
După o luptă de patru ani, care a inclus
patru audienţe la Primăria Municipiului
București, cinci petiții către diferite
autorităţi și un protest soldat cu scoaterea
gardurilor care limitau accesul în Parcul
Circului, Grupul de Inițiativă Civică Lacul
Tei a obținut revocarea H.C.G.M.B.
155/2011. 11.050 de metri pătraţi de
spațiu verde s-au reîntors în administraţie
publică. Această suprafaţă fusese cedată
Circului Globus pentru a fi folosită de către
menajerie, drept compensaţie pentru
faptul că terenul menajeriei
fusese retrocedat lui Gheorghe
Stelian, care intenţiona să ridice
aici un imobil P+19. La ședinţa
Consiliului General al
Municipiului București la
care a fost luată decizia
de anulare a Hotărârii
155 a participat și
reprezentanta Grupului de
Iniţiativă Civică Lacul
Tei, doamna Victoria
Cernescu, care a luat
cuvântul și a pledat pentru
revenirea terenului în
administrare publică.

Parcul Circului este un spaţiu foarte iubit
de locuitorii din zonă și a rămas singurul
parc din cartier, în urma transformării
celuilalt parc, Parcul Tei, în... altceva decât
un parc. România se încadrează sub
norma europeană privind spaţiul verde pe
cap de locuitor, adică 26 de metri pătraţi.
În ultimii ani, în România au dispărut peste
400 de hectare de spaţii verzi intravilane,
potrivit Institutului Român de Statistică.
Această dispariţie se explică prin febra
imobiliară care a dus la transformarea
parcurilor, a grădinilor și a scuarurilor în
imobile. Conform Cadastrului Verde, în
București, Sectorul 2 se află pe locul 5 la
capitolul suprafaţă verde, comparativ cu
celelalte sectoare.

Este important să ne păstrăm
cartierul cât mai verde, pentru noi
și pentru viitorul copiilor noștri. Să
ne clădim un cartier așa cum ne
dorim, cu aer plăcut de respirat și
spaţiu plăcut de locuit. Acest
lucru depinde de fiecare dintre

noi. Oricine poate face ceva bun
pentru comunitatea sa.

Implică-te!
Articol de Elena Necula

Grupul de Iniţiativă Civică lacul Tei
este format din oameni obişnuiţi,

locuitori ai cartierului Tei, care şi-au
propus să-şi construiască împreună

cartierul pe care şi-l doresc.

DeTAlII De CoNTACT:
Silvia Cruceanu – T: 072 488 3366;

elena Necula – T: 0723 357 169
Blog: laculteiinfo.wordpress.com

Facebook: Grupul de Iniţiativă Civică
lacul Tei

e-mail: initiativalacultei@gmail.com

Publicație a Grupului de Inițiativă Civică lacul Tei.

Parcul Circului a fost reîntregit!
Cei 11.050 de metri pătraţi le aparţin din nou cetăţenilor.

Foto: Doamna Victoria Cernescu
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Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei s-a
alăturat altor 12 grupuri de iniţiativă din
București și au înfiinţat Reţeaua Civică
București, sub deviza „Unde-s mulţi,
puterea crește!”. De peste cinci ani,
grupurile de iniţiativă din București luptă
pentru o viaţă mai bună în cartierele lor și
acţionează pentru ca cetăţenii să fie
implicaţi, informaţi și consultaţi în mod
real de către autorităţi.

"Fiecare grup de iniţiativă civică a luptat
în anumite sectoare, pe anumite probleme,
de la salvarea parcurilor, a copacilor, a
luptat cu indiferenţa autorităţilor în ceea
ce privește construcţiile pe spaţiile verzi,
au luptat pentru salvarea monumentelor
istorice, a clădirilor de patrimoniu, pentru
reabilitarea trotuarelor sau a anumitor
sectoare de drum care au un trafic
infernal. În același timp, fiecare grup s-a
lovit de probleme în ceea ce privește
transparenţa autorităţilor. Am simţit nevoia
de a ne uni, tocmai pentru a atrage mult
mai mult atenţia asupra noastră și, poate
că e mult spus, ca să fim un pic mai
puternici. Considerăm că e nevoie de un
parteneriat onest și responsabil între
cetăţean, politician ales prin vot și
autoritatea publică locală", a declarat Ionuţ
Dinu, membru al Grupului de Iniţiativă

Callatis Drumul Taberei.

Reţeaua a fost lansată în mod oficial pe
11 aprilie 2016, dar grupurile se întâlnesc
deja de aproape un an și au organizat
prima acţiune comună în data de 24
noiembrie 2015, în Prelungirea Ghencea,
când s-a format un lanţ uman în faţa unei
clădiri care nu respecta distanţa legală faţă
de o butelie GPL. Autorizaţia de construcţie
a fost anulată, retrăgându-i-se avizul
favorabil acordat anterior de către ISU.

A urmat alt protest, circa 500 de cetățeni
din tot Bucureștiul participând la Marșul
Cartierului Floreasca, care a avut ca scop
sensibilizarea autorităților publice cu
privire la dezvoltarea urbană haotică din
cartierul bucureștean Floreasca, la finalul
căruia Grupul de Inițiativă Floreasca a
strâns 464 de semnături pentru Petiția
Verde de Verdi (se preconiza desfiinţarea
Parcului Verdi) și Petiţia împotriva
Prelungirii PUZ Calea Floreasca nr. 159-
165.

Apoi, un alt protest, de data aceasta, un
marș al cetăţenilor din Prelungirea
Ghencea pentru lărgirea străzii și pentru
pasajul peste Şoseaua de Centură.

În mai 2016, Reţeaua Civică București a
participat la ONG Fest în Parcul Herăstrău,

un festival al organizaţiilor non-
guvernamentale la care au luat parte peste
130 de ONG-uri din România și 37 din
străinătate. Aceste organizaţii au putut să-
și facă publică activitatea și au fost
organizate evenimente nonformale și
dezbateri despre comunităţi și inovare
civică.

În campania electorală pentru alegerile
locale, Reţeaua a realizat primul Forum al
Candidaţilor organizat de cetăţeni
obișnuiţi. Au fost invitaţi candidaţii la
funcţia de primar al Capitalei clasaţi pe
primele cinci locuri în sondaje, să
răspundă întrebărilor societăţii civile. Au
fost prezenţi trei candidaţi: Daniel Barbu,
Nicușor Dan și Robert Turcescu. Restul nu
au fost interesaţi de dialog.

La toate aceste acţiuni, membrii
Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei au
participat activ și intens. Sperăm ca,
împreună, vocea noastră, a oamenilor
obișnuiţi care cunosc problemele reale ale
comunităţilor lor și care se implică în
rezolvarea lor, să fie mai puternică, iar
autorităţile să devină mai interesate de
parteneriatul cu societatea civilă.

Articol de Elena Necula

Unde-s mulţi, puterea creşte!
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Pavilionul
Împreună cu administraţia parcului, am

decis să realizăm „Pavilionul” în două
etape: întâi baza, compusă dintr-o
platformă, o bancă și un panou informativ,
urmată de o acţiune ulterioară proiectului
„Spaţii Urbane în Acţiune”, prin care se va
încerca adăugarea unei structuri ușoare de
acoperire. Amplasamentul ales – o
platformă betonată pe care sunt dispuse
trei bănci de lemn – este unul dintre

locurile de întâlnire ale Grupului. Astfel,
intervenţia și-a propus consolidarea
funcţională și spaţială a unui reper
simbolic pentru mulţi din utilizatorii
parcului.

Autorizarea a fost un proces la fel de
neclar ca și în cazul celorlalte avizări din
proiect. Aici însă, diferenţa specifică a
constat în incertitudinea legată de
instituţia avizatoare, pe care am aflat-o în
final după o partidă de ping-pong
instituţional.

Atelier de lucru
Cu avizele obţinute în ultimul moment și

cu sprijinul administraţiei parcului, am
început atelierul de lucru. Am prefabricat
o parte din structură în atelier, pe care am
asamblat-o în parc, împreună cu o echipă
de studenţi arhitecţi voluntari. Atelierul
deschis la marginea unei alei circulate a
parcului a funcţionat ca o portavoce pentru
proiect și pentru acţiune. Trecătorii se
opreau, întâi, curioși, pe urmă, interesaţi

de acţiunile Grupului, iar în final, bucuroși
că o astfel de iniţiativă civică se întamplă
la ei în cartier și, în același timp, că apar
noi funcţiuni în parc.

Inaugurare
La final, structura a fost inaugurată

împreună cu membrii Grupul de Iniţiativă
Civică Lacul Tei. Panoul Info, unde și-au
găsit loc materiale despre Grup și despre
acţiunile sale, a atras trecătorii ocazionali,
dar și pe câţiva locuitori ai cartierului veniţi
special pentru această ocazie. O cutie
poștală a fost montată pe panou și a fost
luată în posesie de către membrii Grupului,
care așteaptă să culeagă sugestii și
propuneri din partea locuitorilor. De acum,
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei are
deschisă o fereastră de comunicare chiar
în Parcul Circului.

Dincolo de transformarea spaţială și
funcţională din parc, structura a început să
funcţioneze chiar la scurt timp de la
inaugurare și ca o formă de combustibil
pentru acţiunile Grupului.

Coordonatori: Alex Axinte, Cristi Borcan

Participanţi atelier de idei „Tei în
Acţiune”: Irina Dincu, Ioana Maria Rusu,

Dorin Moldoveanu, Silvia Cruceanu, Cristian
Rădulescu, Andreea Ştefan, Elena Necula,

Andreea Toma, Carmen Ungureanu, Sascha
Mein, Andreea Livia Ivanovici, Matei Dinu,

Marina Dragu, Dima George-Cristian (Grupul
de Iniţiativă Civică Lacul Tei)

Participanţi atelier de lucru „Loc de Tei”:
Matei David, Anca Marin, Mihai-Justin Ailene,

Mădălina Marin, Cosmin Tiberiu Scorcealof,
George-Cristian Dima, Ana Gurduza

Articol de Cristian Borcan, 
arhitect studioBASAR.

Tei în Acțiune
Un proiect coordonat de studioBASAR în cadrul proiectului „Spaţii Urbane în Acţiune”,
coordonat de Asociația Komunitas și finanţat de Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala
București, în cadrul Anualei de Arhitectură 2015.

În urma atelierului de idei realizat de studioBASAR cu membrii Grupului de Iniţiativă
Civică Lacul Tei, s-au schiţat două scenarii – „Pavilionul” și „Amfiteatrul” – care puneau
în discuţie accesul și implicarea locuitorilor la mecanismele de funcţionare ale unui parc
public.

Mai multe detalii despre proiect găsiţi la adresa  www.spatii-urbane.ro.
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Așadar, avem dreptul de a ne bucura din
plin de șederea sau de plimbarea într-un
parc frumos și curat!

Dar avem oare și niște obligaţii ? Cam
da! Hotărârea Consiliului General al
Primăriei Municipiului București 120 din
30.06.2010 ne spune exact ce obligaţii
avem, privind normele de salubrizare. De
exemplu, Articolul 34, Aliniatul a) specifică
ce anume trebuie să deţină posesorii de
câini, atunci când ies cu aceștia la o
plimbare în spaţiile publice: „Articolul 34
a) - Făraș, mătură, pungă, pentru
curăţarea locului și evacuarea dejecţiilor
fiziologice ale câinelui.ˮ

Este plăcut să te plimbi cu câinele tău,
dar este mai puţin plăcut să te împiedici la
fiecare pas de murdăria nestrânsă de
stăpânii neglijenţi ai drăguţelor patrupede!

Potrivit H.C.G.M.B. 120/30.06.2010,

privind aprobarea Normelor de Salubrizare
și Igienizare ale Municipiului București,
„nerespectarea curăţeniei pe domeniul
public de către persoanele care posedă
animale de companie constituie
contravenţie și se sancţionează cu
amendă de la 200 la 500 de lei, în cazul
persoanelor fiziceˮ.

Şi uite așa ne lovim în parc, câteodată,
de posesori de câini de talie mare, care,
plini de ei, părăsesc locul murdărit fără
intenţia de a-l curăţa, ba chiar sunt
revoltaţi dacă li se atrage atenţia. Dar să
nu generalizăm! Nu toţi stăpânii de câini
sunt lipsiţi de bun-simţ; multe persoane
iubitoare de animale își respectă obligaţiile
și, așa cum  este normal, curăţă după
câinii lor.

Într-o plimbare prin Parcul Circului, ce
mai găsim pe alei? Sticle, doze, PET-uri de

apă, bere, suc, pahare de plastic, șerveţele
umede, o mare diversitate de ambalaje (de
la bomboane, îngheţată, biscuiţi la
chipsuri), revista Click și, evident, în jurul
băncilor, covoare de coji de seminţe!
Suntem un popor mâncător de seminţe?
Dacă te plimbi seara prin Parcul Circului,
am putea spune că da! În același timp
însă, ne întrebăm cât de greu este să
strângi cojile seminţelor și să folosești unul
dintre nenumăratele coșuri de gunoi din
parc (cel puţin, la capitolul coșuri de gunoi,
stăm bine!).

Cât de plăcut este oare să te plimbi cu
familia printre gunoaie? Asta ne dorim? Nu
ar fi mai sănătos și mai plăcut să păstrăm
curăţenia și chiar, după puterile noastre,
să contribuim la întreţinerea parcului?
Stând cândva de vorbă cu un cetăţean
german, acesta a spus: „Dacă nu strâng
eu și nu colectez selectiv gunoiul, cineva
va trebui să facă asta după mine, iar acela
va fi plătit din impozitele mele, iar taxele
vor crește.  Este mai rentabil să o fac eu.ˮ
Un mod interesant de a vedea lucrurile!

Odată cu montarea panourilor
informative, sperăm că vizitatorii parcului
vor fi mai motivaţi să păstreze curăţenia
parcului.

Tu, cititorule, ca cetăţean din cartier, ce
părere ai, dat fiind că aceste lucruri te
afectează în mod direct? Ce ar trebui să
facem pentru a beneficia de parcul pe care
ni-l dorim cu toţii?

Articol de:
Silvia Cruceanu și Aimee Bugner

Vă doriţi un parc mai curat?

În Articolul 2 din Legea 24/2007, republicată în 2009, se stipulează: 

„Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu
sănătos, accesul liber la recreere în spaţiile verzi proprietate publică.ˮ
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La intersecția dintre bulevardul Lacul Tei
și strada Maica Domnului, stă ascunsă
Şcoala Gimnazială de Arte nr. 4, ca o oază
de cultură într-o intersecție gălăgioasă și
aglomerată.

Pășind în interiorul clădirii este ca și cum
ai intra într-o altă lume. Gălăgia din stradă
dispare și este înlocuită, pe măsură ce
înaintezi către sălile de studiu
instrumental, de sunete plăcute venite de
la copiii care studiază. 

Şcoala a fost înființată în anul 1959,
primul sediu fiind în zona Colentina, după
care, pe strada Ion Moși, de aici, pe strada
Thomas Masaryk, într-un final, mutată în
anul 2008 pe strada Maica Domnului, în
cartierul nostru. 

În prezent, sunt 370 de copii care
studiază cele două secțiuni: muzică și arte
plastice. A doua secțiune cuprinde
disciplinele: desen, pictură și modelaj, iar

secțiunea muzicală cuprinde studiul
instrumentelor: pian, vioară, violă,
violoncel, chitara clasică, clarinet și flaut,
în paralel cu studiul bazelor teoretice.

Şcoala de Arte organizează diverse
evenimente culturale la care și noi putem
participa, cele mai importante fiind: un
festival internațional de interpretare
instrumentală, organizat împreună cu
Fundația „Paul Polidor”, în luna noiembrie,
un concurs de muzică clasică pentru toate
instrumentele, organizat în aprilie, un
concurs național de teorie și solfegii,
defășurat în luna februarie, care este deja
la a patra ediție, și un festival de muzică
romantică, modernă și contemporană,
festival național la care participă elevii
școlilor de artă din București. De
asemenea, elevii participă și la alte
concursuri și festivaluri, iar orchestra
profesorilor este deja celebră prin
concertele pe care le susține în diverse
școli sau instituții. 

A fost o onoare să o întâlnesc pe
doamna directoare Hortensia Orcula, care,
cu deosebită ospitalitate, mi-a prezentat
școala, îmbunătățirile pe care au reușit să
le aducă clădirii, planuri de viitor, și să
observ dăruirea și pasiunea cu care
vorbește despre școală, ca și cum ar fi
propria casă. 

Nu toți copiii care termină școala își
construiesc o carieră în domeniul artelor.
De aceea, scopul primordial al dascălilor
este acela de a forma oameni de caracter
și iubitori de muzică clasică. Însă există și

copii care și-au pus bazele în această
școală și care au continuat studiile liceale
sau universitare, devenind artiști cunoscuți
atât în România, cât și peste hotare, în
Anglia, Elveția, Franța, Germania, Israel,
Spania, Japonia, Venezuela, Canada sau
Statele Unite. 

Pentru cei care sunt interesați să-și
înscrie copiii la Şcoala Gimnazială de Arte
nr. 4, înscrierile au loc în luna mai, pe bază
de testare. Cererea este mult mai mare
decât capacitatea școlii, așa că grăbiți-vă
pentru a putea prinde un loc.

Nouă, celor mari, ne revine datoria de a-
i susține, aprecia și îndrepta pe copii către
un loc în care oamenii mici își pot forma
caractere mari! 

Articol de Rebeca Militaru

Micii artişti ai cartierului nostru
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Locuitorii Sectorului 2 se confruntă din plin
cu problemele generate de activitatea
spaţiilor comerciale autorizate la parterul
blocurilor de locuințe. Numai în ultimele
luni, redacția „Foaia de Teiˮ și membrii
Grupului de Inţiativă Civică Lacul Tei au
primit multiple sesizări în acest sens,
reclamându-se situații precum:
- case de pariuri și de jocuri de noroc

care perturbă viața de zi cu zi a
locatarilor blocului și potențează
elemente de infracționalitate; 

- cluburi de noapte care generează
zgomot pentru vecinii de deasupra; 

- fast-fooduri și șaormerii care
evacuează fumul și mirosurile de
bucătărie în aer liber, afectând astfel
calitatea vieții locatarilor.

În urma întâlnirii pe care membrii
Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei au
avut-o cu reprezentanții Primăriei
Sectorului 2, s-a stabilit ca plan de acțiune
un demers comun în care să fie identificate
soluții procedurale și legislative de
rezolvare și preîntâmpinare a unor astfel de
situații disfuncționale. 

Astfel, ca prim pas, Grupul de Inițiativă
Civică Lacul Tei a efectuat o scurtă analiză
a situației care generează astfel de cazuri. 

Rezultatele sunt sintetizate astfel: 
1. O activitate comercială se poate înființa

într-un bloc de locuințe numai cu acceptul
proprietarilor direct afectați cu care se
învecinează pe plan orizontal și vertical,
conform Articolului 42 din Legea 230/2007
(Legea asociaţiilor de proprietari, cu
modificările și completările ulterioare).

”Articolul 42 - Schimbarea destinaţiei
locuinţelor, precum și a spaţiilor cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă faţă de
destinaţia iniţială, conform proiectului iniţial
al clădirii cu locuinţe, se poate face numai
cu avizul comitetului executiv și cu acceptul

proprietarilor direct afectaţi cu care se
învecinează, pe plan orizontal și vertical,
spaţiul supus schimbării.”

Astfel, la înregistrarea la Oficiul
Registrului Comerțului a acelei activități, se
solicita un formular de acord al Asociaţiei
de Proprietari și al Proprietarilor direct
afectați, semnat în original de către fiecare
persoană în parte.

2. Totuși, din interpretarea articolului
menționat, se desprind și situații în care
avizul locatarilor nu este necesar, respectiv
atunci când spațiul în care se intenționează
înființarea activității comerciale, este
identificat ca spațiu cu destinație
comercială, conform proiectului de
arhitectură al clădirii de locuinţe. În acest
caz, nu se intenţionează schimbarea
destinației spațiului, întrucât spațiul este
unul cu destinație comercială de la bun
început, ca atare, nu se îndeplinesc
condițiile pentru necesitatea avizului
locatarilor, în sensul Articolului 42 din Legea
230/2007. Astfel, dacă în blocul
dumneavoastră cineva tocmai a deschis o
activitate comercială (club de noapte, jocuri
de noroc, fast-food etc.) fără să ceară avizul
Asociaţiei de Proprietari, cel mai probabil,
iniţiatorul activităţii comerciale nici nu a fost
obligat să efectueze acest demers, întrucât
acel spaţiu era identificat ca fiind comercial,
prin urmare, nesupus obligaţiei de avizare
de către locatari. 

Din păcate, în București, cele mai multe
cazuri se încadrează în cea de-a doua
categorie și, de cele mai multe ori, astfel de
situații generează tensiuni evidente cu
locatarii respectivului bloc, precum:
- cetățeni care nu se pot odihni în timpul

nopţii din cauza zgomotului produs de
cluburile de noapte, de barurile și de
restaurantele de la parter;

- cetățeni a căror siguranță este pusă în

pericol, din cauza unui anumit tip de
comportament al celor care
frecventează casele de jocuri de noroc;

- locatari obligați să suporte mirosul și
poluarea produsă de șaormerii și de
fast-fooduri etc. 

Considerăm însă că astfel de probleme
pot avea o soluție optimă prin modificarea
Articolului 42 al Legii 230/2007, astfel încât
să stipuleze necesitatea acordului
locatarilor la înființarea unei activități
comerciale în cadrul unui bloc de locuinţe,
indiferent de destinația inițială a spațiului
respectiv. În fond, un bloc de locuințe este
în sine un spațiu rezidențial, și simplul fapt
că anumite spații de la parterul blocului au
fost identificate în proiectul de arhitectură
ca având destinație comercială nu
înseamnă că acele spații ar trebui să facă
excepție de la acordul proprietarilor. Ele
sunt parte indivizibilă din blocul de locuințe
și orice activitate economică desfășurată în
acele spații afectează direct și nemijlocit
calitatea locuirii. Așa cum, pentru orice
activitate economică desfășurată în cadrul
blocului, Articolul 42 din Legea 230/2007
solicită avizul locatarilor, nici activitățile
economice desfășurate la parterul blocului
nu ar trebui să facă excepție de la această
reglementare. 

În acest mod, s-ar asigura premisele unei
bune comuniuni între funcţiunea
rezidenţială și cea comercială, întrucât cea
din urmă s-ar putea derula numai în
condițiile acceptului locatarilor. Grupul de
Inițiativă Civică Lacul Tei consideră că
extinderea sferei de reglementare prin
modificarea corespunzătoare a Articolului
42 din Legea 230/2007 reprezintă o soluţie
optimă pentru locuire decentă, cu impact
nu numai la nivelul Sectorului 2, ci și la
nivelul orașului București și în plan național. 

Articol de Roberto Pătrăşcoiu

Spațiile comerciale de la parterul blocurilor de locuințe
și necesitatea instituirii acordului locatarilor direct afectați
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„Mă simt legat de cartier. Nu aș putea să stau în altă parte.”,
îmi spunea, zilele trecute, Mihai, după o discuţie legată de Parcul
Circului și viitorul Centru Comunitar pe care Grupul de Iniţiativă
Civică Lacul Tei dorește să îl dezvolte în cartier.

Mihai locuiește în Lacul Tei, lângă Parcul Circului, de când avea
trei ani, adică din 1990. Bunicul lui a locuit aici, iar la expoziţia
„Istorie și tradiţie în Lacul Tei” au fost expuse câteva fotografii cu
micuţa Cristina, mama colegului nostru de grup, jucându-se pe
scările mari din Parcul Circului.

Şcoala 28 și Liceul Traian le-a făcut tot în cartier. „În timpul
liceului”, îmi povestește Mihai zâmbind, „aveam trupă de
breakdance, Tehnik se numea, și mergeam cu băieţii în turnee:
Iași, Buzău... Tot de atunci a început pasiunea mea pentru
fotografie.”

În 2010 a avut loc la Liceul Traian o întâlnire între locuitorii din
cartier și organizatorii comunitari de la CeRe (Centrul de Resurse
pentru participare publică). Această întâlnire a fost hotărâtoare
pentru mulţi dintre cetăţenii cartierului Lacul Tei. Mihai a fost
printre cei care au înţeles că nu mai era cazul să stăm pasivi,
așteptând mult și bine ca „cineva” să ne rezolve problemele din
cartier și că trebuie să ne strângem într-un grup de iniţiativă
civică, să ne facem auzite vocile.

Alături de câţiva vecini, Mihai a participat la Campania de
Reabilitare a Aleii Judeţului. Nu a fost ușor: adrese, cereri,

audienţe la poliţie, A.D.P. Sector 2, Primăria Sectorului 2, Primăria
Generală a Municipiului București. În cele din urmă, s-au obţinut
toate aprobările și aleea a fost reabilitată: un trotuar cu stâlpișori,
pentru siguranţa pietonilor, o alee mai largă și o parcare pentru
riverani.

În 2012, când au apărut probleme legate de reabilitarea
Parcului Circului, Mihai nu a ezitat niciun moment și a participat
alături de Grup la audienţe cu A.L.P.A.B.-ul și Primăria
Municipiului București, la întâlniri de lucru și proteste. 

A participat cu mult drag la realizarea expoziţiei „Istorie și
tradiţie în Lacul Tei”. În fotografiile lui apărute la expoziţie, a
imortalizat mai multe locuri și străzi ale căror nume conţin
cuvântul „Tei”, cuvânt devenit deja o marcă a cartierului, parte a
identităţii sale.

Împreună cu soţia lui, Mihai își plimbă zilnic băieţelul de un an
și jumătate în Parcul Circului. Legătura lui sufletească cu parcul
este foarte profundă. Se bucură când vede că parcul este îngrijit
mai bine, udat, că s-au adus 20 de bănci noi. Suferă când vede
că lacul este în continuă scădere și, alături de Grupul de Iniţiativă
Civică Lacul Tei, încearcă prin toate mijloacele să ajute la
rezolvarea acestei probleme. Parcul, cartierul, orașul sunt ale
noastre și trebuie să le protejăm pentru a ne bucura de ele noi și
generaţiile următoare.

Articol de Silvia Cruceanu

Mihai Loloiu
un romantic modern
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Locuitorii din cartierul Lacul Tei
colectează selectiv hârtia!

În fiecare zi, primim în cutiile poștale pliante, broșuri, reviste, iar într-un final,
acestea ajung, inevitabil, la gunoi. Încet-încet, lucrurile se schimbă în cartier, iar
în scările de bloc își fac apariţia cutiile speciale pentru reciclat hârtia, aduse de
Recicleta. În Sectorul 2, există deja peste 70 de astfel de cutii.
De ce să reciclaţi şi voi?

- pentru că, în România, se taie trei hectare de pădure pe oră;
- pentru că o tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 15 arbori maturi;
- pentru că hârtia pentru reciclat este ridicată de persoane care fac parte din  
grupuri sociale vulnerabile. 

Dacă dorești să te alături iniţiativei, ne poţi scrie pe adresa: grosudia@gmail.com.
Articol de Diana Grosu

Redacţia „Foaia de Tei”: Aimee Bugner, Silvia Cruceanu, Diana Grosu, Rebeca Militaru, 
Elena Necula, Mihai Beilic, Dorin Moldoveanu, Roberto Pătrăşcoiu

FoTogRAFiA ediției
dansul porumbeilor (Foto: M. Beilic)

Deoarece mai mulți ochi nu strică, vă încurajăm să ne trimiteți
fotografiile preferate,  realizate de către dumneavoastră în parcul
nostru sau din cartierul nostru. Cei din cadrul Grupului o vor putea
alege pe cea mai bună număr de număr şi o vom prezenta în cadrul
acestei rubrici. Toate fotografiile trimise vor intra în baza de date a

Grupului de Inițiativă Civică lacul Tei şi vor putea fi folosite doar în
cadrul acțiunilor Grupului.

Fotografiile pot fi trimise către Grup la adresa: 
initiativalacultei@gmail.com 

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Growing Communities, cofinanţat printr-un grant din partea 
elveţiei prin intermediul Contribuţiei elveţiene pentru uniunea europeană extinsă.


