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Scopul cercetării 

La invitația Inițiativei La Terenuri - Spațiu Comun în Mănăștur și a Asociației Colectiv A a fost                 
făcută o cercetare sociologică în cartierul Mănăștur, cu focus pe zonele La Terenuri, Pârâul              
Calvaria și Cinema Dacia. 

Scopul cercetării a fost de a afla care sunt nevoile cele mai presante ale locuitorilor               
cartierului și cu ce probleme se confruntă aceștia cel mai adesea. Cartierul Mănăștur este              
unul dintre cele mai mari cartiere în una dintre cele mai vechi zone din orașul Cluj-Napoca,                
care se confruntă cu o densitate ridicată a locuitorilor și cu numeroase alte probleme de               
organizare spațială, utilități publice și spații verzi. Așadar, am considerat oportun să            
cartografiem neajunsurile cartierului așa cum le percep locuitorii acestuia. În plus, s-a dorit             
identificarea importanței pe care locuitorii cartierului o acordă spațiului verde din zona La             
Terenuri și cum cred aceștia că ar putea fi potențat și utilizat cât mai frecvent.  

De asemenea, cercetarea și-a propus să măsoare impactul proiectului comunitar La Terenuri            
- Spațiu comun în Mănăștur în viața cartierului după 6 ani de activare în zonă. Acest proiect                 
a debutat în anul 2013 cu scopul de a propune noi abordări urbane și culturale asupra                
spațiului public. Proiectul și-a propus să implice comunitatea din jurul zonei verzi La Terenuri              
în dezvoltarea unui spațiu public comun care să răspundă nevoilor cartierului și în formarea              
și activarea comunității.  

Un ultim interes a fost acela de a vedea cum se poziționează mănășturenii față de spațiul și                 
utilitățile publice. Densitatea mare a cartierului implică o nevoie sporită de utilități publice,             
astfel s-a vizat identificarea acelora care fie sunt prea puține, fie lipsesc cu desăvârșire. 

 Metodologie 

În perioada 4-12 mai 2018 un număr de 23 de studenți la Facultatea de Sociologie și                
Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai au aplicat chestionare locuitorilor cartierului         
Mănăștur cu vârsta peste 15 ani. Chestionarul a inclus câteva categorii de întrebări, în total               
fiind peste 60 de întrebări. Ne-am propus să adunăm atât date exacte și măsurabile cu               
privire la modurile de utilizare sau la nivelul de satisfacție și apreciere în raport cu unele                
aspecte ale vieții în zonă, cât și mai multe răspunsuri deschise, unde respondenții au avut               
ocazia să vină cu propriile idei, doleanțe și păreri. S-a preferat aplicarea chestionarelor față              
în față deoarece permit o mai bună înțelegere a răspunsurilor, în special datorită faptului că               
în chestionar au fost introduse și întrebări deschise. În total au fost realizate și analizate               
aproximativ 1100 chestionare. Chestionarul a fost, de asemenea, distribuit și în mediul            



online, însă peste 90% dintre răspunsuri au fost obținute în urma aplicării față în față a                
chestionarelor. 

Punctele de interes pentru aplicarea chestionarelor au fost zona verde La Terenuri, pârâul             
Calvaria și Cinema Dacia cu străzile aferente (Fig. 1 - Str. Parâng, Str. Huedinului, Str.               
Mehedinți, Aleea Tazlău, Aleea Retezat, Str. Bucegi, Zona magazinului Big). Alegerea           
acestor puncte de focus a avut ca motivație potențialul acestora de dezvoltare comunitară și              
de răspuns la unele dintre nevoile cele mai presante ale cartierului.  

 
Figura 1 Harta zonei în care a avut loc cercetarea 

S-a urmărit relevanța reprezentativității răspunsurilor colectate în cartier și zona din           
proximitatea La Terenuri, astfel chestionarele au fost aplicate unei plaje variate de vârste,             
gen, locația în spațiu, așa cum reiese din tabele de mai jos.  

 



Tabel 1 

Gen 
 

F 650 

M 465 
 

Tabel 2 

Categorii vârstă 
 

15-25 347 

25-35 215 

35-45 192 

45-55 105 

55-65 112 

< 65 143 
 

Tabel 3 

Statut ocupațțional 
 

Altele 23 

Angajat/ă la firmă mare 132 

Angajat la firma mica/mijlocie 172 

Bugetar/ă 98 

Casnic/ă 42 

Licean/ă 80 

Muncă pe cont propriu 74 

Pensionar/ă 221 

Șomer/ă 23 

Student/ă 208 
 

Tabel 4 

Timp locuit în Mănășștur 
 

până la un an 111 

1-2 ani 123 

3-5 ani 143 

6-25 ani 342 

26-50 ani 351 

peste 50 47 
  
Tabel 5 

Nivel studii 
 

Facultate 418 

Liceu 424 

Școală 
profesională 153 

Generală 120 
 

Chestionarul a fost împărțit în patru direcții mari care să ajute scopurilor cercetării. Prima              
parte a vizat relația oamenilor cu cartierul în general, cu spațiul verde din jurul blocului,               
coeziunea locuitorilor, cum se raportează aceștia la traficul din zonă. Cea de-a doua parte              
s-a concentrat pe zona verde La Terenuri și importanța acestei zone în imaginarul colectiv. A               
fost măsurată frecventarea zonei de către cei care locuiesc în cartier și principalele motive              
pentru care oamenii aleg să își petreacă timpul acolo. Următoarea direcție a vizat inițiativa              
La Terenuri - Spațiu Comun în Mănăștur și măsura în care au fost atinse obiectivele pe care                 
această inițiativă și le-a propus din momentul în care a fost demarată. Ultima parte a               



chestionarului a fost dezvoltată în jurul conceptului de spațiu public și a utilităților publice              
existente în cartier. Spațiul public este o noțiune foarte des vehiculată însă opiniile cu privire               
la ce anume înseamnă sunt destul de variate. Este necesar să aflăm cum văd mănășturenii               
spațiul public pentru că acesta este un indicator foarte bun a nevoilor lor și a modalităților în                 
care se pot rezolva aceste nevoi în modul cel mai optim.  

În ciuda faptului că chestionarul a fost stufos și aplicarea acestuia a durat în jur de 15                 
minute, mănășturenii au fost foarte interesați de subiectele abordate și și-au luat din timp              
pentru a răspunde, înțelegând importanta răspunsurilor pe care le dau și din nevoia ca vocea               
lor să fie auzită. 

Analiza datelor culese în urma aplicării chestionarului a fost atât o analiză statistică a datelor               
cantitative (frecvență)  cât și o analiză de conținut a datelor calitative (întrebări deschise). 

Zona La Terenuri - scurt istoric 

Zona verde numită La Terenuri în mod familiar de către locuitorii din zonă are o istorie                
complexă, care a văzut o transformare radicală din zonă rurală cu grădini și terenuri agricole               
în zonă urbană. Consecințele acestei transformări brutale se resimt și astăzi, așa cum             
sesizează și Silviu Medeșan, unui dintre fondatorii inițiativei în cartea „Cartier. Intervenții            
periferice”, astfel proprietatea asupra zonei este în continuare incertă, și continuă să aibă loc              
procese de retrocedare a terenurilor.  

Această incertitudine asupra proprietății zonei a avut ca și consecință directă neglijarea            
gestionării spațiului verde din partea administrației publice precum și apariția unor grădini            
improvizate îngrijite mai ales de cei care dețin garaje în apropiere.  

Utilizatorii cei mai frecvenți al acestui spațiu sunt grupul celor care au animale de companie,               
copiii care se joacă în zonă, grupul celor care îl folosesc pentru relaxare și aer curat,                
sportivii. Lipsa coeziunii comunitare, a unei identități clare a spațiului și a unei asumări de               
gestionare a acestuia duce și la unele conflicte între utilizatori.  

 

Relațția cu cartierul Mănășștur 

Deoarece implicarea în viața cartierului este un indicator important pentru nivelul de            
coeziune al locuitorilor, spațiul din proximitatea blocurilor de locuit devine interesant pentru            
demersul nostru și ne poate ajuta să înțelegem mai multe despre activitățile întreprinse de              
către mănăștureni. Prin urmare, la întrebarea despre cine anume se ocupă de întreținerea             
spațiului verde din jurul blocurilor din cartier majoritatea respondenților au spus că            
administratorii de scară sau vecinii sunt cei care fac această activitate. Această pondere a              
răspunsurilor ne indică faptul că oamenii consideră administrarea spațiului verde din jurul            
blocului ca fiind mai degrabă o sarcină care îi revine administratorului de bloc care este plătit                
să o facă, astfel că nu există o asumare personală a responsabilității față de acest spațiu                
comun. O altă posibilă explicație este lipsa de timp sau de interes. Doar o mică parte dintre                 
respondenți, și anume sub 15% dețin sau au deținut în trecut o grădină sau un teren în                 



Mănăștur, viața de cartier a acestora fiind mai degrabă concentrată în jurul spațiului din              
proximitatea blocului. 

Respondenții petrec în medie în cartier un număr de 4 ore în timpul săptămânii, dintre care                
48% petrec sub 2 ore, 22% petrec peste 5 ore și 20% între 3 și 5 ore. În mod deloc                    
surprinzător situația se schimbă ușor când vine vorba despre timpul petrecut la sfârșit de              
săptămână. Astfel, respondenții petrec în cartier în medie un număr de 6 ore în weekend,               
dintre care 32% petrec sub 2 ore, 31% peste 6 ore iar 23% între 3 și 5 ore. Așadar cartierul                    
Mănăștur are potențial puternic de a fi mai mult decât un cartier dormitor, care își poate                
atrage locuitorii, mai ales la sfârșit de săptămână, prin activarea anumitor zone/spații            
comune, obiectiv pe care, de altfel, inițiativa La Terenuri - Spațiu Comun în Mănăștur și l-a                
propus. 

Din răspunsurile primite de la cei intervievați în legătură cu principalele activități pe care              
aceștia le fac în timpul petrecut în cartier am putut distinge patru mari categorii, și anume                
cumpărăturile, plimbările, socializarea și activitățile sportive. Activitatea cea mai practicată de           
respondenți este plimbarea, astfel 49% dintre respondenți au spus că se plimbă prin cartier              
(fie în parc, în zona verde, în pădurea de lângă, cu prieteni, vecini sau cu animalele de                 
companie). 29% dintre cei cu care am vorbit au menționat cumpărăturile ca activitate pe              
care o desfășoară în cartier, 12% fac activități sportive (cele mai frecvent menționate au fost               
baschetul și mersul cu bicicleta), iar 10% socializează cu prietenii sau vecinii. Așadar zona              
verde La Terenuri este un punct cheie în viața locuitorilor cartierului pentru că oferă              
posibilitatea de desfășurare a activităților în aer liber, relaxare, practicare de activități            
sportive. 

 

Figura 2 Cele mai frecvente activitățți desfășșurate în cartier  

Cu privire la relațiile cu vecinii, există aproape o egalitate între cei care spun că au relații                 
apropiate cu vecinii lor și cei care le cataloghează ca fiind puțin apropiate, și doar 12% dintre                 
respondenți au declarat că au relații foarte apropiate cu vecinii lor. Putem așadar observa că               



există un anumit nivel de coeziune și de relaționare între locuitorii cartierului, care este              
potențat și ajutat tocmai de spațiile comune și de activitățile desfășurate împreună. 

Prin urmare, se remarcă potențialul zonei de a aduce oamenii împreună și de a crea un spirit                 
de comunitate și coeziune la diferite niveluri de raportare. 

Datorită densității mari a cartierului și a traficului intens am dorit să vedem ce mijloace de                
transport utilizează mănășturenii pentru a se deplasa în oraș. Marea majoritate a            
respondenților (67%) declară că utilizează cel mai frecvent mijloacele de transport în comun             
pentru a se deplasa în oraș, 23% utilizează mașina, iar 9% folosesc bicicleta sau merg pe                
jos, așa cum reiese din figura 3. 

 

Figura 3 Mijloace de transport pentru deplasarea în orașș 

Alegerile mănășturenilor intervievați cu privire la mijloacele cu care se deplasează în oraș ar              
putea fi o consecință directă a nivelului de trafic din cartier. La întrebarea referitoare la cât                

de aglomerat li se pare traficul în       
cartier, marea majoritate a    
respondenților, și anume 62%    
consideră că traficul este    
aglomerat și forte aglomerat, față     
de 6% care spun că este puțin       
aglomerat și deloc aglomerat. O     
poziție intermediară au luat-o    
32% dintre cei cu care am vorbit       
care resimt traficul din Mănăștur     
ca fiind normal și suportabil. 

Figura 4 Traficul în cartier 

De asemenea, respondenții și-au exprimat un dezacord puternic față de faptul că în cartier              
foarte multe mașini parchează pe trotuar sau pe iarbă. Acesta este un indicator foarte              



important al faptului că cartierul respiră foarte greu, este mult prea aglomerat iar mașinile              
acaparează puținele spații încă dedicate strict pietonilor. Alegerea preponderantă a          
deplasării cu mijloace de transport în comun, perceperea traficului din cartier ca fiind             
aglomerat și dezacordul puternic al celor intervievați față de parcatul de iarbă sau pe trotuar               
ne permite să considerăm că în cartier ar trebui îmbunătățite căile de acces înspre stațiile               
pentru mijloacele de transport, încurajând astfel o și mai mare utilizare a acestora pentru a               
ajuta descongestionarea traficului. În plus parking-urile funcționale ar putea fi o soluție care             
ar descuraja parcatul pe spațiul destinat pietonilor sau pe iarba verde.  

 

 
Zona verde La Terenuri - interacțțiune șși realitate  
 
Locuitorii Clujului din proximitatea zonei La Terenuri sunt familiari cu spațiul și destinația pe              
care a primit-o de-a lungul timpului. Putem spune că este un punct de referință pentru               
majoritatea celor care locuiesc în Mănăștur. Cei care locuiesc de mai mult timp au              
experimentat diverse perioade și moduri de a interacționa cu spațiul: de la plajă, picnic și               
diverse sporturi până la plimbat câinii și petrecut timp cu nepoții. Respondenții chestionarului             
ne-au spus că merg sistematic în zona verde La Terenuri pentru diverse activități și scopuri,               
aceștia fiind 70,5% din total.  
 

 
Figura 5 Dacă merg în zonă verde La Terenuri  

De asemenea, după cum reiese din figura 6 mai multă de jumătate dintre locuitori merg La                
Terenuri o dată sau de mai multe ori pe săptămână. Acest lucru ne vorbește despre               
popularitatea spațiului și necesitatea intensă de spații publice pe care o au mănășturenii.   



 
Figura 6 Frecventare zonă  

 
Am încercat să identificăm o serie de activități și motive mai des întâlnite în ceea ce privește                 
interacțiunea cu acest spațiu sau proximitatea lui și am obținut cele mai multe răspunsuri:              
pentru spațiul verde și aerul curat (25,2%), pentru plimbări (21,9%), pentru liniște și relaxare              
(15,2%), pentru practicarea diverselor sporturi - fotbal, baschet, tenis - (11,6%). Alte activități             
menționate de către mai mulți respondenți au mai fost: întâlnirile cu prietenii, alergatul, joacă              
copiilor, picnicurile, plaja sau frecventarea evenimentelor. Această repartizare este foarte          
importantă și interesantă pentru că aduce în prim plan calitățile spațiului și motivele pentru              
care este atât de apreciat - vegetația, accesul liber, posibilitatea de a practica orice fel de                
activitate și în orice formă. Mulți dintre cei care ne-au spus că locuiesc în Mănăștur de mai                 
mult de 10 ani au amintiri foarte vechi și sunt legați emoțional de această zonă, care a                 
devenit între timp reprezentativă pentru orașul Cluj-Napoca în ce privește implicarea           
cetățenilor și valorificarea potențialului spațiului și a intereselor celor care îl folosesc. 

Figura 7 Activitățți practicate în spațțiul La Terenuri 



 
 

Figura 8 Cu cine merg respondențții La Terenuri  
Trebuie remarcat faptul că la întrebarea noastră cu cine petrec timp sau cu cine merg cel                
mai des La Terenuri, 40,3% dintre cei intervievați ne-au spus că merg cu familia, 33,7% cu                
prietenii și 8,5% cu vecinii, lucru care poate însemna că spațiul servește ca loc de întâlnire                
pentru oamenii din zonă și că datorită proximității unui spațiu deschis și accesibil aceștia se               
pot întâlni cu alți oameni. În același timp, nu este neglijabil și faptul că 14,8% dintre                
respondenți au spus că merg singuri La Terenuri, deoarece pădurea și potecile de acolo se               
potrivesc atât pentru plimbări cât și pentru plajă.  
 
Având în vedere datele prezentate mai sus și nenumăratele exemple de interacțiune cu             
spațiul, am considerat important să vedem și modul în care se raportează intervievații la              
această zonă verde și cât de importantă consideră că este aceasta pentru viața cartierului.              
Astfel, dacă 61, 7% ne-au spus că pentru ei personal este foarte importantă, atunci valoarea               
acesteia pentru cartier a fost apreciată și mai înalt - 83,4%. A devenit clar că spațiul verde                 
este pe deplin apreciat de către locuitorii din zonă deoarece aceștia ne-au spus în proporție               
covârșitoare că o consideră importantă sau foarte importantă.  
 
Cu toate acestea, este cunoscută ambiguitatea cu care este tratată zona. În ultimii ani, nu au                
fost întreprinse acțiuni consecvente de igienizare, colectarea gunoiului sau menținerea          
spațiului și a utilajelor sportive existente, cu excepția mobilierului temporar creat de Asociația             
Colectiv A. Oamenii din zonă însă consideră în proporție de 69,8% că zona La Terenuri se                
află în proprietatea primăriei, lipsa de acțiune a acesteia creând confuzie în ce privește              
legitimitatea unor acțiuni sau posibilitatea unor schimbări și dezvoltări pozitive.  



Figura 9 Cum este văzut regimul de proprietate al spațțiului de La Terenuri 
 
 
 
Inițțiativa La Terenuri - Spațțiu Comun în Mănășștur, coordonată de 
Asociațția Colectiv A 
 
Este cunoscut de către o parte a locuitorilor zonei, precum și de către instituțiile primăriei că                
Asociația Colectiv A a lucrat în ultimii 6 ani la articularea unei inițiative cetățenești în zona La                 
Terenuri. Cu toate acestea, la întrebarea noastră despre organizatorii evenimentelor din           
ultima vreme, am primit răspunsuri cât se poate de interesante. Mai bine de o treime dintre                
respondenți consideră că Primăria este organizatorul evenimentelor (galben), pe când restul           
oamenilor se împart în cei care știu despre un ONG/asociație culturală care se ocupă și               
foarte puțini au auzit despre inițiativa cetățenească care este organizată la firul ierbii, în              
cartier. Din aceste răspunsuri reiese că nivelul de comunicare și accesul la informația în ce               
privește resursele administrative și organizaționale nu este atât de facil încât cetățenii să fie              
informați transparent despre ce se petrece în propriul cartier, deși se depun eforturi             
semnificative din partea tuturor actorilor. 



 
Figura 10 Organizatori evenimente La Terenuri  

 
De asemenea, răspunsurile pozitive la întrebarea dacă au auzit de inițiativa cetățenească            
constituie jumătate din total, ceilalți oameni având doar presupuneri sau nefiind siguri despre             
ce este vorba și neștiind să identifice clar un om sau asociație implicată în organizarea și                
administrarea vieții sociale care s-a desfășurat în ultimii ani La Terenuri. Și totuși, de la               
respondenții care erau informați despre activitatea de organizare am obținut un număr            
considerabil de răspunsuri în ce privește domeniul de activitate și efectele vizibile ale muncii              
Asociației Colectiv A prin intermediul Inițiativei La Terenuri - Spațiu comun în Mănăștur. Am              
dorit să aflăm care sunt elementele activităților propuse de Colectiv A prin Inițiativa La              
Terenuri - Spațiu Comun în Mănăștur” care au ieșit în evidență și au creat interes în rândul                 
cetățenilor. Printre asocierile primite se numără: curățarea spațiului, promovarea spațiului La           
Terenuri, ateliere și evenimente sociale sau pur și simplu evenimente de interes larg, fără a               
menționa ceva anume. Mulți au menționat Zilele Mănășturului, consultările cu locuitorii,           
concertele. Prin urmare putem afirma că evenimentele de amploare care au beneficiat și de              
mai multă publicitate sau cele care au lăsat anumite urme fizice - intervenții de mobilier sunt                
mai ușor de identificat și reținut, iar comunicarea locală cu locuitorii ar putea aduce un               
procent mai mare al celor implicați sau cel puțin interesați. 
 
Buletin de Mănășștur 
 
Un proiect început în cadrul Inițiativei La Terenuri - Spațiu comun în Mănăștur este ziarul               
tipărit al cartierului Buletin de Mănăștur. La întrebarea noastră dacă au auzit de ziar, mai               
puțin de jumătate dintre locuitorii din zona La Terenuri ne-au spus că da, în timp ce cei mai                  
mulți nu au auzit. Dintre aceștia doar o parte citesc informațiile ziarului, deși mulți au întrebat                
unde se găsește varianta tipărită.  

 



Da Nu 

422 692 
Tabel 6 Câțți au auzit despre Buletin de Mănășștur 
 
Da Nu 

193 233 
Tabel 7 Câțți dintre cei care au auzit de Buletin de Mănășștur îl citesc 
 

Cu toate acestea, respondenții la chestionarul nostru au considerat că Buletinul de Mănăștur             
este foarte important - 73,6% sau important - 22,9%. O sursă locală de informație este               
extrem de relevantă pentru un cartier de proporția Mănășturului deoarece de multe ori             
preocupările sunt diferite și accentele trebuie puse într-un mod specific. 

 

Figura 11 Importanțța Buletinului de Mănășștur pentru cetățțeni 
 
 
 

Viațța socială a cartierului  
 
La categoria informare și gradul de implicare în viața socială a cartierului Mănăștur și a zonei                
La Terenuri în special am urmărit mai multe dimensiuni, printre care participarea la             
evenimente, nivelul de satisfacție sau accesul la informații despre activitățile organizate în            
cartier. Peste o mie de respondenți au știut să ne numească cel puțin un eveniment care a                 
avut loc în ultima vreme La terenuri. Printre acestea, cel mai des au fost menționate Zilele                
Mănășturului, Ziua Om-Animal, Atelierele pentru copii, Atelierele pentru cetățeni activi,          
precum și Serile de vară Clujene, grădinărit și curățenia. Această dimensiune a familiarizării             
cu oportunitățile sociale și culturale din cartier este importantă. Și totuși, există o mică              
diferență între a fi auzit despre un evenimente și decizia de a merge. Acest fapt este                
confirmat și de răspunsurile primite, conform cărora reiese că aproximativ jumătate din cei             
care au auzit de varietatea de evenimente și ocazii de implicare au și răspuns pozitiv - peste                 
450.  



 
Figura 12 Participare evenimente La Terenuri 

 
În graficul de mai jos se poate vedea proporțional interesul și implicarea în câteva dintre cele                
mai populare activități. În schimb, dintre oamenii care au luat parte vreodată la evenimentele              
organizate în zona La Terenuri, cei mai mulți au spus că le-au plăcut, aceștia numind               
aceleași evenimente care se regăsesc și în grafic: Zilele Mănășturului, Seri de vară clujene,              
Ateliere (pentru copii, pentru cetățeni activi, curățenie, grădinărit, dezbateri și Ziua           
Om-Animal). 
  

 
Figura 13 Participare la activitățți organizate La Terenuri 

Participarea locuitorilor zonei este un „indicator” la care s-a lucrat în ultima vreme La              
Terenuri. Fie că este vorba de procesul de organizare și luarea deciziilor sau curățenia              
spațiului, sau preluarea inițiativei în a organiza ceva de interes pentru un grup specific, am               
dorit să vedem câți dintre respondenți văd dezirabilă implicarea lor proprie și a altor cetățeni               
în cele mai diverse forme. Conform tabelului de mai jos, răspunsurile arată că: 918 ne-au               
spus că ar trebui să existe implicare, iar 201 ne-au spus că nu. Acest ultim număr poate fi                  
explicat prin faptul că pentru unii dintre noi delegarea unor funcții de organizare și guvernare               
este de sens comun. Pentru o parte din cetățeni necesitatea implicării proprii ar însemna              
incapacitatea primăriei. Perspectiva din care am privit noi metodologic implicarea însă a avut             
mai degrabă valențe democratice, de participare comunitară care permite influențarea          
modurilor în care este gestionat spațiu, timpul și viața socială a unui cartier.  
 



Da Nu 

918 201 
Tabelul 8 Necesitatea implicării în gestionarea spațțiului La Terenuri  

 
Prin urmare, la întrebarea dacă respondenții ar dori să se implice personal în gestionarea 
zonei La Terenuri am obținut răspunsuri împărțite: 48,4% - Da și 46,2% - Nu. 

 
Figura 14 Dorințța de implicare în gestionarea spațțiului La Terenuri 

 
Cetățenii care ne-au spus că ar fi interesați să se implice în vreun fel în viața cartierului și a                   
zonei La Terenuri au venit cu mai multe variante și sugestii. Enumerăm câteva dintre              
opțiunile întâlnite cel mai des: curățenie (225), ajutor la organizarea evenimentelor (69),            
amenajarea zonei (26). Aceste cifre deși nu sunt foarte mari pot deveni un precedent pentru               
modul în care locuitorii unui cartier se raportează la spațiul comun și la rolul lor în viața                 
cartierului.  
 
Raportarea la spațțiul public 
 
Întrebați ce înseamnă pentru ei spațiul public respondenții s-au plasat în două plaje mari de               
răspunsuri, și anume spațiu public accesibil pentru toată lumea și și spațiul public ca zonă               
verde. O chestiune foarte importantă care a reieșit din răspunsurile primite este faptul că              
spațiul public este perceput ca fiind un spațiu gestionat de primărie/autoritatea locală înspre             
binele public. Astfel, locuitorii cartierului își asumă prea puțin responsabilitate față de spațiul             
public, așteptarea majorității fiind ca autoritățile să curețe, întrețină și să gestioneze acest             
spațiu: 

„spațiul comun aparține autorității locale, este gestionat și  
întreținut de acesta, unde are acces toată comunitatea” 
 

Respondenții au subliniat de asemena dorința și nevoia ca cetățenii să fie consultați cu              
privire la modalitățile de utilizare a spațiului public, la deciziile luate de către administrațiile              
locale, având în vede că aceștia sunt utilizatorii direcți.  

„cred ca ar fi nevoie de redefinirea conceptului -  
de cele mai multe ori în România spațiul public  
este asumat de cineva, chiar dacă acel cineva  



este statul care decide maniera de a-l "utiliza"  
în folosul/defavoarea cetățenilor, fără consultarea acestora.” 
 

Un alt aspect referitor la deciziile luat la nivel macro cu privire la viața în cartier este cel legat                   
de construirea de noi blocuri. Cartierul Mănăștur suferă de o densitate crescută, trafic             
sufocant și probleme legate de aglomerație, așadar respondenții au răspuns în proporție de             
67% că nu consideră necesară construirea de noi blocuri în zonă.  
 

 
Figura 15 Necesitate construire noi blocuri în cartier 

 
Respondenții au fost rugați să noteze pe o scală de la 1 la 5 care sunt cele mai presante                   
nevoie ale cartierului. Așa cum reiese din figura de mai jos nevoile care au obținut cele mai                 
mari scoruri sunt: trotuare mai libere, parcările auto și traficul mai liber. Făcând referire și la                
informațiile de mai sus referitoare la trafic și parcatul pe iarbă și/sau pe trotuare, putem să                
tragem concluzia că una dintre cele mai mari probleme ale cartierului în ochii respondenților              
este cea legată de traficul mult prea congestionat, la care se adaugă insuficiența locurilor de               
parcare. Un alt punct sensibil menționat de mulți dintre respondenți este nevoia unei cișmele              
de apă în parcul de copii de lângă zona La Terenuri, un parc foarte util în special pentru                  
familiile cu copii din zonă. O parte dintre respondenți ne-au mărturisit că au făcut              
nenumărate sesizări Primăriei cu privire la nevoia urgentă de a avea o sursă de apă în                
parcul de copii, însă acestea au rămas doar cu promisiuni neonorate. 

 
Figura 16 Cele mai presante nevoi ale cartierului 



 
Pentru a măsura gradul de satisfacție și de „fidelitate” a celor cu care am discutat, am dorit                 
să vedem dacă aceștia ar dori să se se mute din cartierul Mănăștur, și motivele pentru care                 
ar alege să locuiască în alte părți ale orașului. Astfel, proporția cea mai mare dintre               
respondenți nu s-au muta din Mănăștur; cei care totuși și-ar dori să se mute, ar face această                 
alegere datorită accesului mai ușor la alte cartiere, a unei existențe mai multor parcuri și               
spații verzi. Dorința celor care locuiesc în cartier de a continua să rămână aici vine din nou                 
să sublinieze existența unei identități a cartierului, a unei coeziuni la nivel comunitar.  
 

 
Figura 17 Motive pentru care respondențții s-ar muta în alt cartier 

 
Unul dintre punctele centrale în jurul căruia s-a desfășurat această cercetare este spațiul             
cultural Cinema Dacia, reabilitat de către primărie în urmă cu doi ani. Cinematograful de               
cartier a fost reabilitat datorită implicării clujenilor în proiectul bugetării participative, din care a                           
reieșit aceasta este o acțiune prioritară a administrației. În ciuda acestui fapt, un procent de 70%                               
dintre respondenți nu au frecventat în ultimii doi ani acest spațiu cultural. Dintre activitățile              
organizate la Cinema Dacia, cele mai populare în rândul respondenților au fost filmele             
(inclusiv cele difuzate în cadrul festivalului TIFF), Muzeul Iluziilor și teatru. Întrebați ce             
evenimente ar dori să se organizeze/ar trebui să se organizeze pentru a încuraja             
frecventarea acestui spațiu, respondenții au spus că își doresc filme (fie mai noi, mai              
comerciale, locale, de actualitate), spectacole (culturale, folk, pentru pensionari), și diferite           
activități pentru copii. Având în vedere că acest tip de evenimente se organizează deja de               
ceva timp în spațiul Cinema Dacia, însă așa cum am văzut frecventarea în rândul locuitorilor               
din cartier este redusă, considerăm că promovarea evenimentelor organizate este deficitară,           
lucru subliniat de altfel și de o parte dintre respondenți așa cum reiese din citatele de mai jos: 
 

„Stau extrem de aproape de cinema, dar ori de câte ori m-am            
gândit să merg, nu am găsit în program niciun film care să mă             
scoată din casă. Mi-ar plăcea extrem de mult, de exemplu, sa vad            
filme românești, pe care nu le găsești niciunde, de unele nici nu ai             
auzit poate” 



„Mi se pare că au o promovare tare slabă pentru un cinema cu un              
potențial măricel.” 
 

Mai mult, respondenții au menționat proasta organizare a spațiului și a evenimentelor            
desfășurate. Din răspunsurile primite reiese că principalele grupuri țintă care ar fi interesate             
în frecventarea acestui spațiu cultural sunt copiii/părinții cu copii, pensionarii, astfel           
considerăm că ar trebui organizate evenimente care să vizeze în special aceste categorii.  
 
Un alt punct de interes al cercetării a fost pârâul Calvaria, zona de tranzit dinspre stația                
Minerva înspre zona La Terenuri, însă cu mare potențial de a deveni nu doar o zonă de                 
trecere ci și o zonă de socializare și de petrecerea a timpului liber. Marea majoritate a                
persoanelor intervievate au spus că au auzit de acest pârâu (72%), însă, așa cum reiese și                
din figura de mai jos, foarte puțini îl chiar tranzitează sau utilizează pentru a își petrece                
timpul liber, deși acesta este unul dintre puținele spații libere, cu iarbă și copaci din zona                
blocurilor. 
 
Cei mai mulți dintre respondenți doar tranzitează zona pârâului Calvaria, în drum spre stația              
de autobuz sau magazine. De asemenea, întrebați care sunt punctele de interes în             
proximitatea râului, oamenii au găsit cu greu niște repere, deoarece într-adevăr nu există             
infrastructură care să invite la loisir în această zonă. Există câteva bănci de șezut              
improvizate de către locuitorii din zonă, fapt care demonstrează necesitatea lor în număr mai              
mare. (Figura 18) 
 

Figura 18 Frecvențță tranzitare/petrecere timp Pârâul Calvaria 
 

”Nu prea există. E podul de tranzit peste pârâu. Apoi e un            
mic parc de copii și o băncuță, pe acolo mai sunt oameni.            
De-a lungul pârâului, mai e o banca mică de lemn lângă un            
copac, unde se mai adună oameni. De asemenea, mai jos          
un pic, între doi copaci, o bară unde s-ar fi bătut covoare în             



trecut. E o zona de tranzit mai degrabă, tocmai pentru că           
nu există infrastructură de ședere” 
 

Se menționează spațiile verzi și „natura” existentă și parcurile pentru copii care sunt             
supra-aglomerate și care sunt amenajate destul de puțin. Destul de multe răspunsuri sunt             
pesimiste în ce privește calitatea spațiului, menționându-se faptul că este gunoi, unele zone             
nu inspiră siguranță sau sunt necunoscute pentru locuitorii din apropiere. Peste jumătate din             
respondenți susțin că traversarea și accesul de pe o parte pe alta a pârâului este complicată,                
acest lucru fiind cauzat de podurile șubrede, greu de accesat, treptele abrupte și lipsa              
infrastructurii pentru cărucioare sau biciclete.  
 
 

 
Figura 19 Accesibilitate pârâul Calvaria 

 
Și în final, am întrebat ce și-ar dori mănășturenii să vadă în zona pârâului în materie de                 
intervenții dacă acesta ar fi pietonalizat (adică redat ca spațiu pietonilor, mașinile parcate             
abuziv acolo fiind mutate în spații mai adecvate). Astfel, următoarele propuneri au obținut o              
susținere considerabilă: bănci de șezut, podeț peste albia pârâului, pistă de alergat și pentru              
bicicliști, mese amenajate pentru șah/dame și spații verzi îngrijite și primitoare, în general.  
 
Concluzii 
 
În urma analizei datelor colectate în cadrul acestei cercetări am reușit să formulăm un portret               
de ansamblu a ceea ce înseamnă interacțiunea mănășturenilor din zona La Terenuri cu             
spațiul public. De asemenea, deoarece ne-am propus să facem o radiografie atât a             
comportamentului locuitorilor în spațiul public, precum și a nivelul lor de familiarizare cu             
evenimentele variate organizare în ultimii șase ani de către Asociația Colectiv A, dar și              
posibilitățile de implicare personală în viața socială și comunitară a zonei lor am obținut o               
cantitate de informație mai mare decât permite acest raport. Prin urmare, în textul de față               



sunt prezentate o bună parte din observațiile și descoperirile cercetării sociologice realizate            
de către noi.  
 
 
Relațția cu cartierul 
 
În ceea ce privește relația celor peste 1100 de intervievați cu cartierul, am identificat              
existența unei coeziuni și a unui interes comun față de spațiul public din apropiere. Acest               
lucru însă poate fi dezvoltat doar creându-se mai multe spații și locuri de interes care să                
invite oamenii la a petrece timp împreună în propriul cartier. O altă dimensiune importantă              
este accesul la diverse spații verzi, cum ar fi malurile pârâului sau nivelul lor de calitate care                 
are de suferit din cauza mașinilor omniprezente parcate acolo și a traficului pietonal             
îngreunat. Foarte mulți dintre respondenții noștri au declarat că circulă cu transportul public și              
că traficul rutier este foarte aglomerat, fapt care ne îndeamnă să credem că merită              
dezvoltate căile de acces pietonale către stațiile de transport public și fluidizarea accesului             
automobilelor personale prin plasarea lor în spații special destinate și nu pe malurile             
pârâului, iarba de lângă Terenuri sau trotuare.  
 
Zona verde La Terenuri 
 
În mod nesurprinzător cele mai frecvent întâlnite asocieri și calități ale spațiului de La              
Terenuri pe care au menționat-o persoanele intervievate este vegetația, iarba, copacii și            
proprietățile unui parc cu acces liber și deschis pentru orice tip de activități. Cei trei sferturi                
de respondenți care ne-au spus că frecventează zona au declarat în mare parte că merg de                
mai multe ori pe săptămână și zilnic pentru o varietate de activități - relaxare, plimbare,               
jocuri, practicarea sporturilor, picnicuri, plajă, alergat și participare la evenimentele          
organizate acolo. De asemenea, trebuie remarcat faptul că la întrebarea noastră cu cine             
petrec timp sau cu cine merg cel mai des La Terenuri, 40,3% ne-au spus că merg cu familia,                  
33,7% cu prietenii și 8,5% cu vecinii, lucru care poate însemna că spațiul servește ca loc de                 
întâlnire pentru oamenii din zonă și că datorită proximității unui spațiu deschis și accesibil              
aceștia se pot întâlni cu alți oameni. 
 
Inițțiativa La Terenuri - Spațțiu Comun pentru Mănășștur, coordonată de Asociațția           
Colectiv A 
 
Activitățile organizate sistematic în zona La Terenuri au început în anul 2013 când Asociația              
Colectiv A a inițiat un proiect de activare comunitară. În ultimii șase ani s-au derulat diverse                
proiecte artistice, sociale, de urbanism și activism cetățenesc. Unul dintre elementele cheie            
ale activității Asociației Colectiv A a fost implicarea locuitorilor din zonă în evenimentele și              
programele realizate. Astfel, începând cu grădinăritul, construirea unei scene, a locurilor de            
șezut, precum și a curățeniei și menținerii activităților din zonă au avut loc concerte, ateliere și                
diverse competiții sportive sau târguri de meșteșugari. De asemenea, implicarea tot mai            
frecventă a cetățenilor din zonă și interesul acestora în procesul de planificare și organizare              
a evenimentelor din spațiul La Terenuri s-a soldat cu formarea Grupului de inițiativă pentru              
Mănăștur.  



Cu toate acestea, mai bine de o treime dintre respondenți consideră că Primăria este              
organizatorul evenimentelor, pe când, alte două treimi se împart în cei care știu despre un               
ONG/asociație culturală (Asociația Colectiv A) care se ocupă și foarte puțini au auzit despre              
inițiativa cetățenească care este organizată la firul ierbii, în cartier. Acest aspect trebuie             
considerat atunci când se vorbește despre asocierile oamenilor cu profilul instituțiilor și a             
organizațiilor implicate în gestionarea și activarea spațiilor din oraș. Pe de altă parte,             
asocierile pe care le-au făcut respondenții cu Asociația Colectiv A sunt: curățarea spațiului,             
promovarea spațiului La Terenuri, ateliere și evenimente sociale sau pur și simplu            
evenimente de interes larg, cum sunt Zilele Mănășturului. 
 
Un proiect susținut de Asociația Colectiv A și care face parte din inițiativă este Buletinul de                
Mănăștur, care deși cunoscut doar de aproximativ jumătate dintre respondenți este           
considerat foarte important - 73,6% sau important - 22,9% pentru viața cartierului.  
 
Evenimentele cel mai des rememorate de către locuitorii din zonă sunt: Zilele Mănășturului,             
Ziua Om-Animal, Atelierele pentru copii, Atelierele pentru cetățeni activi, precum și Serile de             
vară Clujene, Grădinărit și Curățenia. Participarea la aceste evenimente s-a dovedit a fi             
destul de ridicată, iar la întrebarea referitoare la necesitatea implicării cetățenilor în            
gestionarea zonei am primit 918 răspunsuri pozitive și 201 răspunsuri negative sau nesigure.             
Aceste cifre ne vorbesc despre interesul și dorința de a contribui la buna funcționare a               
spațiului și a vieții de cartier. Cu toate acestea, la întrebarea dacă respondenții ar dori să se                 
implice personal în gestionarea zonei La Terenuri am obținut răspunsuri împărțite: 48,4% -             
Da și 46,2% - Nu, mulți considerând că instituțiile statului sunt exclusiv responsabile pentru              
ce se petrece în spațiul public și nu consideră necesară participarea la luarea deciziilor care               
vizează spațiul folosit atât de des de către ei. 
 
Raportarea la spațțiul public 
 
Spațiului public este un concept neînțeles până la capăt în societatea noastră. Acest lucru              
este determinat și de sensibilitatea societății românești cu privire la problemele legate de             
proprietate. Discursul public despre proprietate care s-a articulat în anii de după 1989 este              
pregnant în avantajul și despre intangibilitatea proprietății private. Ca efect advers la această             
stare a lucrurilor vine și separarea indivizilor de spațiile publice, care rămân foarte importante              
pentru o viață socială și comunitară completă, dar sunt scoase din imaginarul comun.             
Importanța lor pentru persoane separate nu există, precum nici un precedent în organizarea             
grupurilor care să revendice spațiile publice sau să se identifice în mod organizat cu spațiile               
dintre blocuri, aleile, trotuarele sau parcurile de cartier. Întrebați ce înseamnă pentru ei             
spațiul public respondenții s-au plasat în două plaje mari de răspunsuri, și anume spațiu              
public accesibil pentru toată lumea și spațiul public ca zonă verde.  
 
Deși nu există o practică vastă și recunoscută în a utiliza spațiile publice, din răspunsurile               
primite reiese că principalele grupuri țintă care ar fi interesate în frecventarea spațiului verde              
La terenuri sunt copiii, părinții cu copii, persoanele pensionate. Astfel, considerăm că ar             
trebui organizate evenimente care să vizeze în special aceste categorii. Ținând cont de             
doleanțele variate ale respondenților, transpare necesitatea unui spațiu flexibil, care ar           
permite utilizarea confortabilă pentru diverse categorii din interese, cu acces liber.           



Importanța spațiului La Terenuri este apreciată foarte înalt de către locuitorii Mănășturului            
intervievați de noi: dacă 61, 7% ne-au spus că pentru ei personal zona este foarte               
importantă, atunci valoarea acesteia pentru cartier a fost apreciată și mai înalt - 83,4%.              
Trebuie considerat aspectul memoriei colective deoarece pentru persoanele care locuiesc          
aici, Terenurile fac parte din modul în care ei interacționează cu spațiul, cu vecinii și cum își                 
petrec timpul cu membrii familiei. 
 
Valoarea spațiului verde La Terenuri în jurul căruia se întâmplă activitățile unei bune părți din               
cartierul Mănăștur este dată de flexibilitatea și deschiderea pe care o are un spațiu definit nu                
de ziduri și indicatori de folosință, ci de propriile necesități ale locuitorilor. Rezultatele acestei              
cercetări vin să confirme necesitatea de spații deschise și cu acces liber în cartier, precum și                
locuri care să încurajeze comunicarea dintre vecini, cum ar fi Cinema Dacia, malurile             
Pârâului Calvaria, foișoarele și băncile pentru șezut.  

Considerăm că în baza răspunsurilor acumulate în cadrul acestei cercetări se pot face unele              
extrapolări la nivel de cartier și oraș atunci când se proiectează spațiile publice verzi,              
pietonale. De asemenea, experiența acumulată de către cetățeni în a-și gestiona spațiul            
public din proximitatea locului de trai și interesul acestora, articulat de-a lungul timpului poate              
fi un exemplu de practică benefică în organizarea de evenimente potrivite intereselor și             
nevoilor anumitor zone fizice și de interes.  
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