi alte lucrări de amenajare a 
spaţiilor publice;
Art. 11 (2) Se pot executa fără 
autorizaţie de construire şi lucrări 
pentru amplasarea de tonete şi 
pupitre acoperite sau închise, 
destinate difuzării şi comercializării 
presei, cărţilor şi florilor, care 
sunt amplasate direct pe sol, fără 
fundaţii şi platforme, în suprafaţă 
de maxim 5 mp, care nu cauzează 
congestionarea sau blocarea 
traficului pietonal pe trotuar, fără 
racorduri şi/sau branşamente 
la utilităţi urbane, cu excepţia 
energiei electrice ...
(2.4) Lucrările pentru amplasarea 
de tonete pupitre acoperite sau 
închise, prevăzute la alin. (2), vor 
fi realizate în conformitate cu 



hotărârea consiliului local privind 
Regulamentul pentru organizarea 
comerţului stradal şi condiţiile în 
care această activitate este permisă 
fără o autorizaţie de construcţie, în 
baza documentaţiilor de urbanism 
aprobate.

CONSTRUCŢII CU CARACTER 
PROVIZORIU

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii
Autorizaţia de construire se 
eliberează pentru:
Art. 3. (1) h) lucrări de construcţii 
cu caracter provizoriu: chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, 
corpuri şi panouri de afişaj, firme 
şi reclame, copertine şi pergole 
situate pe căile şi spaţiile publice, 
anexe gospodăreşti, precum 
şi anexele gospodăreşti ale 
exploataţiilor agricole situate în 
extravilan;
Art. 11 (2) Se pot executa fără 
autorizaţie de construire şi lucrări 
pentru amplasarea de tonete şi 
pupitre acoperite sau închise, 
destinate difuzării şi comercializării 
presei, cărţilor şi florilor, care 
sunt amplasate direct pe sol, fără 
fundaţii şi platforme, în suprafaţă 
de maxim 5 mp, care nu cauzează 
congestionarea sau blocarea 
traficului pietonal pe trotuar, fără 
racorduri şi/sau branşamente la 
utilităţi urbane, cu excepţia energiei 
electrice ...
(2.4) Lucrările pentru amplasarea 
de tonete pupitre acoperite sau 

închise, prevăzute la alin. (2), vor 
fi realizate în conformitate cu 
hotărârea consiliului local privind 
Regulamentul pentru organizarea 
comerţului stradal şi condiţiile în 
care această activitate este permisă 
fără o autorizaţie de construcţie, în 
baza documentaţiilor de urbanism 
aprobate.
Anexa 2 / Punct 7. - Construcţiile 
autorizate ca atare, indiferent de 
natura materialelor utilizate, care, 
prin specificul funcţiunii adăpostite 
ori datorită cerinţelor urbanistice 
impuse de autoritatea publică, 
au o durată de existenţă limitată, 
precizată şi prin autorizaţia de 
construire. De regulă, construcţiile 
cu caracter provizoriu se realizează 
din materiale şi alcătuiri care 
permit demontarea rapidă în 
vederea aducerii terenului la starea 
iniţială (confecţii metalice, piese 
de cherestea, materiale plastice 
ori altele asemenea) şi sunt de 
dimensiuni reduse. Din categoria 
construcţiilor cu caracter provizoriu 
fac parte: chioşcuri, tonete, cabine, 
locuri de expunere situate pe căile 
şi în spaţiile publice, corpuri şi 
panouri de afişaj, firme şi reclame, 
copertine, pergole ori altele 
asemenea. În sensul prezentei legi 
realizarea construcţiilor provizorii 
se autorizează în aceleaşi condiţii 
în care se autorizează construcţiile 
definitive.
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Pe 15 octombrie 2016, în Parcul Circului din Bucureşti, aproape 
de intrarea dinspre strada Dinu Vintilă, chiar în spatele clădirii 
Circului, are loc inaugurarea Centrului Comunitar Tei. La 
deschidere participă reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
membri ai unor grupuri civice şi ai unor ONG-uri din Bucureşti 
şi cetăţeni curioși să înțeleagă mai multe despre proiectele 
Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei și să afle mai multe 
despre apariţia containerului placat cu lemn și dotat în 
exterior cu băncuțe, panouri informative și tablă de scris.
 Membrii Grupului împreună cu studioBASAR fac o 
scurtă prezentare a Grupului, a Centrului şi a oportunităţii 
de a avea un astfel de spațiu în cartier, în care oricine (ONG-
uri, autorități, cetățeni) poate desfășura activități de interes 
pentru comunitatea din Tei. După prezentare lumea este 
invitată să participe la activitățile din cadrul proiectului 
“Poveștile Teiului”, proiect iniţiat de membrii Grupului de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei şi realizat cu sprijinul ARCUB.
 Muzica, ecranul de proiecție, boxa și laptopul care 
rulează imagini din cartier sunt conectate la generatorul aflat 
la 20 de metri distanță de spațiul de întâlnire. La inaugurare 
Centrul nu era dotat cu un sistem permanent care să ofere 
spațiului electricitate. Lipsa de electricitate la Centru a 
însemnat în timpul sezonului rece o folosire minimă a acestuia 
(chiar în primele luni de existență). Primele întâlniri de lucru 
și vizite s-au desfășurat la lumina lanternei cu acumulatori 
și în frig. Dar aceste inconveniente nu i-au demotivat pe 
membrii Grupului să își continue activitățile și să găsească 
soluții la provocările cu care s-au confruntat. Pentru dotarea 
Centrului cu electricitate a urmat o perioadă de adrese, 
întâlniri, autorizații şi o campanie de strângere de fonduri 
(atât de la oamenii din comunitate care au contribuit bucuroși 
la electrificarea Centrului dar și de la compania Kaufland).
 Odată cu aprinderea luminii la Centru și activarea 
tehnică a spațiului, numărul de întâlniri de lucru ale Grupului 
a crescut, ceea ce le-a oferit posibilitatea de a planifica în 
detaliu activități care ar fi urmat să se desfășoare în spațiul 
Centrului și în jurul acestuia. 
 Organizarea activităților la Centru a venit cu o nouă 
provocare. Pentru a desfășura activități civice-culturale-
educative în afara Centrului, în jurul său, în parc e nevoie 
de aprobare din partea ALPAB. Membrii Grupului au reușit 

1 AN DE ACTIVITĂŢI LA
CENTRUL COMUNITAR TEI
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să stabilească un protocol de colaborare, prin care Grupul se 
angaja să anunțe instituția ori de câte ori dorea să organizeze 
evenimente și îşi asuma că nu vor fi efectuate activități 
comerciale și că spațiul verde nu va fi afectat. 
 Fiind rezolvat și acest mic impediment, și datorită 
bunei planificări și a promovării intense că oricine poate 
propune activități la Centru pentru comunitatea din Tei, 
evenimentele au început să curgă. În decursul unui an de zile, 
peste 30 de astfel de activităţi au fost organizate la Centru. 
 În august și septembrie 2017, peluzele din Parcul 
Circului au fost ocupate de circa 2000 de persoane în cadrul 
Serilor de Astronomie “Luna prin telescop” și ”Inelele lui 
Saturn”. Sutele de locuitori ai cartierului și nu numai au ocupat 
băncuțele și scaunele din jurul Centrului pentru a putea 
urmări filmele proiectate la Centru ca urmare a colaborării cu 
Asociația Vira, Urban Eye Film Festival și One World România: 
“Ipostazele locuirii în Bucureștiul Contemporan”, “Cinema, 
mon amour” și “The Human Scale”. Oamenii au gătit și s-au 
strâns în jurul Centrului la două picnicuri de socializare cu 
vecinii. Au primit delegații din Franța, Ucraina, Republica 
Moldova, Statele Unite ale Americii – cetățeni şi diverşi 
activişti curioși să afle mai multe despre activitățile Grupului. 
Împreună cu membrii comunității, au organizat și participat la 
ateliere despre cum să recicleze, și-au consolidat cunoștintele 
de urbanism și cele legate de buna gestionare a spațiilor verzi.
 Construcția, deschiderea și activarea Centrului 
Comunitar Tei a fost rezultatul unor eforturi colective depuse 
de către Grup împreună cu toți actorii implicați în acest proces 
și a reprezentat după mulți ani de implicare continuă un vis 
devenit realitate. Centrul Comunitar Tei a dus la consolidarea 
identității Grupului de Inițiativă, i-a sporit vizibilitatea, a dus 
la creșterea exponenţială a numărului membrilor Grupului, 
a creat noi oportunități de dezvoltare pentru Grup și pentru 
comunitatea Tei dar a venit și cu o serie de provocări și greutăți 
la adresa Grupului, la dinamicile interne și la aspectele ce ţin 
de managementul spațiului.
 Prezența Centrului Comunitar în comunitate și 
activarea acestuia a presupus alocarea de noi resurse de 
timp și de energie din partea Grupului, timp și energie care 
în mod asumat s-au îndreptat mai mult spre organizarea de 
evenimente prietenoase în comunitate și ateliere. Acest lucru 
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a creat nemulţumiri din partea unor membri ai Grupului 
care au adus în discuție faptul că nu se mai pune la fel de 
mult accent pe campaniile de rezolvare a problemelor din 
cartier. De ce proiecție de film și nu campania cu rezolvarea 
mijloacelor de transport în comun? De ce ateliere de reciclare 
sau despre conservarea spațiilor verzi în loc de campania cu 
locurile de parcare în cartier? Situația a fost clarificată atunci 
când oamenii au căzut de acord că aceste evenimente au 
potențial de atragere de noi membri, membri care în funcție 
de propriile interese se pot implica în campanii diferite. 
 Chiar dacă are doar 14 metri pătraţi, Centrul 
Comunitar Tei din Parcul Circului reprezintă un pas important 
pentru membrii Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei în 
relaţie cu comunitatea din Tei şi o oportunitate deschisă 
pentru oricine (persoană, grup, asociaţie sau instituţie 
publică) de a interacţiona cu locuitorii din cartier.

Evenimente 2016 - 2017

15.10.2016 Inaugurare Centrul Comunitar Tei / 
  Lansare Foaia de Tei nr. 6
03.11.2016 Vizită grup din Ucraina - CeRe
19.11.2016 „Poveştile Teiului” la Şcoala de Muzică şi
  Arte Plastice nr. 4
12.12.2016 Întâlnire cu Grupul de Iniţiativă Civică
  „Bucureştii Noi”
24.02.2017 Vizită grup din SUA - CeRe
17.03.2017 Vizită studenţi ENSA Paris-Val de
  Seine - studioBASAR
08.04.2017 Eveniment „Voie bună în cartier”
11.05.2017 Audienţă Primăria Sector 2
13.05.2017 „Poveştile Teiului” la Şcoala nr. 31
17.05.2017 „Am aprins lumina!” - Kaufland România
21.06.2017 Întâlnire cu vecinii!
29.06.2017 Întâlnire grupuri civice din Sectorul 2/
  Seară de film - Asociaţia Vira
09.07.2017 Social Picnic - Bookataria
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18.07.2017 Seară de film - One World România
  la Şcoala
01.08.2017 Seară de astronomie - Astroclubul
  Bucureşti
05.08.2017 Social Picnic - Bookataria
30.08.2017 Întâlnire cu vecinii!
07.09.2017 „Hai să dansăm cu vecinii!” - Asociaţia
  pentru Teatru şi Carte
12.09.2017 Seară de astronomie
13.09.2017 Construcţie bibliotecă
14.09.2017 Foaia de Tei nr. 7
16.09.2017 Teatru de improvizaţie - !MPRO
21.09.2017 Seară de film - Urban Eye Film Festival
23.09.2017 Detox Yoga - Carmen Amariei
01.10.2017 Vizită grup din Republica Moldova - CeRe
14.10.2017 POPup Răspiua - AMAis
21.10.2017 POPup Răspiua - AMAis
22.10.2017 POPup Răspiua - AMAis
18.10.2017 Întâlnire cu vecinii - 1 an de
  Centru Comunitar Tei!
01.11.2017 Atelier de Peisagistică
17.11.2017 Vizită studenţi Sciences-PO Paris - CeRe
19.12.2017 Recicleta la Şcoala nr. 31
31.01.2018 Atelier de Urbanism
16.02.2018 Atelier de Reciclare Creativă
20.02.2018 Atelier de Reciclare Creativă
  la Şcoala nr. 31
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INAUGURARE

Centrul Comunitar Tei a fost inaugurat 
sâmbătă 15 octombrie 2016.
A fost cu veselie, soare, muzică, poveşti 
din cartier, ateliere pentru copii, discuţii 
cu cetăţenii preocupaţi de cartierul lor, 
acţiuni din cadrul proiectul „Poveştile 
Teiului”, realizat cu sprijinul ARCUB.
La eveniment au participat membri 
ai Grupului de Iniţiativă Civică Lacul 
Tei, vecini din cartier şi reprezentanţi ai 
autorităţilor: Ministerul Consultării Publice 
şi Dialogului Social, ALPAB - Administraţia 
Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, 
Primăria Sector 2.

ACŢIUNE CIVICĂ
EDUCAŢIE

CONEXIUNE

Sâmbătă / 15 octombrie 2016 
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VIZITĂ
GRUP DIN UCRAINA

Centrul Comunitar Tei a fost vizitat de 
o delegaţie formată din reprezentanți 
ai unor autorități locale, organizaţii 
neguvernamentale, activişti şi jurnalişti 
din Ucraina, aflați în România într-o vizită 
de studiu organizată de CeRe: Centrul 
de Resurse pentru participare publică. 
Membri ai Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei şi ai studioBASAR au povestit 
despre istoria grupului, despre Centrul 
Comunitar Tei şi despre proiecte viitoare.

Joi / 3 noiembrie 2016

CONEXIUNE
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ÎNTÂLNIRE CU GRUPUL
DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ
„BUCUREŞTII NOI”

Membri ai Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei şi ai studioBASAR au avut o 
întâlnire de informare şi schimb de 
experienţe cu membri ai nou înfiinţatului 
Grup de Iniţiativă Civică “Bucureştii Noi”.  
Vizitatorii au fost interesaţi de istoria 
şi dinamica organizării Grupului şi de 
povestea din spatele Centrului Comunitar 
Tei.

Luni / 12 decembrie 2016

CONEXIUNE
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VIZITĂ GRUP DIN S.U.A.

La Centrul Comunitar Tei a avut loc 
o întâlnire între membrii Grupului de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei şi organizatori 
comunitari din Statele Unite. S-a vorbit 
despre munca desfășurată de grup în 
cadrul comunității Tei, despre proiectul de 
activare a Centrului şi despre relația Grup-
comunitate-autorități.

Vineri / 24 februarie 2017

CONEXIUNE
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ŞEDINŢE DE LUCRU 
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ 
CIVICĂ LACUL TEI

În martie 2017 au început ședințele 
de lucru la Centru Comunitar Tei. Pe 
agenda întâlnirilor din acea lună au fost: 
planificarea unei audiențe la Primăria 
Sectorului 2, consultare pe probleme din 
cartier, înscriere la Gala Societății Civile.
După 6 ani de întâlniri de lucru în diferite 
locuri din cartier (Școala 31, Liceul Traian, 
la administrațiile de bloc, la Armata 
Salvării, în Parcul Circului, acasă la colegii 
din grup, în cafenele etc.), Grupul are 
un spațiul adecvat de întâlniri şi diverse 
activităţi. E spațiul comunității Tei, al 
tuturor cetățenilor care vor să schimbe în 
bine traiul din cartier.

Luni / 6 martie 2017 şi Duminică / 12 martie 2017

GESTIUNE
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VIZITĂ STUDENŢI
ENSA PARIS-VAL DE 
SEINE

Membri ai studioBASAR au primit la 
Centru vizita a 24 de studenţi şi a 2 
profesori de la Ecole Nationale Superiore 
d’Architecture Paris-Val de Seine. Aflaţi 
pentru câteva zile în Bucureşti pentru un 
atelier de lucru, studenţii şi îndrumătorii 
lor au fost interesaţi de povestea Centrului 
Comunitar Tei şi a Grupului de Iniţiativă 
Civică Lacul Tei: cum s-au înfiinţat, cum 
lucrează, care e relaţia cu autorităţile, ce 
proiecte au în lucru, şi cum funcţionează 
Centrul.
Centrul a avut parte şi de o premieră: în 
total, 28 de persoane au încăput înăuntru 
pentru o prezentare!

Vineri / 17 martie 2017

CONEXIUNE
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DECOLMATARE LAC

Angajaţii ALPAB au efectuat o decolmatare 
parțială a lacului din Parcul Circului, 
realizată şi în urma insistenţelor 
membrilor Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei. Situația lacului este extrem de 
îngrijorătoare, cotele de apă ajungând la 
un nivel foarte scăzut în ultimii ani. 

Vineri / 24 martie 2017

ACŢIUNE CIVICĂ
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VOIE BUNĂ ÎN CARTIER

Sâmbătă 8 aprilie 2017 Grupul de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei a organizat 
la Centrul Comunitar Tei evenimentul 
„Voie bună în cartier”. Vecini din cartier şi 
vizitatori ai Parcului Circului s-au bucurat 
de expoziţia de puzzle-uri şi de fotografiile 
cu activităţile Grupului, au completat 
formularul cu problemele din cartierul Tei 
(pe care Grupul le-a prezentat la audienţa 
de la Primăria Sectorului 2), în timp ce cei 
mici au desenat pe asfalt şi au completat 
puzzle-uri. Au fost în vizită şi cetăţenii 
de la Grupul Floreasca şi prietenii de la 
CeRe, împreună cu o delegaţie de cetăţeni 
ucrainieni.

Sâmbătă / 8 aprilie 2017

ACŢIUNE CIVICĂ
EVENIMENT CULTURAL

EDUCAŢIE
CONEXIUNE
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AUDIENŢĂ
PRIMĂRIA SECTOR 2

Pe 11 mai 2017 membrii Grupului 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei au fost 
în audiență la Primăria Sectorului 2. 
S-au dezbătut, alături de primar şi 
reprezentanți ai autorităților locale 
(Administraţia  Domeniului  Public, 
Poliţia  Locală, Serviciul de Monitorizare, 
Execuţie, Contracte, Utilitare/Reabilitare, 
Serviciul de Relaţii cu Asociaţiile de 
Proprietari, Direcţia de Urbanism, 
Cadastru și Gestionarea Teritoriului, 
Serviciul de Gospodărie Comunală) cele 
mai importante probleme pe care le-au 
semnalat cetăţenii: curățenia, locurile de 

Joi / 11 mai 2017

ACŢIUNE CIVICĂ

parcare, traficul în cartier, spațiile verzi şi 
întreținerea acestora, lacurile din cartier 
şi problemele lor, siguranța cetățeanului 
şi altele.
Întâlnirea a fost una de informare, dar şi 
una în care s-au pus bazele unei colaborări 
pe probleme punctuale între Grup, 
cetățenii cartierului şi Primăria Sectorului 
2.
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AM APRINS LUMINA!

Pe 17 mai 2017 doamna Dragu, decana de 
vârstă a Grupului de Iniţiativă Civică Lacul 
Tei a aprins pentru prima dată lumina la 
Centrul Comunitar Tei.
Timp de câteva luni - de la inaugurare la 
racordarea la reţeaua electrică - acţiunile 
organizate de Grup la Centru au fost 
sporadice şi de scurtă durată din cauza 
lipsei curentului electric: întâlniri de 
maxim 1-2 ore care se terminau brusc, 
odată cu acumulatorii reflectoarelor.

Miercuri / 17 mai 2017

Conectarea la reţeaua electrică a
Centrului Comunitar Tei s-a făcut cu sprijinul
KAUFLAND ROMÂNIA.

GESTIUNE
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ÎNTÂLNIRE CU VECINII!

Membrii Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei au organizat la Centrul 
Comunitar Tei o întâlnire de lucru cu 
vecinii din cartier. S-a discutat despre 
activarea Centrului în perioada următoare 
(proiecţii de film, ateliere pentru copii, 
strângere de semnături pentru petiţii, 
etc.) şi despre agenda de lucru a grupului. 
Centrul a făcut faţă şi la prima provocare 
spontană a vremii: întâlnirea a continuat la 
interior când a început furtuna.

Miercuri / 21 iunie 2017

ACŢIUNE CIVICĂ
CONEXIUNE

GESTIUNE
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ÎNTÂLNIRE GRUPURI
CIVICE DIN SECTORUL 2

Pe 29 iunie 2017 membri ai Grupului de 
Iniţiativă Civic Lacul Tei s-au întâlnit la 
Centrul Comunitar Tei cu celelalte grupuri 
civice din sectorul 2: Grupul Civic Iancului, 
Grupul Floreasca Civică şi Grupul Luptăm 
pentru Aleea Lunguleţu, pentru pregătirea 
unei audienţe la Primăria şi/sau Consiliul 
Sectorului 2.
La întâlnire s-au stabilit câteva puncte de 
interes comun:
1. Spaţii verzi-întreţinere şi extindere,
2. Parcări,
3. Colectarea selectivă a gunoiului, 
automate pentru reciclare,
4. Angajament/contract de cartier,
5. Zgomot,
6. Lacurile din zona de nord.
Participanţii şi-au propus să meargă 
împreună în audienţă la Administraţia 
Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 
(ALPAB).

Joi / 29 iunie 2017

ACŢIUNE CIVICĂ
CONEXIUNE
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SEARĂ DE FILM

IPOSTAZELE LOCUIRII ÎN BUCUREŞTIUL 
CONTEMPORAN
Asociaţia Vira / 2016

A fost prima seară de film organizată la 
Centrul Comunitar Tei.
Vecini din cartier, copii, părinţi, bunici, 
trecători şi vizitatori ai Parcului Circului 
s-au bucurat împreună de documentarul 
“Ipostazele locuirii în Bucureştiul 
contemporan”, o serie de scurt metraje 
despre experienţa locuirii în Bucureşti.

Eveniment organizat de
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI
în colaborare cu ASOCIAŢIA VIRA.

Joi / 29 iunie 2017

EVENIMENT CULTURAL
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SOCIAL PICNIC

Tasting and sharing recipes by Bookataria 
şi Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei au 
organizat la Centrul Comunitar Tei primul 
Social Picnic. Mâncarea a fost bună iar 
atmosfera a fost întreţinută de muzică, 
proiecţia de film, jocuri şi discuţii despre 
cartier şi ce o să se întâmple în continuare 
pentru a avea un cartier mai frumos şi mai 
viu. Membrii Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei au reînceput campania pentru 
îmbunătăţirea transportului în comun 
în cartierul Tei şi au discutat despre o 
campanie prin care vor să determine 
autorităţile sectorului să suplimenteze 
coşurile de gunoi din cartier.

Eveniment organizat de
BOOKATARIA în colaborare cu
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI.

Duminică / 9 iulie 2017

MOD DE VIAŢĂ



147



148

ŞEDINŢĂ DE LUCRU 
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ 
CIVICĂ LACUL TEI

În cadrul şedinţei s-a discutat despre noul 
număr al revistei de cartier “Foaia de Tei” 
- nr. 7: s-a realizat o listare a temelor care 
urmează a fi cuprinse în ziar şi cine este 
responsabil pentru redactarea fiecărui 
material. S-a discutat şi despre activităţile 
care ar urma să se întample în perioada 
următoare la Centrul Comunitar Tei.

Joi / 13 iulie 2017

GESTIUNE
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SEARĂ DE FILM

CINEMA, MON AMOUR
Alexandru Belc / România / 2015 / 72’

La Centrul Comunitar Tei a avut loc 
proiecţia documentarului “Cinema, mon 
amour” regizat de Alexandru Belc în 
2015. Documentarul este despre dreptul 
cetățenilor la cultură și spații culturale 
și despre lupta unui gospodar pentru a 
menține în viață cinematograful dintr-un 
orășel de munte. În multe privinţe această 
luptă seamană cu cea dusă de membrii 
Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei 
pentru o viaţă mai bună în cartierul Tei.

Eveniment organizat de
ONE WORLD ROMÂNIA LA ŞCOALĂ în 
colaborare cu
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI.

Marţi / 18 iulie 2017

EVENIMENT CULTURAL
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SEARĂ DE ASTRONOMIE

LUNA PRIN TELESCOP

Peste două mii de oameni au venit în Parcul 
Circului la “Seara de astronomie în aer liber 
– Luna prin telescop”. Peluza principală din 
parc a devenit neîncăpătoare. Prezenţa a 
fost astronomică!

Eveniment organizat de
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI
în colaborare cu ASTROCLUBUL 
BUCUREŞTI.

Marţi / 1 august 2017

MOD DE VIAŢĂ
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SOCIAL PICNIC

HEALTHY SNACKS

Chill & good food la Centrul Comunitar 
Tei. Participanţii au fost curajoşi să iasă 
din casă pe caniculă şi să se bucure de 
bunătăţile aduse: mango, ananas, pere, 
biscuiţi de casă, roşii de grădină, humus, 
guacamole, smoothie-uri, limonadă, 
pepene etc. Echipa REframe a venit cu 
jocurile de socializare “Ce-ar fi dacă?”, 
“Desenul pe spate” şi cu muzică jazzy.

Eveniment organizat de
BOOKATARIA în colaborare cu
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI 
şi REframe.

Sâmbătă / 5 august 2017

MOD DE VIAŢĂ
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ÎNTÂLNIRE CU VECINII!

După succesul campaniei de mutare a 
Ansamblului Monumental “Prinţul Rainier 
de Monaco” de pe peluza principală a 
Parcului Circului, vecinii din cartier s-au 
întâlnit la Centrul Comunitar Tei să se 
bucure că au salvat o parte din spațiul 
verde din parc.
S-a discutat şi despre ce alte probleme ar 
trebui să fie rezolvate în cartier şi despre 
ce evenimente se pot organiza la Centru 
în viitor.

Miercuri / 30 august 2017

GESTIUNE
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HAI SĂ DANSĂM ÎN
PARCUL CIRCULUI!

Pe 7 septembrie 2017 Asociația Pentru 
Teatru și Carte (PETEC) a organizat în 
Parcul Circului un atelier de contact 
improvisation. Locuitorii zonei care au 
participat la atelier au explorat principii de 
contact improvisation și modul în care pot 
fi mai curioși și mai conectați unii la alţii.

Eveniment organizat de
ASOCIAȚIA PENTRU TEATRU ȘI CARTE 
(PETEC)
în colaborare cu
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI.

Joi / 7 septembrie 2017

EVENIMENT CULTURAL
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SEARĂ DE ASTRONOMIE

SATURN PRIN TELESCOP

Pe 12 septembrie 2017 sute de oameni 
au admirat inelele lui Saturn nu doar prin 
telescop, ci şi live, pe ecranul de proiecție. 
Andrei Dumitriu de la Grupul de Iniţiativă 
Civică Lacul Tei a povestit mai multe 
despre planetă: o zi pe Saturn durează 10 
ore, a descris atmosfera, nucleul, furtunile, 
numărul de inele şi compoziția lor, şi “anul 
de Saturn”.

Marţi / 12 septembrie 2017

MOD DE VIAŢĂ
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CONSTRUCŢIE
BIBLIOTECĂ

Cu lemne recilate (de la diferite proiecte 
şi acţiuni desfăşurate în spaţiul public în 
ultimii ani), Alex şi Cristi de la studioBASAR 
au construit o biliotecă/ birou/ spaţiu de 
depozitare pentru Centrul Comunitar 
Tei. Centrul devine astfel din ce în ce mai 
pregătit pentru a susţine activităţi cât mai 
diverse.

Miercuri / 13 septembrie 2017

GESTIUNE
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!MPRO

TEATRU DE IMPROVIZAŢIE

Sala de spectacol s-a mutat în Parcul 
Circului, la Centrul Comunitar Tei. Cei de 
la IMPRO au făcut super atmosferă şi au 
improvizat cele mai năstruşnice situaţii 
pornind de la sugestiile şi poveştile celor 
prezenţi. Vremea a fost perfectă, publicul a 
fost inspirat, actorii au avut multă energie 
şi s-a râs mult, cât să ajungă pentru o 
întreagă săptămână.

Eveniment organizat de
IMPRO în colaborare cu
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI.

Sâmbătă / 16 septembrie 2017

EVENIMENT CULTURAL
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SEARĂ DE FILM

THE HUMAN SCALE
Andreas Dalsgaard / Danemarca / 2012 
/ 77’

Pe 21 septembrie 2017 a avut loc la 
Centrul Comunitar Tei proiecţia filmului 
documentar “The Human Scale”. Filmul 
prezintă eforturile câtorva oraşe din lume, 
care, inspirate de activitatea arhitectului 
Jan Gehl din Copenhaga, pun oamenii în 
centrul acţiunilor de regenerare urbană. 
Un film inspiraţional pentru bucureşteni şi 
în special pentru autorităţi.

Eveniment organizat de
URBAN EYE FILM FESTIVAL
în colaborare cu
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI.

Joi / 21 septembrie 2017

EVENIMENT CULTURAL
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DETOX YOGA

cu ANCA AMARIEI

A fost soare şi multă relaxare în poieniţa din 
Parcul Circului de lângă Centrul Comunitar 
Tei, unde a avut loc clasa de Detox Yoga. 
Muzica specifică orelor de yoga a fost 
acompaniată de liniştea parcului, iar Anca 
a avut grijă ca participanţii nu doar să 
execute mişcările corecte şi să înţeleagă ce 
rol au posturile, ci şi să reconecteze corpul, 
mintea şi spiritul.

Sâmbătă / 23 septembrie 2017

MOD DE VIAŢĂ
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TÂRG
INIŢIATIVE CETĂŢENEŞTI

În 2017, în ultima zi de septembrie, la 
Grădina Verona – Cărtureşti, a avut loc 
cea de-a IV-a ediție a Târgului de Inițiative 
Cetățenești, la care au participat 19 
grupuri civice din Bucureşti și împrejurimi, 
printre care și Grupul de Inițiativă Civică 
Lacul Tei.  
 Târgul a avut tema “PUTEM”, 
mesajul fiind acela că împreună PUTEM 
deveni o forță greu de ignorat și PUTEM 
rezolva lucruri. O confirmare a acestui 
mesaj au fost victoriile despre care au 
povestit reprezentanții grupurilor civice.
 S-a povestit nu doar despre 

Sâmbătă / 30 septembrie 2017

CONEXIUNE

victorii, ci și despre probleme stringente 
de rezolvat, şi oamenii s-au bucurat să 
constate că fenomenul de implicare civică 
ia amploare, iar grupurile civice se susțin și 
se încurajează reciproc. 
 La târg au fost invitați și 
reprezentanți ai autorităţilor, pentru a 
dialoga cu reprezentanții grupurilor civice.
Târgul de Inițiative Cetățenești a confirmat 
încă o dată că prin implicare PUTEM face 
mai bună lumea în care trăim.
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VIZITĂ GRUP DIN
REPUBLICA MOLDOVA

Centrul Comunitar Tei a fost vizitat 
duminică 1 octombrie 2017 de o delegaţie 
formată din reprezentanți ai unor autorități 
locale, organizaţii neguvernamentale şi 
activişti din Republica Moldova, aflați în 
România într-o vizită de studiu organizată 
de CeRe: Centrul de Resurse pentru 
participare publică. Membri ai Grupului 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei au povestit 
despre istoria grupului, despre Centrul 
Comunitar Tei, şi despre proiecte viitoare.

Un succes remarcabil al grupului civic este 
crearea Centrului Comunitar Tei, care le 
permite astăzi să activeze și să adune 
membrii grupului de inițiativă. (...) Şi toate 
acestea le fac necondiționat și în mod 
voluntar.

Enache Elena, primar sat
Baurci Moldoveni,
Republica Moldova

Duminică / 1 octombrie 2017

CONEXIUNE
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POPup RĂSPIUA

Sâmbătă / 14 octombrie 2017, Sâmbătă / 21 octombrie 2017 şi Duminică / 22 octombrie 2017

SPAŢIU DE JOACĂ POLISENZORIAL

Toamna asta cucerim orașul cu un spațiu 
de joacă polisenzorial mobil destinat 
tuturor copiilor, indiferent de (diz)abilități. 
Avem o serie de echipamente de joacă 
unice, creative și incluzive, pe care le 
scoatem din dubă și le amenajăm ca 
spații de joacă pop-up în diverse locuri 
din București. Jucăriile sunt gândite astfel 
încât să fie distractive pentru toți copiii — 
fie tipici, cu deficiențe senzoriale, motorii 
sau cu afecțiuni din spectrul autist.

Eveniment organizat de
AMAis - ASOCIAŢIA METODELOR 
ALTERNATIVE DE
INTEGRARE SOCIALĂ în colaborare cu
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ CIVICĂ LACUL TEI.

EVENIMENT CULTURAL
EDUCAŢIE
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ÎNTÂLNIRE CU VECINII!

Miercuri / 18 octombrie 2017

1 AN DE CENTRU COMUNITAR TEI

Membri ai Grupului de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei şi ai studioBASAR au sărbătorit un 
1 an de Centru Comunitar Tei împreună 
cu vecinii. Atmosfera a fost una caldă, 
prietenoasă, de familie. 
Membrii Grupului prezenţi la întâlnire 
au realizat un bilanţ de activitate pentru 
ultimul an şi au planificat activităţile 
pentru perioada octombrie 2017 - martie 
2018.

GESTIUNE
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ATELIER SPAŢII VERZI

Miercuri / 1 noiembrie 2017

Atelierul de Peisagistică de miercuri a 
fost nu doar plăcut dar şi util, pentru că, 
pe lângă faptul că am aflat o mulţime de 
lucruri despre plante, acesta m-a făcut 
mai conştientă despre diferitele specii 
de arbori care se găsesc în Bucureşti, în 
special în parcurile publice. Am învăţat 
foarte multe despre modul în care arborii 
trebuie sa fie plantaţi şi îngrijiţi, dar mai 
ales despre problemele legate despre aşa 
numitele “toaletări” ale copacilor, care se 
fac în mod abuziv, folosind instrumente 
neadecvate şi fără cosultarea specialiştilor 
în arboricultură, punând astfel în pericol 

Atelierul a fost susţinut de peisagista 
Diana Culescu (RPR şi AsoP - Asociaţia 
Peisagiştilor din România).

EDUCAŢIE

şi în cele mai multe cazuri distrugând 
arborii şi în final spaţiul verde din oraşe, 
şi aşa destul de limitat, mai ales în cazul 
Bucureştiului. Îi mulţumesc Dianei Culescu 
pentru prezentarea făcută şi o aşteptăm 
din nou la un atelier la care să ne înveţe 
practic cum să identificăm problemele 
care afecteză arborii din Parcul Circului 
dar şi cum să completăm formularele 
de evaluare a riscurilor la arbori. În felul 
acesta, sperăm să putem opri distrugerile 
folosind argumente clare atunci când 
sesizăm astfel de abuzuri.
Alina Florea
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ATELIER FORME DE
ORGANIZARE

Miercuri / 8 noiembrie 2017

Atelierul şi-a propus să creeze un spaţiu 
de dialog şi dezbatere pentru membrii 
Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei cu 
privire la posibila transformare a grupului 
informal în asociaţie legal constituită.
 S-au identificat elementele 
ce se pot păstra din formula actuală de 
funcţionare a grupului şi cele care pot 
fi schimbate, s-au stabilit beneficiile 
şi pierderile pentru grup în cazul 
transformării în organizaţie şi s-au discutat 
soluţii de minimizare a pierderilor în cazul 
transformării în ONG dar şi unele soluţii 
prin care grupul, în forma sa informală, ar 

Atelierul a fost susţinut de Nicoleta 
Chiriţă.

EDUCAŢIE
GESTIUNE

putea beneficia de avantajele pe care un 
ONG le poate aduce.
Nicoleta Chiriţă
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VIZITĂ STUDENŢI
SCIENCES-PO PARIS

Joi / 17 noiembrie 2017

Joi, 16 noiembrie 2017, au fost în vizită 
la Centrul Comunitar Tei 15 studenţi 
împreună cu profesorul lor de la Masterul 
de Guvernanţă Metropolitană / Strategii 
Teritoriale şi Urbane de la Universitatea 
SciencesPo din Paris. Au fost prezenţi 
membri ai Grupul de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei, CeRe: Centrul de Resurse 
pentru participare publică şi studioBASAR 
care au povestit despre istoria urbană a 
oraşului, despre spaţiul public şi dispariţia 
lui, despre istoria participării publice, şi 
despre lupta comunităţii din Tei pentru o 
viaţă mai bună în cartier.

Perspectivele prezentate ne-au ajutat să 
înţelegem legătura dintre istoria urbană 
şi istoria participării publice în contextul 
specific al Bucureştiului şi să înţelegem 
mai bine proiectele comunităţii din punct 
de vedere istoric. Ar fi fost mai greu pentru 
studenţi să înţeleagă provocările Grupului, 
fără să înţeleagă contextul istoric.
Pauline Prat, SciencesPo

CONEXIUNE
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ATELIER URBANISM

Miercuri / 31 ianuarie 2018

Atelierul de Urbanism şi-a propus să îi 
familiarizeze pe participanţi - membri 
ai Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei 
- cu o parte din terminologia folosită în 
urbanism şi să identifice, cu ajutorul unor 
studii de caz, posibilităţi de îmbunătăţire 
a mijloacelor prin care cetăţenii pot 
fi implicaţi în procesele de dezvoltare 
şi regenerare urbană. Atelierul a fost 
structurat în 4 părţi concentrate după 
4 tematici urbane întâlnite de-a lungul 
timpului şi în activitatea Grupului 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei: planuri 
urbanistice, mobilier urban, construcţii 

Atelierul a fost susţinut de arhitecţii Alex 
Axinte şi Cristi Borcan (studioBASAR).

EDUCAŢIE

cu caracter provizoriu, monumente. În 
paralel s-au analizat 3 studii de caz de 
construcţii/ intervenţii din Parcul Circului 
din ultimii ani, în care Grupul a avut un 
rol determinant. Cele 3 studii de caz au 
fost analizate cu ajutorul participanţilor: 
s-au identificat mecanismele folosite 
în realizarea lor şi s-au căutat soluţii de 
eficientizare a instrumentelor prin care 
cetăţenii să fie parte activă în aceste 
procese.



175

ATELIER RECICLARE
CREATIVĂ

Vineri / 16 februarie 2018

Atelierul şi-a propus să îi familiarizeze 
pe participanţi - membri ai Grupului de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei - cu modalități 
creative de a mobiliza comunitatea 
să recicleze. S-a discutat despre 
subiectul ecologiei într-o manieră 
relaxată, interactivă, folosind materiale 
neconvenționale de lucru. Alina a 
prezentat câteva teme simple de ateliere 
de reciclare creativă care pot fi organizate 
și a experimentat practic împreună cu 
participanţii un model. A urmat apoi 
prezentarea curriculei pilot dezvoltată de 
Asociația D’Avent ce poate fi implementată 

Atelierul a fost susţinut de Alina Blaga 
(Asociaţia D’Avent).

EDUCAŢIE
MOD DE VIAŢĂ

în școlile din cartier, și a ghidurilor utile 
dezvoltate local: Ghidul Grădinarului de 
Balcon, Ghidul de Design Responsabil.
 În final, în calitate de Community 
Solutions Fellow 2017 - un program al 
Departamentului de Stat al Statelor 
Unite, Alina a exemplificat cu un model 
de activare a comunității: The Hive Think 
Do Tank. Acesta educă despre Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă promovate de 
Națiunile Unite şi mobilizează cetățenii 
în acțiuni punctuale precum reciclarea 
creativă.
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Afişe de la evenimentele organizate la 
Centrul Comunitar Tei.







O campanie de 
advocacy este un proces 
organizat, prin care 
cetățeni sau organizații 
îi influențează, în mod 
transparent, pe factorii 
decizionali (primar, 
ministru, consilier local, 
director de școală, etc.) 
să ia sau să renunțe la 
implementarea unei 
decizii cu impact negativ 
asupra comunității pe 
care o reprezintă.
 După ce vă 
stabiliți pentru ce vreți 
să luptați, care este 
problema pe care 
vreți să o rezolvați, 
completați tabelul din 
dreapta - ghidul pentru 
planificarea campaniei 
de advocacy. Fiți 
specifici. Listați toate 
posibilitățile.

Problema
Situația negativă pe care 
vreţi să o rezolvaţi.
Ex. Lipsa de servicii 
adaptate nevoilor 
copiilor cu autism.
Scopul
Ce vă propuneţi să 
obţineţi în urma acestei 
campanii.
Ex. Acces la serviciile x, y, 
z pt copiii cu autism din 
Craiova.
Cauza campaniei 
Pentru ce luptaţi acum.
Ex. Susţinerea de la 
bugetul local a unui 
centru de zi pentru copii 
cu autism care să ofere 
serviciile x, y, z.
Obiectivele campaniei 
Ce rezultate 
intermediare 
trebuie să aveţi pentru a 
câştiga campania.
Ex. Promovarea cauzei 
pe agenda publică / 
Atragerea de susținători 
/ Determinarea 
Primarului să propună 
o Hotărâre a Consiliului 
Local.

Analiza organizaţiei
- Pe ce resurse vă bazaţi 
(oameni, fonduri, 
informaţii, posibili aliaţi).
- Ce vizibilitate aveţi, ce 
reputaţie aveţi?
- Etc.
Analiza problemei şi a 
mediului
- Ce încercări de 
rezolvare au mai fost 
făcute.
- Care este procesul 
decizional prin care 
trebuie să treacă 
rezolvarea problemei.
- Ce legislaţie există.
- Cum este poziţionată 
problema pe agenda 
publică.
- Cum este poziţionată 
problema pe agenda 
politică.

PROBLEMĂ/ CAUZĂ/ 
SCOP/ OBIECTIVE

ANALIZA SITUAŢIEI

OBIECTIVE/ REZULTATE 
ANTICIPATE

TACTICA ȚINTĂ/ AUDIENȚĂ

Scrisoare deschisă.

INSTRUMENT DE PLANIFICARE 
A STRATEGIEI CAMPANIEI DE 
ADVOCACY PROPUS DE 
DE ACADEMIA MIDWEST 
(„ORGANIZING FOR SOCIAL 
CHANGE”)

TABEL PLANIFICARE TACTICI

Comunicăm țintelor ce 
vrem.
Atragem atenția media.
Punem presiune pe 
ținte.

Primarul și consilierii 
locali.
Mass media.
Public larg (prin media).



A cui este problema? 
Pe cine afectează, pe 
cine favorizează, cine 
are de câştigat de pe 
urma campaniei, cine 
ar pierde, cine are un 
interes să o rezolve, 
cine are putere să ajute 
campania, cui îi pasă de 
această cauză, etc.
Aliaţi
Cei care se pot alătura 
campaniei şi o pot 
susţine puternic, cei 
direct afectați de 
problemă.
Susţinători
Cei cărora le pasă de 
cauza voastră şi pot 
să susţină campania 
ocazional.
Adversari
Cei care sunt favorizaţi 
de situaţia pe care voi 
vreţi să o schimbaţi, cei 
care au de pierdut dacă 
câştigaţi, cei care s-ar 
putea opune campaniei.

Ţintele sunt persoanele 
care au puterea de 
decizie în domeniul pe 
care îl vizează campania 
voastră.
Ţinte principale
Cine are puterea de a lua 
decizia pe care o doriţi?
Ce putere aveţi asupra 
lor?
Ţinte secundare
Cine are putere asupra 
ţintelor principale?
Ce putere aveţi asupra 
lor?

Tacticile sunt activităţile 
pe care le organizaţi în 
campanie – împreună 
cu susţinătorii şi aliaţii – 
pentru a convinge ţintele 
să ia deciziile pe care le 
doriţi.
Tacticile pot fi planificate 
separat pentru fiecare 
obiectiv al campaniei.
Ex. 
Evenimente media
Audieri publice
Procese
Sesiuni de 
responsabilizare
Lobby
Proteste, marşuri şi alte 
tipuri de evenimente. 
Ce presupune fiecare 
(resurse – timp, bani, 
oameni).
Cui se adresează fiecare.
Ce vrem să obținem 
după fiecare.
Ce facem dacă n-am 
obținut. Care este 
următorul pas?

ALIAŢI, SUSŢINĂTORI ŞI 
ADVERSARI

ŢINTE TACTICI

CE COMUNICĂM RESURSE RISCURI/ CE FACEM 
DACĂ NU IESE/ TACTICĂ 
ALTERNATIVĂ 

Cauza campaniei.
Susținătorii.

Susținători care să 
semneze scrisoarea.
Concepere scrisoare/ 
argumente.
Anunț de presă.
Bază de date presă.

Risc: media ignoră 
scrisoarea.
Am avea șanse mai 
mari de a atrage atenția 
dacă am invita presa și 
susținătorii la Primărie și 
am depune scrisoarea cu 
mai multă gălăgie.
Risc: primarul se supără 
că am apelat la presă 
înainte de a avea o 
comunicare directă.
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AUTORI

Vlad Cătună este organizator și 
coordonator de proiecte la Fundația 
Centrul de Resurse pentru participare 
publică - CeRe. CeRe își propune ca 
împreună cu cetățeni, organizații și 
comunități să construiască zi de zi o lume 
justă, echitabilă și solidară în care vocile 
oamenilor sunt centrale în luarea deciziilor 
publice.

Cristi Borcan este arhitect şi co-fondator 
al studioBASAR/ Asociaţia Basar. În 2017 
studioBASAR a fost unul dintre laureaţii 
Social Design Circle oferit de Curry Stone 
Design Prize. Proiectele studioBASAR au 
primit premiul AFCN pe 2018, au fost 
nominalizate la Premiul European pentru 
Spaţiu Public în 2014 şi au fost premiate 
şi nominalizate la anuale şi bienale locale 
şi naţionale.

Alex Axinte este arhitect şi co-fondator al 
studioBASAR/ Asociaţia Basar, ce iniţiază 
şi dezvoltă din 2006 acţiuni şi proiecte în 
spaţiul public şi comunitar local, utilizând 
instrumentele cercetării şi participării 
prin acţiune, activare comunitară, co-
producţie şi co-design, educaţie aplicată 
şi pedagogie civică. În prezent, Alex 
urmează un doctorat aplicat la University 
of Sheffield, UK.

www.cere.ong
www.studiobasar.ro
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