
 

COMUNICAT DE PRESĂ  

Mămici și copii au ieșit în stradă pentru a cere un parc public in Prelungirea Ghencea: ‘’Pe ruina 
serelor, noi vrem parcul tuturor’’ 

 

70 de cetăţeni din sectoarele 5 și 6 ale Capitalei, dar și din Bragadiru, jud. Ilfov, au 
participat sâmbătă, 19 septembrie, în Prelungirea Ghencea, la un mars de protest și o consultare 
publica cerând autorităţilor să amenajeze un parc public pe terenul fostelor Sere Militari. La 
eveniment au fost invitate și autorităţile responsabile de rezolvarea acestei probleme: Agenţia 
Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii, Primăria capitalei și Primăria sectorului 6, instituţii 
publice care, cu o singura excepţie, nu au raspuns invitaţiei cetăţenilor.  

La intalnirea cu cetăţenii au participat consilierul local independent al sectorului 6, Ovidiu 
Orhei, senatorul PSD Gabriel Mutu și Nicusor Dan, președintele Uniunii Salvaţi Bucureștiul.  

Marşul de protest s-a desfăsurat fără incidente pe prima bandă de circulaţie a străzii 
Prelungirea Ghencea pe traseul Serele Militari  (Prel. Ghencea nr. 238, sector 6, Bucuresti) - 
Restaurantul Latin (Prel. Ghencea nr. 59A, Bragadiru, jud. Ilfov). Oameni de toate varstele, inclusiv 
mămici si copii au mărșăluit prin praf si căldură pe o distanţă de 1 kilometru pentru a atrage atenţia 
autorităţilor asupra necesităţii parcului public intr-un cartier nou, sufocat de trafic si de clădiri inalte. 

Oamenii cer ca o parte din terenul fostelor Sere Militari, aflat in proprietatea statului si 
concesionat unei firme private, sa fie transformat in parc public pentru că incasarea de catre stat a 
unei chirii lunare foarte mici nu justifică concesionarea acestui teren si nu serveste interesului 
comunităţii locale.  

Acţiunea a continuat cu consultarea participanţilor pe tema amenajării parcului si cu 
semnarea unei petiţii colective ce va fi trimisă autorităţilor in urmatoarele două săptămani. 
Cetățenii și-au arătat disponibilitatea de a se implica prin voluntariat în amenajarea parcului iar 
copiii au desenat parcul pe care și-l doresc in cartier. 

Acesta a fost cel de-al cincilea protest al locuitorilor din Prelungirea Ghencea dar cu 
siguranţă nu va fi si ultimul. Cetăţenii vor continua sa preseze autorităţile pentru realizarea 
parcului precum si pentru modernizarea infrastructurii stradale prin lărgirea străzii principale la 4 
benzi de circulaţie, cu trotuare pietonale, piste pentru biciclete si pod peste Soseaua de Centură. 

 
Grupul de iniţiativă Prelungirea Ghencea  
Email : initiativa.ghencea@yahoo.com 
FB : https://www.facebook.com/InitiativaDinPrelungireaGhencea 
tel. 0729 25 26 59 / 0737 21 14 23 
 

FOTO CREDITS: Vlad Bâscă, Adriana Dincu 
Filmul evenimentului a fost realizat de Sergiu Nicolae Brega: 
https://www.youtube.com/watch?v=iWsXq1Li_e4&feature=youtu.be  
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ordinului Arhitectilor din Romania prin proiectul 
''Construind comunitatea'' din cadrul Anualei de Arhitectura Bucuresti 2015. 
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