
 

 

 

Raport al workshopului comunitar “Şcoala în cartier”, eveniment in cadrul Anualei de 

Arhitectura Bucuresti 2015-“Construim comunitatea!”, Muzeul Municipiului Bucureşti, 

vineri, 8 mai 2015 

 

 

 

În urmă întâlnirii de vineri de la Muzeul Municipiului Bucureşti, avem următoarele concluzii: 

 

1. Plantarea se va realiza miercuri, începând cu orele 8.00. Dacă vremea nu o permite, 

acţiunea se va desfăşura joi, începând cu orele 8.00.  

2. Locul de întâlnire este Biserica « Sfântul Elefterie Vechi ». 

3. Copiii vor fi îmbrăcaţi adecvat, cu haine de lucru şi protecţie împotriva soarelui. Vor purta 

veste reflectorizante, aflate în dotarea clasei. Aceeaşi sugestie o adresam tuturor celor care 

doresc să contribuie la plantare. 

4. Acţiunea va fi supervizată de arhitecţii îndrumători ai clasei şi învăţătoare, împreuna cu 

specialişti, părinţi şi vecini, ca să asigurăm bună desfăşurare a procesului. Copiii nu vor 

părăsi perimetrul gardului existent, se va planta din interiorul curţii bisericii. Se va respecta 

întocmai ghidajul peisagistului, precum si perioada de udare de dupa eveniment de 3-4 

saptamani. Se vor desemna persoanele responsabile cu udarea gardului viu miercuri. 

5. Victor Bulf şi Alexander Popovici, elevii clasei a IV-a E, au consemnat vineri necesarul de 

unelte pentru plantare. Iată lista stabilită: 20 lopeţi, 5 găleţi, 1 furtun de 30 mL, 1 ghem 

sfoară, 2-3 rulete, 2 ţăruşi de lemn, materialul viu(plantele vor fi aduse înainte de data şi 

ora începerii plantării). 

6. La această acţiune, se va planta jumătate din suprafaţa totală a gardului, adică 45 mL, 

poziţionaţi în partea estica a planului de situaţie. Copiii se vor concentra pe porţiunea 

dinspre şcoală a gardului. 

 

 

Le mulţumim tuturor celor care au completat chestionare, am descoperit idei şi sugestii 

interesante, pe care le vom înainta Asociaţiei Incotroceni pentru viitoarele sale demersuri. 

Le mulţumim părinţilor şi bunicilor pentru sprijin şi răbdare şi îi aşteptăm la plantare! 

 

Vă aşteptăm miercuri să activăm cartierul!  

 

 

Text anunt “Scoala in cartier”, miercuri, orele 8.00: 

 

Dragi vecini şi părinţi ai cartierului Cotroceni, 

 

Vă aşteptăm miercuri, începând cu orele 8.00, la Biserica Sfântul Elefterie Vechi să plantăm 

inelul de verdeaţă care mărginea biserica!  

Avem nevoie de ajutorul vostru la săpat, udat şi supravegheat! 

Vă aşteptam să activăm cartierul şi să ne cunoaştem! 

 

Copiii cls. a IV-a E, Şcoala Gimnazială 150 “Sfântul Elefterie” 

 

 

 


