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Din nou despre cei 
11.050 de metri pătraţi 

din Parcul Circului  
 

În anul 2011, Primăria 
Municipiului București aproba prin 
HCGMB 155/2011 trecerea unei 
suprafețe de 11.050 mp din Parcul 
Circului în administrarea Circ & 
Variete Globus Bucureşti, fără un 
studiu de impact și fără consultarea 
cetățenilor direct afectați de o astfel 
de măsură. La scurt timp după 
această decizie, în zonă au început 
să apară o serie de disfuncționalități 
de administrare, precum distrugerea 
spațiului verde sau neîngrijirea      
lui corespunzătoare, degradarea 
continuă a aleilor și a mobilierului 
urban sau acumularea de reziduuri și 
mizerie pe spațiul verde, totul 
culminând, în anul 2012, cu 
restricționarea prin garduri metalice 
a accesului cetățenilor în această 
suprafață.  

De-a lungul timpului, cetățenii 
organizați în Grupul de Inițiativă 
Civică Lacul Tei au depus eforturi 
constante ca această bucată de parc 
să redevină o parte componentă a 
domeniului public (respectiv, în 
administrarea A.L.P.A.B.) și să fie 
întreținută într-un mod 
corespunzător. Printre cele mai 
importante demersuri s-au numărat: 

 o petiţie totalizând 1268 de 
semnături şi o mişcare de protest, 
prin care erau semnalate distrugerea 

spaţiului verde şi limitarea accesului 
cetăţenilor în zonă prin garduri 
metalice (mai 2012) – acţiuni 
soldate cu igienizarea zonei și 
eliminarea gardurilor metalice; 

 o audienţă la primarul general 
Sorin Oprescu (14 septembrie 
2012), prin care s-au făcut 
cunoscute  multiplele  deficienţe de 
administrare şi a căror rezolvare 

primarul general s-a angajat să o 
ducă la îndeplinire (promisiune 
nerespectată până în prezent); 

 multiple solicitări de revocare a 
HCGMB 155/2011 (în perioada 
2013-2015), inclusiv participări din 
această cauză ale Grupului la 
ședințele Consiliului General al 
Municipiului București. 

Zonă a Parcului Circului administrată de Circ & Variete Globus 
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În ciuda acestor eforturi, suprafața de 
11.050 mp se află și în prezent în 
administrarea Circ & Variete Globus 
Bucureşti, deși administratorul 
încalcă sistematic propriile obligații, 
așa cum acestea sunt menționate 
chiar în actul normativ, respectiv 
acelea de „a se îngriji de bunul 
primit” (Art. 6a) sau de a „asigura 
permanent starea de curățenie […], 
evitând distrugerea, degradarea și 
deteriorarea acestuia” (Art. 6d). 

Cel mai recent demers în acest 
sens al Grupului de Inițiativă Civică 
Lacul Tei este o nouă solicitare de 
revocare a HCGMB 155/2011, 
depusă la direcțiile de specialitate din 
cadrul Primăriei București, în data de 
18 iunie 2015, reclamându-se același 
stadiu avansat de deteriorare a zonei 
verzi. Deși la data redactării 
prezentului articol, Grupul încă nu a 
primit un răspuns din partea 
oficialităților, a doua zi după 
depunerea solicitării noastre, în zonă 
au fost trimise echipe ale A.L.P.A.B., 
care au efectuat lucrări de întreținere 
a spațiului verde.  

 Măsura igienizării spațiului 
verde este, desigur, una bine-venită, 
dar considerăm că astfel de lucrări ar 
trebui să fie asumate și făcute într-un 
mod recurent, ca parte a obligațiilor 
de administrare, şi nu ca măsuri 
reparatorii și sporadice, puse în 
practică doar atunci când se solicită 
acest aspect din partea cetățenilor. De 
asemenea, în perioada următoare, 
Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei 
va continua monitorizarea suprafeței 
de 11.050 mp din Parcul Circului și 
soluționarea cererii de revocare a 
HCGMB 155/2011.  

Articol de Victoria Cernescu şi 
Roberto Pătrăşcoiu, foto Dorin 
Moldoveanu 

 
 
 

 

 
 

Târgul de Iniţiative 
Cetăţeneşti, pentru oameni 

cu al şaselea simţ:  
simţul civic 

 

14 grupuri de iniţiativă civică 
din Bucureşti s-au întâlnit sâmbătă, 
20 iunie, la librăria Cărtureşti, Terasa 
Verona. 

 Înarmaţi cu bannere, foto-
grafii şi materiale promoţionale, par-
ticipanţii şi-au prezentat realizările şi 
activităţile civice în cadrul celui de-al 
doilea târg al grupurilor de iniţiativă 
civică din Bucureşti. Centrul de 
Resurse pentru participare publică 
(CeRe) a fost iniţiatorul și 
organizatorul acestui eveniment.  

 Târgul grupurilor de 

iniţiativă civică urmăreşte realizarea 
unui schimb de experienţă între 
grupurile participante, acestea putând 
urmări modul de rezolvare a 
diverselor probleme cu care s-au 
întâlnit celelalte grupuri. S-au 
evidenţiat metode de lucru originale 
şi au fost discutate modalităţile de a 
avea succes în lupta cu autorităţile.  

 Târgul a fost urmat de o 
primă şedinţă de lucru între 
reprezentanţii grupurilor participante, 
dintre care amintim doar câteva: 
Iniţiativa Favorit, Prelungirea 
Ghencea, Callatis, Cetăţean Sector 3, 
Luptăm pentru Aleea Lunguleţu, 
Luptă pentru Strada Ta etc. La 
şedinţă s-au identificat problemele 
comune ale grupurilor şi nevoia de 
susţinere reciprocă în activitatea 
acestora. Aceste discuţii au continuat 
la Predeal, în perioada 3-5 iulie. Aici 
a   avut  loc  un   atelier   la   care   au  

Instantanee de la Târgul de Inițiative Cetățenești, 20 iunie 2015 
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participat 12 grupuri de iniţiativă 
civică din Bucureşti. În cadrul 
şedinţelor, s-a propus realizarea unei 
„reţele” prin care grupurile să 
colaboreze, să schimbe informaţii 
punctuale şi să se susţină atunci când 
este nevoie.  

Atelierul a evidenţiat faptul că o 
alianţă, o „reţea”, va crea un 
organism mai ferm şi mai puternic în 
relaţia cu autorităţile. 
Articol de Silvia Cruceanu şi Aimee 
Bugner, foto Codruț Sebastian Negruț 

 

Din cioturi în comori 
Argument:  

Pentru că este important să ne 
cunoaștem istoria, în rândurile 
următoare îl vom cunoaște pe Titi 
Teodorescu, artistul căruia îi aparțin 
sculpturile emblematice din lemn din 
Parcul Circului. Vom afla povestea 
sa prin intermediul operelor sale și 
al fiicei sale, care a avut bunăvoința 
să ne vorbească despre tatăl său.  

Titi Teodorescu s-a născut pe 28 
aprilie 1931 în București, a fost 
militar și a locuit lângă Parcul 
Circului. Fiica sa, Antoaneta Sandu, 
ne povestește cu emoție despre tatăl 
ei: „Îi plăcea tot ce e frumos și iubea 
copiii. A fost prieten cu noi, copiii 
lui. A fost o relație nu numai tată-
fiică sau tată-fiu. Tata mereu spunea: 
rău e ușor să faci, bine e mai greu!”  

Povestea începe într-o seară, 
după o furtună de vară, când un ciot 
de copac se înălța înfiorat, așteptând 
parcă un binefăcător care i-ar putea 
da o nouă viață. Atunci și acolo a 
răsărit prima lucrare a domnului Titi 
Teodorescu: Spiritul unui bătrân. 

Pasiunea pentru sculptură a 
avut-o de mult timp, iar în urma unei 
operații, nu-și mai putea mișca foarte 
bine mâna. La început, nu a avut nici 
scule pentru lucru. În fiecare 
dimineață era în parc, iar puhoi de 

copii și de oameni se aduna în jurul 
său. Iubea foarte mult parcul și, 
pentru el, era un refugiu. 

Toată lumea îl cunoștea pe Titi 
Teodorescu: copil, bătrân, trecător 
stăteau și priveau cum mânuia cu 
măiestrie uneltele, iar rămășițele de 
copaci prindeau viață în mâinile sale. 
A sculptat peste 50 de copaci uscați 
și i-a transformat în totemuri, 
animale, păsări, în povești 
nemuritoare. Printre lucrările sale se 
numără: Ruga, Scaun cu povești, 

Lalea, Elefant, Romeo și Julieta, 
Adam și Eva, H2O, Călugăr. 
Datorită lui Titi Teodorescu, parcul a 
primit o personalitate aparte.  

Domnul Teodorescu nu lucra 
după schițe. Lucra cu dăruire și 
iubire, gândindu-se ce poate face, ca 
oamenii să înțeleagă și să iubească 
lucrările sale.  

La început, gurile rele nu au 
întârziat să apară. Chiar s-au făcut 
reclamații, cum că domnul 
Teodorescu    distruge   parcul    și 

Sculptorul Titi Teodorescu în albumul fiicei sale

Pavarotti, sculptură de Titi Teodorescu Maria, sculptură de Titi Teodorescu,  
foto wikipedia.org 
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copacii. Însă tot oamenii l-au susținut 
și l-au convins să continue lucrările. 
Într-o zi, a primit o daltă nouă de la 
un simplu trecător. Astfel de gesturi 
i-au dat putere și a continuat să 
transforme cioturile în comori. Mai 
târziu, lucrările sale au devenit 
cunoscute în Germania, Irlanda, 
SUA, Franța și Canada.  

Astăzi, multe dintre lucrări nu 
mai sunt. Fie pentru că lemnul s-a 
degradat în timp, fie pentru că nimeni 
nu s-a îngrijit de ele, fie, pur și 
simplu, au dispărut. Anul trecut, fiica 
sculptorului a reușit cu mari eforturi 
să recondiționeze statuile rămase în 
parc. Astăzi, sunt alte cioturi care 
așteaptă o nouă viață.  

Scopul lui Titi Teodorescu era 
să transforme fiecare uscătură într-un 
spirit. Spirite care să ne însoțească în 
drumul nostru. Deși creatorul lor nu 
mai este printre noi, ceea ce a lăsat el 
în urmă ne dă nouă speranța că ceea 
ce pare a fi sfârșitul unui lucru poate 
fi, de fapt, începutul lui, depinde de 
ce vor face mâinile noastre.  
Articol de Rebeca Militaru, foto Dorin 
Moldoveanu 
 
 
 
 

 

Portret de organizator 
comunitar  

 
 Foaia de Tei: Cine eşti tu, Vlad 
Cătună, şi de când lucrezi cu CeRe? 
Vlad Cătună: În luna iunie anul 
acesta, am împlinit un an de când 
lucrez la CeRe (Centrul de Resurse 
pentru participare publică) în calitate 
de organizator comunitar. Dar 
povestea a început undeva în vara lui 
2011, când m-am întâlnit prima oară 
cu Nicoleta 
Chiriţă – coordo-
nator de programe 
pentru organizare 
comunitară. La 
vremea aceea, 
lucram la o cerce-
tare antropologică 
în cartierul 
Pantelimon, în 
cadrul Proiectului 
„Mă numesc 
cartier”, prin care 
încercam să iden-
tificăm practicile 
de consum cultural în cartier şi să 
aflăm cu ce probleme se confruntă 
oamenii. Aflasem de CeRe şi de 
munca pe care o desfăşoară la firul 
ierbii, în comunităţile din Bucureşti, 
şi am fost curios să aflu mai multe. 
Nicoleta a ţinut o prezentare despre 
CeRe şi Programul de Organizare 
Comunitară în cadrul evenimentului 
final. Şi mi-a plăcut tare mult. Am 
devenit foarte interesat de subiect, 
am păstrat legatura cu Nicoleta şi am 
început să particip la evenimentele şi 
atelierele de lucru organizate de 
CeRe: am mers la Cafeneaua Publică 
din Favorit, unde cetăţenii din cartier 
s-au întâlnit să vorbească despre 
situaţia cinematografului Favorit, am 
participat la ateliere de introducere în 
organizare comunitară, la evenimente 

de fundraising etc. La un an după, am 
aplicat la un internship finanţat de 
State Department –  „Civic 
Legislative Advocacy in Minority 
Communities” şi coordonat în 
România de către CeRe. Am plecat 
aproape două luni în SUA, unde am 
învăţat foarte multe despre cum să 
schimbi balanţa de putere dintre 
cetăţeni şi autorităţi. A fost o nebunie 
totală plecarea în SUA. În sensul 
pozitiv, desigur. Am vizitat zece 
oraşe din nord-estul Statelor Unite, 
am intrat în contact cu multe 
organizaţii şi grupuri de cetăţeni, 

politicieni. O experienţă fabuloasă! 
Întors în ţară, mi-am dorit să mă 
implic, să am un rol în procesul de 
implicare a cetăţenilor în luarea 
deciziilor publice. Cu gazele de şist, 
Pungeştiul şi mamaia pe care ăştia de 
la compania de petrol „voiau să mi-o 
omoare”, cu asta m-am ocupat. Şi 
după vreo alţi doi ani, cu viaţa 
împărţită între jobul de corporaţie 
(am lucrat ca research consultant 
pentru o firmă de cercetare de piaţă) 
şi voluntar în diverse proiecte 
comunitare, mi s-a oferit 
oportunitatea să lucrez cu normă 
întreagă pentru CeRe. Şi, bineînţeles, 
am acceptat! Deşi ultimul an a fost 
extrem de greu, cu foarte multe 
provocări şi multe lucruri  noi de  
învăţat (dinamica de grup, conflicte, 

 
Redacția „Foaia de Tei”: 
Aimee Bugner, Silvia 
Cruceanu,Victoria Cernescu, 
Rebeca Militaru, Dorin 
Moldoveanu, Elena Necula, Răzvan 
Necula, Roberto Pătrășcoiu, Ioana 
Maria Rusu, Andreea Toma 
 

* 
 

Ne puteți contacta la: 
laculteiinfo.wordpress.com 
www.facebook.com/laculteiinfo 
initiativalacultei@gmail.com 
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conflicte, putere), cred că jobul de 
organizator comunitar e marfă! 
F.d.T: Ce este CeRe? 
V.C.: CeRe este o organizaţie care 
încurajează cetăţenii şi ONG-urile să 
aibe o voce puternică în faţa 
autorităţilor publice, în decizii cu 
impact direct asupra lor sau pentru 
comunităţile pe care le reprezintă. 
CeRe ajută oamenii să se organizeze 
şi să acţioneze împreună pentru un 
interes comun. Câteva schimbări 
vizibile, în urma susţinerii cetăţenilor 
de către CeRe: reamenajarea unui 
parc cu loc de joacă, a unei alei 

pietonale, a accesului la o şcoală, 500 
de copaci salvaţi, amenajarea 
spaţiului de lângă lacurile 
Gheorgheni (Cluj), oprirea a două 
construcţii ilegale, îmbunătăţirea 
legislaţiei pentru prevenirea 
abuzurilor bancare. 
F.d.T: Ce înseamnă „resurseˮ? Ce 
tip de resurse oferă CeRe? 
V.C.: Pentru cetăţenii care ne 
abordează pe subiecte de participare  
publică, oferim tot felul de resurse: 
informaţii care să îi ajute să îşi 
clarifice problemele cu care se 
confruntă; oportunităţi de învăţare 
(ex: ateliere de introducere în 
urbanism, cum să comunice cu 
vecinii, cum să îi informeze şi să îi 
mobilizeze la acţiune, cum să 

organizeze o întâlnire publică, cum 
să redacteze o cerere de informare şi 
cum să ceară o audienţă, exerciţii de 
scriere şi tehnici narative, prin care 
să spună şi să scrie poveşti din 
comunitatea lor, astfel încât să 
mobilizeze şi să inspire şi alţi 
cetăţeni să participe activ la viaţa 
comunităţii etc). Îi punem în contact 
cu presa, îi aducem împreună. În 
cazul grupurilor de iniţiativă cu care 
lucrăm, prin intermediul organi-
zatorului comunitar, încercăm să 
asistăm grupul în construirea de 
mecanisme democratice de luare a 

deciziilor, de includere a membrilor, 
de gestionare a situaţiilor conflic-
tuale. Îi asistăm în planificare şi în 
organizarea campaniilor de fund-
raising sau de advocacy pe care le 
organizează. 
F.d.T.: Ce a însemnat pentru tine 
cartierul Tei înainte de întâlnirea cu 
Grupul de Iniţiativă şi ce înseamnă 
acum? 
V.C.: Primul contact cu cartierul Tei 
a fost în 2005, când, venit în 
Bucureşti pentru admiterea la 
Facultatea de Psihologie, am stat în 
gazdă la verişorul meu. La vremea 
respectivă, locuia în chirie pe 
bulevardul Lacul Tei. Două 
săptămâni am stat în cartier, ziua 
învăţând şi seara relaxându-mă în 

Parcul Circului. Mi-a plăcut tare 
mult. Apoi, nu am prea mai ajuns 
prin cartier, doar ocazional, cu 
bicicleta. Acum, în calitate de 
organizator comunitar pentru Grupul 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei, 
dinamica cu cartierul s-a schimbat, 
pentru că acum vin foarte des prin 
zonă. Şi dimineaţa, şi seara, şi de 3-5 
ori pe săptămână. Şi, bineînţeles, 
intrând în contact cu oamenii care 
locuiesc aici, în cartier, am aflat 
foarte multe despre cartierul Tei.  
F.d.T.: Ce îţi doreşti pe viitor, în 
legătură cu această colaborare? 
V.C.: Îmi doresc ca Grupul de 
Iniţiativă Civică Lacul Tei să fie 
independent şi autonom (adică să nu 
mai fie nevoie de mine, de CeRe, în 
viitor). Să se transforme într-o orga-
nizaţie de cartier, cu o structură 
definită, să existe mai multe grupuri 
de lucru – un grup se ocupă de 
comunicare; altul, de ziarul de 
cartier; altul, de evenimentele 
prietenoase în comunitate; altul, de 
strângerea de fonduri; altul, de 
recrutare de membri noi, şi tot aşa. Şi 
bineînţeles, grupuri de lucru care să 
rezolve diverse probleme cu care 
oamenii se confruntă în spaţiul 
public, cu reguli bine stabilite. Să fie 
deschis către toţi oamenii din 
comunitate care vor să participe, vor 
să se implice şi să fie atenţi la nevoile 
şi interesele fiecăruia. Şi simt că asta 
e direcţia şi că spre asta tinde grupul. 
Şi mă bucură mult! E foarte tare 
Grupul Lacul Tei. 
F.d.T.: Ce planuri ai pentru viitorul 
apropiat? 
V.C.: Să continui munca de 
organizator comunitar, să construiesc 
organizaţii de cartier. Să îi ajut pe 
oameni să-şi amplifice vocea şi să 
înţeleagă hăţişurile administraţiei. Să 
recrutez şi să dezvolt lideri 
comunitari.  
A consemnat pentru „Foaia de Teiˮ 
Elena Necula 

Ședință de lucru a Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei 
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Interviuri cu membri ai 
Grupului de Iniţiativă 

Civică Lacul Tei 
 

La ultimul eveniment organizat 
de Grupul de Inițiativă Lacul Tei, am 
împărțit numărul 2 al „Foii de Tei” 
printre persoanele aflate în Parcul 
Circului, până ce a început o ploaie 
torențială. Ne ascundeam sub un 
copac de picăturile lacome, până ce 
un paznic ne-a văzut și ne-a invitat să 
ne adăpostim în cabina lui. În 
minutele care au urmat, surprinzător, 
a început să ne povestească faptul că 
a apucat să citească din ziar şi că a 
identificat, într-o fotografie, două 
doamne pe care le vede aproape 
mereu în parc. Era vorba despre 
protagonistele interviurilor din acest 
număr, pe care acest tânăr le 
cunoștea bine din implicarea lor în 
chestiuni care țin de întreținerea 
Parcului. Marina Dragu și Silvia 
Cruceanu, mamă și fiică, vă sunt, 
poate, necunoscute. Pentru mulți 
dintre voi sunt doar simple locuitoare 
ale cartierului, cu care vă întâlniți 
întâmplător pe stradă. Pentru 
Administrația Parcului, ele sunt 
vocile dumneavoastră, niște voci care 
punctează metodic toate neregulile 
din parc și le aduc în atenția 
conducerii A.L.P.A.B. Motivația lor 
și a grupului? Dorința de a schimba 
lucrurile în bine și atașamentul față 
de un loc drag, care trebuie îngrijit cu 
seriozitate. Cum și de ce o fac, vom 
încerca să povestim în cele ce 
urmează.  

 

Marina Dragu 
87 de ani, biolog botanist 

Doamna Dragu este o poezie. 
Decana de vârstă a Grupului încântă 
prin simpla prezenţă și te cucerește 
prin întâmplările de viață. A străbătut 
lumea în lung și-n lat, lucrând toată 

viața ca ghid turistic. Amintirile ei te 
conduc mereu pe drumuri nebănuite 
și te țin cu sufletul la gură.  

Povestea vieții a început-o în 
Ștefănești, un târgușor moldovenesc 
pestriț, înconjurat de verde și frumos. 
În copilărie, obișnuia să petreacă ore 
în șir privind norii și așteptând să Îl 
vadă pe „Doamne-Doamne cu 
barbă”. A iubit crângul pe care a fost 
forțată să-l părăsească cu ultimul tren 
de refugiați de război. Ajunsă la oraș, 
între betoane și mașini, s-a dedicat 
biologiei, deși nu a reușit să practice 
în domeniul pe care l-a ales, pentru 

că nu avea origini proletare solide, 
așa cum dicta Partidul Comunist. 
Locuiește în cartierul Tei de aproape 
26 de ani și bucuria ei este apropierea 
de Parcul Circului, pe care îl poate 
străbate cu ochii închiși: „După 
revoluție, cu greu am reușit să obțin 
un apartament aici. Îmi doream să mă 
mut pentru că Securitatea ne-a impus 
să locuim cu un om din partid în 
același apartament, practic, ne-a 
împărțit fosta locuință în două, și 
situația era foarte neplăcută. Am ales 
cartierul Tei pentru lac și pentru parc. 
Cunoșteam zona încă din primii ani 
de căsnicie. Aici veneam cu soțul, 
pentru ca el să învețe să meargă pe 
motocicletă. Apoi am adus-o și pe 

Silvia, când era mică, atunci deja 
exista lacul. Mă bucur că locuiesc 
aici, cred că nicăieri nu m-aș fi simțit 
mai bine.” 

Cunoaște fiecare specie de 
plante, fiecare copac și fiecare vietate 
din lac. Îmi povestește cum se pot 
deosebi broaștele-țestoase de 
California de cele autohtone și se 
întristează că numărul celor din urmă 
s-a diminuat considerabil în ultimul 
timp. Au dispărut și alte specii de 
păsări și de plante, le enumeră pe 
toate, în timp ce mă minunez de acu-
ratețea cu care le-a reținut. Mai ține 

minte și altcineva copacii de liliac 
care au dispărut acum câțiva ani? 

S-ar bucura mult să le prezinte 
toate aceste cunoștințe copiilor, însă 
profesorii de biologie nu sunt atât de 
deschiși explorării naturii pe viu. 
Acum, plantele se cunosc după 
fotografii din manuale școlare. 

În Grupul de Inițiativă Civică s-
a implicat încă de la înființarea 
acestuia, în 2010, și de atunci a luptat 
pentru toate: pentru parcarea pe 
bulevardul Lacul Tei, pentru reabi-
litarea Aleii Județului, pentru retro-
cedarea celor 11.050 de metri pătraţi 
confiscați abuziv și nu numai. A 
protestat în ploaie, a așteptat ore în 
șir, fără succes, să intre în audiență la  
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primarul general. A încercat, pe cât s-
a putut, să contribuie la schimbarea 
în bine a cartierului, vatra noastră 
comună.  

Cum își explică succesul 
Grupului? „Pe noi toți ne ține 
împreună dorința de a face ceva mai 
bun pentru cei din jurul nostru. Mulți 
mă întreabă în parc dacă primesc 
bani pentru activitatea mea. Eu 
niciodată nu m-am gândit la bani, ci 
doar la problemele parcului.” De ce 
nu avem mai mulți oameni implicați 
în acțiunile noastre? „Oamenii sunt 
foarte indiferenți. După al Doilea 
Război Mondial, s-au uitat două 
cuvinte: respectul și încrederea. Va 
mai trece ceva timp până le vom 
recupera.” 

Ce ar face doamna Dragu dacă 
ar fi primar pentru o zi? „Aș da 
ciocolată la toți copiii și aș salva 
parcul acesta.” 

Ce sfat are pentru cei tineri? „Să 
aibă curaj și să lupte pentru proble-
mele lor. Tinerii de acum sunt timizi, 
și cu timiditatea nu faci nimic.”   
 

Silvia Cruceanu 
61 de ani, proiectant construcții 
hidrotehnice 

Asemenea întâlnirii cu doamna 
Dragu, și orice discuție cu Silvia este 
o bucurie. Silvia este genul de om 
care îţi dă senzația, după doar câteva 
minute, că poți să vorbești liber și 
deschis, ca și cum v-aţi cunoaște de o 
viață. Ne auzim des la telefon și ne 
întâlnim la ședințe. De fiecare dată, 
punctează ceea ce avem de făcut și 
încercăm împreună să căutăm soluții 
optime. Silvia are răbdarea de a 
discuta cu fiecare membru nou al 
Grupului și de a-l ajuta să-și 
descopere potențialul. Și are mereu 
cuvintele potrivite pentru a te 
încuraja în acțiunile tale.  

Deși pare că dialoghează cu 
autoritățile dintotdeauna, paradoxal, 
la început, nu a vrut să fie parte a 

Grupului de Inițiativă: „La început, 
doar mama mergea la întâlnirile 
Grupului, și eu nu am vrut să mă 
implic. Am crezut că toată această 
poveste este inutilă.” Cum s-a produs 
schimbarea? „Am participat la 
protestul cu gardurile (n.r. protestul 
pentru redarea celor 11.050 mp din 
Parcul Circului) la insistența mamei 
și a prietenei mele de-o viață, Aimee 
(n.r. o membră al Grupului). Stăteam 
cu toții în ploaie, înconjurați de 
jandarmi, și atunci, pentru prima 
dată, am simțit că luptăm împotriva 
unui curent foarte puternic. Am 
retrăit perioada revoluției și a 
mineriadelor. Atunci când te lupți cu 
autoritățile, ești tratat foarte de sus, 
umilit chiar, și pe mine lucrul acesta 
m-a ambiționat și mă ambiționează.”  

Silvia a înțeles că orice întâlnire 
cu factorii de decizie necesită o 
pregătire minuțioasă: „Reprezentanții 
autorităților știu foarte bine cum să 
pună problema ca să te facă să te 
pierzi în chestiuni colaterale. Trebuie 
o anumită pregătire atunci când 
mergi în audiențe. E bine să nu fii 
genul de om care se enervează repede 
și nici să nu fii ușor impresionabil. 
Este ca un dans: un pas în față, doi în 
spate.”  

Toate acestea le-a învățat de la 
zero. Două săptămâni a buchisit 
Regulamentul de Funcționare al 
A.L.P.A.B. înainte de o întrevedere. 
A știut exact cum să răspundă la 
toate provocările interlocutorilor și a 
câștigat chiar respectul acestora, 
Grupul obținând rezolvarea unor 
probleme concrete. Sunt încă multe 
lucruri de făcut: „Noi venim mereu în 
parc, să vedem ce se întâmplă. 
Suntem într-un dialog constant cu 
A.L.P.A.B. pentru a monitoriza 
progresul schimbărilor.” 

Cum funcționează Grupul? 
„Există diverse aspecte ce țin de 
grup. Există activitățile interactive, 

de genul evenimentelor prietenoase 
pentru comunitate, atunci când 
încercăm să cunoaștem oamenii din 
cartier, să aflăm problemele lor și să-
i invităm să se alăture Grupului, și 
mai sunt și aspectele ceva mai 
dificile: creionarea de petiții, 
audiențele care cer o răbdare dusă la 
extreme.” 

Cum reacționează comunitatea? 
„Oamenii ne încurajează și ne felicită 
pentru implicare. Sunt și unii care ne 
privesc cu scepticism și ne întreabă 
cine ne plătește. Mulți ne semnalează 
probleme (n.r. aproape ne trag la 
răspundere pentru chestiunile neso-
luționate). Eu mereu invit oamenii să 
ni se alăture, să vadă ce înseamnă 
munca noastră, cum este să fii în 
miezul unor probleme, pentru că, din 
afară, poate că pare diferit.”  

Ce face Grupul să funcționeze? 
„Relațiile dintre oameni și dorința 
comună de schimbare. Fiecare avem 
modul nostru de a vedea lucrurile. Și 
într-o relație de prietenie trebuie să 
treci peste propriile ambiții și menta-
lități, dacă vrei să obții ceva. Fiecare 
vine în Grup cu problemele și aștep-
tările sale. Și e foarte interesant cum 
începi, la un moment dat, să te 
conectezi cu ceilalți. Un grup nu 
poate exista fără interacțiunea din 
afara ședințelor de lucru. Un grup 
fără relații bune între membri nu are 
cum să funcționeze.” 

Ce ar face Silvia dacă ar fi 
primar pentru o zi? „Primul lucru pe 
care l-aș face ar fi să prelungesc acest 
termen de o zi! După aceea, cred 
că aș ține toate audiențele cerute de 
oameni și nerezolvate. Aș verifica 
dacă comisiile de specialitate 
respectă legea (și tot ce decurge din 
asta), practic, dacă își fac treaba 
corect, legal, în folosul oamenilor. Ce 
să o mai lungim, o mare curățenie în 
Primărie, asta aș face!” 
Articol realizat de Andreea Toma, foto 
Dorin Moldoveanu 
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Ştiaţi că …  
... zona Lacul Tei a fost locuită încă 
din perioada epocii de bronz, după 
cum au concluzionat arheologii? 
Săpăturile efectuate între 1929 şi 
1930 în aceste locuri au descoperit 
vase şi unelte din acest timp. Mai 
târziu, tot pe malul lacului Tei au fost 
descoperite locuinţe dacice şi daco-
romane, precum şi două statuete 
greco-romane, Venus şi Apolo, care 
atestă continuarea vieţii pe aceste 
tărâmuri în secolele I, II şi III, după 
retragerea aureliană. (din „Istoria 
României” de Ştefan Pascu) 
... în jurul Lacului Tei şi până 
departe, înspre Obor, boierii 
Ghiculeşti aveau vii întinse, dintre 
care unele au rezistat până în preajma 
Primului Război Mondial? Strada 
Ziduri între Vii – unde, într-o vreme, 
avea tipografie şi Casa Ion Heliade-
Rădulescu – se numea aşa pentru că 
trecea numai printre vii, până la 
zidurile-ruină care mai rămăseseră 
din vechiul palat al lui Matei 
Basarab, construit pe o limbă de 
pământ, între două lacuri  făcute de 
râul Colentina. 
... mănăstirea de la podul Colentina a 
fost numită Plumbuita fiindcă a fost 
acoperită de Matei Basarab cu tablă 
de plumb ? Mai târziu, a fost înzes-
trată de Alexandru al II-lea şi de soţia 
sa, Ecaterina, cu trei pogoane de vie, 
continuând tradiţia viilor pe aceste 
locuri. (din „Bucureştii de ieriˮ de 
George Potra) 
... la mănăstirea Plumbuita a tipărit 
ieromonahul Lavrentie un Tetra-
evangheliar între anii 1573 şi 1582, 
prima carte tipărită în Bucureşti? 
... Grădina cu Tei era una dintre cele 
 mai mari grădini naturale din jurul 
lacului cu acelaşi nume ? Vizitatorul 
era îmbătat de parfumul florilor de 
tei, care se răspândea până departe. 
În zilele de sărbătoare, de primăvara 

până toamna târziu, Grădina Tei era 
un loc de petrecere la iarbă verde, 
umbră deasă şi apă bună de scăldat. 
În apropierea lacului, lângă stăvilarul 
Toboc se aflau o moară şi un 
restaurant, unde se serveau produse 
de zahana şi-n special peşte proaspăt. 
Articol de Aimee Bugner 

 
 
V-aţi întrebat vreodată de ce 

Parcul Tei a avut parte, acum câţiva 
ani, de o refacere aproape totală, care 
l-a transformat din temelii? 
Răspunsul poate fi găsit uşor pe site-
ul... Republicii Azerbaidjan! Să-i 
dăm cuvântul: „La data de 24 
septembrie (2007), în Bucureşti, a 
avut loc deschiderea parcului ce 
poartă numele liderului naţional al 
poporului azer, Heydar Aliyev. [...] 
Aici au fost create un complex 
memorial ,Heydar Aliyev – lider 
naţional al poporului azer’, trei locuri 
de joacă pentru copii şi un spaţiu 
sportiv, şapte fântâni arteziene: una 
centrală, având formă de stea, şi şase 
muzicale. În parc, în permanenţă se 
aude muzică populară azeră şi 
română.” La ceremonie au participat 
proaspătul (pe atunci) preşedinte al 
României, Traian Băsescu, primarul 
(încă în funcţie) al Sectorului 2, 
Neculai Onţanu, şi fiul celui căruia i-
a fost dedicat parcul, Ilham Aliyev, 
preşedinte (încă în funcţie) al 
Republicii Azerbaidjan. 

De unde şi până unde tocmai 
Azerbaidjanul? Dacă ne uităm puţin 
la istoria recentă a acestei ţări aflate 
între Turcia şi Iran, fostă republică 
sovietică, vedem că a fost condusă de 
o adevărată dinastie fondată în 1993 
de sus-numitul Heydar Aliyev, fost 
membru al C.C. al U.R.S.S. şi 
conducător al Azerbaidjanului 
sovietic între anii 1969 şi 1987. 
Construind cu grijă un regim 
autocrat, bazat pe controlul total al 
resurselor naturale, cel poreclit 
„părintele naţiunii azere” şi-a creat 
treptat un cult al personalităţii 
susţinut de  cenzura strictă a presei şi 
de un regim al terorii. După moartea 
lui, în 2003, frâiele ţării au fost 
preluate de fiul dictatorului, Ilham. 
Acesta a continuat propaganda şi 
cultul personalităţii tatălui, apelând, 
printre altele, la tactica refacerii unor 
zone verzi din capitalele „ţărilor-
prietene”, pe banii statului azer, în 
care plasa câte un astfel de „lăcaş de 
cult” dedicat lui Heydar Aliyev. Una 
dintre aceste zone a fost chiar Parcul 
Tei. Dar oare această cumpărare a 
complicităţii autorităţilor locale în 
scopuri propagandistice a avut succes 
peste tot? Oare cetăţenii au privit 
peste tot cu aceeaşi indiferenţă acest 
fapt revoltător? 

Răspunsul ne vine din... Ciudad 
de Mexico. Acolo, Ilham Aliyev a 
realizat acelaşi tip de „refacere” în 
2012 (tot cu complicitatea primăriei), 
profitând de neatenţia opiniei 
publice. După câteva săptămâni, când 
şi-au dat seama că au fost folosiţi, 
revolta şi supărarea cetăţenilor au 
făcut ca, în miez de noapte şi în 
prezenţa a 200 de jandarmi, statuia 
fostului dictator să fie încărcată într-
un camion special şi dusă nu se ştie 
unde. În ciuda protestelor oficialilor 
azeri, statuia nu s-a mai întors 
niciodată pe locul cu pricina. 
Articol de Răzvan Necula 
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