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Anuala de Arhitectură Bucuresti 2015 

 

Raport proiect:  InCotroceni – Oameni, Idei, Povesti 

 

 

In cadrul proiectului ne-am  propus ca obiectiv principal activarea comunitatii din Cotroceni 

printr-un eveniment public, reunind diverse activitati sustinute prin implicarea voluntara a 

membrilor comunitatii. Evenimentul a avut loc sambata 4 iulie, reunind aprox. 350 de 

participanti si a constituit o premisa pentru initiative ulterioare, bazata pe feedback-ul si 

opinia participantilor.   

Obiectivele pe care ni le-am propus prin organizarea acestui eveniment si pe care le-am realizat 

in aceasta prima etapa sunt:   

 Consolidarea comunitatii din cartierul Cotroceni  

 

1. Pe parcursul intregii zile ne-am bucurat de prezenta locuitorilor din Cotroceni, care au 

apreciat aceasta initiativa si au fost deschisi catre actiuni comune, discutii despre probleme 

cartierului si solutii comune. In prima parte a zilei atelierele pentru copii au fost principala 

atractie, unde 20 de tineri participanti au experimentat alaturi de coordonatori tehnici de 

pictura si tehnici creative de  realizare ornamente cu elemente naturale. Participantii la 

eveniment  s-a bucurat de expozitie de fotografie care a reunit  imagini colectate chiar de la 

membrii comunitatii din Cotroceni, ilustrand atat aspecte trecute dar si actuale ale vietii 

comunitatii. Sesiunea de yoga si atelierul motivational au reunit participanti pasionati de 

sport, constituind totodata un schimb interactiv de experiente personale si motivationale.    

Concertul de jazz si bossa nova si seara de film documentar sustinuta prin parteneriat cu 

Docuart (www.docuart.ro )au marcat seara evenimentului si s-au bucurat de o audienta 

numeroasa in cadrul terasei in aer liber de la Ota.  

 

Proiectul a reunit  pe parcursul unei singure zile activitati multiple coordonate de membri voluntari ai 

comunitatii din Cotroceni si care se adreseaza diverselor grupe de varsta, dupa cum urmeaza: 

1. Expozitie foto ( Old & new) prin colectarea de fotografii de la comunitatea din Cotroceni 

printr-un apel pe pagina de Facebook, in vederea replicarii si expunerii pe o perioada de 30 zile 

(buget+voluntar amenajare)  

2. Open doors: vizitarea unei casei care integreaza elemente specifice arhitecturii din Cotroceni; 

3. Ateliere creative pentru copii (pictura/decoratiuni din materiale naturale etc.) Copii vor putea 

experimenta diverse activitati in cadrul atelierelor oferite;  

4. Ora de yoga/pilates (voluntar); 

5. Cufarul cu opinii: chestionar pe baza caruia sa cunoastem problemele cu care se confrunta 

comunitatea  (voluntar); 

6. Concert pian in aer liber  (mai multe sesiuni pe parcursul zilei, voluntar) ; 

7. Proiectie film, avand ca tema viata in comunitate in diferite regiuni/tari   (voluntar & 

parteneriat).  

 

 Cunoasterea dificultatilor cu care se confrunta locuitorii Cotroceniului, in cadrul 

actiunii Cufarul cu opinii: 

Prin intermediul unui chestionar conceput anterior evenimentului, s-au colectat opinii 

legate de dificultatile cu care se confrunta comunitatea, sugestii si opinii pentru viitoare 

actiuni si date personale.  

 

 

 

 

http://www.docuart.ro/
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Rezultatele chestionarului sunt descrise detaliat  in anexa nr.1, concluziile fiind:  

 

 

 82% dintre participanti sunt multumiti  de cartierul in care locuiesc, dar 62% sunt 

nemultumiti de activitatea primariei de sector  

 Plimbarile in cartier, parcul din cartier si socializarea sunt principalele modalitati de 

petrecere a timpului liber, activitati precum cele mentionate mai jos, sunt de interes 

pentru comunitate:   

o Organizarea unor expozitiii care sa documenteze istoria cartierului (71%) 

o Organizarea unei piese de teatru in aer liber (69%) 

o Organizarea  unui concert (65%) 

o Organizarea unui targ de vechituri (65%) 

o Organizarea unor expozitii de fotografie (57%) 

 

 Principale probleme mentionate de comnitate vizeaza   

o Lipsa containerelor pentru reciclat (51%) 

o Traficul si problema cu viteza masinilor in zona rezidentiala (33%)  

o Starea deplorabila a parcurilor 31%  

o Probleme cu canalizarea (27%) 

 80% dintre respondenti sunt interesati de activitati de voluntariat  

 

 Implicarea activa a cetatenilor 

 

Activitatile din cadrul evenimentului, inclusiv organizarea au fost realizate prin implicarea 

voluntara a membrilor comunitatii.  

 

In cadrul evenimentului a fost discutata si situatia lucrarilor curente initiate de ENEL, privind 

modernizarea retelei de curent electric pe str. Joseph Lister spre Str. Romniceanu / proiect 

pilot . Firmele de executie au doar proiecte de instalatii si nu tin cont de arhitectura caselor 

sau a gardurilor din Cotroceni. Cartierul nostru este in Zona protejata 45, iar regulamentul 

prevede la art. IV. alin. c) ca “se interzice amplasarea firidelor de bransament pentru 

electricitate, telecomunicatii si gaze pe fatadele principale ale cladirilor”.  

Situatia a fost semnalata intr-o sesizare oficiala transmisa si catre ENEL, urmand ca 

specialistii tehnici sa se consulte la fata locului cu echipa de arhitecti si ingineri – membrii ai 

comunitatii Cotroceni, in vederea gasirii unei solutii.  

In cadrul evenimentul petitia prin care solicitam consultarea comunitatii a fost semnata 

de aproximativ 160 de locuitori.  

Rezultatul actiunii :  

In urma discuţiilor cu echipa tehnica de la Enel, s-au agreat următoarele: 

1. contoarele electrice inteligente NU vor fi montate spre stradă, pe exteriorul gardurilor, sau pe 

fațadele caselor, având în vedere prevederile Regulamentului zonei protejate 45. 

2. contoarele electrice inteligente vor fi montate DOAR în interiorul curților, în spaţiile existente, 

special amenajate (de tip firidă) sau în orice alt spaţiu agreat cu proprietarul clădirii, în aşa fel 

încât contoarele să NU fie vizibile din stradă 

3. lucrările de montaj vor trebui să fie supravegheate de fiecare proprietar în parte. 
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Foto: intalnire la sediul Enel ca urmare a petitiei echipei Incotroceni 

 

Raspunsul oficial si semnat de catre reprezentantii Enel este atasat ca anexa la acest 

raport. 

 

 Promovare  

Proiectul s-a bucurat de o promovare constanta atat inainte cat si dupa eveniment prin 

articole in presa si postari pe Facebook; De asemenea, filmul evenimentului a fost 

promovat la deschiderea festivalului de film Shorts up – Marele Picnic 2015, organizat la 

Gradina Botanica, 24-25 iulie.   
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Rezultate chestionar - Anexa nr. 1  

Satisfactie cartier  

 

  Q1   

Nemultumit 8% 

Neutru 10% 

Multumit 82% 

 

Satisfactie primarie  

Q2   

Nemultumit 65% 

Neutru 20% 

Multumit 18% 

 

Cum va petreceti timpul liber in cartier? 

Q3 % 

Ma plimb prin cartier 84% 

Merg in parc 57% 

Ma intalnesc/Stau de vorba cu vecinii /prietenii 43% 

Gradinaresc 33% 

Merg la evenimente care se organizeaza in cartier 29% 

Practic diverse sporturi 25% 
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Nu prea imi petrec timpul liber in cartier 6% 

 

Timp liber 

Q4 % 

Organizarea de evenimente in spatiul public 69% 

Amenajarea unor spatii de pentru odihna si relaxare cu  mobilier urban adecvat(banci, 

mese, etc) 
51% 

Amenajarea spatii sportive/recreativepentru adulti 49% 

Organizarea unor spatii de intalnire si socializare 43% 

Amenajarea unor strazi pietonale 39% 

Amenajarea de spatii de joaca pentru copii 25% 

 

 

 

Evenimente de interes pentru locuitori 

 

  Q5 % 

Organizarea unor expozitiii care sa documenteze istoria cartierului  
71% 

Organizarea unei piese de teatru in aer liber 69% 

Organizarea  unui concert  65% 

Organizarea unui targ de vechituri  65% 

Organizarea unor expozitii de fotografie  57% 

Organizarea de piete ambulante  49% 

Organizarea unor consultari cetatenesti  41% 

Organizarea de evenimente/competitii  sportive  
39% 

Organizarea unor ateliere de lucru pentru copii  25% 

Organizarea unui campionat de table/sah 16% 

Organizarea unui cross  14% 

 

Principalele probleme  

 

  Q6 % 

Lipsa containerelor pentru reciclat  
51% 

Problema cu viteza mare a maşinilor într-o zonă rezidenţială 33% 

Starea deplorabilă a parcurilor 31% 

Probleme cu canalizarea 27% 

Lipsa parcarilor 25% 

Lipsa oportunitatilor de petrecere a timpului liber 24% 

Gunoaiele de pe strada  24% 

Oamenii strazii 22% 

Casele si spatiileabandonate 22% 
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Lipsa pistelor de biciclete  20% 

Lipsa spatiilor verzi 18% 

Cainii  16% 

Modul de functionare a mijloacelor de transport in comun 14% 

Iluminatul public 8% 

Lipsa spatiilor de joaca pentru copii 6% 

Siguranta publica  6% 

 

Satisfactie mijloace transport  

 

  Q7 

 Nemultumit 22% 

Neutru 24% 

Multumit 55% 

 

Q8 Loc public preferat  

Q 9 Avantaje  

Q10 dezavantaje  

Q11 Spatii publice potential 

Q12  

Activitati Voluntariat  
 

  

  DA 80% 

NU 20% 

Timp pentru activitati voluntare  
 

  4ore/luna 51% 

3 ore/saptamana 39% 

8 ore/saptamana 2% 

1-2 zile/saptamana 7% 

Tipuri activitati voluntariat  
 Activitai amenajari exterioare/plantare  10% 

Activitati in situatii climatice deosebite (dezapezire/canicula)  17% 

Lobby / Discutii cu autoritatile  51% 

Organizare evenimente  71% 

Activitati curatenie stradala  29% 

Activitati redactare documente/activitati logistica  54% 
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