
 

Foaia de Tei 
Publicație a Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei                                                    Anul 1 Nr. 2 

 

Foaia de Tei 1

Publicație realizată în cadrul proiectului "Bucureștiul civic - pentru cetățeni cu simț 
critic", finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în 
România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a 
granturilor SEE 2009–2014.

Peste 200 de locuitori 
din cartierul Tei  

au răspuns invitaţiei 
„Hai în parc!” 

 

 Grupul de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei a organizat o întâlnire cu 
locuitorii cartierului şi cu prietenii 
acestuia sâmbătă, 9 mai 2015, între 
orele 11 şi 15, în zona scărilor mari 
din Parcul Circului. La întâlnire au 
luat parte în jur de 250 de persoane, 
iar noi, membrii Grupului, ne-am 
bucurat împreună cu ei de o zi 
frumoasă în parc. 

 Copiii şi părinţii au 
participat la ateliere de modelaj în 
plastilină, origami, face painting şi 
desene pe asfalt. Cu toţii au fost 
foarte încântaţi de activităţile 
desfăşurate, ceea ce ne motivează să 
repetăm acest tip de întâlniri.  

Expoziţia de fotografii 
„Istorie şi tradiţie în Lacul Tei” a 
fost iarăşi apreciată de toată lumea. 
Panourile de consultare privind 
problemele din cartier (parcări, 
sensuri unice, siguranţa locuitorilor, 
transport public etc.) au fost asaltate 
de participanţii la eveniment. Au 
fost strânse în jur de 120 de 
semnături pentru propunerea de 
modificare a traseelor mijloacelor de 
transport în comun. Vom continua 
strângerea de semnături şi vom 
înainta R.A.T.B.-ului propunerile 
noastre. 

Cu această ocazie, a fost lansat 
primul număr al ziarului de cartier 
„Foaia de Tei”, care a apărut în 
condiţii grafice excelente. Aproape 
toate cele 300 de exemplare ale 
ziarului au fost distribuite gratuit.  

Locuitorii cartierului au 
completat în jur de 60 de cărţi 
poştale cu mesaje către A.L.P.A.B. 
şi Primăria Sectorului 2, privind 
probleme specifice:  

 reabilitarea trotuarelor şi reame-
najarea lor pentru a fi accesibile 
cărucioarelor şi fotoliilor rulante;  

 îndepărtarea gărduleţelor ines-
tetice din jurul spaţiilor verzi;  

 îmbunătăţirea iluminatului 
public;  

 păstrarea circulaţiei pe ambele 
sensuri; 

 suplimentarea numărului de 
autobuze şi de tramvaie;  

 păstrarea spaţiilor de parcare 
existente şi amenajarea altora;  

 înfiinţarea unor spaţii pentru 
reciclare şi golirea frecventă a celor 
existente; 

 măturarea străzilor; 

 interzicerea construirii în parc şi 
în jurul acestuia; 

 toaletarea copacilor şi tăierea 
celor uscaţi; 

 reducerea numărului de săli de 
jocuri şi pariuri; 

 reabilitarea scărilor din Parcul 
Circului;  

 astuparea şanţurilor existente. 
Aceste solicitări au fost trimise 
autorităţilor respective imediat după 
eveniment.  Cetăţenii au completat 

Instantaneu de la evenimentul din Parcul Circului, 9 mai 2015 
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 panourile puse la dispoziţie şi cu 
impresii frumoase despre cartier, 
printre care şi motivele pentru care le 
place să locuiască aici. Sperăm ca tot 
mai mulţi locuitori ai cartierului 
nostru să se implice şi să ni se 
alăture. 

Vă reamintim că Grupul de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei este un 
grup format din locuitori ai 
cartierului Tei care şi-au propus să-şi 
construiască împreună cartierul pe 
care şi-l doresc. În acest scop, au 
organizat mitinguri, au înaintat 
numeroase adrese şi cereri Primăriei 

Capitalei şi Administraţiei Lacuri, 
Parcuri şi Agrement Bucureşti 
(A.L.P.A.B.) şi au mers în numeroase 
audienţe. Au obţinut acces la bugetul 
A.L.P.A.B. pentru 2013 şi 2014, în 
urma unei acţiuni în instanţă. În acest 
moment, acţiunile Grupului 
urmăresc: 

 Responsabilizarea instituţiilor şi 
rezolvarea problemelor legate de 
Parcul Circului (scăderea nivelului 
lacului, pentru care Grupul a 
determinat, prin acţiuni susţinute, ca 
A.L.P.A.B. să contracteze cu 
Facultatea de Hidrotehnică un studiu 

hidrogeologic; revocarea Ordinului 
155/2011, prin care un teren de 
11.050 mp din parc sunt trecuţi în 
folosinţa Circului Globus); 

 îmbunătăţirea transportului în 
comun, prin suplimentarea numărului 
de autobuze 182 şi 282 şi a numă-
rului de tramvaie 5 şi 16, cu 
extinderea programului de 
funcţionare de la 22:30 la 23:30, 
modificarea traseului autobuzului 
182 şi înfiinţarea unei noi linii de 
autobuz, de la intersecţia şoselelor 
Colentina cu Andronache, cu traseul 
Doamna Ghica – Lacul Tei – Barbu 
Văcărescu - Tunari - Universitate - 
Piaţa Unirii; 

 realizarea unei consultări a locu-
itorilor cartierului privind introdu-
cerea sensurilor unice pe bulevardul 
Lacul Tei şi pe străzile adiacente;  

 creşterea siguranţei în cartier; 

 rezolvarea problemelor legate de 
locurile de parcare; 

 organizarea de evenimente prie-
tenoase în comunitate, atrăgând astfel 
alţi locuitori în Grup, pentru ca 
împreună să putem contribui la 
schimbări durabile în cartier. 
Articol de Silvia Cruceanu și Elena 
Necula. 

Instantaneu de la evenimentul „Hai în parc!” din 9 mai 2015 

Membri ai Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei la evenimentul din Parcul Circului, 9 mai 2015 
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Prezenţa Asociaţiei 
Komunitas în cartierul Tei 

 Asociația Komunitas derulează 
proiecte educaționale în cartierul Tei, 
la Școala Generală nr. 31, din anul 
2012. Proiectul cu care am debutat în 
septembrie 2012 a fost „Sunt mic, 
dar mă implic!”, prin care ne-am 
propus să le oferim copiilor instru-
mente necesare, astfel încât ei să de-
vină cetățeni urbani cu drepturi 
depline, profund conectați la 
realitățile sociale și urbane ale 
cartierului din care fac parte și ale 
orașului în care locuiesc.  

Metodele nonformale de educație 
urbană folosite au fost: explorarea 
cartierului, excursii educative în cen-
trul orașului, exerciţii de planificare 
urbană și intervenții urbane pe înţele-
sul copiilor. Elevii au învățat despre 
felul în care evoluează un oraș, 
despre cum putem participa la 
îmbuntățirea spațiilor publice, despre 
rolul pe care îl pot juca ei, ca viitori 
actori urbani cu putere de decizie. 

În octombrie 2013 a avut  loc 
”IN THE STREET_ART”, proiect 
ce a încercat să aducă în atenția 
locuitorilor cartierului bucureștean 
Tei și a bucureștenilor în general arta 
stradală ca o modalitate eficientă de a 
însufleți și de a îmbunătăți spațiile 
urbane mai puțin prietenoase și de a 
crește interacțiunea oamenilor, în 
vederea întăririi sentimentului de 
comunitate. 

Intervenția din cadrul proiectului 
”IN THE STREET_ART” a avut 
loc în curtea Școlii nr. 31 din Tei și a 
presupus realizarea unei picturi de 
mari dimensiuni, pe un perete 
exterior. Lucrarea a fost inaugurată în 
cadrul unui eveniment amplu, care a 
cuprins diverse ateliere de artă adre-
sate copiilor, cu rolul de a-i învăța că 
desenele realizate pe pereții clădirilor 
nu înseamnă vandalism, atunci când 

rolul lor este să înfrumusețeze spațiul 
public. A fost prima pictură tridimen-
sională realizată vreodată pe peretele 
unei unități educaționale din 
România. Pictura a devenit o marcă a 
Școlii nr. 31, fiind bine întreținută și 
putând fi admirată și din stradă. 

Tot în octombrie 2013, a avut loc 
evenimentul educativ „Zen în curtea 
școlii” (Ziua Educației Nonformale), 
cu durata de o zi, în timpul căruia au 
avut loc următoarele activități: 
ateliere de pictură, stenciluri și 
percuție; construirea de mobilier 

urban de către arhitecții de la grupul 
studioBasar; plantarea de copaci și de 
flori.  

În octombrie 2014, au început 
atelierele de educație urbană din 
cadrul proiectului „Spații urbane în 
acțiune”, la care au participat 15 
copii, pe toată durata anului școlar. 
Au avut loc ateliere de fotografie, 
explorări vizuale ale cartierului, exer-
ciții de proiectare participativă, reali-
zare de machete ale cartierului, jocuri 
de animație socio-educativă. Cele 
mai îndrăgite ateliere au fost cele  de 

Elevi participanți la proiectul „Spații urbane în acțiune” la Școala Generală nr. 31  

Membri ai Grupului de Inițiativă Civică  Lacul Tei la atelierul de idei organizat de 
arhitecții de la studioBASAR în cadrul proiectului „Spații urbane în acțiune”, 6 iunie 2015
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intervenții în curtea școlii, care s-a 
îmbogățit astfel cu noi elemente. 
Alături de arhitecții din grupul 
studioBasar, elevii au cartografiat 
curtea școlii, stabilind locurile care le 
plac și cele care nu le plac, posibile 
spații pentru intervenție, au lucrat în 
grup, au discutat și au votat diverse 
idei de îmbunătățire a curții școlii. 
Ulterior, ideile votate și proiectate 
alături de îndrumătorii atelierelor au 
fost realizate efectiv, în cadrul unui 
atelier de lucru în care copiii au fost 
implicați în mod direct. 

În afara proiectelor educaționale 
pe care Asociația Komunitas le deru-
lează în mod regulat în această 
școală, suntem inițiatorii eveni-
mentului comunitar „Ziua cartierului 
Tei”, ajuns anul acesta la cea de-a 
patra ediție! Evenimentul se vrea o 
celebrare a cartierului și a comuni-
tății, propunându-și să aducă laolaltă 
locuitorii și să îi determine să interac-
ţioneze într-un mod constructiv. 
Printre evenimentele derulate la 
„Ziua cartierului Tei” se numără: 
ateliere creative   pentru  copii,   
proiecții   de filme, expoziții.  
Detalii despre Asociația Komunitas 
se pot găsi pe site-ul și pe pagina de 
facebook: 
http://asociatia-komunitas.ro/ 
https://www.facebook.com/pages/Asocia
tia-Komunitas/153880641314010?ref=hl 

Komunitas este un laborator inter-
disciplinar socio-antropologic și 
educațional, înființat în anul 2006, 
având la bază conceptul de ştiinţe 
sociale și educaționale aplicate. 
Echipa Komunitas este formată din 
antropologi, arhitecți, urbaniști, 
artiști și pedagogi, iar eforturile 
noastre sunt concentrate în trei mari 
direcții: crearea de oportunități de 
învățare participativă și alternativă 
pentru tineri, prin organizarea de 
cursuri nonformale; activarea spaţi-
ilor publice urbane prin diverse 
intervenții urbane sau evenimente 

socio-culturale; realizarea de studii 
și de cercetări pe tematici urbane; 
investigarea și observarea spațiilor 
urbane; reflectarea spațiilor urbane 
prin mijloace multimedia. 
 

Rubrica de sănătate 

Fii şi tu alergător! 
Dacă mergi în Parcul Circului 

între orele 06:30 și 08:30, vei 
întrezări câteva siluete care aleargă. 
La fel, și seara. Cu viteză mai mare 
sau mai mică, cu privirea înainte și 
plini de vigoare, alergătorii mai-mai 
că își dau sufletul să înghită asfaltul 
din fața lor. Sunt totuși puțini. 
Raportat la numărul vizitatorilor 
parcului sau al locuitorilor cartie-
rului, sunt mult prea puțini.  

Alergarea este o mișcare  com-
plexă, care îţi antrenează toţi muşchii 
corpului în numai 20-30 de minute, 
îţi protejează inima şi îmbunătățește 
în general tonusul organismului. 
Prezintă nenumărate beneficii: 

întărește mușchii și oasele, reduce 
țesutul adipos, reduce riscul de diabet 
sau de osteoporoză. ”Un stil de viață 
activ poate menține tensiunea 
arterială în limite normale, iar la 
pacienții hipertensivi, poate reduce 

dozele necesare de medicație. Seden-
tarismul dublează riscul  bolilor car-
diovasculare”, declară    dr. Militaru, 
medic cardiolog la Spitalul Fundeni. 

Este pentru toată lumea. Chiar şi 
persoanele mai în vârstă pot practica 
alergarea uşoară, combinată cu 
reprize de mers şi de respiraţie, la fel, 
şi persoanele care nu au practicat 
niciodată vreun sport. 

Pentru a alerga, nu ai nevoie de o 
pregătire sau de un echipament 
special. De asemenea, riscul de 
leziuni sau de accidentare este foarte 
scăzut. De ce să nu apelăm la această 
metodă simplă, dar miraculoasă, 
pentru îmbunătățirea sănătății 
noastre?  

Haideți să profităm de cele două 
parcuri din cartierul nostru, iar pe 
lângă beneficiile fizice, să ne 
îmbibăm și de aroma proaspătă de tei 
din această perioadă! Cei 400 de 
metri din jurul lacului din Parcul 
Circului stau neclintiți, așteptându-te 
în fiecare dimineață sau seară. Fii 
alergător! Articol de Rebeca Militaru, 
foto Dorin Moldoveanu 

Redacția „Foaia de Tei”: 
Silvia Cruceanu, Rebeca Militaru, 
Dorin Moldoveanu, Elena Necula, 
Răzvan Necula Ioana Maria Rusu, 
Andreea Toma 
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Trei sticle de plastic 
Acest articol vă va povesti despre 

trei sticle de plastic pe care cineva le-
a golit de apă sau suc și le-a aruncat. 
Fiecare are drumul său diferit, al 
cărui final va afecta soarta întregii 
planete. Ele n-au fost întotdeauna așa 
cum le vedem pe raftul din magazin.  

Ca să înțelegem cum au ajuns să 
fie trei sticle de plastic, trebuie mai 
întâi să le explorăm originile. 
Eroinele poveștii noastre au fost 
concepute într-o rafinărie de petrol. 
Plasticul din corpul lor a fost format 
prin legarea moleculelor de ulei și 
gaz în monomeri care apoi s-au unit 
în lungi șiruri de polimeri, pentru a 
alcătui plasticul, sub forma a 
milioane de mici peleți. Aceștia au 
fost topiți într-o fabrică de producție 
și turnați în mulaje pentru a lua forma 
celor trei sticle. Roboți specializați au 
umplut sticlele cu lichide dulci și 
acidulate, pentru ca ele să fie apoi 
împachetate, livrate, cumpărate, 
golite și, numaidecât, aruncate la 
gunoi. Și iată-le acum pregătite 
pentru aventură.  

Prima sticlă, împreună cu sute de 
milioane de tone de sticle de plastic, 
ajunge într-o groapă de gunoi, care se 
extinde cu fiecare zi în care 

camioanele vin şi aduc gunoi. Cu 
timpul, stând acolo comprimat între 
tone de alte resturi, plasticul din 
sticlă este spălat de apa de ploaie 
care ia cu sine mici particule care se 
descompun treptat și le înglobează în 
moleculele de apă, formând o soluție 
ca o tocăniță plină de tot felul de 
compuși chimici toxici. Tocănița 
reziduală se prelinge în pământ, în 
pânza freatică, și în râuri, otrăvind 
păsările, peștii, afectând plantele, 
distrugând, până la urmă, întregi 
ecosisteme. Prima noastră eroină va 
agoniza într-o astfel de descom-
punere aproape o mie de ani.  

Cea de-a doua sticlă de plastic 
parcurge un drum mai lung și mai 
neobișnuit, dar, din păcate, la fel de 
nefericit. Ea plutește pe un pârâiaș 
care șerpuiește și se varsă într-un râu, 
care se varsă, la rândul său, într-altul 
mai mare, și astfel, într-un final, 
ajunge în mare. După luni de plutire 
în derivă prin mări și oceane, sticla 
de plastic este atrasă încet spre un 
vârtej masiv, în care curenții oceanici 
au atras milioane de bucăți de plastic 
și gunoaie. Există pe planeta noastră 
cinci astfel de turbioane uriașe de 
gunoaie, două în Oceanul Pacific, 
două în Oceanul Atlantic și unul în 
cel Indian. Aici, resturile de plastic 
acumulate (ambalaje, bidoane, sticle, 
tot felul de resturi) transformă apa 
într-o gigantică ciorbă toxică formată 
din mici bucăți de plastic care se 
fărâmițează continuu în micropar-
ticule care nu sunt biodegradabile și 
vor pluti în apa mării la nesfârșit. 
Unele păsări care au nenorocul să 
ajungă într-o astfel de ciorbă, atrase 
de bucăți plutitoare de gunoaie pe 
care le confundă cu mâncarea, își 
încâlcesc aripile și nu reușesc să mai 
iasă. Alte vietăți marine înghit 
bucățile de plastic, își umplu astfel 
stomacul, având impresia că sunt 
sătule, când, de fapt, n-au mâncat 

nimic hrănitor, astfel ajungând să 
moară de foame. Compușii chimici 
din plastic ajung pe această cale în 
lanțul trofic. De exemplu, firimiturile 
de plastic sunt mâncate de peștii-
lanternă, care sunt apoi mâncați de 
calamari, iar aceștia, la rândul lor, 
ajung în burta unui ton care sfârșește 
într-o conservă de pe masa noastră.  

Drumul celei de-a treia sticle se 
termină cu bine. Ea este cruțată de 
iadul descompunerii fără sfârșit de 
care au parte surorile ei, pentru că, în 
loc să fie aruncată la gunoi, este 
reciclată. Un camion o colectează din 
pubela pentru materiale plastice și o 
duce într-o fabrică de reciclare. Aici, 
ambalajele din plastic sunt compri-
mate, spălate și topite pentru a forma 
noi peleți, din care se fac alte obiecte. 
Ca prin magie, sticla de plastic se va 
transforma în ceva cu totul nou: un 
scaun, o umbrelă, un telefon, o gean-
tă sau, de ce nu, un zmeu colorat a 
cărui limită este doar cerul.  

Bucureștiul generează 600.000 
de tone de deșeuri în fiecare an, din 
acestea se reciclează până la 6-7%.  
Articol de Ioana Maria Rusu, 
Bibliografie TED-Ed, S. R. Magazine  
Foto Ioana Maria Rusu  
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Interviuri cu membri ai 
Grupului de Iniţiativă 

Civică Lacul Tei 
 

Aimee Bugner, psiholog  
Aimee Bugner este cea care 

salvează vieți. Ne primește în 
apartamentul ei plin de poveste cu 
căldură și ne vorbește pe un ton 
blând. Știm că a fost psiholog la 
Institutul de Hematologie de când se 
știe și, astfel, a conștientizat nevoia 
de a convinge oamenii să doneze 
sânge. A devenit astfel fondatoarea 
Fundației Donatorilor Benevoli de 
Sânge, cu care organizează periodic 
diferite evenimente interesante. În 
Grupul de Inițiativă Civică 
Lacul Tei face parte de la 
înființare, iar acestea nu 
sunt singurele organizații în 
care activează. Energia pe 
care o emană te ia pe 
nepregătite. A trăit printre 
oameni, de aceea înțelege 
nevoile celor din jurul ei și 
se implică "oricare ar fi 
costurile, pentru că îmi 
place să ajut oamenii".  

Aimee locuiește în 
cartierul Tei din 1978. La 
vremea aceea, altfel stăteau 
lucrurile: nu existau telefoane, nu 
mergeau taxiurile, erau un singur 
autobuz și trei troleibuze care 
mergeau spre centru. Cartierul era 
mult mai verde, în locul ma-gazinului 
Domino era curtea Grădiniței nr. 7, 
unde doamna Bugner își putea vedea 
copiii din balconul apartamentului ei 
de la etajul al 11-lea al blocului de 
vizavi, la intersecția bulevardului 
Lacul Tei cu strada Grigore Moisil, 
un bloc special, datorită colțului cu 
contur curb, unicitate creată de 
arhitectul Carol Hacker.  

Viața nu a fost ușoară pentru 
Aimee: „Lucram în același loc, la 

Institutul de Hematologie, și atunci, 
şi până m-am pensionat, tot acolo am 
lucrat. La vreo şase luni de zile, am 
rămas însărcinată, și atunci a început 
să fie greu. Pentru că blocul fusese 
dat în folosință, dar Cooperativa 
Ascensorul nu ne-a dat liftul înainte 
de termen. Și, pentru mine, la etajul 
11 era oarecum o problemă. Am 
urcat 11 etaje până în ultima zi a 
sarcinii. Mă gândeam foarte bine ce 
am de cumpărat. La câteva luni după 
ce am născut, s-a pus liftul. Pe 
vremea aia, nimeni n-avea bani, era 
foarte greu. Am primit de la cineva 
un landou mare, care nu încăpea în 
lift. Așa că duceam întâi roțile, apoi, 
cutia landoului, apoi, copilul și 
făceam aceeași figură în etape 

inverse. La sfârșit, eu eram terminată, 
dar copilul era împrospătat de aer. 
Însă de atunci lucrurile s-au mai 
schimbat: „Dintre cei care au 
cumpărat apartamente inițial, mai 
sunt patru persoane de pe scara mea. 
Restul s-au schimbat. Ca să vezi cum 
trece timpul și se schimbă 
moravurile." 

Despre evoluția cartierului Tei, 
ne-a povestit multe lucruri: „Cartierul 
avea o oarecare poezie. Pentru că 
erau studenții de la Construcții, exista 
o cârciumă în Parcul Tei, care se 
chema Brotăceii, o cârciumă cu tradi-
ție de 30 de ani, și toată lumea era 

încântată. Berea era întotdeauna rece. 
Erau și teii, care dădeau farmec." 

Îndrăgostită de istoria cartierului, 
Aimee a participat la organizarea 
expoziției „Istorie şi tradiţie în Lacul 
Tei”, în încercarea de a face cartierul 
cât mai plăcut și de a-i reconecta pe 
locuitorii acestuia cu propria istorie. 
A reușit să adune povești despre 
cartier, file de istorie importante, 
amintiri care ne ajută să pătrundem în 
farmecul vremurilor trecute. Expo-
ziția a fost prezentată în școlile din 
cartier și chiar și în Parcul Circului în 
repetate rânduri. Aimee este acum 
omul potrivit la care trebuie să mergi 
atunci când vrei să afli ceva despre 
cartier.  

A observat evoluția cartierului 
timp de 32 de ani, iar 
Parcul Circului este 
locul în care a ieșit cu 
copiii ei, iar acum iese 
cu nepotul și cu cățelul 
în fiecare zi. De aceea 
vede orice schimbare și 
nevoie care apare și se 
implică în activități pe 
care nu oricine le-ar 
face, cum ar fi petiții, 
audiențe cu şase-opt ore 
de așteptare, cereri la 
Primărie, la autoritățile 
parcului sau orice este 

nevoie pentru a îmbunătăți și a 
înfrumuseța locuirea noastră aici.  

Am întrebat-o pe Aimee de ce 
crede că nu putem convinge oamenii 
să se implice mai mult: „Este o rup-
tură între generații. Oamenii sunt din 
ce în ce mai puțin implicați so-
cial. Cei care vin în grup trebuie să-și 
dorească să facă ceva bun pentru 
cartierul lor. Noi muncim mult și 
avem nevoie de oameni care să-și 
asume această luptă. Zece oameni 
hotărâți pot schimba multe în jurul 
lor.” 
Articol de Rebeca Militaru, foto arhiva 
personală Aimee Bugner 
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Victoria Cernescu, pensionară  
Dacă plouă sau este frig, știm că, 

de data aceasta, Grupul de Inițiativă 
Civică Lacul Tei se va întâlni „sus, la 
doamna Cernescu”, în frumosul bloc 
de vizavi de Parcul Circului, „acela 
cu sediul CEC”, de pe Lacul Tei. E 
primitor acolo și este și deja familiară 
încăperea albă în care, într-un colț, pe 
un dulăpior de plastic, Victoria 
Cernescu crește copăcei de ginkgo 
biloba. În câteva luni, ei vor fi dăruiți 
prietenilor sau, cine știe, vor fi chiar 
plantați în Parcul Circului, loc atât de 
drag dumneaei.  

Locuiește în perimetrul cartie-
rului din '82, deși a schimbat, pe 
rând, mai multe locuri. La început, s-
a mutat în zona Maica Domnului, 
apoi, într-un apartament pe Barbu 
Vacărescu, pentru ca, în final, să se 
stabilească lângă parc. „Camerele nu 
sunt mari în blocul nostru, dar, când 
am văzut priveliștea, frumusețea 
parcului, am hotărât că, orice ar fi, 
aici rămân. Și încet-încet a venit 
toată familia – la început, mama, 
apoi, fratele meu, care s-a mutat la 
câteva blocuri distanță.” 

A lucrat ca analist la Academia 
de Studii Economice, în Piața 
Romană, așa că drumul zilnic pe jos, 
înapoi, acasă, l-a făcut trecând prin 
Parcul Circului. Se emoționează ori 
de câte ori vorbește despre starea 
parcului și despre problemele cu care 
se confruntă acesta: „Închipuiți-vă că 
eu știam și știu fiecare floare, fiecare 
tufă, fiecare bancă. În acest parc l-am 
crescut pe fiul meu. În timp, am 
asistat la creșterea lotușilor, privesc 
cu mâhnire degradarea lacului... Uite, 
acum a ajuns să se dezvolte pe lac 
vegetație de baltă, apa este tot timpul 
tulbure, la suprafață a apărut o pâclă, 
nu se poate să lăsăm lacul așa.” 

În Grup a intrat încă de la 
fondarea acestuia, în 2010, și s-a 
implicat activ în toate luptele de până 

acum. De ce o face? „Simplu, pentru 
că îmi pasă. Îmi pasă de parc, de 
oameni, de viitorul cartierului. Când 
îţi pasă de ceva,  te implici, dacă îţi 
este indiferent, stai deoparte.” 

De câteva luni, doamna Cernescu 
este motorul care ne împinge pentru a 
rezolva problema mijloacelor de 
transport în comun, în sensul 
îmbunătățirii circulaţiei acestora, prin 
schimbarea parțială a traseului liniei 
182 (pentru ca aceasta să poată avea 
o legătură directă cu stația de metrou 
Ștefan cel Mare) și prelungirea 
programului de circulație până la ora 
23: „Există o tendință destul de 
deranjantă la nivel de București. Tot 
timpul, se vorbește despre repararea 
străzilor, acoperirea gropilor, însă 
prea rar se aduce în discuție situația 
trotuarelor sau a transportului în 
comun. Ce facem cu oamenii care nu 
circulă cu mașina mică? Tramvaiele 
merg tot mai prost, autobuzele, la fel, 
doar metroul, cât de cât, 
funcționează, însă nu toți au acces la 
acest mijloc de transport.” Planul ei 
și al nostru? Strângerea de semnături, 
trimiterea unei petiții către R.A.T.B. 
și stabilirea unei audiențe. La ultimul 
eveniment s-au strâns în jur de 150 
de semnături în numai câteva ore. 

Am vrut să aflu ce ar face 
doamna Cernescu dacă ar fi primar 
pentru o zi. Răspunsul m-a surprins: 
„Nu aș vrea să fiu. Munca de primar 
este o muncă de echipă. Dacă nu ai o 
echipă care să te susțină, activitatea 
ta este egală cu zero sau este mult 
încetinită.” Victoria Cernescu ia toate 
lucrurile în serios, iar atunci când se 
implică într-o activitate, face acest 
lucru cu toată hotărârea: „În orice 
faci, eu cred trebuie să mergi până la 
capăt, să ajungi până la miezul unei 
probleme. Dacă aș fi primar, aș vrea 
să am o legătură strânsă cu populația, 
să aflu direct de la oameni ce își 
doresc. M-aș plimba mult pe străzi, 
ca să observ locurile problematice, să 
cunosc îndeaproape realitățile din 
cartiere. Ca să fii primar, trebuie să 
iubești orașul, iar eu iubesc mult 
acest oraș.” 

Cum să convingem oamenii din 
cartier să se alăture Grupului de 
Inițiativă Civică Lacul Tei? „Aș dori 
ca oamenii din cartier în general să 
ne susțină, măcar cu idei, dacă nu cu 
acțiuni propriu-zise. Cred că mulți 
dintre cei care au ieșit la pensie se 
pot implica în grupul nostru. Când 
ieși la pensie, de multe ori, nu te mai 
simți util, observi că viața a încetinit. 
Dacă pensionarii din cartier ar lupta  



 

Foaia de Tei 8

alături de noi, ar avea satisfacții, ar 
simți că fac ceva real pentru ei și 
pentru cei din jur. Mă bucur și când 
văd tineri în grupul nostru, este 
extraordinar că mulți dintre voi aţi 
ales să porniți pe drumul implicării 
civice.”  
Articol de Andreea Toma, foto Dorin 
Moldoveanu 

 

Ştiaţi că …  
... Ion Ţuculescu (1910 – 1962), 
medic şi unul dintre cei mai impor-
tanţi pictori români, a locuit şi a avut 
atelierul pe strada Lizeanu? El este, 
printre altele, autorul unui celebru 
ciclu de tablouri intitulat „Iarna pe 
strada Lizeanu” şi pictat în anii ’40. 
Din păcate, casa Ţuculescu, deşi 
aflată pe lista monumentelor istorice, 
nu are nici măcar placă memorială. 
Pictorul Henry Mavrodin, unul dintre 
apropiaţii lui Ţuculescu, evocă 
această casă într-un dialog cu 
Mircea Cârstea publicat în 
Observator cultural: „Îmi amin-
tesc bine Fata cu portocala a 
lui Luchian, când pânza încă se 
afla în colecţia familiei, sau 
Podul celor trei arcuri a lui 
Petraşcu. Pânzele lui Ion 
Ţuculescu, stivuite pretutindeni 
fără şasiuri, ocupau toate spaţii-
le posibile, pereţii erau ticsiţi, 
începând de jos, de la intrare, aco-
perind toată întinderea vertical răsu-
cită a scării ce ducea la pod şi unde, 
de asemenea, îngreunau trecerea. În 
strâmtele încăperi din strada Lizeanu 
5, în ciuda staturii sale ieşite din 
comun, pictorul se strecura cu agili-
tate, găsind loc şi pentru nenumărate 
eprubete cu probe de laborator şi 
material experimental din 
Techirghiol. Trecea de la microscop 
la paletă, cu firescul aceleiaşi devora-
toare curiozităţi faţă de tot ce ni se 
ascunde. În tot acest aparent haos, 

primea vizite, exersa la vioară, 
studia, picta.”  

… până spre sfârşitul secolului al 
XIX-lea, pe malul lacului Tei, în 
grădina Teiului (pe locul actualului 
parc) aveau loc mari serbări popu-
lare? Folclorista Elena Niculiţă - 
Voronca le evocă, prin gura unui 
martor, într-o scriere de acum un 
veac: „Ai văzut d-ta câmpul dintre 
biserica Sf. Treime şi pân-aici? Tot 
câmpul acesta, de lângă lacul Teiului, 
în ziua de Sf. Toader era plin de 
lume. Aice se încurau caii şi toate 
petrecerile care sunt la Moşi erau 
atunci aici. [...] În grădina Teiului se 
petrecea ca în rai! Toţi negustorii, cu 
tot ce e la Moşi, se aşezau în grădină, 
cu panorame, cu bărci etc. De demult 
veneau şi călugări dela Ierusalim cu 
iconiţe de acele sfinte. Lumea din 
toate părţile se aduna, muzicele 
cântau, iar noi jucam. [...] Apoi, peste 
an, toată vara, în toată Duminica şi 

sărbătoarea, acolo era jocul nostru. 
Mai veneau societăţi de boieri şi 
cucoane de petreceau. Sau de era o 
nuntă, un botez – aice veneau de 
jucau şi petreceau. [...] Fiecare 
bătrână îşi aduce cu plăcere aminte 
momentele fericite, ce în tinereţea lor 
au petrecut, la aceste sărbători.” 

... în anii ’60 a funcţionat un trenuleţ 
de agrement tras de o micuţă locomo-
tivă diesel, cu traseul pornind de la 
staţia de tramvai de la capătul bule-
vardului Lacul Tei şi ajungând, de-a 

lungul lacului, până în peninsula 
Toboc? Pe lac circulau vaporaşe de 
traversare, iar duminica te puteai urca 
la bordul unui vaporaş care făcea 
turul lacului. Pe malul lacului erau nu 
mai puţin de nouă ştranduri, iar scăl-
datul în lac era o plăcere în zilele de 
vară fierbinte. În prezent, apa mur-
dară a lacului nu mai permite scăl-
datul, ştrandurile au dispărut aproape 
cu totul, vaporaşe nu mai există, nici 
hidrobiciclete de închiriat, iar maluri-
le au procentul cel mai mic de accesi-
bilitate publică dintre toate malurile 
lacurilor care străbat Bucureştiul. 

... fântâna decorativă cu nimfă şi 
tritoni din Parcul Tei a fost turnată în 
fontă la Paris, între anii 1931 şi 1932, 
în turnătoria Ducel, fondată în 1823 
şi condusă, timp de generaţii, de 
familia cu acelaşi nume? 

... Şcoala 31, fondată în 1924, 
construită în stil neoromânesc, era la 
data inaugurării cea mai înaltă clădire 

din cartier? Clădirea nouă a 
şcolii a fost ridicată la sfârşitul 
anilor ’70. 

… fiecare parte a plantei de 
lotus (prezent din abundenţă în 
lacul din Parcul Circului) are 
proprietăţi medicinale? Frunzele 
conţin enzime care previn 
îmbătrânirea, florile au proprie-
tăţi astringente, iar rădăcinile 

sunt bogate în vitamine şi minerale, 
aflându-se printre cele mai apreciate 
feluri de mâncare din Asia. 

... teiul este o plantă longevivă? Teiul 
lui Eminescu, aflat în Parcul Copou, 
este un tei argintiu cu o vârstă de 
peste 500 de ani. Este un monument 
al naturii fiind considerat un simbol 
al oraşul Iași. Un tei din Neuenstadt 
am Kocher,  Germania, a fost evaluat 
la 1000 de ani. Teiul din Najevnik, 
Slovenia, are 700 de ani. 
Articol de Silvia Cruceanu și Răzvan 
Necula 
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