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1. EVENIMENTE PUBLICE 

Pe parcursul lunii iunie au fost organizate o serie de evenimente publice în perimetrul 

amplasamentelor studiate – Colentina (5,6 iunie), Chiristigiilor (12 iunie), Renului (19 iunie), Icoanei (2 

iulie). Evenimentele au constituit o etapă de cercetare exploratorie despre starea spațiilor publice din 

sector, prin amplasarea unui pavilion mobil – Remorca de Cercetare și Activare (RCA). Pe durata 

unei zile, pavilionul a găzduit activități de consultare, discuții, ateliere. În cadrul fiecărui eveniment, 

echipa de cercetători și operatori a aplicat o serie de metode de cercetare: chestionar, macheta, 

observație. Împreună cu organizația AMAIS, instrumentele de cercetare au fost accesibilizate 

persoanelor cu deficiențe de văz și auz. Activitățile din cadrul evenimentului au beneficiat de aportul 

studenților voluntari de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București-Facultatea de Horticultură (Departamentul 

Peisagistică), dar și de prezența membrilor echipelor de studiu pentru cele 4 amplasamente. Pe 

panourile pavilionului a fost amenajată o expoziție ce conținea fotografii vechi cu zona și exemple de 

amenajări de spații publice din situații similare. Pe parcursul evenimentelor, pavilionul a găzduit și 

cîteva ateliere educative și inclusive pentru copii, pe teme urbane. 

Eveniment public, Șos. Colentina 27A, 5 iunie 2021. 
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2. METODE de CERCETARE 

2.1. CHESTIONAR 

2.1.1. Metodologie 

Zone aplicare chestionare: în perimetrul studiat - Colentina (50 de chestionare), 

Cristigiilor (25 de chestionare), Renului (25 de chestionare) și Icoanei (25 de 

chestionare). 

Eșantion: nealeator de disponibilitate, nereprezentativ pentru populația studiată. 

Metodă de selecție a respondenților: stradal, în zona de rezidență, exclusiv 

locuitori din zonele selectate, pe durata desfășurării evenimentelor. 

Modalitate de completare: operatorul citea întrebările participanților și bifa 

răspunsurile acestora; discuțiile aveau loc individual sau în grup (2-3 persoane). 

Rezultate: pentru consultarea integrală a rezultatelor vezi Anexe la acest raport. 

 

2.2. MACHETA 

2.2.1. Metodologie 

Alcătuire: macheta a constat dintr-o fotografie satelitară a zonei studiate printată pe 

autocolant lipit pe o placă de carton, dimensiuni 90X90cm și 1cm grosime.  

Amplasare: pe durata evenimentelor, macheta a fost expusă pe un blat lateral al 

Remorcii de Cercetare și Activare (RCA). Macheta conținea cîteva puncte cu repere 

majore ale zonei și un punct „sîntem aici” ce indica poziția Remorcii pe amplasament.  

Participare: pe parcursul evenimentelor macheta se popula cu o serie de contribuții 

ale trecătorilor. O parte dintre aceștia participau ulterior și la chestionar.  

Modalitate de completare: operatorul fie extrăgea din dicuțiile purtate puncte 

importante, fie participanții ajutați de operator contribuiau explicit la machetă.  

Contribuțiile: se materializau prin intermediul unor stegulețe înfipte în machetă ce 

erau diferențiate prin culoare, reprezentînd: Spații Verzi (verde) și Străzi (portocaliu). 

Terminațiile steagurilor erau de 2 tipuri: Probleme (rotund) și Potențial (drept). Au 

rezultat astfel 4 tipuri de stegulețe: Spații Verzi Probleme, Spații Verzi Potențial, 

Străzi Probleme și Străzi Potențial. Fiecare steguleț avea atașat o bandă 

transparentă pe care operatorul machetei trecea detaliile contribuției și o poziționa pe 

macheta în punctul indicat de particpant.  

Contribuțiile pe machetă se pot consulta și în variantă digitală aici: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1V6dZ251jf1nLvxRHKHwf8Xb6rS-

YWTqX&usp=sharing  

Incluzivitate: macheta a înglobat cîteva elemente incluzive prin tratarea în relief a 

clădirilor din zona de studiu și a trotuarelor principale, prin redarea și în alfabet braille 

a numelor străzilor și prin identificarea tactilă a terminațiilor stegulețelor. 
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2.3. OBSERVAȚIE 

2.3.1. Metodologie 

Discuții spontane: cu locuitorii din zonă despre situația actuală și posibile 

transformări. 

Interviuri semi-structurate: cu participanții la activitățile de la Remorcă în 

proximitatea acesteia, pe trasee în zonele discutate sau pe baza contactelor 

cercetătorilor în zonă. 

Tururi ghidate: cu locuitori implicați în problemele zonei. 

Observație (ne)participativă: documentarea prin fotografie, schițe, note ale 

practicilor de utilizare a spațiului public și comunitar. 
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3. REZULTATELE CERCETĂRII  

3.1. COLENTINA 
 

3.1.1. CHESTIONAR 

Respondenți: 50 

Sumar rezultate: 

 Respondenții sunt mai degrabă mulțumiți de zona în care locuiesc, decât de cartier, într-un 

sens general; 

 În jurul blocurilor în care locuiesc, respondenții consideră că cea mai proastă situație este a: 

locurilor de parcare, trotuarelor, locurilor de joacă pentru copii, mobilierului urban, locurilor 

dedicate animalelor de companie și a curățeniei (peste 50% consideră situația acestor 

elemente ca fiind proastă sau foarte proastă); 

 56% dintre respondenți consideră că asociațiile de proprietari sunt responsabile de 

întreținerea spațiului verde din jurul blocului prin implicarea locatarilor (39%) sau prin 

angajarea unor firme sau persoane specializate (17%); 

 Majoritatea respondenților consideră că grădinile blocurilor ar trebui amenajate cu plante 

ornamentale (63%) constând în arbuști, gard viu sau alte plante de dimensiuni reduse; 

 Parcurile din zona blocurilor sunt, în general, considerate a fi bine întreținute, motiv pentru 

care aproape jumătate din respondenți își petrec aici cel puțin o zi pe săptămână. Principalele 

obiecte lipsă în aceste parcuri sunt: băncile, camerele de supraveghere și coșurile de gunoi; 

 Spațiul verde de la strada principala este considerat prost îngrijit de 63% dintre respondenți, 

principalele probleme fiind că este ocupat de autoturisme (40%) sau că nu este întreținut de 

autorități (31%); 

 Doar 7% dintre respondenți consideră că e prioritar ca spațiile vechi din zona în care locuiesc 

să fie amenajate pe baza unor proiecte ale unor designeri specializați; 

 71% dintre respondenți sunt nemulțumiți de mașinile care parchează pe trotuarele de lângă 

aleile și străduțele secundare ale zonei în care locuiesc. Tot aici curățenia este deficitară, 

conform a 69% dintre participanții la cercetarea cantitativă, dar și bălțile care se formează 

când plouă (63%) sau zăpada necurățată pe timp de iarnă (68%); 

 Situația este similară când cetățenii se raportează la bulevardul principal din zona în care 

locuiesc. 70% consideră că mașinile parcate pe trotuar sunt o problemă, 74% deplâng 

curățenia, 54% consideră că nu sunt instalate suficiente bănci sau alte amenajări ale locurilor 

de așteptare, 50% sunt nemulțumiți de lucrările prea dese, 66% de bălțile care se formează 

când plouă și 67% de zăpada necurățată pe timp de iarnă; 

 91% dintre respondenții care închiriază de la primărie locul de parcare sunt mulțumiți sau 

foarte mulțumiți de taxa pe care o plătesc, în schimb 82% sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de supravegherea și siguranța acestor locuri; 
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 47% dintre respondenți consideră că primăria nu ar trebui să aleagă între extinderea spațiului 

verde și creșterea numărului de locuri de parcare, menționând necesitatea construirii unor 

parcări supra sau subterane; 

 Majoritatea respondenților au tendința să fie nemulțumiți în legătură cu toate aspectele 

documentate legate de băncile publice din vecinătatea blocului în care locuiesc; 

 În raport cu strada principală din vecinătatea locuinței, respondenții sunt cel mai nemulțumiți 

de (peste 50% au ales varianta de răspuns ”foarte nemulțumit”): aglomerație, pistele de 

biciclete, zgomotul din trafic și poluarea. În cazul străzilor secundare, principalele motive de 

nemulțumire sunt: aglomerația, ocuparea primei benzi, zgomotul din trafic și poluarea; 

 61% dintre respondenți critică amplasarea afișelor stradale care, consideră ei, afectează 

imaginea zonei în care locuiesc. 

 

3.1.2. MACHETA 

Contribuții: Macheta zonei a acumulat - Spații Verzi Probleme - 17, Spații Verzi Potențial - 9, Străzi 

Probleme - 27 și Străzi Potențial – 14. 

Detaliu machetă incintă parcaj și scuar Șoseaua Colentina. 
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Detaliu machetă incintă spații verzi între blocuri Șoseau Colentina.  

  

Observații: 

 Problemele au constituit aproape dublul stegulețelor cu Potențial. Majoritatea punctelor s-au 

concentrat în jurul celor 3 amplasamente în care au avut loc evenimentele: curțile din spatele 

blocurilor, scuarul verde împreună cu incinta betonată folosită ca parcaj și amenajarea de la 

bulevard. 

 Spațiile Verzi din spatele blocurilor constituie o sursă importantă de nemulțumire pentru 

locatari: gunoi, lipsă întreținere spații verzi sau lipsă sprijin grădini de bloc, garduri inegale, 

ineficiente, lipsă locuri de joacă. Amenajarea actuală generează conflicte între diferiți 

utilizatori: șoferi, proprietarii de câini, părinții și copii, locatarii deranjați de zgomot, tinerii în 

căutare de spații de socializare, persoane fără adăpost. Printre propunerile colectate la 

machetă predomină refacerea locurilor de joacă dintre blocuri, proiectate inițial și desființate 

în trecut și amenajarea și întreținerea unor grădini de proximitate prin intermediul unui 

parteneriat între ADP și asociațiile de locatari. Mai mult, cele 2 spații alăturate – incinta 

betonată folosită ca parcare la sol și scuarul verde degradat – au suscitat numeroase 

propuneri legate de construirea unei parcări supra/sub-terane plantate și de amenajarea 

scuarului. 
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 Străzile din zona studiată constituie o sursă majoră de nemulțumire pentru locatari. Pe lîngă 

starea materială degradată, iluminat auto și pietonal sau coșurile de gunoi insuficiente, ori 

lipsa colectării selective, principala problemă este lipsa locurilor de parcare. În timp ce 

parcările din spatele blocurilor sînt considerate insuficiente, configurația actuală și parcarea 

informală este indicată ca o cauză a sufocării altor activități, ajungînd pîna la a împiedica 

accesul mașinilor de gunoi și de pompieri în spațiile dintre blocuri. 

 Pe zona de la bulevard, participanții au remarcat degradarea amenajării proiectate inițial 

pentru șoseaua Colentina, prevăzută cu piste de biciclete transformate în prezent în locuri de 

parcare, cu trotuarele invadate de și mai multe autoturisme, de tarabe și garduri, cu vegetația 

degradată. De remarcat observațiile privind innacesibilitatea spațiulu public, treceri de pietoni 

sau diferențe de nivel pentru persoanele cu dificultăți de deplasare, de văz sau de auz.  

 

 

3.1.3. OBSERVAȚIE 

Metode: tur ghidat de către doi locuitori implicați, 2 interviuri, mini-interviuri spontane, observație 

 

Problema gunoiului 

Mai mulți locatari au identificat lipsa coșurilor de gunoi ca fiind o problemă generală în 

zonă, arătând că acestea există doar într-o mică măsură pe strada Mașina de Pâine, în timp ce între 

blocuri, lipsesc cu desăvârșire.  

Locuitorii care ne-au ghidat în tur au clarificat lipsa coșurilor de gunoi dintre blocuri, arătând 

că, deși la un moment dat în trecut au existat, nu erau golite niciodată, astfel încât au fost scoase, 

întrucât deveneau insalubre.  

În lipsa coșurilor de gunoi dintre blocuri, atât persoanele care au câini drept animale de 

companie, câți și alți locatari, au arătat că problema excrementelor de câini din spațiile verzi și de 

pe alei este cauzată și de lipsa coșurilor de gunoi, o doamnă de aproximativ 70 de ani, 

menționând că: „nici dacă vrei să fii civilizat nu ai cum”. Problema gunoaielor dă naștere la sentimente 

de revoltă din partea locuitorilor, de multe ori tonul discuțiilor devenind ridicat când se vorbea despre 

gunoi.  

 



10 
 

„Aici spațiul verde crește din gunoaie” (Bărbat, 40-45 de ani, locuitor implicat în zonă).  

 

În același timp, președinta unei asociații de proprietari (G.W., 59 ani) menționează că la blocul lor s-

au organizat singuri și și-au montat un coș de gunoi pe care îl golește femeia de serviciu. 

Coșul de gunoi al blocului este securizat cu lanț și este golit de femeia de serviciu.  
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Scrumieră improvizată de asociația de proprietari, folosită și ea drept coș de gunoi – demonstrează necesitatea 
coșurilor de gunoi (cu scrumieră) între blocuri. 
 

Locuitorii semnalează că între blocuri nu se mătură niciodată. Majoritatea au arătat, însă, 

că ține și de atitudinea locuitorilor să nu arunce gunoi pe jos sau chiar de la etaj. Pe de altă parte, în 

jurul spațiilor comerciale dinspre șos. Colentina, locuitorii se arată indignați de faptul că agenții 

comerciali depozitează gunoiul necorespunzător, pe spațiul public. 

Tot legat de activitatea de salubrizare, G.W (59, F), președintă a unei asociații de proprietari, 

dar implicată în administrarea directă a blocului, indică necesitatea unor spații de depozitare a 

deșeurilor reciclabile. De asemenea, mai mulți locatari s-au plâns de faptul că deșeurile 

voluminoase de tipul mobilei uzate se ridică o singură dată pe lună și nu au unde să fie depozitate. 
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Deșeuri reciclabile, urmând a fi ridicate ziua următoare 
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Deșeuri voluminoase depozitate la intrarea în bloc. 

 

Mașini parcate abuziv 

În cadrul turului zonei, interlocutorii semnalează parcarea abuzivă, nesancționată prin 

amenzi, uneori girată de felul în care au fost efectuate marcajele (s-au delimitat spații mici pe care se 
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parchează decupând din trotuarul din proximitate până la gardul viu). Trotuarul, și așa îngust, îi obligă 

pe pietoni să iasă în trafic.  

Locuitorii nu sunt dispuși să renunțe la spațiul verde pe care îl au pentru construcția de 

parcări: „nu sunt împotriva spațiului verde, chiar dacă am mașină” (M, aprox. 40 ani), „parcările 

mănâncă din spațiul verde” (M, aprox 60-65 ani).  

Soluțiile propuse de interlocutori sunt crearea de parcări sub/supra-terane care să 

genereze și spațiu verde, precum și montarea de bolarzi rezistenți („nu din ăștia de plastic 

piperniciți”) care să separe trotuarul de partea carosabilă, înființarea de sensuri unice pe străzile 

secundare, în special pe str. Mașina de Pâine, astfel încât să se creeze noi locuri de parcare plătite, 

refacerea marcajelor.  

 

 
 

De asemenea, cei doi cetățeni implicați, ne-au semnalat că, din cauza parcării 

neregulamentare pe aleea de acces între blocuri și în parcare, mașina de gunoi, mașina de 

pompieri și ambulanța nu pot avea acces. Același lucru este reconfirmat și de G.W. (59, F), 

președintă de bloc, care ne arată că oamenii de serviciu de la blocul din spatele ei sunt nevoiți să 

ducă tomberoanele cu gunoi pe o distanță de aproximativ 100m până în str. Mașina de Pâine 

pentru a fi ridicat gunoiul. În acel loc gunoiul se strânge de la mai multe scări, ceea ce determină pe 

și mai mulți oameni să arunce gunoi acolo. Din această cauză G.W. a fost nevoită să ridice un fel de 



15 
 

plasă de siguranță în jurul gardului pentru a împiedica munții de gunoi ce se strâng pe colțul aleii de 

acces dinspre Mașina de Pâine să se prăvălească peste spațiul verde. 

Împletitură anti-gunoi făcută de G.W. 

Din punctul A, gunoiul trebuie mutat în punctul B 

 



16 
 

De asemenea G.W. a menționat și faptul că, într-adevăr, un incendiu a avut loc recent și 

mașina de pompieri nu a putut intra în parcare pentru a avea un acces facil pentru stingerea 

incendiului. 

Locuitorii menționează, de asemenea, că, din cauza mașinilor parcate pe trotuar și a trotuarelor prea 

înguste, nu e loc pentru cărucioare sau pentru persoane cu dizabilități în fotolii rulante.  

Locuitorii indică probleme legate de semnalizarea rutieră neconformă. Spre exemplu, o 

locuitoare activă din zonă, care afirmă că a trimis mai multe sesizări către autorități, arată că pe str. 

Mașina de Pâine trecerea de pietoni din dreptul școlii nu este marcată corespunzător cu „covor 

bicolor” (roșu-alb) și limitatoare de viteză, indicatoarele de trecere de pietoni sunt obturate de copaci, 

iar trecerea este ascunsă de mașinile parcate, motiv pentru care nu mai traversează cu fiica ei în 

partea ei stângă. De altfel, aglomerația foarte mare de pe str. Mașina de Pâine cauzată de venirea și 

plecarea elevilor de la școală cu mașinile părinților a determinat școala să decaleze programul de 

plecare a elevilor și să îi separe pe ieșiri diferite, pentru a evita blocarea străzii.  

O propunere pe care unii dintre locuitori o au cu privire la spațiile de parcare este de a obliga 

lanțurile de hipermarketuri și mall-uri de a permite parcarea în anumite intervale orare pentru riverani. 

În acest sens, un tânăr (M, aproximativ 45 ani) arată că el își parchează mașina în parcarea unui 

hipermarket din zonă, care permite acest lucru: „există înțelegere, au încercat să restricționeze, dar 

și-au dat seama că își taie singuri craca”. 

 

Spațiile verzi 

Spațiile verzi abundă de vegetație, însă aceasta, cel mai adesea, are un aspect neîngrijit, 

prând a fi crescut sălbatic, invaziv. Unele spații verzi au fost preluate în îngrijirea unor locatari mai 

implicați, care se ocupă se confere acestora un aspect mai domestic și prietenos, intervenind prin 

decorațiuni cu cauciucuri colorate, vopsirea copacilor, plantări de flori, îndepărtarea buruienilor, 

săpatul pământului sau chiar tunsul gardului viu. Percepția generală este că numărul asociațiilor 

care întrețin adecvat spațiile verzi este mai mic decât al celor care nu se ocupă consecvent de 

ele. 

Locuitorii zonei manifestă o oarecare confuzie cu privire la regimul juridic al spațiului 

verde din jurul blocului, unii crezând că poate fi atribuit în proprietate privată, ori că este fie în 

administrarea administrației de locatari ori a primăriei/ADP. În ciuda acestei parțiale nedumeriri, 

părerea generală este că primăria prin ADP ar trebui să se ocupe de lucrările de îngrijire cele mai 

importante și care necesită cele mai multe resurse,cum ar fi: săpatul pământului, tăiatul gardurilor vii, 

toaletarea arborilor și îndepărtarea deșeurilor vegetale. Lucrările de întreținere curentă, cum ar fi 

plantatul florilor, locuitorii consideră că pot fi îndeplinite și de asociațiile de proprietari. Astfel, stabilirea 

la nivel legislativ și asumarea clară de către primărie a unui regim juridic unitar al spațiilor verzi din 

jurul blocurilor ar aduce coerență și în ceea ce privește îngrijirea acestora, fără oscilații între 

asumare și delegare de răspundere către asociații. Un respondent intervievat descrie acestă stare 

drept: „a fost ca un arc comprimat, s-a destins, e cazul să ne găsim o stare de echilibru”. 
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Un grădinar mutat in anii 90 din zona Snagov (are doi căței adoptați cu care stătea în grădina 

împrejmuită preponderant cu gard de metal): “am crezut că voi găsi aici oameni cu care să mă 

organizez să facem o grădină frumoasă, să petrecem timp împreună, nu a vrut nimeni, mai mult, a 

venit un chinez și ne-a cosit iarba o vreme și a întreținut locul și ne-a dat o lecție, dar nu l-a 

ajutat nimeni”. Tot el remarcă faptul că a încercat să planteze gazon și în cele din urmă, singura 

planta care a rezistat a fost o specie de ciulini. 

Interlocutorii spun că vârstnicii nu se mai pot ocupa pentru că le e greu iar tinerii nu au timp 

(au dat exemplul unor tineri care s-au auto-organizat), pierzându-se în prezent, cum arată un alt 

locuitor, spiritul de coeziune al locatarilor, inclusiv din cauza faptului că aceștia au devenit mult mai 

eterogeni din punct de vedere social, iar îngrijirea spațiului verde presupune un tip de organizare 

care nu mai există în prezent.  

 Spațiu verde îngrijit de tineri care s-au auto-organizat și care și-l asumă spre întreținere 

 

O formă de organizare pe care unele asociații de proprietari o practică se realizează 

prin intermediul „WhatsApp-ului blocului”. G.W. președintă de bloc, cu care am realizat un 

interviu, arată că, prin intermediul aplicației, organizează ieșiri de plantare și îngrijire în spațiul 

verde al blocului la care participă un număr semnificativ de locatari, în timp ce alții cumpără flori 

pentru plantat.  
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G.W. își dorește mai multă implicare din partea ADP în toaletarea arborilor care umbresc 

spațiul verde și fac dificilă creșterea florilor, menținând și umezeală în apartamente, precum și 

în eliminarea arborilor care prezintă pericol de prăbușire. Cu toate acestea, mulți locuitori, inclusiv 

copii, se plâng de toaletările neconforme care lasă arborii să arate „ca niște cioturi”. Unul dintre 

copacii care beneficiaseră recent de toaletare era complet uscat. Locuitorii se plâng de faptul că 

acești copaci uscați nu sunt înlocuiți, ci locul lor este lăsat gol. Din ce am remarcat, zonele umbrite 

sunt foarte sărace în vegetație și tind să fie și subutilizate. 

O problemă menționată în mod repetat de locuitori este faptul că spațiile verzi sunt distruse 

și de intervențiile repetate de reparare a conductelor sparte. G.W. afirmă că aceștia vin neanunțați 

și distrug spațiul verde plantat de locatari, fără măcar să îi atenționeze pentru a avea timp măcar să 

transplanteze bulbii de flori. Pentru acest motiv, G.W. a realizat niște ghivece/jardiniere mobile din 

cauciucuri colorate, care pot fi ușor îndepărtate când cei de la RADET vin să execute lucrări la țevi. 

Ghivece improvizate din cauciucuri, ce pot fi mutate pentru a permite lucrările la țevile sparte 

 

În cadrul turului zonei, ne-a fost semnalat spațiul din zona punctului termic RADET invadat 

de vegetație necontrolată și despre care interlocutorii spun că ar putea fi refuncționalizat ca parc-

buzunar, afirmând despre zonele cu vegetație săracă: “Unde nu crește iarba cresc peturi!”. 
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Gardurile 

Gardurile din jurul spațiilor verzi, deși sunt o nemulțumire generală a locatarilor, primesc, 

drept propuneri de rezolvare, soluții, cel mai adesea, contrare.  

În cadrul turului ținut, cei doi locatari semnalează incoerenta peisajului vegetal: zone cu garduri vii 

înalte care coabitează cu zone de gard viu tuns de jos; 

 

Aceștia apreciază gardurile vii, de la care și-ar dori mai multă consistență (volum) dar să nu 

depășească înălțimea medie a umerilor pentru a putea vedea dincolo de el (au amintit de mai multe 

ori că un gard viu mai înalt ar lăsa senzația de insecuritate la potențiale surse de pericol venite 

din grădină); 

De asemenea, G.W. președintă de bloc arată că gardurile netăiate produc disconfort în 

trecerea pe trotuar, astfel încât ea și-ar dori ca aceste garduri vii chiar să dispară.  
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Amestecul de gard de metal (care nu oferă suport) și gard viu este văzut ca nefericit de 

locuitorul implicat care ne-a ținut turul; gardurile de metal de tip coteț sunt prea înalte și au, în unele 

zone, țepii la înălțimea umerilor. 

În același timp, majoritatea locatarilor își doresc păstrarea gardurilor vii, însă și a gardurilor de 

metal care le dublează sau, uneori, chiar triplează (unele zone prezentând două rânduri de gard 

metalic – cel original dublat de cel recent).  

Păstrarea și a gardului de metal conferă un sentiment de siguranță în concepția 

majorității locatarilor.  

Cei doi locatari implicați și-ar dori îndepărtarea gardurilor metalice și fluidizarea spațiilor 

verzi din proximitatea blocurilor, dar arată că aceasta i-ar nemulțumi pe vecinii de la parter care și-ar 

vedea intimitatea violată.  
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Dau exemplul unui spațiu fragmentat la jumătate, unde se afla și un indicator a cărui prezență 

li se părea absurdă (unul care avertiza împotriva prezenței câinilor deși parcela respectivă nu 

are intrare de acces nici pentru oameni!). 

Ca notă generală, înălțimea gardurilor, fie metalice, fie vii este întotdeauna asociată cu 

ideea de siguranță în discursul locatarilor zonei. Acest discurs este presărat de temerea recurentă 

cu privire la persoanele fără adăpost, care ar putea pătrunde în spațiul verde, în lipsa gardurilor 

metalice. Pentru acest motiv, unii locatari propun înălțarea gardurilor metalice sau chiar închiderea 

lor, într-o formă de semi-privatizare, care să facă spațiile verzi accesibile doar locuitorilor blocului. 

 

Spații reziduale 

Zonele în care s-au aflat bătătoare de covoare devin zone reziduale în care încep să fie 

aruncate deșeuri de mici și mari dimenesiuni (la turul de parcelă am putut observa un astfel de 

exemplu: uși de lemn și alte resturi de la o renovare recentă de apartament) – sugestia ghizilor noști 

ar fi ca acolo fie microspațiul să fie metabolizat în spațiul verde de proximitate, fie să fie puse bănci. 

Au sugerat în mod repetat că nu își doresc bănci în proximitatea blocului pentru că acestea se 

transformă în spațiu de socializare pentru indivizi din alte zone zone ale cartierului care produc 

zgomot și gunoaie;  
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Spații amenajate pentru câini 

O altă problemă care se manifestă sub forma unui adevărat conflict între două categorii de 

locatari este cea a locurilor special amenajate pentru câini, mai exact, lipsa totală a acestora. 

Stăpânii de câini își plimbă animalele de companie pe aleile din jurul blocului, în spațiile verzi din jur, 

amenajate sau neamaenajate, ori în părculețul cu băncuțe rău-famat al cartierului. Fie că strâng după 

câini sau nu, acești locuitori sunt priviți cu ostilitate de ceilalți locatari.  

Un tânăr de 30-35 de ani cu câine de talie mică ne-a întrebat dacă suntem de la primărie și, 

imediat după, a adus în discuție mini-parcul prost întreținut; în timp ce vorbea cu noi a trecut un vecin 

care a părut să sugereze că nici prezența câinilor în parc și în cartier nu pare potrivită.  

În aceeași notă a ostilității, un alt locuitor afirmă că parcul neîngrijit cu băncuțe din zonă a devenit 

„cloacă de câini” și că stăpânii acestora ar trebui să plătească un impozit suplimentar, acest lucru deși 

un respondent care a trăit în zonă de la edificarea blocului afirmă că respectivul spațiu a fost mereu o 

zonă unde își plimba lumea câinii.  

Lipsa coșurilor de gunoi dintre blocuri unde stăpânii de câini să poată arunca excrementele, 

este văzută și ea ca fiind o problemă ce amplifică tensiunea dintre stăpânii de câini și ceilalți locatari. 
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Locurile verzi din jurul blocurilor sunt prevăzute cu indicatoare care interzic accesul cu 

animale de companie și percepția locatarilor este că ele nu ar trebui folosite în acest scop. 

Vizual semnul pare să interzică accesul cu câini, dar este menționată obligația stăpânilor de a curăța 

 

Apariția unui cuțodrom chiar si de mici dimensiuni pare o necesitate care ar 

dezamorsa tensiunea dintre cuțofili și cuțofobi.  
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Mini-parcul rău-famat 

Mini-parcul (foto) pare să fie un fel de problemă-cheie chiar și la câteva scări distanță, 

în ciuda spațiului redus pe care îl ocupă.  

 

Părculețul prezintă un aspect neîngrijit, una din bănci avea smuls un ștachet de lemn și 

sprijinit pe banca de alături, pe jos erau urmele măcinate ale unui pavaj bituminos diform și resturi de 

semințe, chipsuri și ambalaje. Cu diferitele ocazii în care am văzut părculețul, un locatar hrănea 

porumbei cu porumb sau mălai. Coșurile de gunoi montate erau pline și nu păreau a fi golite. Singurul 

stâlp de iluminat care deservea parcul era acoperit de crengile unui copac. 

Am desfășurat acolo un interviu cu un locuitor mutat în 1970, când nu fuseseră construite 

toate blocurile.  Acesta, la fel ca vecinul lui de la parterul blocului din proximitatea parcului, părea să 

aibă înțelegere pentru comportamentul adolescenților dar era clar că prezența acestora este 

deranjantă și că nu pot imagina o soluție pentru asta.  

Respondentul ne-a spus că parcul a fost amenajat cu ocazia unor alegeri în anul 2006 sau 

2016 și de atunci a fost abandonat și nu a mai fost întreținut. Arată că, pe timpul zilei, parcul este 

folosit și de persoane în vârstă. Consideră că este necesară înlocuirea asfaltului degradat cu pietriș 

simplu și că este nevoie de o iluminare mai bună a parcului. Menționează că și-ar dori spații verzi 

deschise, fără garduri, doar bolarzi care să împiedice parcarea mașinilor, dar pentru aceasta este 

nevoie ca primăria să desfășoare campanii de advertising, interacțiune, implicare mai multă a 

asociațiilor de locatari, poliție etc. 
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Părculeț neîngrijit 

 

Spații de socializare 

Este de menționat faptul că în acest parc se găsesc singurele 4 bănci dintre blocuri din 

toată zona de studiu. Locuitorii zonei menționează că au existat bănci între blocuri însă ele au 

fost îndepărtate la solicitarea locuitorilor întrucât atrăgeau tineri care stăteau noaptea târziu, 

consumau alcool, făceau gălăgie și ascultau muzica tare sau atrag persoane fără adăpost care dorm 

pe bănci, fiind asociate cu un sentiment de nesiguranță. Un locatar (M, aprox. 45 ani) afirmă că a 

scos personal banca de lângă blocul lui și că dacă va fi montată alta o trimite înapoi la ADP. Existența 

spațiilor de socializare cu băncuțe este văzută ca un deranj, un inconvenient la adresa unei părți a 

locuitorilor: „orice băncuță lângă un bloc este ceva ce îi deranjează pe cei mai în vârstă”. 

Excluderea socializării din spațiul public se manifestă inclusiv prin realizarea de 

garduri în jurul scării pentru a nu permite să se stea pe trepte. Cu toate acestea, amenajarea 

unor spații verzi deschise cu sau fără bănci, depărtate de proximitatea imediată a blocului, dar în 

zone vizibile, ar putea dilua problema resimțită cu privire la parcul rău-famat, însă este necesară 

întreținerea curentă a unor asemenea spații pentru a nu da senzația de abandon, ce ar duce la o 

degradare accentuată a locului.  
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Scară din imediata proximitate a părculețului neîngrijit, împrejmuită cu gard încuiat, pentru a nu permite să se 
stea pe trepte.  
 

Relația cu biserica 

În afara parcului, mai există câteva bănci amplasate în curtea bisericii, însă aceasta nu este 

deschisă către public decât în scopul serviciului religios, existând mai multe indicatoare care 

interzic orice fel de activități nelegate de biserică, inclusiv dormitul pe bănci, jocul copiilor, consumul 

de băuturi, fotografiatul. Chiar și așa, în cursul observației am putut vedea un grup de tineri ce beau 

în liniște o bere pe o bancă în curtea bisericii, ferindu-se a fi observați.  
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Interdicții în curtea bisericii 

 

Biserica este despărțită de restul cartierului printr-un gard nou, înalt, care a știrbit aleile din 

jurul său, despre care locuitorii cred că nu vor fi reparate. Slujba de duminică dimineața era oficiată 

în curtea bisericii de un sobor de trei preoți și era urmărită de un grup mare de peste 100 de persoane 

și  transmisă la difuzoarele amplasate în exteriorul bisericii.  

În timpul unei discuții avute cu un locatar (M, aprox. 45), în timpul slujbei, acesta s-a arătat 

profund deranjat de zgomotul de la slujbă dimineața, în condițiile în care el lucrează în tura de 

noapte. De asemenea, interlocutorul a afirmat că au existat persoane care s-au mutat din cartier 

din cauza zgomotului provocat de biserică. Respondentul se mai arăta deranjat și de faptul că 

porțile curții bisericii se închid în afara slujbei și locatarii nu sunt lăsati cu copiii într-o „oază de 

verdeața”. De altfel, semele din curtea bisericii plasează jocul copiilor printre cele 11 interdicții pe care 

le indică. Referindu-se atât la gardul nou al bisericii, cât și la interdicțiile de după gard, interlocutorul 

afirmă că „au făcut o fortăreață”. De asemenea, respondentul arată că personalul bisericii îi gonește 

pe oamenii fără adăpost și că nu a văzut săraci să mănânce la centrul social din curtea bisericii. Un 

alt locuitor, care ne-a făcut turul zonei, a spus că este bine că se închide curtea bisericii „pentru că vin 

aurolacii”.  
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G.W. (F, 59) președintă de bloc, menționează că, în copilăria ei, copiii se puteau juca cu 

mingea peste gardul bisericii, iar acum nu îi mai lasă. De asemenea, afirmă că biserica a fost 

salvată de la incendiu de două ori de copiii care se jucau în curte și au văzut focul. O altă locatară, 

care cunoștea numele parohului anterior, nu se arată deranjată de zgomotul slujbei și arată că, pe 

vremea parohului anterior, copiii se puteau juca fotbal în curtea bisericii iar acum nu mai au unde. 

 

Locuri de joacă pentru copii 

De altfel, o altă problemă majoră a zonei semnalată de locuitori o reprezintă lipsa locurilor 

de joacă pentru copii. Deși potrivit respondenților în trecut au existat asemenea locuri de joacă, 

cu nisipare și leagăne, în prezent ele au dispărut, iar locuitorii își doresc refacerea acestora.  

Urme ale fostelor locuri de joacă se mai păstrează încă în teren. Un spațiu complet 

îngrădit, fără intrare de acces și aparent fără utilitate, dar cu semn ce interzice accesul cu câini pare 

să fi fost un loc de joacă: păstrează bordurile ce demarcau zona de nisip și un cauciuc îngropat 

semnalează posibila fostă prezență a unui leagăn de tip scrânciob.  

Cauciucul îngropat și bordurile denotă prezenta unui posibil fost loc de joacă 

 

În lipsa locurilor de joacă, copiii se joacă în parcările dintre blocuri, lucru pe care locuitorii 

zonei îl consideră, pe de o parte anormal, și, pe de altă parte, chiar periculos, din cauza mașinilor 

care circulă, sau nesănătos, din cauză că copii inspiră miros de bitum încins. 
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În afară de parcări, potrivit spuselor locuitorilor, confirmate și de observația directă în teren, copiii se 

mai joacă supravegheați pe trotuarul din fața centrului comercial, fosta zonă de derdeluș a cartierului. 

Dacă adolescenții cu care am discutat afirmă că se plimbă prin parcare cu trotinetele și bicicletele, un 

copil de aproximativ 9-10 ani afirmă că și-ar dori un spațiu cu „leagăne, tobogane, ceva de cățărat, 

dacă e loc, dar aici nu e loc, că e parcare”.  

O soluție pentru ameliorarea problemei lipsei locurilor de joacă, cu care unii locuitori s-au 

arătat de acord este aceea a deschiderii terenurilor de sport ale școlilor în afara orelor de curs, 

însă, potrivit locuitorilor, copiii sub 12 ani trebuie supravegheați de părinți. 

 

Spațiu incluziv 

O problemă deosebită care a apărut în discuție într-o interacțiune spontană cu un locatar în 

zona părculețului rău-famat o reprezintă accesibilizarea spațiului pentru persoanele cu 

dizabilității și, în special, pentru copiii cu tulburări de dezvoltare. Respondentul, un bărbat de 

aproximativ 45 de ani, afirmă că s-a mutat în București special pentru terapia fiicei sale diagnosticată 

cu autism. El afirmă că spațiul public din jurul blocului, mai ales în zona parcării, creează o presiune 

asupra fiicei sale, care o face să nu poată suporta tranzitarea parcării, motiv pentru care aceasta fuge 

direct în mașină. Această presiune se transmite astfel și părintelui. Este de părere că spațiul ar trebui 

să fie în culori mai vii, mai pastelate, pentru a deveni astfel un spațiu mai incluziv cu acești copii. 

Afirmă că se simte ca într-o pușcărie cu blocurile gri de jur împrejur care emană o energie foarte 

proastă, sunt apăsătoare și dau o stare depresivă, iar oamenii sunt nefericiți. 

„E ca o pușcărie” – blocurile care închid parcarea pe 3 laturi dau naștere unei presiuni asupra copilei 
diagnosticate cu autism. 
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Respondentul propune ca în locul parcării să se realizeze un loc de joacă pentru copii care 

să-i protejeze pe aceștia de spațiul exterior, mașinile putând fi parcate într-o parcare supraetajată, 

electrică, cu lift, ce ar ocupa foarte puțin spațiu (potrivit respondentului cele 108 mașini din parcare 

pot fi parcate într-o parcare de 12mp și h=15m. 

 

Locuințe sociale – problema persoanelor în situație de precaritate 

În parcarea de lângă biserică s-a apropiat de Remorca de Cercetare și Activare un grup de 

persoane ce afișau o situație materială precară. O membră a grupului mi-a vorbit deschis despre 

situația materială dificilă în care se află, locuind informal ca persoane tolerate în clădiri semi-

abandonate din apropierea zonei de studiu. Mi-au declarat că principala lor problemă este aceea a 

locuirii, întrucât au depus cerere pentru locuințe sociale încă din anii ‘90, cerere ce nu le-a fost 

soluționată.  În prezent interlocutoarea afirmă că muncește la biserică unde face curat, strânge și 

aruncă gunoiul.  
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3.2. CHIRISTIGIILOR 

 

3.2.1. CHESTIONAR 

Respondenți: 25 

Sumar rezultate: 

 Majoritatea respondenților sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți atât de cartier cât și de zona în 

care locuiesc; 

 Situația proastă a locurilor de parcare este unul dintre principalele motive de nemulțumire 

(75% dintre respondenți). Complementar, peste 50% dintre participanții la cercetare au 

deplâns starea: străzilor secundare, trotuarelor și locurilor destinate animalelor de companie; 

 În această zonă, grădina blocurilor este întreținută mai degrabă de locatari care acționează la 

nivel individual. Totuși 61% consideră că primăria de sector ar trebui să aibă grijă de aceste 

spații. Amenajarea lor ar trebui să prioritizeze instalarea băncilor (23% dintre respondenți), 

plantarea unor arbori ornamentali (20%) sau a gardului viu (16%); 

 Majoritatea respondenților petrec cel puțin o zi pe săptămână în parculețul din proximitatea 

blocului în care locuiesc; 

 Principalele priorități ale autorităților locale ar trebui să fie: instalarea unor camere de 

supraveghere (44% dintre respondenți) și consultarea locuitorilor (20% dintre respondenți); 

 Principalele probleme ale străzilor secundare din zonă sunt (peste 50% dintre respondenți se 

declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți): mașinile parcate care îngreunează folosirea 

trotuarului, lipsa umbrei naturale, bălțile care se formează când plouă. La bulevard, 

problemele principale țin de: mașinile parcate pe trotuar, lipsa băncilor și a locurilor 

amenajate pentru așteptare, stațiile de autobuz prost amenajate, bicicletele și trotinetele care 

gonesc printre pietoni, lipsa rampelor care să accesibilizeze trotuarul, lipsa umbrei, lipsa 

iluminatului stradal, bălțile formate după ploaie și zăpada necurățată pe timp de iarnă; 

 58% dintre respondenții care dețin un autoturism nu închiriază de la primărie locuri de 

parcare, probabil din cauza dificultății de a găsi spații disponibile. 75% dintre cei care 

închiriază locuri de parcare sunt, însă, nemulțumiți de costul acestuia și de amenajarea sa. 

Majoritatea respondenților consideră că soluția pentru a rezolva problema locurilor de parcare 

o reprezintă amenajarea unor parcări subterane sau supraterane care să nu afecteze spațiul 

verde din cartier;  

 34% dintre respondenți sunt mulțumiți de gardurile care împrejmuiesc spațiile verzi din cartier. 

Principalul motiv de nemulțumire îl reprezintă materialele din care sunt confecționate aceste 

garduri; 

 Tonetele și chioșchurile din cartier sunt un motiv de nemulțumire pentru 65% dintre 

respondenți;  

 În legătură cu bulevardul/strada principală din zona în care locuiesc, motivele principale de 

nemulțumire, alese de peste 50% dintre respondenți sunt: calitatea asfaltului, aglomerația, 
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ocuparea primei benzi, lipsa delimitării transportului public de restul traficului, calitatea pistelor 

de biciclete, zgomotul din trafic și poluarea. Pe aleile secundare, problemele principale țin de: 

calitatea asfaltului, aglomerație, ocuparea primei benzi, pietonii care circulă pe carosabil, 

sensurile unice, zgomotul din trafic și poluarea; 

 50% dintre respondenți consideră că afișele stradale urâțesc zona în care locuiesc. 

 

3.2.2. MACHETA 

Contribuții: Macheta zonei a acumulat - Spații Verzi Probleme - 12, Spații Verzi Potențial - 9, Străzi 

Probleme - 12 și Străzi Potențial – 10. 

Detaliu machetă spațiu incintă curte blocuri str. Chiristigiilor. 

 

Observații: 

 Pe acest amplasament ponderea stegulețelor cu Probleme și a celor cu Potențial este destul 

de echilibrată. Zona din spatele blocurilor constituie o preocupare importantă a locatarilor. 

Nemulțumirile acestora sînt legate în special de starea actuală a terenului: neamenajat, 

inaccesibil, inasalubru. Potențialul de transformare a spațiului este văzut că ar putea împăca 

deopotrivă mai mulți utilizatori și diferite nevoi - parcare (ca o nevoie majoră), parcare verde 

(parcare plantată), loc de joacă, jumătate parcare și jumătate spațiu verde - un spațiu calitativ 
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diferențiat față de parcul Obor adiacent, un parc de proximitate, mai intim, prevăzut chiar și cu 

grădini comunitare pe loturi individuale (practică existentă în vecinătate). 

 O altă zonă importantă pentru participanți a fost și circulația pietonală adiacentă spațiilor 

comerciale de pe strada Chiristigiilor și relația pietonală cu parcul Obor. Aici, problemele 

principale resimțite sînt lipsa iluminatului pietonal, degradarea spațiilor verzi și lipsa de 

accesibilizare pentru persoanele cu dificultăți de deplasare, de văz sau de auz, care este de 

altfel o problemă generalizată. 

 Particpanții la machetă au mai indicat disfuncționalități în spațiile adiacente zonelor de 

aprovizionare a spațiilor comerciale, legate de prezența gunoiului și lipsa colectării selective, 

a îngustării căilor de acces sau configurarea deficitară a  parcajelor. 

 Deși în afara zonei studiate, spațiile verzi din jurul blocurilor din proximitate au constituit și pe 

acest amplasament un subiect important, propunerile vizînd transformarea lor prin 

amplasarea de mobilier de socializare și configurarea spațiilor astfel încît să nu mai apară 

conflicte între diverși utilizatori (în acest caz locatarii și posesorii de câini). 

 

3.2.3. OBSERVAȚIE 

Metode: 2 tururi ghidate, mini-interviuri spontane, observație 

 

Observații generale: 

Spațiul din zona de studiu se caracterizează printr-o puternică fragmentare cauzată, pe de o 

parte, de tipologia diferită a construcțiilor existente pe teren, unele dintre ele predatând apariției 

blocurilor socialiste, iar, pe de altă parte, această caracteristică manifestându-se și cu privire la 

terenuri, care au regimuri de proprietate diferite. Regimul de proprietate diferit a făcut ca, ulterior 

anilor 1990, în urma retrocedării terenurilor către proprietari, pe aceste terenuri să apară noi blocuri 

de locuințe cu un nivel de înălțime similar cu cele din jur, conducând astfel la o creștere a densității de 

locuire în zonă. Blocurile noi, deși dotate cu parcări subterane, aduc totuși și mai multe mașini în 

parcările deja aglomerate ale blocurilor din jur, preexistente.   

Apariția noilor blocuri, ce a dus la fragmentarea spațiului, a determinat, astfel, apariția unor 

spații reziduale inaccesibile sau greu accesibile, zone de tranzitare informală și zone de confuzie 

spațială. Caracteristicile acestor zone vor fi detaliate prin prisma observațiilor făcute de locuitori care 

ne-au ținut tururi ghidate ale spațiului. 
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Amplasarea în teren a blocurilor noi în raport cu spațiul preexistent 

 

Trotuarul din fața blocurilor de pe colțul str. Chiristigiilor cu șos. Mihai Bravu este despărțit de 

spațiul verde cu o bordură-banchetă placată cu gresie care permite așezarea pe acesta. Această 

banchetă este folosită atât de locuitori, cât și de persoane în trecere. Împreună cu spațiile comerciale 

din jur, mai ales în zona frizeria Ciufulici – magazin – pariuri sportive s-a creat un pol de 

socializare al zonei unde locuitorii stau de vorbă între ei, precum și cu lucrătoarele de la frizerie, de 

la magazin sau de la casa de pariuri. În acest spațiu social bancheta a fost dotată de locuitori cu 

scânduri de lemn pentru a forma o băncuță și, de asemenea, sunt scoase din spațiile comerciale 

scaune în stradă, iar trotuarul este și el personalizat cu placaj de piatră și două mici corpuri 

stâncoase. 
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Polul social al zonei 

Bordură-banchetă cu placaj degradat 
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Un localnic menționează că dorește amenajarea acestei borduri-banchete de piatră cu bănci 

pe care să poată stea. 

Băncuță amenajată în zona de socializare 

 

Observații ale locuitorilor cu care am făcut tururi ghidate ale zonei:  

Terenul viran studiat este străbătut de o potecă pe extremitatea sa nord-estică. Potrivit unui 

locuitor în vârstă de aproximativ 65-70 de ani ce m-a ghidat într-un tur al zonei, poteca este rezultatul 

construcției noului bloc dinspre nordul terenului viran, bloc prevăzut și cu o parcare în spate, accesul 

către aceasta urmând a fi făcut pe o alee, ce nu a mai fost realizată. 
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Poteca din lateralul terenului viran semnalează o alee ce nu a mai fost realizată 

 

Potrivit interlocutorului, la momentul construcției blocului, primăria s-ar fi obligat să realizeze 

aleea de acces în parcare pe fâșia pe care în prezent se află poteca, însă acest lucru nu s-a mai 

întâmplat. 

Situația juridică a terenului pe care se află poteca și a terenului viran de lângă este incertă în 

rândul locuitorilor, unii dintre ei crezând că poteca și terenul viran sunt proprietate privată, alții 

crezând că poteca este o servitute de trecere, ori că ambele aparțin primăriei.  

Nerealizarea aleii determină inaccesibilitatea unora dintre spațiile blocului nou 

construit adiacent potecii: există atât o intrare în curtea blocului ce pare ferecată și neutilizată, cât 

și o parcare, îngrădită și imposibil de utilizat. 
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Intrare în curtea blocului neutilizată 

Parcare inutilizabilă 
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Terenul viran abandonat este presărat cu urmele șantierului încheiat la blocul dinspre 

extremitatea sa sud-estică. De, asemenea, pe teren se mai află dale de beton ce marchează un 

acces de vizitare către conductele care, potrivit interlocutorului se află în subteranul spațiului viran. 

De altfel, o parte a locuitorilor sunt de părere că terenul viran a rămas neconstruit tocmai din cauza 

conductelor care trec pe sub acesta.  

Resturi de moloz pe terenul viran 
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Acces vizitare conducte / spații subterane 

 

Potrivit locuitorilor din zonă, într-o relatare ce duce cu gândul la o legendă urbană, dar a cărei 

valoare de adevăr poate fi verificată, sub terenul viran s-ar putea afla pivnițe ale Vinalcool. O clădire 

identificată de locuitori drept Vinalcool se află în imediata apropiere, pe str. Avrig, iar pivnițele sale s-a 

extinde, potrivit interlocutorilor, până sub terenul ce face obiectul principal al cercetării. Existența unor 

pivnițe în zonă pare probabilă, neclară fiind întinderea acestora. În măsura în care pivnițele există și 

ar putea fi restaurate și deschise publicului, ar putea reprezenta un important element de reactivare 

urbană și comunitară a zonei. 

De ambele părți ale aleii ce desparte blocurile nou-construite de un bloc dinspre aleea Avrig 

sunt spații verzi amenajate. Unul dintre spațiile verzi se află în proximitatea blocului preexistent, iar 

celălalt pe partea blocului nou (blocul nou sud-estic), ambele spații arătând similar. Este unul dintre 

puținele spații verzi amenajate din zona de cercetare și a fost descris și de o locuitoare tânără ca fiind 

spațiul ei preferat din zonă. 

În spatele blocurilor dinspre str. Chiristigiilor, am fost ghidat de o locuitoare, președintă a unei 

asociații de proprietari din acele blocuri. Interlocutoarea a menționat că se va muta din cartier din 

cauza aglomerației prea mari și a lipsei locurilor de parcare, cumpărându-și deja casa în care se 

va muta. Problema principală pe care interlocutoarea o înfățișează este cea a locurilor de parcare și a 

mașinilor care sufocă spațiul public: „Suntem sufocați! Unde să o pun pe stradă, să dau amenzi?!”.  
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Intrare în scara blocului blocată de mașini; se remarcă o a doua intrare blocată în plan secund 

 

Afirmă că ea își ține mașina în garaj la fiul ei iar de acasă se deplasează cu taxiul până la 

mașină. Întrebând-o dacă nu își poate ține mașina în parcajul subteran de la Obor, respondenta 

afirmă că mașina sa nu valorează 400 lei/lună. 

Interlocutoarea arată că zona s-a aglomerat după construcția noilor blocuri. Deși acestea 

sunt prevăzute cu parcare subterană, interlocutoarea declară că locatarii acestor bocuri își parchează 

mașinile și în zonele în care inițial parcau locatarii blocurilor preexistente, motiv pentru care se produc 

tensiuni între locatari blocurilor vechi și ai blocurilor noi cu privire la locurile de parcare. 

Se plânge de faptul că accesul în parcare și către scările de bloc dinspre str. Avrig este complet 

blocat, astfel încât, în eventualitatea unui incendiu, mașina de pompieri nu poate intra. 
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Accesul din parcare către str. Avrig este complet blocat de mașini parcate. În prim-plan este parcarea blocului, în 
fundal se observă accesul către str. Avrig. 

Accesul în parcare dinspre str. Avrig 

 

Accesul în parcare dinspre str. Avrig este un spațiu incert, ce păstrează urmele unei foste 

șaormerii, împânzite acum de pet-uri de bere și gunoaie și folosit și pe post de parcare. Chiar 
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respondenta, ajungând în acest spațiu s-a întrebat retoric „asta ce e?!”. Incertitudinea rolului acestui 

spațiu ca acces în parcare, precum și lipsa de continuitate vizuală dintre acesta și parcarea blocului, 

continuitate ce se realizează, pieziș, în diagonală, fără a fi semnalizată în vreun fel, nici măcar prin 

borduri, prezența unei alei, cel mai probabil au condus la ignorarea rolului acestui spațiu drept cale de 

acces în parcare.  

Respondenta afirmă că, din cauza mașinilor parcate abuziv pe trotuar și în fața intrărilor de 

bloc, persoanele cu cărucioare cu copii sau cele cu dizabilități în fotoliu rulant nu au loc să 

treacă. Interlocutoarea mi-a prezentat spațiul pe care, în calitate de președinte de bloc, l-a amenajat 

pentru biciclete, precum și faptul că intenționează să construiască o rampă pentru persoanele cu 

dizabilități. 

 

Interacțiuni la remorcă: 

 

Utilizările propuse de locuitori pentru terenul viran studiat variază.  

Având în vedere că unii locuitori menționează proximitatea imediată a locurilor de joacă în 

parcul Obor, aceștia propun să se realizeze o parcare ideal supra/subterană. Soluția în care 

parcarea ar avea și niveluri subterane și spraterane, potrivit unui locuitor, ar ajuta la menținerea 

iluminării apartamentelor din jur și reducerea poluării provenind din parcare. Ideea unei parcări este 

susținută, deși există parcajul subteran de la Obor, despre acesta însă discutându-se despre prețul 

abonamentului lunar de 400 de lei. Un alt locuitor care susține ideea realizării unei parcări pe terenul 

viran menționează totuși că arborii de pe acesta nu ar trebui tăiați. 

Pe de altă parte, un respondent menționează că și-ar dori realizarea unui parc pe terenul 

viran și că ar fi ideală amplasarea unor căsuțe pentru păsări, evidențiind problema porumbeilor care 

sunt hrăniți de unii locatari la ferestre sau balcoane și care murdăresc spațiile de sub ei. Un alt 

președinte de bloc (M, aprox. 65) propune și el realizarea unui parc, ideea reluată de mai mulți 

locuitori. 

Un alt locuitor (M, 45) propune realizarea unui skate park și a unui spațiu pentru artă urbană, 

având în vedere că a observat tineri cu skateboard-uri pe treptele primăriei și pe treptele din fața 

blocului. Este de părere că dacă ar fi înconjurat cu copaci, aceștia ar absorbi din zgomot. 

O altă locuitoare (F, aprox 55) este de părere că se poate amenaja un parc, însă „fără bere și 

semințe”, sugerând astfel că nu dorește să fie montate bănci. Un alt locuitor reafirmă aceeași idee 

menționând că au existat bănci, dar au fost scoase pentru că stăteau tinerii pe ele, consumau 

băutură și ascultau muzică. O tânără (F, aprox 25) este de părere că ar trebui amenajate și bănci 

iar dacă spațiul este bine amenajat și întreținut el va atrage și un anumit tip de audiență.  

Referindu-se la relația zonei cu parcul Obor, doi locuitori (ambii M, 45) ai unuia dintre 

blocurile noi menționează faptul că în parcul Obor zona din lateralul primăriei, spre piață „este un 

dezastru, mai ales noaptea”. Aceștia sunt de părere că zona ar trebui gândită dimpreună cu piața, 

care este foarte haotică, „oricât de balcanici suntem noi”. Menționează faptul că la primărie se țin 

cununii care blochează străzile din jur. Un locuitor (M, aprox. 45) menționează că în parcul de la Obor 
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sunt amenajate foarte multe aparate de sport folosite de vârstnici, dar nu există leagăne sau 

tobogane pentru copii, în timp ce un alt locuitor menționează că parcul este foarte aglomerat, fiind 

singurul din jur și că nu este loc pentru a merge cu bicicleta. Mai mulți respondenți au indicat faptul 

că pentru recreere merg în Parcul Național (Parcul 23 August).  Un locuitor menționează că și-ar dori 

bănci de beton în parc pentru a nu mai fi vandalizate. 

Majoritatea locuitorilor menționează că și-ar dori menținerea împrejmuirii spațiilor verzi atât cu 

gard viu, cât și cu gard metalic, gardul metalic necesitând însă reparații și înlocuirea segmentelor 

deteriorate. În același timp, un locuitor dorește eliminarea gardurilor metalice și păstrarea doar a 

gardurilor vii, de asemenea, propune realizarea de spații verzi pe terasele blocurilor. 

Un locuitor, președinte de bloc (M, aprox. 70) remarcă faptul că există copaci uscați care ar trebui 

înlocuiți și se plânge de lipsa de îngrijire și igienizare a spațiilor verzi din jurul blocurilor, care sunt 

pline de gunoaie, precum și de lipsa toaletării arborilor, care țin umbră în apartamente și împiedică 

creșterea florilor. O altă locuitoare remarcă și ea faptul că „spațiul verde e sterp”, „grădinile sunt arse”. 

Ambii acești locuitori menționează faptul că toți arborii din jurul blocurilor ar fi fost plantați de ei înșiși 

ca muncă patriotică în perioada comunistă. Cu privire la toaletări, mai mulți localnici se plâng de 

„toaletările abuzive” care strică coroana arborilor. 

Problema cea mai spinoasă legată de amenajarea spațiilor verzi o reprezintă propunerile 

venite din partea unor locuitori ca acestea să fie închise cu garduri înalte și încuiate astfel încât să 

aibă acces la ele doar locuitorii blocului lângă care se află. O locuitoare (F, aprox 65) menționează că 

aceasta ar oferi siguranță, ar fi „frumos, ca la Londra”, în timp ce un alt locuitor (M, aprox. 45) nu este 

de acord și propune să se amplaseze camere video: „dacă punem garduri și sârmă ghimpată peste 

tot...”. Împotriva gardurilor care să închidă spațiile verzi se declară și o tânără (aprox. 25) care 

menționează că „gardurile sunt ceva foarte anticomunitar” și dă exemplul unui loc de joacă pentru 

copii, din zonă, pe care ea îl folosea ca loc de socializare când se întâlnea cu prietenii și unde 

puteau bea o cafea, dar care odată ce a fost îngrădit cu gard înalt și cu paznic nu mai este un 

spațiu primitor  – „de când e îngrădit nu am mai intrat acolo, nu e pentru mine, mergeam cu prietenii, 

nu mai e socializare, simt că mă exclude”.   

Cea dintâi interlocutoare menționa faptul că ar trebui închis spațiul verde și pentru ca 

persoanele cu câini din afara blocului să nu îl mai poată folosi, întrucât sunt foarte multe excremente 

de câini pe alee, în timp ce interlocutoarea mai tânără afirmă că acela este locul ei preferat de 

plimbare și că își plimbă și ea câinele pe acolo și strânge după el. Acest conflict ar putea fi parțial 

aplanat prin realizarea unor spații special amenajate pentru câini. 

Mai mulți locuitori au mențioat nevoia amplasării de mai multe toalete publice, indicând și faptul că 

oamenii fără adăpost care stau în părculețul Obor își fac nevoile pe ternul viran și între blocuri, iar 

toaletele publice ar ajuta la rezolvarea problemei cele din parcul Obor fiind insuficiente și fiind 

amplasate în partea opusă a parcului. Un locuitor a menționat și nevoia amplasării de țâșnitori, 

cișmele. 

Mai mulți locatari afirmă faptul că deschiderea în zonă a unei școli de șoferi a aglomerat 

străzile. De asemenea, unii locuitori sunt de părere că ar trebui interzisă parcarea pe banda 1 
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dimineața și seara în anumite intervale orare aglomerate. Teama că aglomerația din zonă va crește 

este redată și de un locuitor care atenționează asupra faptului că este în construcție un nou bloc care 

„va bloca tot”. 

Aglomerația aleilor din spatele blocurilor, care practic au devenit parcări, face foarte dificilă și 

deplasarea cu bicicleta, un locuitor (M, aprox 45) afirmând că „pe aici nu merg pe bicicletă”, 

indicând pe hartă aleea din spatele blocului și explicând că evită zona din cauza circulației mașinilor 

și a manevrelor acestora de parcare. Afirmă că preferă să se deplaseze cu bicicleta pe aleea 

amenajată frumos dinspre aleea Avrig. Având în vedere că mai mulți locuitori au menționat că 

merg pe bicicletă dar au indicat pericole legate de mașini, se poate avea în vedere o propunere 

de amenajare a spațiului care să încurajeze mersul pe bicicletă și să ofere siguranță 

bicicliștilor. 

Tot legat de conflicte de trafic, locuitorii menționează nevoia unei treceri de pietoni sau a 

unei alte modalități de trecere către cealaltă parte a șos. Mihai Bravu, având în vedere că cele mai 

apropiate treceri de pietoni sunt la distanțe considerabile. Un locuitor a menționat nevoia de 

limitatoare de viteză făcute din asfalt/beton la trecerea de pietoni dinspre str. Chiristigiilor către parcul 

Obor, trecere ignorată de șoferi. 

 

Cele două trotuare despărțite de spațiu verde 

 

În zona dinspre str. Chiristigiilor, diferența de nivel dinspre stradă și intrarea în bloc este 

rezolvată prin realizarea a două trotuare, unul la stradă și unul aferent intrării în blocuri, separate de 

un mic taluz verde. Această separare dintre cele două trotuare, dimpreună cu hiperinflația de mașini 
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și toleranța cvasi-totală cu privire la parcatul mașinilor pe trotuar a făcut ca trotuarul aferent străzii 

să devină complet inutilizabil și transformat în parcare, practic complet ocupat de mașini.  

Această situație primește propuneri diferite din partea locuitorilor: unii locuitori propun 

desființarea trotuarului și înlocuirea cu o parcare, pe când alții propun ca spațiul verde să fie extins și 

pe ceea ce este acum trotuarul de la stradă și delimitat prin bolarzi.  

Localnicii menționează problema coșurilor de gunoi foarte puține, arhipline, și care între 

blocuri nu există, precum și necesitatea mai multor puncte de colectare a deșeurilor reciclabile,  

foarte multă lume cerând mai multe spații pentru deșeuri reciclabile în jurul blocurilor, precum și 

rezolvarea problemei colectării deșeurilor de sticlă. 
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3.3. RENULUI 

 

3.3.1. CHESTIONAR 

Respondenți: 25 

Sumar rezultate: 

 Respondenții sunt mai degrabă nemulțumiți de zona de proximitate (56%) decât de cartierul 

în care locuiesc (44%); 

 Peste 50% dintre respondenți consideră proastă sau foarte proastă situația: străzilor 

secundare din zona locuită, a locurilor de parcare, a trotuarelor, a mobilierului urban și a 

locurilor dedicate animalelor de companie; 

 Majoritatea grădinii blocurilor respondenților a fost întreținută de asociația de proprietari. 

Totuși, 80% dintre persoanele chestionate consideră că primăria de sector ar trebui să aibă 

grijă de aceste spații, principala lipsă fiind gardul viu (40% dintre respondenți); 

 Părculețul ar trebui dotat cu: camere de supraveghere (13%), gard viu și arbori ornamentali 

(ambele variante alese de 10% din respondenți);  

 Principala problemă a spațiului verde de la bulevardul principal este ocuparea sa de mașinile 

parcate; 

 Principalele două lucruri de care autoritățile ar trebui să se îngrijească în această zonă sunt: 

instalarea de camere de supraveghere și curățenia gunoiului; 

 Pe străzile secundare din jurul blocurilor principalele probleme, de care peste 50% dintre 

respondenți sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, sunt: calitatea asfaltului, calitatea 

bordurilor, inaccesibilitatea bordurilor de la trecerile de pietoni, mașinile parcate pe trotuar, 

curățenia, bălțile care se formează când plouă și zăpada necurățată. La bulevard, 

nemulțumirea este legată de: calitatea bordurilor, inaccesibilitatea lor, mașinile parcate, 

curățenia, lipsa băncilor și a locurilor de așteptare, stațiile de autobuz prost amenajate, 

bicicletele și trotinetele care gonesc printre pietoni, lipsa rampelor de accesibilitate, bălțile 

care se formează când plouă și zăpada necurățată pe timp de iarnă; 

 Majoritatea locuitorilor consideră că primăria ar trebui să construiască locuri de parcare sub 

sau supraterane pentru a nu diminua suprafața spațiului verde din cartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

3.3.2. MACHETA 

Contribuții: Macheta zonei a acumulat: Spații Verzi Probleme - 6, Spații Verzi Potențial - 11, Străzi 

Probleme - 5 și Străzi Potențial – 9 

Detaliu machetă str. Renului 

 

Observații: 

 În cadrul acestui amplasament, ponderea stegulețelor cu Poențial este aproape dublul față de 

cele cu Probleme. 

 Nemulțumirile principale ale locatarilor sînt legate de lipsa de întreținere a arborilor, a 

scuarului și a grădinilor de bloc. Acestea din urmă au primit propuneri de gestiune printr-un 

parteneriat între ADP (irigații, lucrări anuale) și locatari (întreținere). Scuarul central a fost 

descris ca un spațiu parțial neamenajat, cu mobilier degradat, plin de gunoi. Însă potențialul 

de transformare al spațiului verde din interiorul incintei a însumat cele mai numeroase 

contribuții. Mai mulți locatari au indentificat nevoia de a realiza un foișor în acest spațiu, ca 

efect al demolării unui foișor informal din proximitatea zonei studiate, ce ar funcționa ca loc de 

socializare, șah, table. Alte propuneri au vizat amenajarea unui loc de joacă, sau chiar a unei 
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zone pentru role și skate-uri. O propunere remarcabilă a constituit-o personalizarea 

mobilierului urban (coșuri de gunoi) cu referire la o propunere mai veche a unui artist plastic 

local și amplasarea unei surse de apă (cișmea). 

 La nivelul străzilor din incintă, participanții au indicat calitatea slabă a asfaltului și lipsa 

reparaților la carosabil, cît și lipsa trotuarelor pe zona perimetrală blocurilor, ocupate de 

parcări informale. Cîteva propuneri au indicat spații din afara amplasamentului pentru 

ridicarea de parcări supraetajate de înălțime mică și cu acoperiș verde. 

 O zonă aflată în afara perimetrului studiat, dar care a suscitat interesul participanților, a fost 

bulevardul Pantelimon. Propunerile au vizat introducerea iluminatului ambiental la nivelul 

vegetației, dar și scoatererea de pe trotuar a pistelor velo și includerea acestora în 

configurația carosabilului. 

 

3.3.3. OBSERVAȚIE 

Metode: un tur de micro-zonă, interacțiuni spontane în parcul mic de proximitate, micro-interviu 

spontan în parcul Delfinului, observație. 

 

Observații generale 

Parcul mic de proximitate este rezultatul unor procese istorice care au mers de la 

intervenții vernaculare (“pomii ăștia i-am plantat noi cu ce a rămas de pe la demolări, când au 

construit blocurile astea” – un domn cu cățel bătrân) și până la amenajări recente dar a căror natură 

precară este deplânsă de unii dintre cei care frecventează spațiul: pavajul aleilor este măcinat, iar 

un trotuar din imediata apropiere este surpat din caza tasării sau erodării solului, unele dintre bănci 

sunt degradate (una dintre ele a fost peticită de o localnică), lipsa florilor sau vegetației care să 

acopere spațiile interstițiale, lipsa sau calitatea precară a iluminatului nocturn (“avem un singur bec 

pe care îl schimbăm noi când se mai arde, nu se implică deloc autoritățile”). Localnicii deplâng lipsa 

de întreținere a copacilor din zonă (și-ar dori să fie toaletați ca să aibă rădăcina rezistentă) care 

sunt foarte înalți și nu permit luminii solare să ajute la creșterea altor plante în grădinile de proximitate 

ale blocurilor. 

În termeni de gen, am remarcat preponderența masculină a publicului acestui parc. 

În cursul observației, am putut vedea o echipă de lucrători ai ADP care tundeau gardurile vii 

cu un fierăstrău mecanic.  

Grădinile din jurul blocurilor sunt întreținute, de regulă, de femeia de serviciu, potrivit unui 

respondent. O respondentă (F, aprox. 45) arată că aceste grădini ar trebui amenajate de asociațiile 

de proprietari, dar în mod coerent și unitar.  

Deși există coșuri de gunoi și în parcul ce face obiectul principal al analizei, și împrejur, zona 

este relativ murdară cu multe gunoaie aruncate în special în spatele unui punct electric acoperit de 

graffiti.  
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Bancă ruptă, încercat a fi fixată cu o proptea de scândură; în stânga imaginii un copac tăiat, care, potrivit unui 
locuitor (M, 65), a fost doborât de furtună 
     

Parcul Delfinului (loc de joacă pentru copii) a fost renovat / reconfigurat cu foarte puțin 

înainte de alegerile locale din 2020 ceea ce alimentează, în reprezentările localnicilor o instrumentare 

politică a acestei intervenții. Locul este împrejmuit cu gard înalt și păzit și se încuie pe timpul nopții. 

Locul de joacă este acoperit cu un strat de tartan, inclusiv în zona unui coș de baschet deteriorat. De 

asemenea, locul beneficiază și de o toaletă publică pe care o pot folosi și trecătorii, dar despre care o 

localnică era de părere că este nefuncțională. 

La momentul observației (sâmbătă, la prânz) în parc erau trei părinți cu copii de între 5 și 12 

ani. Mama a doi copii (fetiță – circa 8 ani, băiat – 12 ani) apreciază calitatea echipamentelor, dar 

parcul nu pare să fie decât un refugiu minimal într-un cartier ale cărui spații verzi i se par precare. 

Pentru activități de recreere mai ample merge cu familia cu bicicleta în parcul IOR. Spune că nu ar fi 

de acord ca în parc sau în cartier să se instaleze chioșcuri sau echipamente pentru picnicuri pentru 

că se teme că vor atrage adolescenți gălăgioși și că se vor degrada. La remarca noastră că are un fiu 

adolescent care nu avea unde să se recreeze în proximitate a sugerat că niște micro-terenuri de 

baschet ar putea rezolva asta.  

Parcul dinspre lac se bucură de o largă apreciere “pentru că este nou” – ceea ce, foarte 

probabil, este descurajator, dar pe de altă parte semnalizează că există cecuri în alb pentru 

intervențiile noi de orice fel. Doamna M. (care are apartament aici dar și-a cumpărat casa mica pe 
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Agricultorilor), spune ca a solicitat primăriei sa instaleze două grătare pentru barbecue in parcul de pe 

mal lacului, lucru care s-a și întâmplat dar unul dintre ele a fost dărâmat. În turul de proximitate a 

apreciat calitatea gardului viu vechi din jurul blocului, întrerupt recent – lucru care o necăjește. 

Zona prezintă mai multe amenajări informale făcute de către localnici. În dreptul unor scări 

de bloc localnicii și-au amenajat băncuțe sprijinite parțial pe gard și parțial printr-o proptea, semn al 

unei socializări destul de frecvente în zonă. O altă scară de bloc prezintă amenajată o boltă din plante 

agățătoare, iar în părculeț sunt amenajate căsuțe pentru pisici.  

Băncuță improvizată 

 

Localnicii manifestă chiar o dorință în vederea „formalizării” băncuțelor improvizate, un 

locuitor (M, aprox. 55) indicând faptul că și-ar dori să se amenajeze băncuțe la scara blocului.  

Parcul este folosit și de către persoanele cu câini pentru a-și plimba animalele de companie, 

în zonă nefiind amenajat niciun loc special pentru aceștia, iar accesul cu animale de companie în 

spațiul de joacă pentru copii păzit din proximitate este interzis, paznicul nepermițând accesul cu câini, 

după cum afirmă o locuitoare (F, aprox. 45). 
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Interacțiuni spontane cu localnicii și interacțiuni la remorcă: 

Un locuitor ce prezenta o situație materială precară (M, aprox. 55) apreciază că asfaltul de 

pe aleile din parc este degradat și că este mult gunoi în jur care nu este strâns. Ideea asfaltului 

degradat a fost reluată ulterior de majoritatea respondenților cu care am dialogat în parc.  

În ceea ce privește problema gunoiului, însă, o respondentă (F, aprox 45) cu care am 

discutat în zona locului de joacă pentru copii, se arată mulțumită de existența coșurilor de gunoi și de 

faptul că sunt golite constant iar compania e salubrizare pune la dispoziție saci de gunoi. După cum 

am arătat mai sus, însă, există gunoi și diferite resturi (sticlă spartă) în zona punctului termic, iar 

părculețul este presărat cu dopuri de plută neridicate și capace metalice, precum și resturi de pâine 

pe care un locatar le dădea drept hrană pentru porumbei. Potrivit unui locuitor (M, aprox 65) coșurile 

de gunoi ar trebui să fie prevăzute și cu scrumieră întrucât sunt chiștoace de țigări pe jos și lumea nu 

are unde fuma, în timp ce un alt respondent (M, aprox. 55 – asistent UNATC) sugerează că se pot 

realiza coșuri de gunoi „personalizate”, cu decorațiuni zoomorfe. 

Locuitorii cu care am interacționat în parc ne-au atras atenția asupra mobilierului urban 

deteriorat de către tineri, potrivit lor. În același timp, un respondent (M, aprox 65) afirmă că băncile 

sunt foarte vechi și ar trebui înlocuite.  

Un interlocutor (M, aprox. 55) arată că gardul metalic al părculețului este inestetic, este 

vechi și nu a fost înlocuit sau reparat niciodată. Locuitorii cu care am discutat se arată de acord 

cu înlocuirea gardului de metal al parcului cu un gard viu, cu condiția ca acesta să fie 

întreținut. Respondentul arată, de asemenea, că gardul dinspre bulevard este prea înalt și împiedică 

vederea.  

Mai mulți locuitori au indicat drept problemă iluminatul public slab, arătând chiar că un bec 

ars al unui stâlp de iluminat a fost înlocuit de un localnic cu un bec adus de el de acasă. 

 

Clubul șahiștilor: 

O problemă specifică zonei studiate, la care mai mulți localnici s-au raportat și de care aveau 

cunoștință mulți dintre aceștia, chiar dacă din perspective diferite, este aceea a foișorului șahiștilor. 

Acesta a fost un spațiu informal amenajat ad-hoc de către un grup de localnici pentru a juca șah și a 

socializa. Astfel cum unul dintre aceștia afirmă „joci șah să socializezi”. Un locuitor (M, aprox. 65) cu 

care am discutat în parcul cercetat afirmă că merge în acel parc în fiecare zi pentru că îi place să stea 

la aer și să citească, însă afirmă că mergea zilnic la foișor unde se întâlnea cu vecinii și jucau șah, 

table, șeptică. Arată că îi pare rău că a fost desființat chioșcul de șahiști, iar acum joacă șah și șeptică 

pe scaunul rulant al unui veci cu dizabilități care vine în parc. Arată și-ar dori foarte mult amenajarea 

în parc a unor mese de șah de piatră pe care să poată juca. În același sens, un interlocutor, șahist, 

la rândul său, care afirmă că merge și la clubul șahiștilor precum și în Parcul Cișmigiu arată că în 

foișorul șahiștilor se țineau campionate de șah și că ar fi necesară amplasarea unor mese de șah, dar 

și crearea unui foișor, astfel încât participanții să nu fie goniți de intemperii. Pentru a demonstra 

necesitatea foișorului, arată că este preferabil, mai ales în context pandemic, să se stea la aer și că, 

în acest context, a trecut vremea vizitelor.   
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Destrămarea materială a foișorului șahiștilor nu a dus și la destrămarea socială a 

„clubului șahiștilor”, care s-a readaptat spațiului existent și s-a reamplasat în parcul ce face 

obiectul central al studiului în zonă, semn că foișorul demolat a fost expresia materială a unui 

club al șahiștilor cu istoric în zonă. 

În același timp, unii locuitori oferă o altă perspectivă asupra „clubului șahiștilor”. Astfel, chiar 

unul dintre respondenții șahiști afirmă că a auzit că tinerii care se strângeau și ei la chioșcul 

improvizat i-ar fi deranjat pe localnicii blocurilor din proximitate. Afirmă că, după demolarea chioșcului, 

tinerii vin acum în parc. Se arată îngăduitor față de tineri și, locuind într-un bloc din imediata 

proximitate a parcului, afirmă că aceștia nu îl deranjează decât uneori, fiind de părere că este ceva 

firesc pentru vârsta lor. Pe de altă parte, o mamă cu copil (F, aprox. 45) afirmă că șahul era doar un 

pretext, în realitate chioșcul fiind un „loc de bere”.  

  

Locuri pentru tineri  

Aceeași respondentă, cu care am avut o discuție la locul de joacă pentru copii arată și o 

atitudine de toleranță mai redusă față de tineri. Menționează că exista un foișor și în locul de joacă 

anterior reamenajării, însă era de părere că acela atrăgea adolescenți care deteriorau mobilierul și 

care se ascundeau acolo cu băutură. Se arată mulțumită de faptul că locul de joacă este păzit și de 

faptul că nu le este permis accesul nici persoanelor cu câini.  

Locul de joacă îngrădit și încuiat apare ca excluzând tinerii și adolescenții, care nu 

beneficiază în zonă de alte locuri pentru socializare, cu excepția părculețului pe care îl împart 

cu șahiștii. Această împărțire șahiști – tineri se remarcă și într-o soluție de amenajare a 

spațiului pe care un respondent șahist o propune, și anume, aceea de a reliza în parc și un 

foișor pentru șah, dar și amenajări pentru skateri.  

 

Adaptarea spațiului pentru persoane cu dizabilități: 

În locul de joacă pentru copii am discutat cu o mamă și copilul ei, acesta din urmă (M, aprox. 

11-12 ani) subliniind că este necesară crearea de spații de joacă pentru copiii cu dizabilități. 

Un grup de tineri nevăzători, locuitori din zonă, au propus o serie de adaptări necesare ale 

spațiului public pentru a răspunde nevoilor persoanelor nevăzătoare. Aceștia subliniază că 

sectorul 2 are cea mai mare densitate de nevăzători din București, aici existând principalele instituții și 

organizații dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere. O parte dintre nevoile exprimate de aceștia 

sunt: 

- necesitatea unui cadru normativ adecvat care să impună obligații de accesibilizare a 

spațiului pentru nevăzători; 

- semaforizare sonoră; 

- signalistică pentru trecerile de pietoni; 

- rampe ridicate la nivelul pavajului la trecerile de pietoni; 

- marcajele tactile de ghidaj de calitate, cele actuale se deteriorează și își agață încălțările în 

șuruburile ieșite ale acestora. 
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Alte probleme și sugestii de amenajare: 

Deși problema parcărilor nu a apărut ca fiind principală în zonă, totuși, trotuarele înguste 

dintre blocuri sunt complet ocupate de mașini, încetându-și practic funcția de trotuar, care a 

fost înlocuită de cea de parcare. Locuitorii se deplasează pe partea carosabilă a aleilor dintre blocuri. 

Deși unii locuitori nu se declară deranjați de situație, un respondent (M, aprox. 55) a indicat 

necesitatea amenajării în zonă a unei parcări supraetajate cu spațiu verde deasupra, pentru a putea 

elimina mașinile parcate pe trotuar și a „aerisi zona”.  

Același respondent menționează și necesitatea de a se monta tăblițe și plăcuțe cu numele 

și numerele străzilor pe clădiri, arătându-nu dificultatea de a te orienta în spațiul dintre blocuri unde 

este foarte dificil de a afla adresa la care te afli, motiv pentru care locuitorii și-au marcat ei înșiși 

adresa la intrarea în scara blocului. 

Tot această persoană afirmă existența, pe blocul turn din intersecția Delfinului a unei piscine 

descoperite, afirmând că asemenea piscine există și pe alte blocuri pe partea opusă a stadionului 

național. Deși imaginile satelitare nu confirmă afirmația, aceasta poate fi reținută cel puțin ca legendă 

urbană sau un deziderat îndepărtat.  
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3.4. ICOANEI 

 

3.4.1. CHESTIONAR 

Respondenți: 25 

Sumar rezultate: 

 65% dintre respondenți se declară mulțumiți de zona în care locuiesc, cu toate că cei mai 

mulți (40%) consideră că evoluția sa din ultimii ani nu a fost nici bună nici rea; 

 Respondenții consideră că zona în care locuiesc stă cel mai rău la nivelul (peste 50% dintre 

ei considerând situația proastă sau foarte proastă) a spațiilor verzi, străzilor, locurilor de 

parcare, trotuarelor, locurilor de joacă pentru copii, mobilierului urban, locurilor dedicate 

animalelor de companie și curățeniei; 

 Spațiul verde este perceput negativ de localnici; 70% dintre respondenți nu au acordat o notă 

de trecere felului în care acesta este întreținut. 42% dintre respondenți consideră că vina 

pentru această situație este a autorităților care nu se ocupă de întreținerea sa; 

 Principalele îmbunătățiri ale părculețului din proximitate ar trebui să țină cont de: numărul de 

bănci, al coșurilor de gunoi, al plantelor ornamentale și al gardului viu; 

 Principalele lucruri pe care autoritățile ar trebui să le facă pentru a îngriji mai bine spațiile 

verzi din zonă sunt: angajarea unor specialiști peisagiști care să stea la baza amenajării 

spațiilor, curățirea mai frecventă a spațiilor și consultarea locuitorilor în legătură cu noi 

proiecte de amanejare; 

 Principalele probleme legate de trotuarul și aleile din proximitate sunt (peste 50% dintre 

respondenți au ales varianta în mare sau foarte mare măsură): zăpada necurățată iarna, 

bălțile care se formează când plouă, lipsa umbrei, lipsa rampelor care să accesibilizeze 

trotuarul, lipsa băncilor și a locurilor de așteptare, curățenia, mașinile parcate pe trotuar, 

inaccesibilitatea bordurilor la trecerile pentru pietoni, calitatea bordurilor și a asfaltului; 

 42% dintre respondenți consideră că gardurile care împrejmuiesc spațiile verzi din zonă nu ar 

trebui să existe; 

 Elementele decorative din zonă nu sunt apreciate de respondenți, 93% dintre aceștia 

acordându-le calificativele 1, 2 și 4; 

 Alte probleme semnalate de peste 50% dintre respondenți (care au ales variantele de 

răspuns: nemulțumit sau foarte nemulțumit): poluarea, ocuparea primei benzi, aglomerația și 

calitatea asfaltului.  
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3.4.2. MACHETA 

Contribuții: Macheta zonei a acumulat - Spații Verzi Probleme - 8, Spații Verzi Potențial - 5, Străzi 

Probleme - 4 și Străzi Potențial – 2. 

Detaliu machetă scuar verde str. Icoanei la intersecție cu st. Dogarilor. 

 

Observații: 

 Pe acest amplasament ponderea stegulețelor cu Probleme este aproape dublul celor cu 

Potențial. 

 Principalele nemulțumiri ale locuitorilor ce vizează spațiile publice sînt legate de lipsa 

coșurilor de gunoi, betonarea alveolelor verzi din aliniament și ocuparea trotuarelor cu 

autoturisme parcate.  

 Scuarul verde de la intersecția străzilor Icoanei cu Dogarilor este o sursă importantă de 

nemulțumire, dar este privit și ca un spațiu cu potențial. Amenajat inițial informal de către 

locuitorii din proximitate, aici se adună periodic gunoi, fără ca ADP-ul să contribuie la 

întreținerea sa. Locuitorii au identificat potențialul de transformare al acestui spațiu într-un 

parc, cu mobilier de socializare (bănci), coșuri de gunoi, iluminat public sau chiar dotarea cu 

echipamente specifice unui loc de joacă (leagăne).  
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 În același timp, transformarea pastilei verzi într-un mic scuar poate beneficia și de închiderea 

circulației auto publice de pe laturile N,V (cu excepția riveranilor) ca o referire la intențiile 

inițiale ale locuitorilor din proximitate. În afara scuarului, locuitorii au mai menționat 

necesitatea creșterii numărului coșurilor de gunoi, completarea și extinderea aliniamentului 

verde pe străzile adiacente și introducerea unui sistem de sensuri unice în zonă ce ar permite 

amenajarea de locuri de parcare și lărgirea trotuarelor. 

 Au existat cîteva nemulțumiri ale unor locuitori referitoare la spațiile private din proximitatea 

amplasamentului pe care se depozitează gunoi în exces, acest fapt indicînd o serie de 

dezechilibre la nivel social prezente în zonă. Rezolvarea acestora nu ține doar de 

reamenajarea spațiilor publice din proximitate, ci și de o serie de proiecte și politici publice de 

incluziune a grupurilor aflate într-o situație de precaritate și excluziune. 

 

3.4.3. OBSERVAȚIE 

Metode: mini-interviuri spontane semi-structurate, observație (ne)participativă. 

 

Observații asupra spațiului 

Zona studiată se manifestă printr-o pondere crescută a imobilelor abandonate, utilizate ca 

spații de locuire informală de către persoane în situație de precaritate.  

Casă cu acoperișul ars folosită ca spațiu de locuire informală precară. Persoanele care locuiesc în aceste 
condiții, majoritatea de etnie romă, sunt, în cel mai bun caz, tolerate de către vecini. 
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Aceste imobile se regăsesc în special pe porțiunea străzii Icoanei, de la intersecția cu str. 

Dogarilor, până la intersecția cu str. Vasile Lascăr. Există, de asemenea, mai multe terenuri virane 

proprietate privată și îngrădite, rezultate din demolarea construcțiilor ce se aflau pe acestea. 

Scuarul din intersecția str. Icoanei cu str. Dogarilor reprezintă o amenajare vernaculară, despre care 

locuitorii afirmă că este realizat de ei înșiși, care au săpat mijlocul intersecției, au plantat copacii și 

gardul verde. Un tânăr (M, aprox 25) care afirmă că a plantat copacii din scuar ar fi preferat chiar să 

realizeze o curte cu intrare directă pentru casele învecinate. Scuarul reprezintă un loc de întâlnire, 

de retragere, de odihnă, dar și de dispută. În timpul observației noastre un echipaj de poliție a 

parcat lângă scuar pentru a lua masa de prânz (o localnică (F, 40) afirmă că poliția vine frecvent și 

„pierd vremea” acolo), de asemenea, doi interlocutori (M, 45, respectiv M, 50) își îngrijeau sau 

reparau mașinile lângă scuar. Un locuitor (M, aprox. 55) afirmă că persoanele precare din casele de 

lângă vin și stau cu saltele în scuar, însă el le-a alungat.  

Scuarul amenajat de localnici – interior 
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Scuarul - exterior 

 

Tânărul respondent afirmă că scuarul este îngrijit de către localnici – „o doamnă de 70 de ani 

tunde ea gardul verde” – dar că și-ar dori implicarea ADP în îngrijirea acestuia, lucru care în prezent 

nu se întâmplă.  Ca propuneri de amenajare a spațiului, respondenții afirmă că își doresc băncuțe sau 

chiar un leagăn. Majoritatea respondenților afirmă că își doresc extinderea scuarului cu spațiu 

verde, chiar dacă ar reduce posibilitatea parcării în acel loc. Dorința crescută de spații verzi în zonă 

reiese și din reacția unui respondent (M, aprox 65) la întrebarea despre parcuri: „vorbești de lup”. 

Acesta afirmă că frecventează un spațiu verde amenajat la intersecția str. Vasile Lascăr cu șos. 

Ștefan cel Mare și și-ar dori lărgirea scuarului care este în apropierea casei. Alți locuitori afirmă că 

merg în parc în Parcul Ioanid și în Parcul Circului.  Breteaua ce înconjoară scuarul, asigură însă 

accesul către spațiile mai multor agenți economici din zonă. În imediata vecinătate a scuarului se 

află atât o firmă de expediții, cât și un service de electrică auto, care funcționează de peste 20 de ani 

și care necesită acces auto în curte pentru mai multe vehicule. De asemenea, tot lângă scuar se află 

și spațiul de locuit și de „co-working” al unui grup de tineri. 
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Service-ul auto funcționează în curtea în care locuiește proprietarul electrician 

Mașina service-ului auto la intrarea în curte 
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Interacțiuni și discuții cu locuitorii 

Gunoiul depozitat pe terenurile private abandonate este prima problemă reclamată de 

locuitori și apare recurent în toate discuțiile cu aceștia. Locuitorii afirmă că din cauza gunoiului apar 

șobolani și că sunt „munți de gunoi”, „focare de infecție”. Un locuitor (M, aprox. 55) e de părere că 

proprietarii de imobile abandonate ar trebui amendați și/sau expropriați.  

Despre persoanele precare ce locuiesc în imobilele abandonate locuitorii afirmă că ar 

consuma și trafica droguri. Situația apare recurent în discuții și pare să fie cunoscută de toți locuitorii 

zonei, care se arată consternați de inacțiunea poliției. Un locuitor revoltat ce părea de etnie romă (M, 

aprox 35-40) afirmă că „mor copiii acolo”. 

Un alt locuitor rom (M, aprox 35-40), care trăiește în zonă de 20 de ani, a luat însă apărarea 

celor care locuiesc informal, arătând că el nu consideră gunoiul o problemă. Afirmă că problema lor 

reală este lipsa locurilor de muncă și a banilor, refuzând, astfel, să discute despre probleme legate 

de spațiul public, pe care le consideră nesemnificative.  

 

Spațiu de locuire informală și deșeuri abandonate 

 

Respondenții din clasa de mijloc au însă mai multe aprecieri de ordin estetic asupra zonei. 

Aceștia vorbesc în special de faptul că zona prezintă „identitate” (F, 40), apreciază arhitectura 

frumoasă și atmosfera zonei, pe care o găsesc ca fiind foarte liniștită, la care ar contribui însă și 
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condiția socială a locuitorilor – „oameni cu carte” (M, aprox 55). Locuitorii din clasa de mijloc arată că 

le place să se plimbe pe străduțe, să își bea cafeaua, zona preferată pentru flaneurism fiind în 

special cea a str. Dogarilor și Domnița Ruxandra – pentru că au case frumoase, lumea e liniștită, 

atmosfera e frumoasă, și-a păstrat identitatea. Spre deosebire de această zonă, zona str. Icoanei de 

la intersecția cu str. Dogarilor la intersecția cu str. Vasile Lascăr este evitată de acești locuitori. Se 

arată de asemenea deranjați estetic de incoerența fațadelor atât din punct de vedere al culorii, cât și 

al regimurilor diferite de înălțime. O locuitoare arată că s-a opus construiri unui bloc, inclusiv în 

Consiliul General, în calitate de consilier, iar un parlamentar se arată și el deranjat de apariția unui 

bloc despre care consideră că ar fi primit autorizația „pe nașpa”. Consiliera arată și faptul că a 

încercat să se opună și demolării construcției de colț de pe str. Icoanei colț cu str. Dogarilor.  

Relația locuitorilor clasei de mijloc cu cei precari, majoritar romi, este una care merge 

de la acceptare, printr-o formă de (auto)exotizare, până la rasism.  

Respondentul parlamentar (M, prox 45) arată că la atmosfera de diversitate, pe care o 

apreciază, a zonei contribuie inclusiv petrecerile pe stradă ale etnicilor romi, care îi plac pentru că 

„așa suntem, balcanici”. Folosirea pluralului de către respondent denotă o formă de incluziune, pe 

care acesta chiar afirmă că o dorește în relația cu locuitorii precari romi. Arată că nu își dorește 

evacuarea acestora, întrucât acest lucru doar ar muta problema în altă parte. Este de părere că este 

nevoie de mediatori comunitari și de politici care să faciliteze incluziunea acestor persoane. Afirmă că 

îi acceptă și că îi place când respectă limitele pe care le trasează: „pe lângă casă și în casă nu poți 

să faci deranj”. De asemenea, proprietarul service-ului auto afirmă că i-a primit pe locuitorii precari și 

în curte și nu îl deranjează. 

Pe de altă parte, rasismul latent transpare dintr-o discuție cu un locuitor (M, aprox 55) care 

afirmă că își dorește exproprierea imobilelor abandonate pentru a fi date la tineri fără locuințe, fără a 

include însă în această categorie și pe actualii ocupanți, întrucât „nu au acte”. Afirmă de asemenea, 

că își dorește să vină investitori să construiască un bloc pentru a scăpa „de hărmălaie”. 

Majoritatea respondenților arată că nu se simt în nesiguranță în preajma locuitorilor care 

ocupă informal imobilele abandonate.  

Cu toate acestea, locuitorii clasei de mijloc așteaptă gentrificarea zonei, care va forța și 

îndepărtarea persoanelor precare, fie în mod direct prin demolarea și construcția de blocuri, fie prin 

creșterea costului de trai. Un grup de inițiativă civică, ce este în curs de coagulare în zonă, afirmă prin 

două dintre reprezentantele sale (ambele F, 40) că este necesară apariția unor magazine cu produse, 

premium, scumpe, întrucât „suntem în mijlocul Bucureștiului”. Consideră că locuitorii mai puțin înstăriți 

nu vor fi îndepărtați întrucât vor exista și alternative ieftine precum Mega Image. Își doresc implicare 

locuitorilor precari în proiecte comunitare, pentru a le „deschide orizontul cultural”. Subliniază în mod 

repetat că ajutarea acestora trebuie să presupună un schimb, nefiind de acord cu formele de 

asistență socială. Afirmă că afacerile cu produse scumpe trebuie să susțină comunitatea, însă și cei 

care primesc trebuie să facă ceva pentru ele, nefiind de acord cu băncile de alimente. 

În zonă se remarcă o convivialitate creată pe criterii de vecinătate și clasă socială. 

Proprietarul service-ului auto are un gard făcut în comun cu vecinul și prevăzut cu poartă, arătând că 
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se îngrijește de curtea acestuia când e plecat și poate lua fructe de la acesta. De asemenea, un 

locuitor precar căra butoaie cu apă pe care le umple din curtea locuitorului rom care s-a arătat 

empatic față de acștia. 

 

Notă asupra caracteristicilor zonei, dincolo de starea spațiilor publice 

- zona este împărțită între categorii sociale aflate la poluri opuse – upper-middle class și cei în 

situație de precaritate maximă, ale căror interese apar a fi divergente, nu însă ireconciliabile, 

axate în principal pe problema depozitări deșeurilor.  

- nevoile și aspirațiile celor două categorii de locuitori diferă: pentru cei din clasa de mijloc ele 

sunt de ordin estetic, identitar, atmosferă, stare de bine, în timp ce locuitorii precari afirmă 

nevoi acute de locuire și muncă.  

- convivialitatea din zonă se realizează în principal pe criterii de clasă socială, segregarea 

dintre cele două categorii fiind pronunțată în ciuda apropierii fizice a spațiilor de locuire.  

- deși majoritatea locuitorilor își doresc extinderea scuarului și transformarea lui într-un parc, 

acesta reprezintă și în prezent atât un spațiu de întrunire cât și spațiu disputat, tocmai din 

cauza segregării sociale.  

- degregarea socială este reafirmată și întărită prin rasismul latent ce reiese la nivelul 

discursului unor locuitori. 
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4. Concluzii și observații generale pentru zonele studiate: 

 

 Incoerența și inconsistența spațiilor verzi și în special a gardurilor vii este privită ca o 

problemă-cheie. 

 Privatizarea spațiului public prin amplasarea de garduri metalice înalte și 

restricționarea accesului este asociată ideii de siguranță. Nesiguranța este resimțită ca 

avînd atît cauze sociale cît și materiale – dificultatea observării de către vecini a 

spațiului public. 

 Grădinile de proximitate sînt privite ca o resursă importantă, pentru care este necesară 

o clarificare a întreținerii lor, locuitorii reclamînd nevoia unei co-gestiuni între 

asociațiile de locatari și administrație. 

 Delimitarea incoerentă a spațiilor de parcare pune o presiune mare pe trotuare. 

 Adolescenții sunt considerați inamicul numărul 1 în aproape toate spațiile cercetate 

dar aproape toți interlocutorii recunosc că nu există infrastructură de petrecere a 

timpului liber dedicată acestora sau care să li se adreseze și lor. 

 Persoanele însoțite de câini de companie au probleme în a identifica spații de 

interacțiune și atunci încearcă să le folosească pe cele devenite reziduale sau parcurile 

mici, nefrecventate pentru că sunt apropriate de grupuri de adolescenți (un fel de 

întâlnire simbolică a perifericilor).  

 Locuitorii apreciază majoritatea spațiilor de socializare nou-create fără prea multe 

amendamente ceea ce poate fi privit ca o problemă (pasivitatea) dar poate fi privită și 

ca un avantaj prin prisma cecului în alb potențial pentru schimbare.  

 Locuitorii nu vor neapărat ca primăria să fie singura care se ocupe exclusiv de 

proximitățile spațiale, ci să facă asta în consultare cu locuitorii sa asigurându-le 

mijloace minime de gestionare a acestora – sugestia ar fi chiar de cooptare a acestora 

la activitățile de producere / instalare a noilor echipamente, elemente de mobilier 

urban.  

 Spațiul public este disputat și între locuitorii clasei de mijloc și cei în situație de 

precaritate și excluziune socială. Neadresarea problemelor acestora determină 

segregarea lor și încercarea de a fi îndepărtați din spațiul public. La incluziunea 

persoanelor precare pot contribui proiecte care să îi implice în comunitate și care să îi 

ajute material, dar care trebuie să aibă în vedere și problema rasismului latent al unei 

părți a populației majoritare. 

 

 

 


