
 

 

TEI ÎN ACŢIUNE 
 

RAPORT - ATELIER DE IDEI - 06 IUNIE 2015 
 
 
Proiectul TEI ÎN ACŢIUNE este un format de atelier de idei despre amenajarea unui spaţiu 
public, desfăşurat împreună cu comunitatea locală din cartierul bucureştean Tei, 
reprezentată de membrii ‚Grupului de Iniţiativă Lacul Tei’. 
 
Atelierul de Idei a avut loc în casa de pe strada Aurel Vlaicu nr. 91, în data de 6 iunie 2015. 
 
Obiectivele atelierului au fost: 
 
- să stabilească un contact direct între echipa proiectului ‚Spaţii Urbane în Acţiune’ şi 
‚Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei’ (GICLT). 
- să consulte şi să angreneze GICLT cu privire la amenajarea, într-un proiect viitor, a 
unui spaţiu public de proximitate. 
- să cartografieze nevoile locuitorilor, spaţiile cu potenţial de intervenţie, să 
definească parametrii funcţionali şi să pună bazele spaţiale ale unei viitoare amenajării 
împreună cu beneficiarii direcţi. 
- să angreneze o echipă interdisciplinară într-un proiect ‚pe viu’ de lucru cu 
comunitatea şi spaţiul public. 
 
Activitățile derulate: 
 
A1. Atelierul a debutat cu introducerea proiectului ‚Spaţii Urbane în Acţiune’ şi a 
activităţilor derulate până în acest moment, urmată de prezentarea unor exemple de 
amenajări de spaţii publice, similare ca scară şi amploare cu cele ce se pot realiza în cadrul 
proiectului. Introducerea s-a încheiat cu inventarierea unei serii de locuri posibile de 
intervenţie în cartierul Tei. 
A2. După pauză, a urmat o scurtă dezbatere cu privire la alegerea amplasamentului şi a 
specificului funcţional al amenajării în relaţie cu dorinţele Grupului de Iniţiativă dar şi cu 
nevoile unui spaţiu public.  De aici au rezultat 2 amplasamente în Parcul Circului. 
A3. Împărţiţi în două echipe, participanţii au schiţat scenarii realizabile în contextul 
proiectului ‚Spaţii Urbane în Acţiune’. Scenariile au fost structurate după propunerea de 
amenajare spaţială, tipul de activităţi susţinute de aceasta şi resursele necesare. 
A4. La final, fiecare echipă şi-a prezentat proiectul în faţa participanţilor. Au urmat o 
discuţie despre fiecare soluţie în parte, şi despre paşii următori în transformarea schiţelor 
în propuneri realizabile. 
 
 
 
 



 

 

 
Evaluarea generală a atelierului: 
 
Prezentarea unor exemple similare de structuri sau amenajări de spaţii publice din debutul 
atelierului a reuşit să delimiteze posibilităţile de intervenţie din cadrul proiectului ‚Spaţii 
Urbane în Acţiune’ în aşa fel încât şi membrii Grupului de Iniţiativă să îşi poată formula 
dorinţele şi aşteptările mai precis. Amestecul de specialişti, de membrii mai vechi sau mai 
noi şi de invitaţi a fost echilibrat şi au rezultat două propuneri de amenajare a unor spaţii 
din perimetrul Parcul Circului ce pot răspunde atât nevoilor şi expertizei Grupului de 
Iniţiativă, dar care au potenţial şi de valoare adăugată funcţiunii de parc public deschis 
către comunitate. Procesul de cunoaştere şi colaborare între Grupul de Iniţiativă si echipa 
proiectului, concretizată prin atelierul de consultare şi dezbatere, dar şi prin rezultatul 
acţiunii, constituie o bază validă pentru acţiunile viitoare derulate în cadrul proiectului 
‚Spaţii Urbane în Acţiune’ ce urmăresc amenajarea unui spaţiu public prin participarea 
utilizatorilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEI ÎN ACŢIUNE este coordonat de studioBASAR şi face parte din proiectul SPAŢII 
URBANE ÎN ACŢIUNE coordonat de Asociaţia Komunitas. 
 
Parteneri ai proiectului sunt Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei, CeRe: Centrul de 
Resurse pentru Participare Publică şi Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala 
Bucureşti. 
 
 
Proiectul TEI ÎN ACŢIUNE este finanţat de Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala 

Bucureşti, în cadrul Anualei de Arhitectură 2015 cu tema Construind comunitatea. Pentru 

mai multe detalii accesaţi www.anuala.ro. 

 

Proiectul Spaţii Urbane în Acţiune este finanţat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul 

Fondului ONG în România. 

 
Detalii suplimentare despre proiect: 
www.facebook.com/spatiiurbaneinactiune 
 


