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România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a 
granturilor SEE 2009–2014.

Aţi auzit de noi? 
 
Dacă nu, să ne prezentăm: suntem un 
grup de iniţiativă format din locuitori ai 
cartierului care au ales să se implice în 
diverse acțiuni ce au ca scop 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale lor 
și ale vecinilor de cartier. 
Am organizat primele acțiuni în 2010, 
când am reușit să obţinem reabilitarea 
aleii Județului și parcarea liberă pe 
bulevardul Lacul Tei între 7:30 seara și 
7:30 dimineața. Am organizat mitinguri 
pentru salvarea lacului din Parcul 
Circului, al cărui nivel scade lună de 
lună, lac ce găzduieşte lotuși roz, o 
raritate în România, și o faună bogată. 
Tot printr-un miting am obținut accesul 
pe suprafața de 11.050 mp din Parcul 
Circului care fusese îngrădită abuziv și 
dată în folosința Circului Globus pentru 
a fi utilizată ca menajerie, acțiune care 
ar fi distrus cu totul vegetația unei mari 
zone din parc.  
În afara acestor acţiuni, am cerut și am 
mers la nenumărate audiențe, am 
acționat prin adrese și cereri către 
Primăria Capitalei, ALPAB 
(Administraţia Lacuri, Parcuri şi 
Agrement Bucureşti) și administrația 
Parcului Circului pentru a obține 
reabilitarea mobilierului din parc, 
instalarea și repararea aeratoarelor, buna 
amplasare a toaletelor, repararea 
instalației de irigare stricată de mai bine 
de zece ani, pomparea de apă din pânza 
freatică în lacul cu nivel din ce în ce 
mai scăzut, plantarea de arbori și arbuști 
în locul celor uscați.  
Pentru siguranța cetăţenilor, am 
organizat două întâlniri cu poliţia locală 
și firmele de pază din parc. Am cerut și 
am obținut efectuarea unui studiu 

hidrogeologic pentru aflarea cauzelor 
scăderii nivelului apei lacului, acțiune 
în desfășurare. 
În octombrie 2014, am cerut ALPAB, 

conform Legii 544/2001 privind liberul 
acces la informații publice, bugetul pe 
2013 și 2014 pentru Parcul Circului. Ca 
urmare a refuzului instituției, am  

Miting pentru salvarea de la secare a lacului din Parcul Circului - iulie 2013 

Prima acţiune reușită a grupului: parcarea de pe bulevardul Lacul Tei 
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 acționat ALPAB în instanță, iar acum 
suntem în posesia datelor cerute.  
Toate aceste lucruri, de care autoritățile 
au grijă într-o societate normală, au avut 
nevoie de multe ședințe de organizare, de 
telefoane, de întâlniri și de audiențe. 
Totodată, am prezentat Proiectul „Istorie 
și tradiție în Lacul Tei”, finanțat de Mega 
Image printr-un concurs de proiecte, care 
a constat într-o expoziţie de fotografii 
vechi din cartier, mărturii și povești ale 
caselor și ale locurilor de odinioară. 

Expoziția a fost inaugurată la Şcoala 31 
și itinerată, apoi, în mai multe locuri. 
Am organizat, de asemenea, o Cafenea 
Publică – prilej de întâlnire și schimb de 
idei cu cetățenii, care au contribuit activ 
la schițarea unui parcurs viitor al 
acţiunilor Grupului. 
Pentru activitatea și rezultatele de până 
acum, am primit, în iunie 2014, premiul 
întâi la secţiunea „Voluntariat” a Galei 
Societăţii Civile. 
Ce ne dorim pentru 2015?  
Să continuăm acțiunile de 
responsa-bilizare a 
instituțiilor și să obținem 
rezolvarea problemelor 
legate de Parcul Circului 
(secarea lacului, revocarea 
Ordinului 155/2011, prin 
care terenul de 11.050 mp 
este trecut în folosința 
Circului Globus). 
Să atragem cât mai mulți 
cetățeni în grupul nostru, 

pentru ca împreună să putem contribui la 
schimbări durabile în comunitate.  
Să organizăm evenimente prietenoase în 
comunitate. 
Să îmbunătățim circulația RATB (în 
sensul suplimentării numărului de 
autobuze pe liniile 182 și 282), să 
creștem siguranța în cartier și să 
rezolvăm problemele legate de locurile 
de parcare.  
Să ne cunoaștem.  
 

Cum puteţi lua legătura cu noi:  
Mai multe lucruri despre ce am făcut și 
ce vrem să facem în continuare găsiți pe 
blogul nostru: 
laculteiinfo.wordpress.com 
www.facebook.com/laculteiinfo 
Vreţi să faceţi împreună cu noi ceva 
pentru cartierul în care locuim? 
Contactaţi-ne! Spuneţi-ne ce vă 
deranjează sau ce ați dori să îmbunătățiți 
în cartier și, împreună, vom putea face 

chiar mai mult decât am reuşit până 
acum.  
Adresa de e-mail a Grupului de Inițiativă 
Lacul Tei este: 
initiativalacultei@gmail.com 
articol de Aimée Bugner și Silvia Cruceanu 

 

Testimoniale  
 

Publicăm la această rubrică gânduri ale 
locuitorilor despre cartierul Tei. 
 

 Cartier sau non-cartier? Deși nu 
este caracterizat prin vreun monument 
sau spațiu urban reprezentativ, cartierul 
Tei este totuși destul de clar definit în 
conștiința bucureștenilor. 
Poate, datorită celor două mici parcuri 
(Parcul Tei și Parcul Circului) care îi 
marchează extremitățile; sau, poate, 
datorită echilibrului morfologic al 
subcartierelor sale: zonele de blocuri din 
anii 1960-1980, zonele de case 
dezvoltate mai mult sau mai puțin 
spontan pe structura vechii mahalale, 
zona sistematizării de case populare din 
anii 1930-1940. 
Identitatea cartierului – atâta câtă s-a 
acumulat - este însă acum amenințată de 
traficul de tranzit pe care specialiștii din 
primărie nu știu (sau nu vor) să-l 
controleze și de furia speculativă 
imobiliară care pândește permanent, în 
special cele două parcuri. 
De reacția comunității la cele două 
amenințări de mai sus depinde în mare 
măsură viitorul cartierului, dacă va 
continua să se civilizeze, prin 
îmbunătățirea condițiilor de viață, sau se 
va descalifica, devenind un non-cartier, 
precum atâtea altele. 

arh. Cristian Severin 
 
 
 
 

Instantaneu de la expoziția „Istorie și tradiție în Lacul Tei” 

Membri ai Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei  
la Gala Societății Civile 

Redacția Foaia de Tei : 
Silvia Cruceanu, Aimée Bugner, 
Andreea Toma, Dorin Moldoveanu, 
Elena Anghel, Ioana Maria Rusu 
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 Cartierul Tei are părțile bune și 
părțile proaste ale orașului, grupate aici 
la scală mică. Îngrămădite în vieţile 
noastre. Cartierul e aglomerat, dar are 
spațiu verde, aici sunt blocuri ceaușiste 
alături de noile blocuri capitaliste, vechi 
crâșme și cluburi de “fitze”, vile 
frumoase și construcții kitsch-oase, 
maghernițe și bulevarde, oameni săraci și 
oameni bogați. În Tei sunt lacuri, grădini 
și palate. Ziua, e un trafic infernal, dar 
noaptea, se așază o liniște reconfortantă. 
Vrem să păstrăm lucrurile bune și să 
ameliorăm ceea ce ne face viața dificilă 
și nesănătoasă.  Implică-te, fă-ți vocea 
auzită! 

Răzvan Dumitru 
 

Ştiaţi că:  
 Parcul Circului de Stat a fost 
amenajat în anul 1961, după planurile 
arhitectului Valentin Donose, pe fosta 
"groapă Tonola", formată în urma 
excavării argilei pentru fabrica de 
cărămidă înfiinţată în 1865 de Max 
Tonola. Fabrica a funcţionat în acest loc 
până în preajma celui de-al Doilea 
Război Mondial. 

 În anul 1865, prinţul Scarlat Ghica a 
hotărât înfiinţarea unui aşezământ 
medical pe terenul donat de domnitorul 
Grigore Ghica. Astfel s-a început 
construirea Spitalului Colentina. Acesta 
a fost inaugurat de către domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza la 24 februarie 
1864, cu ocazia sărbătoririi a cinci ani de 
la Unirea Principatelor Române. 

 Pe strada Judeţului nr. 22, se afla o 
clădire în care, în anii '30, a funcţionat 
un han-hotel, La Furtună, unde trăgeau 
căruţaşii care încărcau lemne din 
depozitele aflate în vecinătate. 

 Proiectul amenajării Parcului Tei a 
fost început în anul 1935 de către 
profesorul Dorin Pavel, sub coordonarea 
lui Nicolae Caranfil. Lucrările au fost 
oprite în 1939, odată cu venirea 
războiului, pentru a fi reluate în 1948. 

 Pe 22 septembrie 2011, şi-a început 
activitatea Fabrica de Tramvaie Lizeanu, 
investiţie realizată în asociere cu RATB 
şi ASTRA Vagoane Călători S.A. Arad. 

 Înainte de construcția Circului de 
Stat, spectacolele se desfășurau în locul 
actualului Teatru Național, într-o 
construcție fragilă, din lemn. Mulți artiști 
și-au pierdut viața în acea vreme. 

 În cartier se povestește că, în anii 
'70, un leu a evadat de la circ, s-a plimbat 
prin parc, a  traversat bulevardul Lacul 
Tei și s-a îndreptat spre clădirea ISPE, 
unde a fost prins și tranchilizat. În tot 
acest timp, nu a făcut rău nimănui. 

 Testamentul lui Grigore Ghica 
“Luând de subiect moşia noastră 
domnească Colentina, ce se afla în 
apropiere de Bucureşti (…). Mai întâi am 
clădit (…) casa falnică de vară împreună 
cu o grădină, am construit şi o alee 
frumoasă, cu arbori jur-împrejur, precum 
şi un heleşteu bine îngrijit, cu moară pe 
dânsul, şi în urmă am înălţat şi biserica 
împodobită cu splendoare pe dinăuntru şi 
pe dinafară (…), care produc o 
mulţumire nespusă la vedere şi veselie 
de-a gata şi fără cheltuială la toţi 
cetăţenii de orice clasă, prin publică şi 
liberă preumblare a tuturor printr-însele.” 
(Extras din Un Bucureşti mai puţin 
cunoscut, de Silviu M. Dragomir) 

 Stația de birje din Tei. “Venea apoi 
şoseaua Colentina, pe unde ieşea în oraş 
întreaga ţigănime a cartierului Tei, prin 
faţa bisericuţei acoperite cu tablă verde, 
Sfântul Dumitru, – azi, dărâmată, iar în 
locul ei s-a ridicat măreaţa catedrală cu 
acelaşi nume. Spre Bariera Moşilor era 
noul hotel Solacolul, cum îi spunea 
lumea, cu vestita-i staţie de birje în faţă. 

Aceste birje erau trăsurile de lux ale 
cartierului şi, de multe ori, ele ajungeau 
aproape de centrul oraşului. Cu 50 de 
bani, puteai merge o bună bucată de 
drum, iar cu 1,50 bani, până la pădurea 
Pantelimon, Cernica sau Pasărea, unde se 
făceau deseori vestite chiolhanuri.  
În anul 1899 apare linia de tramvai nr. 1, 
cu traseul Depoul Tei – Izvor, având 69 
de vagoane, 490 de cai. În anul 1927 se 
înfiinţează linia de tramvai nr. 9, pe 

traseul Depoul Tei – Vasile Lascăr.”  
(Din Bucureștii de altădată, de C-tin 
Bacalbașa) 
 “Dar Teiul era un lac periculos din 
cauza stufului, care era trădător. Nu o 
dată, scăldătorii imprudenţi, fie din cauza 
congestiei, fie fiindcă se scăldau după 
mâncare copioasă, fie că înotau în locuri 
unde se încurcau în vegetaţie, s-au 
înecat.  
Când am venit în Bucureşti, era încă 
recentă în memoria bucureştenilor, 
oameni de petrecere, nenorocita 
întâmplare a unei tinere femei de viaţă 
liberă, anume Ioana – vestită pentru 
frumuseţea ei; Ioana fiind în tovărăşia 
mai multor prieteni, printre care şi poetul 
Geanoglu, acesta din urmă a publicat în 
Dorul, colecţie de poezii foarte populare 
pe vremuri, aceste versuri: 

Ca un crin de vară 
Ce vântul îngheaţă, 
Frumoasă Ioana 
În valuri perişi.” 

(Din Bucureștii de altădată, C-tin Bacalbașa) 

Fosta linie ferată București Băneasa - Herăstrău - Obor – 23 August, în apropierea Parcului 
Circului, 1983 (Sursa foto: www.forumtrenuri.com)
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Sascha, 24 de ani, artistă 
independentă. Când ajungi la o întâlnire 
a Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei, 
nu ai cum să nu o remarci. Așezată în 
mijlocul oamenilor și colorând pe hârtii 
sau chiar cu pixul pe propriile mâini, 
Sascha este o apariție specială, ce te 
înveselește. În grup, a împlinit deja un an 
- în martie 2014 a participat la prima 
întâlnire,  acasă la Aimée, unul dintre 
membrii grupului. De noi a aflat 
întâmplător: „M-am regăsit pe Facebook 
cu un fost coleg de liceu, și el mi-a 
povestit. M-am gândit că ar fi interesant 
să mă implic, pentru că sunt o persoană 
care e interesată de toate activitățile 
legate de mediu. Am vrut să aflu mai 
multe și, până la urmă, am rămas. Mi-a 
plăcut că nimeni nu m-a discriminat pe 
baza aspectului, nu m-au considerat 
neserioasă, cum se crede, în general, că 
sunt oamenii cu tatuaje.” Sascha s-a 
ocupat de crearea identității vizuale a 
grupului, fiind responsabilă de 
creionarea afișelor pentru diferitele 
evenimente și de orice activitate care 
implică creativitatea: „Mă implic cum 
pot în orice activitate, dar nu cred că aș 
putea să merg, spre exemplu, în audiențe, 
sunt o persoană prea emotivă.” Pentru ea, 
grupul este o oportunitate de a cunoaște 
oameni și de a influența viața comunității 
în care locuiește. „Grupul este o ocazie 
extraordinară de a te implica în 
bunăstarea cartierului, nu trebuie ca 
lumea să se termine la ușa 
apartamentului tău.” Ce ar face Sascha 
dacă ar fi primar pentru o zi? „Aș adapta 
orașul pentru biciclete și pietoni.  Acum 
e un oraș pentru mașini, și nu pentru 
oameni, ceea ce e trist. Aș promova 
mișcarea, alimentația sănătoasă, practic, 
tot ceea ce îmbunătățește calitatea vieții. 
Aș steriliza câinii şi aș crește numărul 
spațiilor verzi, aș stimula oamenii să-și 
decoreze curțile blocurilor. Și, foarte 
important, aș facilita reciclarea 
deșeurilor.”   

 

Marin Niță, 66 de ani, pensionar. 
Marin Niță este un Don Quijote 
bucureștean în adevăratul sens al 
cuvântului. S-a născut pe 1 mai 
muncitoresc   și   protestează    încă   

Interviuri cu membri ai 
Grupului de Iniţiativă 

Civică Lacul Tei 

din tinerețe: „Eu mă implic din naștere. 
M-am luptat și pe vremea lui Ceaușescu, 
în ședința de sindicat, pentru că nu eram 
membru de partid, mă luptam cu șeful ca 
să îmi respecte drepturile și să îmi ofere 
ceea ce îmi era necesar pentru muncă.” Îl 
poți întâlni în cartierul Tei călare pe 
bicicleta sa, de neînvins în lupta pentru 
soluționarea problemelor comunității. 
Pentru activitatea sa civică, a primit în 
2012, la Gala CeRe, premiul special 
„Protestatarul 2012”. Aproape fiecare 
dimineață începe cu o patrulare în Parcul 
Circului. Obiectivul? Identificarea 
neregulilor și semnalarea lor conducerii 

parcului: „Am numărat chiar și becurile 
arse și am atenționat-o pe directoarea 
parcului. Mă mai ocolește ea uneori, dar 
am și reușit să rezolvăm câteva 
probleme.” Implicarea în Grupul de 
Inițiativă Civică Lacul Tei a început 
odată cu retrocedarea abuzivă a unei 
porțiuni din parc, atunci când răspunsul 
puternic al locuitorilor cartierului a reușit 
să deblocheze aproape un sfert din 
suprafața acestuia.  În cartier locuiește 
din 1972 și îi place să povestească cum 
au evoluat lucrurile în zonă: „În anii '70, 
din Teiul Doamnei, de unde locuiesc, mă 
uitam spre Intercontinental și îl vedeam 
perfect, peste câțiva ani, încă îl vedeam, 
pentru că erau case, peste încă ceva ani, 
nu-l mai vedeam deloc de blocuri. Când 
s-au construit blocurile, s-a petrecut un 
fenomen foarte interesant: oamenii care 
au locuit în casele care au fost demolate 
au făcut în așa fel încât au reușit să se 
mute în blocurile nou construite. 
Probabil, au schimbat apartamentele care 
le fuseseră oferite ca despăgubire în alte 
zone sau au cumpărat apartamentele, 
oricum, nu le-au plăcut celelalte cartiere 
și au revenit aici, acasă.” Ce ar face 
domnul Niță dacă ar fi primar pentru o 
zi? „E greu de spus, o zi nu-ți ajunge 
pentru a merge și a aduna toate 
problemele importante, însă cred că aș 
impune, pentru început, reducerea 
vitezei. Dacă mergi cu 15 km/h, poți 
frâna, în caz de urgență. Apoi, aș vrea să 
construiesc sub fiecare părculeț o parcare 
subterană.” Ce îndemn are pentru noua 
generație? „Tinerii trebuie să fie chiar 
luptători! Cum se duc la discotecă, așa să 
fie la demonstrații. Să meargă pe o idee 
până rezolvă problema, să nu renunțe. Să 
vă mobilizați, fraților! Îți scrii pancarta 
de acasă, frumos, și mergi cu ea la 
protest. Oricum, țara asta nu se va 
redresa până nu vor ajunge în conducerea 
ei câțiva tineri de la casa de copii, care 
au trăit rău. Nu cred că tinerii care au 
primit de la părinți mașini înainte de a 
împlini 18 ani vor putea înțelege 
vreodată că ceilalți nu au totul de-a gata. 
Nu îi judec, dar asta e realitatea. Ca să 
poți schimba țara asta, trebuie să cunoști 
și să înțelegi trăirea omului de jos.” 
a consemnat Andreea Toma, foto Dorin 
Moldoveanu 
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