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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.

Noi veşti în legătură cu 
cei 11.050 de metri 

pătraţi din  
Parcul Circului  

 

După cum ştiţi, în anul 2011, 
Primăria Municipiului Bucureşti 
aproba trecerea unei suprafeţe de 
11.050 mp din Parcul Circului în 
administrarea Circ & Variete 
Globus, prin Hotărârea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti 
115/2011, fără un studiu de impact 
şi fără o consultare publică. Zona a 
devenit un loc neîngrijit, iar totul a 
culminat cu ridicarea gardului 
metalic, în 2012, care restricţiona 
accesul public. 

Grupul de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei a făcut demersuri 
constante (o petiţie cu 1.268 de 
semnături, o mişcare de protest, o 
audienţă la primarul general Sorin 
Oprescu, multiple solicitări de revo-
care, participări la şedinţele P.M.B.) 
pentru revenirea acestui spaţiu în 
folosinţa publică, în administrarea 
A.L.P.A.B. Aceste demersuri au fost 
prezentate şi în numărul precedent 
al ziarului nostru. 

Ultima noastră acţiune a fost 
depunerea unei noi solicitări de 
revocare a H.C.G.M.B. 115/2011, în 
luna iunie 2015, din cauza neres-
pectării obligaţiilor administrato-
rului zonei, Circul Globus, la 
direcţiile de specialitate din cadrul 

Primăriei Bucureşti. A doua zi după 
depunerea solicitării, echipe aparţi-
nând A.L.P.A.B. au efectuat igieni-
zarea zonei aparţinând Circului. 

Vă prezentăm acum răspunsul 
primit de la P.M.B. , Direcţia Gene-
rală Dezvoltare Urbană, Direcţia de 

Mediu:  
„Urmare adresei dumnea-

voastră înregistrată la Primăria 
Municipiului  Bucureşti  sub  nr. 
1341120/22.06.2015 şi la Direcţia 
de Mediu sub nr. 4052/23.06.2015, 
vă comunicăm că Direcţia de Mediu  



 

Foaia de Tei 2

 a solicitat Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală şi Control a Munici-
piului Bucureşti verificarea respectă-
rii obligaţiilor ce revin instituţiei 
Circ & Variete Globus Bucureşti în 
calitate de administrator, potrivit 
H.C.G.M.B. nr. 155/2011 privind 
aprobarea trecerii unei secţiuni în 
suprafaţă de 11.050 mp din imobilul 
– Parcul Circului, situat pe Aleea 
Circului nr. 6, sector 2, din 
administrarea Administraţiei Lacuri, 
Parcuri şi Agrement Bucureşti în 
administrarea Circ & Variete Globus 
Bucureşti, precum şi respectării 
îndatoririlor stabilite prin Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 

De asemenea, vă informăm că 
adresa dvs. a fost trimisă Direcţiei 
Patrimoniu şi Direcţiei Juridic din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Bucureşti.” 

 Răspunsurile din partea 
Direcţiei Juridic din cadrul Primăriei, 
Serviciul Legislaţie, şi a Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală şi Control, 
Serviciul Control Ecologie şi 
Protecţia Mediului, vă sunt 
prezentate în continuare: 

„Urmare petiţei dvs. înre-
gistrată la P.M.B. – Registratura cu 
nr. 1341118/2015 şi la Direcţia 
Juridic cu nr. 15118/2015, vă 
comunicăm următoarele: 

Situaţia generată de adoptarea 

şi punerea în aplicare a H.C.G.M.B. 
nr. 155/2011 a făcut obiectul unei 
analize la nivel instituţional 
(P.M.B.), fapt pentru care s-a propus 
revocarea acestei hotărâri. 

Pentru concretizarea acestei 
propuneri, direcţiile de specialitate 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Bucureşti vor întocmi, în cel mai 
scurt timp posibil, documentaţia 
aferentă.” 

„Urmare sesizării dumnea-
voastră, înregistrată la Direcţia 
Generală de Poliţie Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti cu 
nr. 2900/21.05.2015, vă comunicăm 
următoarele: 
- în urma controlului efectuat de 
către poliţiştii locali din cadrul 
direcţiei noastre nu s-au constatat 
abateri de la normele de salubrizare 
şi protecţie a spaţiilor verzi, astfel 

încât să se poată aplica sancţiuni 
convenţionale; 
- de asemenea, vă mai comunicăm 
faptul că Circ & Variete Globus 
Bucureşti a solicitat Primăriei 
Municipiului Bucureşti în luna iulie 
2015 revocarea H.C.G.M.B. nr. 
155/2011 şi readucerea terenului în 
administrarea A.L.P.A.B.”  

Veştile sunt bune, aşadar. 
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei 
va continua demersurile pentru 
concretizarea revocării Hotărârii 
155/2011. Au fost depuse cereri 
pentru a obţine două audienţe la 
P.M.B., la primarul general şi la un 
viceprimar, unde vor fi semnalate 
mai multe probleme, Parcul Circului 
fiind atât de important pentru noi toţi.  

Articol de  Elena Necula 

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 

 Lucrători A.L.P.A.B. curățând lacul. Foto Dorin Moldoveanu 
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Grupul de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei a fost întotdeauna interesat 
de Parcul Circului, centrul verde al 
cartierului nostru şi al activităţilor în 
aer liber. Scăderea nivelului apei 
lacului din Parcul Circului, în ultimii 
ani, a îngrijorat mulţi cetăţeni din 
cartier, implicit pe membrii Grupului. 
Ca atare, Grupul a solicitat şi a 
obţinut realizarea unui studiu privind 
cauzele acestei scăderi, împreună cu 
Administraţia Lacuri, Parcuri şi 
Agrement Bucureşti şi Facultatea de 
Hidrotehnică. Pentru a vă putea 
informa şi pe dumneavoastră, 
locuitorii cartierului şi vizitatorii 
parcului, în legătură cu demersurile 
care s-au făcut, le-am solicitat un 
interviu reprezentanţilor celor două 
instituţii care colaborează la 
realizarea acestui studiu. Din partea 
A.L.P.A.B.-ului, au avut amabilitatea 
să ne răspundă, foarte concis, domnul 
director general Bogdan Peter Tănase 
şi domnul şef Serviciul Tehnic Mihai 
Săndulescu, iar din partea Facultăţii 
de Hidrotehnică, domnul Dragoş 
Găitănaru, cercetător ştiinţific în 
cadrul Centrului de Cercetare 
Ingineria Apelor Subterane. 

Vă prezentăm mai întâi 
întrebările adresate domnilor de la 
A.L.P.A.B., apoi, răspunsul dum-

nealor, cu litere înclinate; adăugăm 
facsimilul documentului (foto). 
1. Ce este A.L.P.A.B.? 
2. Instituţia dv. şi Grupul Lacul Tei 
au colaborat de-a lungul timpului. Cu 
ocazia evenimentului "Hai în Parc!" 
din 9 mai anul acesta, cetăţenii au 
scris pe cărţi poştale puse la 
dispoziţia lor de către Grup întrebări 
şi observaţii adresate A.L.P.A.B. 
(situaţia lacului, deteriorarea 
infrastructurii, iluminarea defec-

tuoasă etc.), care v-au fost trimise 
imediat după eveniment. Ce le puteţi 
răspunde, dat fiind că suntem mereu 
întrebaţi în legătură cu acestea? 
3. Lacul din Parcul Circului are în 
acest moment două probleme: 
scăderea nivelului apei şi răspândirea 
lotusului egiptean pe întreaga 
suprafaţă. Ce ne puteţi spune în legă-
tură cu rezolvarea acestor probleme? 
4. Care este părerea dv. despre 
colaborarea dintre instituţia dv. și 
Grupul Lacul Tei? Cum ne putem 
sprijini reciproc? 

„Ca urmare a adresei dumnea-
voastră înregistrată la A.L.P.A.B. 
sub nr. 8837/6.07.2015 prin prezenta 
vă răspundem punctual la întrebările 
dumneavoastră:  
1. A.L.P.A.B. – Administraţia Lacuri, 
Parcuri şi Agrement Bucureşti este o 
instituţie publică aflată în 
subordinea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, care are ca 
principal obiect administrarea 
parcurilor şi lacurilor ce aparţin 
Primăriei Municipiului Bucureşti. 
2. Anul acesta, Administraţia Lacuri, 
Parcuri şi Agrement Bucureşti are în 
program lucrări de reparaţii la 
infrastructura Parcului Circului de 
Stat. Referitor la iluminatul public 
din parc, menţionăm că acesta este 
asigurat de către S.C. Luxten 
Lighting Company S.A. 
3. S-a demarat anul trecut (2014) un 
studiu în colaborare cu Centrul de 
Cercetare Ingineria Apelor 
Subterane din cadrul Universităţii 
Tehnice de Construcţii Bucureşti, 
studiu care se va încheia în toamna 
acestui an şi care ne va da o imagine 
reală a cauzelor şi, totodată, se vor 
face lucrări de reducere a suprafeţei 
acoperite  de  lotusul  egiptean  prin  

tăiere subacvatică. 
4. Colaborarea dintre Administraţia 
Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucu-
reşti şi Grupul de Iniţiativă Civică 
Lacul Tei este una benefică pentru 
Parcul Circului de Stat, deocamdată, 
la nivelul semnalării unor probleme 
existente şi ne-am dori pe viitor o 
colaborare interactivă cu cât mai 
mulţi cetăţeni, în sprijinul menţinerii 
şi îmbunătăţirii calităţii spaţiului 
public comun.”  

 Iată acum răspunsurile domnului 
cercetător Dragoş Găitănaru. Acestea 
sunt foarte interesante, iar problema 
apei subterane, privită în context mai 
larg, ar trebui luată în seamă de 
instituții mai înalte. 
Foaia de Tei: În câteva cuvinte, cine 
sunteţi?  
Dragoş Găitănaru: Sunt cercetător 
ştiinţific în cadrul Centrului de 
Cercetare Ingineria Apelor Subterane 
(C.C.I.A.S.), care îşi desfăşoară 
activitatea în domenii de frontieră 
dintre geoştiinţe şi inginerie. 
Activitatea principală a Centrului 
este axată în jurul hidrogeologiei 
urbane şi a întregii problematici a 
mediului subteran urban.  
F.d.T.: De ce aţi acceptat să 
colaboraţi la realizarea studiului  în  

Problemele Parcului Circului,  
în viziunea specialiştilor 
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legătură cu lacul din Parcul Circului? 
D.G.: Din 2010, am început un 
amplu proiect de cercetare privind 
relaţia dintre apele subterane şi 
infrastructura subterană urbană, 
realizând, în 2014, un prim model 
funcţional şi operativ de analiză a 
dinamicii apei subterane din Bucu-
reşti în relaţie cu infrastructura 
urbană. Datorită realizărilor 
ştiinţifice, C.C.I.A.S. a fost solicitat 
de către A.L.P.A.B. să realizeze 
studiul privid lacul din Parcul 
Circului.  
F.d.T.: Ce dificultăţi aţi întâmpiant 
în realizarea studiului? 
D.G.: Înţelegerea şi analiza 
cauzelor ce au un efect direct 
asupra mediului necesită o 
cunoaştere şi o descriere 
amănunţită a întregului 
ansamblu (mediu natural - 
infrastructura urbană), precum 
şi cunoaşterea modificărilor 
temporale naturale (precipitaţii 
şi regim hidrologic) şi a 
evoluţiei infrastructurii urbane 
de-a lungul anilor. În cazul 
lacului din Parcul Circului, din 
cauza eterogenităţii subsolului, 
caracterizarea mediului subteran 
a necesitat o serie de investigaţii pe 
teren şi reconstrucţia virtuală, din 
diferite surse, a fostului amplasa-
ment. Lipsa datelor sau a arhivelor 
legate de amenajarea parcului 
reprezintă în continuare o problemă, 
care e, de fapt, a întregului Bucureşti. 
F.d.T.: Care sunt cauzele presupuse 
ale scăderii nivelului lacului? 
D.G.: Pentru că lacul din Parcul 
Circului se află în relaţie directă cu 
apa subterană, scăderea nivelului de 
apă din lac se datorează atât unor 
cauze naturale (schimbări climatice), 
cât şi antropice ale modificării 
dinamicii curgerii din subteran. 
Schimbările climatice, un subiect 
sensibil la nivel mondial, se mani-

festă prin apariţia unor fenomene 
extreme, ploi de intensitate mare, 
valuri de caniculă şi perioade înde-
lungate de secetă. Toate concură la o 
diminuare a realimentării apei sub-
terane şi la o creştere a evaporaţiei 
apei din lac. În ceea ce priveşte 
cauzele antropice, acestea sunt, în 
general, mai greu de cuantificat din 
cauza faptului că modul de gestiune a 
datelor referitoare la infrastructură nu 
se face la unitar (reţele de apă, cana-
lizare, construcţii subterane etc.) în 
Bucureşti. Putem aminti totuşi 
reabilitarea sistemului de alimentare 

cu apă potabilă (care duce la dimi-
nuarea pierderilor, deci la scăderea 
realimentării apei subterane) şi lucră-
rile posibile de epuizment care sunt 
legate de clădirile din zonele adia-
cente Parcului (lucrările de epuiz-
ment au scopul scăderii nivelului 
apei subterane pentru protecţia unei 
lucrări subterane sau a unei incinte). 
F.d.T.: Pot fi încadrate într-un 
context mai larg, cu un impact asupra 
unei suprafeţe mai mari? 
D.G.: Apa subterană este un mediu 
distribuit în întregul subteran al 
oraşului. Orice intervenţie asupra 
acestei componente naturale are 
repercusiuni asupra întregului sistem. 
Caracterul invizibil al acestei 
componente, percepţia uneori eronată 

asupra fenomenului de curgere, 
gradul de necunoaştere şi de 
indiferenţă al decidenţilor locali 
conduc spre o gestiune defectuoasă 
sau chiar scăderea drastică a 
nivelului apei subterane din mediul 
urban.  
F.d.T.: Ce soluţii putem găsi? 
D.G.: Soluţiile corecte sunt legate de 
dezvoltarea unui sistem de gestiune 
hidrologică integrată pentru întregul 
oraș, iar apele subterane urbane să fie 
parte a acestui sistem. Astfel, se pot 
evita numeroase probleme 
constructive care apar, accidente, 

dezechilibre naturale şi, 
bineînţeles, se pot rezolva 
problemele hidrogeologice 
existente. Cartea „Soluţii 
viable în hidrogeologie 
urbană”, apărută la Editura 
Conspress în 2014, creează o 
imagine clară asupra soluţiilor 
reale care trebuie adoptate în 
Bucureşti. 
F.d.T.: Când este preconizat să 
apară rezultatul final al 
studiului? 
D.G.: Spre sfârşitul acestei 
veri, vom încerca să conturăm 
un prim rezultat bazat pe 

modelare numerică, având simulări 
în condiţii hidrologice de vară şi de 
iarnă. Deoarece primele date 
hidrologice coerente au fost obţinute 
pentru decembrie 2014, măsurătorile 
vor continua cel puţin pentru un ciclu 
hidrologic complet (un an 
calendaristic). Datorită interesului 
ştiinţific al grupului nostru 
(C.C.I.A.S.), vom reface simulările 
pentru a găsi sau a valida răspunsuri 
privind comportarea lacului, iar 
rezultatele noastre vor fi înmânate 
A.L.P.A.B.-ului.   
A consemnat pentru „Foaia de Teiˮ 
Elena Necula, foto Dorin Moldoveanu 
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Strada Judeţului, o căsuţă 
liniştită, cu hortensii roz şi viţă-de-
vie. Totul pare învăluit într-o linişte 
perfectă. Batem la poartă. Deodată, 
se aude un lătrat şi apare Kuky, un 
căţel micuţ, roşcat şi foarte dornic de 
plimbare. În urma lui, zâmbitoare, 
vine repede doamna Victorina (Toni, 
pentru cunoscuţi).  

„Imediat vin şi eu în parcˮ, ne 
spune dânsa, scuzându-se pentru că 
nu poate pleca chiar acum împreună 
cu noi. Ne revedem în scurt timp, 
chiar lângă lac, şi pornim la o 
plimbare a amintirilor. 

Doamna Toni ne povesteşte că, 
în anul 1955, s-a stabilit în cartier 
împreună cu soţul (finanţist, de 
meserie) şi cu cele două fetiţe. „Cum 
era strada Judeţului, dar parcul, dar 
bulevardul Lacul Tei?ˮ, o întrebăm 
noi, nerăbdătoare. Şi, încet-încet, în 
faţa ochilor ne apare un tablou al 
vremurilor de mult apuse. 

„Ei, pe strada Judeţului treceau 
căruţe cu lemne şi cărbuni de la 
depozitele de pe bulevardul Lacul 
Tei. Pe lângă depozite, aici erau case 
cu un singur cat. Era destulă 
verdeaţă, curţile caselor aveau flori şi 
pomi fructiferi. Erau mulţi nuci şi tei 
care, în iunie, te îmbătau de miros. Pe 
calea ferată care traversa strada 
Judeţului, venind de la Obor către 
Băneasa, treceau zilnic garnituri cu 
vagoane încărcate cu marfă. 
Locomotiva cu aburi pufăia ritmic, 
trecând încet pe lângă salcâmii în 
floare. Târziu, după anii '80, a fost 
scoasă calea ferată. Mărturie mai sunt 
aliniamentele de plopi bătrâni şi cele 
câteva cantoane care se înşiruiau de-a 
lungul căii ferate.  

Chiar lângă noi, pe strada 
Judeţului, era un fost han-hotel, La 
Furtună, unde obişnuiau să tragă 

căruţaşii. În anii '50, fusese deja 
naţionalizat şi era locuit de numeroşi 
chiriaşi. 

În 1955, Parcul Circului nu 
exista. Vechea Groapă Tonola nu era 
un loc tocmai atrăgător pentru mine. 
Preferam să-mi plimb fetiţele în 
Doamna Ghica. Îmi amintesc că, spre 
anii '58-'60, când se construia Circul 
de Stat, au fost două incendii mari. 
De două ori au luat foc schelele din 
jurul clădirii! După aceea, când a fost 
terminat parcul, tare frumos şi curat 
era! Îmi plăceau stânjeneii care, 
primăvara, umpleau parcul, învese-
lindu-l, arbuştii ornamentali de toate 
felurile şi plopii pe lângă care ne 
plimbam cu copiii.ˮ 

„Lacul nu avea lotuşiˮ, ne spune 
doamna Toni, trăgând cu ochiul către 
lacul acoperit de lotuşi roz. Ne oprim 
şi facem câteva fotografii, minu-

nându-ne de frumuseţea florilor. 
„Chiar dacă ştiu că nu este voie, tare 
mi-ar plăcea să îl iau, uite, pe acela!ˮ, 
ne spune dânsa, zâmbind şăgalnic. 
Kuky dă semne de plictiseală şi 
pornim iar la drum. 

„Fetiţele au mers la Şcoala 28 şi 
treceam zilnic prin parc. Pe lângă 
şcoală era o fabrică de pâine (n.a. – 
Fabrica Viaţa, de lângă Moara 
Olmazu). Ce pâine bună făceau! Doar 
de acolo cumpăram!ˮ 

După un moment de tăcere, 
revenim în prezent: „Acum sunt 
străbunicăˮ, ne spune doamna Toni. 
„Şi ştiţi ce este interesant? Străne-
poata mea este născută chiar în 
aceeaşi zi cu mine! Cu tortul meu 
aniversar am mers la ea, la 
maternitate!ˮ 

În această notă veselă, ne-am 
încheiat plimbarea şi ne-am luat 

rămas-bun de la 
zâmbitoarea şi 
discreta doamnă 
Toni. 

Articol de Silvia 
Cruceanu şi  Aimee 
Bugner, foto Dorin 
Moldoveanu, sursa 
fotografiei vechi,   
www.forumtrenuri.com 
 

Amintiri din cartier 
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Ileana şi Emil Stănescu 
O familie foarte activă în Grupul 
de Inițiativă Civică Lacul Tei 

Ne întâlnim spre seară, în Parcul 
Circului. Cerul fiind înnorat, ne 
dorim să plouă, atât pentru noi, cât şi 
pentru parcul pârjolit, în care urmă-
rile acestei veri secetoase sunt foarte 
clare. 

„Deşi nu îl iubim la fel de mult, 
trebuie să recunoaştem că Parcul Tei 
este mai bine îngrijitˮ, spune doamna 
Stănescu. Aşa este şi ne pare rău 
pentru toată frumuseţea, gândită să 
fie cât mai naturală, a Parcului 
Circului, pentru toate aleile cu platani 
și pini, acum, prăfuite şi uscate, 
pentru toţi arbuştii şi florile pălite. 
Instalaţia de irigare a parcului, care a 
costat sume uriaşe, reparată acum un 
an, tot nu este pusă în funcţiune decât 
pe câte doi metri pătraţi, economisind 
ce oare? Apa? Energia electrică? 
Energia administratorului parcului? 

Dar să ne întoarcem la familia 
Stănescu: au iubit parcul încă din 
1985, când au venit în cartier, pe 
strada Păstorului. Fetiţa lor, Laura, 
nou-născută, era plimbată în Parcul 
Circului, iar mai târziu i s-a alăturat 
frăţiorul, Victor Miron. „Astăzi este, 
de fapt, ziua lui onomasticăˮ, spune 
doamna Stănescu, „este Sf. Miron, 
nume primit după bunicul patern. „Să 
vă trăiască!ˮ, îi spunem noi. Îl ştim 
pe Victor, l-am văzut plimbându-l pe 
Lucky, căţelul familiei, un ghem alb 
şi neliniştit. 

„Ce vă aduceţi aminte din anii 
aceia, de început?ˮ „Mi-aduc aminte 
derdeluşul din parc, drumul către 
Şcoala 28 cu amândoi, ceea ce 
însemna o traversare zilnică a parcu-
lui.ˮ Domnul Stănescu îşi aminteşte 
că, în anii '90, parcul fusese lăsat în 
paragină, era plin de gunoaie şi nu îţi 
făcea nicio plăcere când îl traversai 
ca să ieşi în Ştefan cel Mare. Ne 
întrebăm cum reuşesc cei din alte ţări 
ale U.E. să aibă parcuri curate şi bine 

întreţinute. Doamna Stănescu spune 
„educaţie, dar şi constrângereˮ, 
măcar la început, până se formează 
spiritul civic.  

Doamna Stănescu este o persoa-
nă calmă şi pare foarte raţională, 
lucru de aşteptat de la cineva care a 
terminat Facultatea de Matematică şi 
a lucrat o viaţă în cercetare infor-
matică. Acum, ne spune dumneaei, s-
a aplecat ceva mai mult pe latura 
practică, întrucât lucrează în cerce-
tarea aplicată, pe problemele admi-
nistraţiei de sector. Este evident că 
acest lucru îi conferă o mai mare 
uşurinţă în descâlcirea problemelor 
Grupului. Astfel, cu ceva ani în 
urmă, a scris, în nume personal, o 
scrisoare Primăriei Capitalei, cerând 
includerea lacului din Parcul Circului 
în administrarea A.L.P.A.B. Aceasta 
este exact una dintre atribuţiile 
Consiliului General al P.M.B. Pe 
principiul ping-pongului, răspunsul 
Primăriei a fost că a trimis scrisoare 
A.L.P.A.B.-ului. 

Vorbind despre minte ordonată, 
capacitate de sinteză şi clarviziune, 
trebuie să menţionăm faptul că, în 
toţi aceşti ani de activitate a Grupului 
de Iniţiativă Civică Lacul Tei, tot 
ceea ce a însemnat adrese şi cereri de 
audienţă către P.M.B, A.L.P.A.B., 
Garda de Mediu, Ministerul Mediului 
au fost impecabil elaborate de către 
domnul Emil Stănescu. „Când aţi 
început să vă implicaţi în activităţi 
pentru cartier?ˮ „Cred că după ce au 
avut loc primele mişcări, legate de 
parcarea de pe bulevardul Lacul Tei. 
Am participat la cele două proteste 
organizate în cartier, cel legat de 
înlăturarea gardurilor şi cel legat de 
scăderea nivelului apei din lac cu 

steguleţe şi pancarte. Împreună cu 
alţi colegi din Grup, am mers la 
aproape toate audienţele, la 
A.L.P.A.B., Mediu şi P.M.B.ˮ Ne 
amintim că, la una dintre audienţele 
la Primărie, după opt ore de aştep-
tare, domnul Stănescu a reprezentat 
Grupul în faţa consilierilor, fiind 
nevoit să sintetizeze totul în doar trei 
minute. 

„Câteodată simţim o senzaţie de 
oboseală. Lupta noastră pare zadarni-
că uneori, dar nu vom renunţa.ˮ 
Doamna Stănescu îşi aminteşte că, la 
una dintre întâlnirile de lucru 
organizate de CeRe, a participat un 
grup de organizatori comunitari din 
S.U.A., care ne-au prezentat situaţia 
dezastruoasă prin care trecea oraşul 
Detroit. Înfloritor până acum câţiva 
ani, era în pragul falimentului. Criza 
financiară lovise crunt! Administraţia 
intrase în incapacitate de plată, oraşul 
fusese părăsit de principalele surse de 
venituri, marile concerne industriale, 
străzile erau murdare, parcurile 
părăsite şi o mulţime de străzi din 
cartierele rămase nelocuite erau acum 
pline de câini vagabonzi. Infracţiona-
litatea crescuse îngrijorător. „Această 
imagine mă urmăreşte şi acum. Nu aş 
vrea să se ajungă  şi la noi la  fel!ˮ 
Ca să alungăm aceste imagini, o 
întrebăm dacă îi plac florile şi aflăm 
că balconul aparta-mentului lor este o 
adevărată seră. Mai mult, doamna 
Stănescu este pasionată de grădinărit. 
Selectează cu grijă diverse seminţe 
de tomate şi dovlecei, pe care, apoi, 
le plantează în solarul ridicat în 
grădina  părinţilor. Rezultatul l-am 
văzut în cele câteva poze cu minuna-
tele legume. Roşii micuţe şi străluci-
toare, ca nişte rubine, dar şi mai 
cărnoase, care depăşesc un kilogram 
bucata! Muncă şi pasiune. Două 
cuvinte care sintetizează atât de 
elocvent viaţa familiei Stănescu! 
Articol de Silvia Cruceanu şi Aimee 
Bugner 

Interviuri cu membri ai 
Grupului de Iniţiativă 

Civică Lacul Tei 



 

Foaia de Tei 7

Elena Necula  
Asistentă medicală 

Elena Necula mi-a părut, de la 
prima întâlnire, un om ferm, dar în 
același timp, foarte blând. Am aflat 
apoi că lucrează ca asistentă medi-
cală în blocul operator, o îndelet-
nicire care cere multă perseverență și 
atenție. Se dăruiește pacienților ei așa 
cum se implică și în Grupul Lacul 
Tei, în care a împlinit deja un an și 
jumătate „vechime”. Este pasionată 
de scris, a absolvit Facultatea de 
Litere și ne îngrijește nouă, tuturor, 
ideile, fiind corectorul și editorul 
„Foii de Tei”, dar și a altor scrisori și 
petiții trimise din partea Grupului. 
Ochii Elenei nu iartă nicio virgulă și 
mereu are răbdarea de a-ți explica 
unde ai greşit, dar și cum este corect, 
așa, cât să înțelegi și să înveți bine 
cum să aduni cuvinte.  

Locuiește în Tei de cinci ani, 
împreună cu soțul ei, un pasionat al 
istoriei cartierului, și datorită lui a 
ajuns să se implice în activitatea 
Grupului: „Am intrat în Grup datorită 
soţului meu, care este foarte interesat 
de soarta cartierului şi era la curent 
cu acţiunile Grupului. Până atunci, eu 
nu avusesem timp, având o a doua 
slujbă. În martie anul trecut, am 
renunţat la slujbă, iar în aprilie a avut 
loc Cafeneaua Publică. Am mers 
acolo şi am întrebat cu ce pot fi de 
folos. Şi aşa a început. Mi-a plăcut 
tot ce am făcut, dar cel mai mult cred 
că mi-a plăcut evenimentul din 
Parcul Circului, când am lansat 
„Foaia de Tei” numărul 1 şi m-am 
jucat cu copiii. Era totul nou, ziarul 
nostru era la primul număr. Şi ziarul 
nostru mi-e drag şi sper să tot 
scoatem numere. Dar nu trebuie să 
uităm că avem multe de făcut şi este 
dificil şi neplăcut chiar să încerci să 
rezolvi probleme.”  

S-a integrat repede în viața 
cartierului Tei și, mai ales, s-a îndră-

gostit de mica comunitate care îl 
populează: „Îmi place că este un 
cartier liniştit, avem parcul aproape, 
oamenii sunt prietenoşi. Îmi place să 
am o relaţie personală cu oamenii cu 
care am de-a face, cu vecinii, cu 
domnul şi doamna care au un mic 
magazin, afacere de familie, la colţul 
străzii, cu vânzătoarea de la farmacie, 
cu patronul terasei unde profit de un 
mic răgaz, după o zi de muncă, şi cu 
soţia acestuia. E o comunitate, nu 
doar nişte persoane care, întâmplător, 
se află într-un anumit spaţiu.” 

Elena vede existența Grupului ca 
o oportunitate binevenită de a nu 
rămâne indiferent față de ceea ce te 
înconjoară și de a-ți exprima, 
organizat, dorințele și cererile faţă de 
diverse autorități: „Mi-aş dori însă ca 
locuitorii cartierului să înţeleagă, cât 
mai mulţi, că spaţiul acesta le 
aparţine, că îl pot modela după 
nevoile lor, dar trebuie şi să îl 
protejeze. Un grup de cartier este 
necesar pentru că cel mai bine cunosc 
realitatea cartierului şi nevoile lui cei 
care îl locuiesc. Grupul de cartier 
poate cere autorităţilor să rezolve 
probleme pe care acestea le ignoră. 
Un singur om poate avea anumite 
nevoi şi poate cere să se facă anumite 

schimbări, dar este mai uşor de 
ignorat decât o mulţime. Pe de altă 
parte, fiecare om are abilităţi proprii, 
pe care le poate pune în slujba 
comunităţii. Un singur om nu le 
poate şti pe toate. E foarte plăcut şi 
eficient să ai în grup oameni care ştiu 
lucruri diferite, complementare. Şi să 
ai de la cine învăţa.” 

„Cum am putea oare atrage cât 
mai mulți oameni în acțiunile 
noastre?”, o întreb pe Elena, care 
deja are experiența primirii de noi 
membri: „Oamenii trebuie convinşi 
că pot schimba ce nu le place. Dar 
trebuie să se implice, să muncească 
pentru asta. Este dificil, societatea 
modernă ne cere prea mult timp şi 
toată energia. Nu mai avem timp de 
hobby-uri, de relaxare, profităm prea 
puţin de ce avem. Să încerci să 
schimbi ceva cere foarte mult: ener-
gie, timp, persistenţă, insistenţă etc. 
Dar dacă vrei cu adevărat să faci 
ceva, implică-te şi vei reuşi. Scopul 
Grupului este bunăstarea cartierului, 
în general. Astfel, este un grup des-
chis la sugestii, primeşte cu bucurie 
membri noi, locuitori ai cartierului 
care îşi doresc schimbări şi vor să 
muncească pentru a le obţine.” 

Am fost, bineînțeles, curioasă să 
aflu ce ar face Elena dacă ar fi primar 
pentru o zi și am regăsit-o tot între 
oameni: „Pentru o zi? E prea puţin. 
Planurile mele ar fi pe termen lung, 
chiar mai mult de un mandat. O 
schimbare adevărată necesită timp, 
iar eu aş vrea să schimb multe: îmi 
doresc un sistem de transport public 
civilizat şi eficient, pentru ca 
numărul maşinilor personale să se 
diminueze, parcări la intrările în oraş, 
care să aibă un sistem de abonamente 
rezonabil, pentru a stimula aban-
donarea automobilului propriu după 
intrarea în oraş şi folosirea trans-
portului în comun, piste pentru 
biciclişti  care să  străbată  tot  oraşul,  
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selectarea gunoiului să fie o 
obişnuinţă, păstrarea spaţiilor verzi şi 
multe altele. Dar pentru o zi... Aş 
acorda audienţe toată această zi. Şi aş 
cere să se desfiinţeze gărduleţele 
inestetice care înconjoară inutil orice 
mic spaţiu verde sau scuar.” 

Articol de Andreea Toma, foto 
Dorin Moldoveanu 

 

Un reportaj  
din Teiul interbelic 

 

Dacă ne uităm prin cărţile de 
istorie a Bucureştiului, constatăm că 
Teiul este prea puţin prezent. Dacă 
ne apucăm să scotocim prin site-uri 
cu fotografii din vechiul Bucureşti, la 
fel: aproape nimic din perioada 
interbelică, de pildă. Informaţiile sunt 
rare, se ştie că era unul dintre cele 
mai sărace cartiere din Bucureşti, cu 
o reputaţie nu prea grozavă, cu 
oameni amărâţi. Abia spre sfârşitul 
anilor ’30 apar locuinţele-tip pentru 
funcţionarii statului, un prim pas spre 
un destin mai bun al cartierului. 

Cu atât mai preţioasă este 
mărturia dintr-un reportaj de teren al 
revistei „Realitatea ilustrată” din 
ianuarie 1937. Jurnalistul, Alex F. 
Mihail, s-a încumetat să vină să 
discute cu câţiva dintre nefericiţii 
care populau pe-atunci Teiul, chiar în 
perioada Crăciunului. Titlul articolu-
lui este evocator: „Aspecte africane 
în Bucureşti: copii goi”. Subtitlul 
detaliază: „În Capitală se văd, în mij-
locul iernii, copii complet goi, sau în 
cămăşi de sac, căutându-şi hrana 
printre hoiturile aruncate pe maida-
ne”. Un tablou de coşmar, care ne 
aruncă direct în atmosfera 
deznădăjduită a locului. Dar să-i dăm 
cuvântul: 

„Merserăm câţiva paşi şi iată-ne 
la ţintă. În strada Doamna Ghica am 
găsit curţi întregi, cu şiruri de odăi, 

pe la numerele 26, 27, 29, 31, unde s-
a cuibărit mizeria, sub formele ei cele 
mai variate şi mai hidoase. Copii 
părăsiţi de toţi; mame ofticoase, foste 
lucrătoare harnice, dar acum gonite şi 
ele de prin ateliere; un orb cu nouă 
copilaşi; o văduvă mi se plângea că i-
a fost luat la oaste băiatul cel mai 
mare şi a rămas acasă cu o droaie de 
nevârstnici; orfani de 12-14 ani, cari 
au de îngrijit de frăţiori mai mici; o 
femeie bătrână de o sută de ani, 
întreţinută (?) de o fiică a ei infirmă, 
în vârstă de şaptezeci de ani; o fată  
de 14 ani, de o rară frumuseţe, cu 
numeroşi fraţi, cari toţi se culcă 
nemâncaţi... 

Toţi aceştia locuiesc în nişte 
cocioabe dărăpănate, sau prin nişte 
magazii având în loc de uşe nişte 
capace de scânduri, dela vreo ladă 
veche. În sobele cârpăcite, nici urmă 
de foc. Aceste încăperi adăpostesc pe 
lădiţe, acoperite cu rogojini rupte, 
mai mult nişte epave omeneşti. 

Ironia soartei: locatarii mai 
datoresc chiria pe câte o lună, două, 
trei sau patru şi sunt ameninţaţi cu 
evacuarea. Vara copiii mai fug de-
acasă, speriaţi de certurile dintre 
părinţi, de loviturile ce primesc, sau 
fiind goniţi de foame. Când afară e 
cald, hoinăresc pe străzi, cerşesc, 
vând gazete, fură de prin coşurile 

oltenilor, mai explorează gunoaiele. 
Iarna însă, sunt nevoiţi să stea în 
casă. 

[...] Mai toate odraslele, dela 
adresele de mai sus, au picioarele 
goale, chiar pe gerul cel mai cumplit. 
Totuşi, unii băieţi au pantaloni, dar n-
au haină, ci numai o cămaşe ruptă. 
De palton nici pomeneală! 

Alţii n-au nici pantaloni. Apar 
doar în cămaşe. Fetiţele la fel. Am 
zărit câţiva fericiţi, cu câte-o scroabă 
veche într-un singur picior, sau vreun 
şoşon găurit, desperechiat, găsit 
aruncat pe maidan. Te miri cum mai 
fac umbră pământului şi nu mor cu 
toţii de pneumonie.” 

Reportajul continuă cu câteva 
secvenţe din viaţa uneia dintre aceste 
familii sărmane, care locuia într-o 
cocioabă „înconjurată de un loc viran 
imens, pe care se văd schelete de cai. 
Fără voie, eşti silit să calci pe coaste 
risipite, târâte de câini vagabonzi de 
colo până colo.”  

Apoi, spre final, aflăm că în 
clădirea Palatului Ghica tocmai se 
înfiinţase un orfelinat: „Clădirea 
principală a fost refăcută. Copii 
veseli, destul de bine îmbrăcaţi, 
sburdau prin curte. Alţii, cari găsiseră 
un fel de cărucior pentru cărat lemne, 
se trăgeau, pe rând, unii pe alţii. 

[...] Mă pregăteam să intru în 
orfelinat, când îl văzui pe Ionel 
plângând şi reţinându-mă de haină. 

– Lasă! Vreau să-ţi mai arăt pe 
un prieten de-al meu – spuse cu 
insistenţă. – Aci toate sunt bune. N-ai 
ce vedea. Să te duc la nişte copii, cari 
n-au nici măcar cămaşe pe dânşii. 
Stau în pielea goală. Unul a călcat 
într-o sticlă şi e acum cu piciorul 
umflat... Poate să moară... Nu ştii 
matale vreun leac...? 

– Apoi, să mă mai gândesc...”  
(Sursa: Realitatea ilustrată nr. 521, 12 
ianuarie 1937. Digitalizare: Biblioteca 
Digitală a Bucureştilor, www.digibuc.ro) 
Articol de Răzvan Necula 
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