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Asociaţia Komunitas este un laborator 
interdisciplinar socio-antropologic şi 
educaţional,înfiinţat în anul 2006,un 
spaţiu în care se experimentează mult 
şi se pun bazele unor modalităţi noi de 
educaţie non-formală pentru 
tineret,cercetare urbană,dezvoltare 
comunitară şi activare a spaţiilor 
publice. 

CINE SUNTEM? 



CE FACEM? 

• Oferim oportunități de învățare participativă și alternativă 

pentru tineri, prin organizarea de cursuri non-

formale,  prin conceperea și implementarea în școli și 

licee a unor metode inovatoare de educație și prin 

construirea unor contexte adecvate de învățare; 

 

• Dezvoltăm şi implementăm în școli și licee metode 

alternative de educație; 

 

• Activăm spaţiile publice urbane prin diverse intervenții 

urbane sau evenimente socio-culturale gratuite; 

 

• Realizăm studii și cercetări pe tematici urbane; 

investigăm și observăm spațiile urbane; 

  

• Dezbatem, ne informăm, promovăm idei și principii 

sociale în care credem: comunicare interculturală, 

antidiscriminare, promovarea unei atitudini participative 

în rândul tinerilor, promovarea diversității socio-culturale 

ca o resursă majoră în combaterea stereotipurilor 



PROIECTE 

FINANŢATE SPATII URBANE  

IN 

 ACTIUNE 

LABORATORUL 
DE URBANISM 

URBAN 
DREAMSCAPE 



Perioada de derulare: 1 mai 2014 – 30 

octombrie 2015 

Parteneri: Asociația Art We, Asociatia 

tranzit.ro, Directia pentru Sport si Tineret a 

Municipiului Bucuresti  

Colaboratori:  sudioBASAR 

Buget: 84,825 Euro (74 998 Euro finațare 

primită; 4841 Euro contribuție financiară 

proprie; 4841 contribuție în natură)   

Finantator: granturile SEE 2009 – 2014, în 

cadrul Fondului ONG în România 

Website: 

 http://spatii-urbane.ro/ 
  

 

 

 

SPATII 
URBANE  

IN 

 ACTIUNE 

Descriere: 

 

Proiect interdisciplinar, care propune soluții de abordare a 3 cartiere 

din Bucureşti într-o manieră integrată și interdisciplinară, lucrând pe 

mai multe planuri complementare, care vizează următoarele tipuri de 

activități: 

• realizarea unei cercetări urbane socio-antropologice, menite să 

investigheze practicile de utilizare a spațiilor publice în 3 cartiere 

bucureștene (Tei, Tineretului, Timpuri Noi); 

• diseminarea și discutarea publică a rezultatelor cercetării; 

• activități de educație civică și pedagogie urbană pentru 75 copii 

și adolescenți; 

• crearea de oportunități de învățare pentru un număr de 30 de 

studenți 

• activități de animare și activare a spațiilor urbane (prin intervenții 

urbane participative și evenimente comunitare) 

• activități de comunicare și diseminare a metodelor inovatoare pe 

care le utilizăm  în cadrul acestui proiect 

 

http://spatii-urbane.ro/
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Perioada de derulare: 1 februrie 2014 – 

30 iunie 2015 

Parteneri: Colegiul Tehnic de Arhitectură 

”Ion Socolescu” 

Buget: 4200 Euro 

Finantator: programul Tineret in Actiune, 

Acțiunea 1.2 

Website: 

https://www.facebook.com/Labora

torulDeUrbanism 

 

 

LABORATORUL 
DE URBANISM 

Descriere:  

 

Proiect care face parte din programul educational alternativ numit 

”Citim orașul - educație urbană pentru copii și adolescenți”, pe care îl 

derulăm de peste 5 ani. Acest program creat de membrii Asociației 

Komunitas își propune să familiarizeze tinerii cu noțiuni elementare 

de urbanism, arhitectură, antropologie urbană și implicare civică. 

”Laboratorul de urbanism” s-a derulat pe parcursul unui semestru, în 

Colegiul Tehnic de Arhitectură ”Ion Socolescu”, implicând elevi de 

clasa a 10-a în ateliere săptămânale extrașcolare. Pe lângă 

însușirea anumitor cunoștințe de Arhitectura si Urbanism, elevii au 

fost încurajați să gândească creativ și să conceapă amenajarea 

anumitor spații din curtea liceului sau din afara acestuia.  

 

https://www.facebook.com/LaboratorulDeUrbanism
https://www.facebook.com/LaboratorulDeUrbanism




Perioada de derulare: 1 martie 2014 – 30 

iunie 2014 

Parteneri: studioBasar 

Buget: 8493 Euro 

Finantator: programul Tineret in Actiune, 

Acțiunea 1.1 

Website: 

https://www.facebook.com/Urban

DreamScape 
 
 
 

URBAN 
DREAM 
SCAPE 

Descriere: 

 

A fost un schimb de bilateral de tineri, între România și Estonia, 

coordonat de Asociația Komunitas și susținut de grupul 

informal studioBasar. În cadrul proiectului au participat 25 de tineri 

români și estoni, care au beneficiat de ateliere de educație urbană 

non-formale, au descoperit peisajul urban al orașului Bucuresti, au 

interacționat cu comunitatea locală, au construit obiecte de mobilier 

urban sub îndrumarea arhitecților din studioBasar și au organizat  un 

eveniment comunitar. 
 

https://www.facebook.com/UrbanDreamScape
https://www.facebook.com/UrbanDreamScape
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PROIECTE DERULATE IN MOD 

VOLUNTAR: 

 EDU LAB 
ROMANIA 

PLATFORMA 
URBANA 

LABORATORUL 
URBAN 

BUCURESTI 



Website: 

 http://edu-lab-romania.blogspot.ro  
 

FB: 

https://www.facebook.com/edulabrom

ania?ref=hl  
 

 

Descriere: 

 

Edu Lab Romania este un departament Komunitas creat  cu scopul 

de a promova bune practici, idei și inițiative inovatoare din domeniul 

educației din Romania și din lume. De asemenea, Edu Lab Romania 

lansează dezbateri pe teme actuale și specifice sistemului de 

învățământ și de formare, caută și propune soluții de îmbunătățire a 

politicilor și practicilor educaționale din România. 

 

 

EDU LAB 
ROMANIA 
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Descriere: 

 

Platforma Urbană reprezintă o bază de date care încearcă să adune 

laolaltă diverse proiecte legate de urbanism participativ, intervenții 

urbane, pedagogie urbană, artă urbană, dezvoltare urbană integrată, 

studii urbane, activism urban – din România. Urmărim să identificăm 

și să evidențiem diverse inițiative care au ca punct de pornire 

interacțiunea constructivă cu orașul și ca punct comun încercarea de 

a contribui la îmbunătățirea mediului urban. 

  

Prin intermediul Platformei Urbane intenționăm să punem bazele 

unui creuzet de idei, informații și resurse care poate oferi inspirație și 

direcții de acțiune tuturor celor interesați să inițieze proiecte cu 

scopul de a contribui la crearea unor orașe mai bune si mai 

prietenoase. 

 

 Platforma Urbană a demarat in cadrul proiectului de educație urbană 

”Sunt mic, dar ma implic!” iar momentan, munca de documentare și 

de dezvoltare a siteului este voluntară. 

 

Website: http://platforma-urbana.org/ 

  

 

PLATFORMA 
URBANA 
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Website:  

http://laboratorul-urban.blogspot.ro// 

 

FB: https://www.facebook.com/pages/Laboratorul-Urban-

Bucuresti/139462196235118?ref=hl 
 

 

 

 

Descriere: 

 

Laboratorul Urban București reprezintă un spațiu de experiment și 

inovație creat de Asociația Komunitas. Laboratorul Urban activează 

momentan în București și datează din anul 2009. 

 

Misiunea Laboratorului Urban este de a aduce perspective 

alternative asupra orașelor, de a fabrica noi metode de educație 

urbană adresate tinerilor și de a identifica modalități inovative prin 

care să putem contribui la îmbunătățirea spațiilor și a relațiilor sociale 

urbane. 

 În cadrul acestui departament realizăm și grupăm toate proiectele 

noastre care au legătură cu spațiul urban, însă totodată, LUB 

funcționează ca spațiu informativ online, prin intermediul căruia 

promovăm articole, bune practici din domeniul urbanismului 

participativ și educației urbane, laolaltă cu știri legate de deciziile 

autorităților administrative din București sau procese contemporane 

de dezvoltare urbană. 

 

 

LABORATORUL 
URBAN BUCURESTI 
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ACŢIUNI: 
ZIUA 

CARTIERULUI 
TEI 

TINERETULUI 
PAINT PARTY 

ACUMULATORUL 
URBAN MOBIL 

EVENIMENT 
COMUNITAR 
IN PARCUL 

CAROL 

CONFERINTA 
LANSARE 

SPATII URBANE 
IN ACTIUNE 

VIZITA DE 
MONITORIZARE 

EEA Grants 



Ziua Cartierului Tei este un eveniment comunitar gratuit, demarat de Asociaţia Komunitas în anul 

2012, care se desfaşoară anual în Parcul Circului din cartierul Tei. Anul acesta evenimentul a ajuns la 

cea de-a 3-a ediţie, cuprinzând urmatoarele activităţi: audiţii muzicale, activităţi sportive, jocuri, 

ateliere de pictură pentru copii, ateliere de drumming, ateliere de poi, proiecţii de filme în aer liber şi un 

spectacol de foc. Scopul evenimentului a fost să stimuleze interacţiuni sociale pozitive între 

cetăţenii din cartier, să aducă laolaltă diverse categorii de oameni şi să promoveze un anumit 

tip de utilizare a spatţiului public. 

 

Ediţia de anul acesta a avut loc în data de 5 iunie şi a fost posibilă cu ajutorul grantului primit de la 

Fondul ONG în Romania, în cadrul proiectului ”Spaţii Urbane în Acţiune”. Volumul de persoane care a 

luat parte la acest eveniment a fost mult mai mare ca în anii anteriori, ceea ce demonstrează că 

evenimentul ”Ziua Cartierului Tei” creşte de la an la an. Pe parcursul întregii zile, s-a creat un flux de 

aproximativ 700 de oameni, mulţi dintre aceştia fiind copii 

ZIUA 
CARTIERULUI 

TEI 





”Paint Party” a fost un experiment pilot, inspirat dintr-o acţiune similară derulată prima dată în oraşul 

Copenhaga. Evenimentul a fost organizat in premiera pentru oraşul Bucureşti de Asociaţia Komunitas 

şi a fost menit să pună în valoare creativitatea cetăţenilor din cartierul Tineretului printr-un ansamblu 

de picturi urbane. 

 

 Evenimentul  a avut loc in Parcul Tineretului, in data de 5 septembrie, lângă Skate park. Dincolo de 

pictura spectaculoasă de 15 de metri rezultată la sfârşit, evenimentul a reuşit să apropie oamenii, să 

pună pe gânduri într-un mod deloc invaziv şi să construiască într-o după-amiază însorită de duminică 

o insuliţă de voie bună și interacțiuni sociale pozitive. În cifre, petrecerea a însemnat 50l de vopsea, 

100 de pensule, 15 metri de panouri, zeci de melodii mixate, zeci de participanţi care şi-au imortalizat 

în culori viziunea asupra cartierului. Panourile pictate au fost donate școlilor implicate în proiectul 

”Spații Urbane în Acțiune”. 

 

 Evenimentul a fost posibil cu ajutorul grantului primit de la Fondul ONG in Romania, in cadrul 

proiectului ”Spatii Urbane in Actiune”. 

TINERETULUI 
PAINT PARTY 





Acumulatorul Urban Mobil (ACUM) reprezintă o activitate care a avut loc în cadrul proiectului 

interdisciplinar ”Spatii Urbane in Actiune”. Activitatile ACUM au fost coordonate de grupul de 

arhitecți studioBasar, in parteneriat cu Asociatia Komunitas. AcUM a functionat ca un container de 

colectare de informaţii amplasat în diverse spaţii publice din 3 cartiere bucureştene 

(Tei,Tineretului,Timpuri Noi). Si-a propus sa genereze, sa susţina şi sa testeze interacţiunea dintre 

comunitate şi iniţiatorii proiectului. Forma lui este asemenea unui pavilion cu structură mobilă realizată 

în mare parte din lemn şi din elemente reciclabile.  

  

La construcţia acestuia au participat un grup de tineri din cadrul facultăţilor de Arhitectură şi Urbanism 

sub îndrumarea arhitecţilor de la studioBasar. Printre activitățile propuse în cadrul AcUM sau numărat: 

plimbări urbane în cartier împreună cu diverşi specialişti şi localnici; mese rotunde si discuţii între şi cu 

locuitorii; ateliere pentru copii; utilizarea in interactiunea cu cetatenii a unor machete cu zonele vizate, 

realizate din carton si polistiren,cinematograf în aer liber. 

  

ACUMULATORUL 
URBAN MOBIL 

http://www.studiobasar.ro/




Evenimentul a avut loc in data de 3 mai 2014 şi a marcat finalul proiectului ”Urban dream scape” (un 

proiect participativ de intervenții urbane, intercultural (româno-estonian), mai precis un schimb de tineri 

cu durata de o săptămână, care a avut loc la București, sub coordonarea Asociației Komunitas și cu 

finanțare de la programul ”Tineret în Acțiune”.   Propunerile de intervenții urbane în Parcul Carol au fost 

rezultatul unui proces care a cuprins vizite în teren, sesiuni de brainstorming cu cei 25 de tineri implicați 

în proiect și discuții de structurare a ideilor apărute.  

  

Evenimentul a fost plin de viaţă şi culoare, cuprinând ca activităţi testarea mobilierului urban construit de 

participanţii proiectului, amplasarea unor obiecte de mobilier în parc, atelier gratuit de pictură pentru 

copiii din parc; marcarea unei hărți cadastrale; atelier de hărție mentale; atelier de jonglerie; audiții 

muzicale  

  

Detalii si fotografii suplimentare: 

 https://www.facebook.com/UrbanDreamScape?ref=hl 

  

EVENIMENT 
COMUNITAR 
IN PARCUL 

CAROL 
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Evenimentul a avut loc în incinta sediului tranzit.ro, în strada Gazelei nr. 44, in data de 5 iunie 2014. 

Volumul de persoane prezente a fost de aproximativ 100 de oameni. In cadrul acestui eveniment am 

realizat: o prezentare detaliată a proiectului ”Spatii Urbane in Actiune”, care include punerea în context 

a celor 3 cartiere vizate; introducerea partenerilor din proiect; proiectia filmului ”At the ground level of 

the city” (34’, realizat de organizaţia Atelier d’architecture autogérée (aaa), 2005); activitati de 

networking. 

  

A fost un eveniment complex, care si-a propus sa coaguleze o retea de oameni interesati de domeniile 

interdisciplinare ale proiectului.  

  

CONFERINTA 
LANSARE 

SPATII 
URBANE IN 

ACTIUNE 





În data de 3 octombrie 2014, FMO (biroul mecanismului financiar norvegian EEA Norway Grants), cei 

care ne finanteaza proiectul Spaţii urbane în acţiune, au fost în vizită de monitorizare la Asociația 

Komunitas. Micul nostru birou de ONG grassroots, de maxim 20metri pătrați, a reușit să găzduiască 

numărul record de 13 persoane. 

 

EEA and Norway Grants apreciaza proiectul Spaţii urbane în acţiune  derulat de Asociatia Komunitas. 

Planificarea urbana, antropologia urbana, arhitectura și educatia urbana pentru copii și adolescenti se 

reunesc intr-un proiect ce isi propune sa lase urme in comunitatile locale in care se deruleaza: “Our 

activities help create life in public spaces, foster interaction between people, and give 

something back to the local community,” says Miruna Tîrcă, President of the Komunitas 

Association. 

 

Detalii: http://bit.ly/1wcG51F 

  

VIZITA DE 
MONITORIZARE 

EEA Grants 
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PARTICIPĂRI 

INTERNAŢIONALE 

IN LENS – 
SCHIMB DE 
TINERI ÎN 
POLONIA 

TRAINING ÎN 
ITALIA - ATOQ 

(Advanced 
Training on 

Quality in Youth 
Exchanges)

TRAINING ÎN 
LETONA – ”The 
power of non-

formal 
education 



In perioada 6-13 iulie, Asociatia Komunitas a fost partener in schimbul de 

tineri pe tematica fotografiei sociale numit "In Lens" si organizat de Fundatia 

Bratniak, in Polonia, Cracovia.  

 

Din partea Komunitas au participat 6 tineri (Marcu Silviu, Calin Marian, 

Nanu Violeta, Vlad, Duiculescu Beatrice, Amelia Pirvu). Proiectul s-a 

finalizat cu organizarea unei expozitii de fotografie intr-o cafenea din 

Cracovia 

  

  

IN LENS – 
SCHIMB DE 
TINERI ÎN 
POLONIA 



Asociatia Komunitas a participat prin intermediul voluntarei Roxana 

Popescu la trainingul ATOQ (Advanced Training on Quality in Youth 

Exchanges) care a avut loc in Rimini Italia. 

 

ATOQ este construit pe experiențele anterioare ale participanților care sunt 

intercalate cu ateliere de lucru, info-sesiuni, activități pentru a îmbunătăți 

dinamica grupului și se încheie cu o evaluare asupra proiectelor viitoare pe 

care vrem sa le implementem. 

 

Timp de 6 zile, cei 3 traineri ( Elizabeth Kasa , Jo Claeys, Marta Piszczek) 

impreuna cu Agentia Nationala a Italiei au tinut cursuri interactive pentru  

imbunatatirea cunostintelor despre proiectele ”Youth Exchange” , prin 

exemple,metode de invatare si de asemenea prin impartasirea propriilor 

experiente. 

  

  

TRAINING ÎN 
ITALIA - ATOQ 

(Advanced 
Training on 

Quality in Youth 
Exchanges) 



Asociatia Komunitas a participat prin intermediul trainerului Sabina 

Lefter la acest curs de formare pe tema educației non-formale, 

organizat în orașul Sigulda din Letonia de către Agenția Națională de 

Tineret. 

 

 Cursul a durat o săptămână și a constat în sesiuni de studiu și exerciții 

de socio-animație educativă, dezbateri despre tipuri de educație, 

despre urmărirea calității proiectelor de tineret prin construirea unor 

obiective concrete, despre importanța existenței debriefingului în 

activitățile de educație non-formală.  

 

Cursul a fost extrem de util și bine organizat, iar cunoștințele dobândite 

acolo au fost aplicate în munca noastră locală. 

  

  

  

  

TRAINING ÎN 
LETONA – ”The 
power of non-

formal education 



ALTE PARTICIPĂRI

TÂRGUL DE 
INITIATIVE 

CETĂŢENEŞTI 
CAFENEA 

FDSC 

BALKANIC 
FEST 

CULTURĂ 
IN 

EDUCAŢIE 
CONSUMĂ 

SPAŢIU 
PUBLIC! 

ATELIERUL 
STORYTELLING 

ORGANIZAT DE 
CERE 



Pe 22 noiembrie, Asociaţia Komunitas a participat la ”Târgul de inițiative 

cetățenești”, un eveniment organizat de CERE – Centrul de Resurse 

pentru participare publică, în cadrul căruia s-a prezentat proiectul ”Spaţii 

urbane în actiune”. Participanţii şi invitaţii târgului au asistat la un atelier 

de intervenţii pe fotografii urbane, sustinut de membrii asociatiei.  

 

Acest atelier este o unealtă foarte bună în componenţa de educaţie urbană 

din cadrul proiectului amintit mai sus, şi are ca scop să le capteze atenţia 

şi imaginaţia elevilor din gimnaziu,însă,la acest târg a avut succes şi în 

rândul celor mari. 

  

  

  

TÂRGUL DE 
INITIATIVE 

CETĂŢENEŞTI 

CAFENEA 
FDSC 

În data de 19 decembrie, Asociația Komunitas a participat la dezbaterea 

”Contribuția ONGurilor la o Școală mai inclusivă”, organizată de Asociația 

Reper 21 și FDSC în cadrul proiectului PROF 21. La eveniment au 

participat ONG-iști activi în domeniul educațional, dar și cadre didactice, 

consilieri şcolari, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei. 

 

 Din partea Komunitas au participat Sabina Lefter (trainer) și Ana Maria 

Țoni (intern). 
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Asociatia Komunitas a fost prezenta la editia din 2014 a festivalului de 

cultura balcanica ”Balkanic Fest” prin intermediul trainerului Andreea 

Lipan, care a promovat in cadrul festivalului proiectul de educatie urbana 

”Laboratorul de Urbanism” si a organizat o ”vanatoare de comori” pentru 

diversi participanti. 
  

  

  

In perioada noiembrie 2013-martie 2014, Asociatia Komunitas a participat 

la intrunirile organizate de Asociatia MetruCub, grupate sub tema ”Cultura 

in educatie”. Scopul urmarit de aceste intaniri a fost de a sprijini 

colaborarea, de a facilita contactul și schimbul de cunoștinte și experiente 

dintre organizatiile culturale, artiști, practicieni și cercetatori din zona 

educatiei.  
  

  

  

BALKANIC 
FEST 

CULTURĂ 
IN 

EDUCAŢIE 



CONSUMĂ 
SPAŢIU 
PUBLIC! 

In data de 3 aprilie 2014, Asociatia Komunitas a participat in premiera la 

Noaptea Agentiilor, la evenimentul organizat de agentia 

Creionetica la Casa de pe Chei, un hub creativ care gazduieste si noul 

nostru punct de lucru. Tema serii a fost “Arta Consumului”, in cuvintele 

Creionetica, ”o introspectie lejera si creativa despre importanta consumului 

in viata noastra si cat de mult publicitatea ne influenteaza perceptiile 

asupra vietii. In cadrul acestui eveniment Asociatia Komunitas organizat 

discutii libere despre urmatoarele subiecte: starea spatiilor publice 

bucurestene, modalitati de imbunatatire a spatiilor publice, interventii 

urbane organizate de Komunitas de-a lungul timpului, balta Vacaresti si 

problemele sociale aferente.  

ATELIERUL 
STORYTELLING 

ORGANIZAT DE 
CERE 

Ivona Dumitrache, voluntar pentru proiecte de comunicare si PR, a 

reprezentat organizaţia la atelierul de Storztelling organizat de CeRe, în 

parteneriat cu Asociaţia media Decât o Revistă. 

 

Atelierul,coordonat de Lavinia Gliga, şi-a propus să ghideze participanţii 

pentru a crea poveşti autentice şi convingătoare care să inspire oamenii să 

se implice,să  îi pună pe gânduri,să-i determine să iasă dintr+o zonă de 

lectură comodă şi facilă a problemelor comunităţiilor în care trăiesc şi să 

devină ei însişi personaje active şi responsabile ale poveştilor care i-au 

emoţionat. 
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Revista Zeppelin din septembrie 2014 publică 2 proiecte realizate de Asociaţia 

Komunitas şi studioBASAR:   

 

http://e-zeppelin.ro/revista-zeppelin/ 

http://e-zeppelin.ro/editorial-cum-sa-repari-o-comunitate/ 

 

Într-un număr al revistei ARHITEXT (toamna 2014) sunt prezentate şi dezbătute 

diverse proiecte de intervenții în spațiul public, printre care și proiectul ”Spatii 

urbane in actiune”. 

O apariție pe 
ecran 

la DIGI TV, în cadrul emisiunii ”Bonton” – Creativitate pentru comunitate 

http://www.digi24.ro/Emisiuni/Digi24/Bonton/Secvente+emisiune/Creativitate+pent

ru+comunitate  
 

2 apariții în 
presa scrisă 

APARIŢII MEDIA 
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O apariție media despre proiectul ”Spatii urbane in actiune” pe siteul România 

Curată:  

http://romaniacurata.ro/pot-schimba-lumea-niste-bancute-de-lemn-desi-nu-ti-

prea-vine-sa-crezi-totusi-pot-vezi-acum/ 

 

Un articol despre proiectul ”Spații Urbane în Acțiune” în revista Dilema: 

http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/cartierul-ideal 

  

Un articol O aparitie in ziarul Buna dimineata Bucuresti! 

http://www.infobdb.ro/wp/ziardb/Anul_III_Nr_3_17_web.pdf  
  

3 interviuri 
în presa 
online 

 Peste 100 de aparitii si comunicari pe diverse siteuri ale proiectului ”Spatii 

Urbane in Actiune” 

 

http://eeagrants.org/Results/Project-stories/Supporting-more-active-

neighbourhoods-in-Bucharest 

O aparitie in 

presa 

straina 

APARIŢII MEDIA 
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APARITII MEDIA

  
INTERVENȚII URBANE ÎN BUCUREȘTI – SERIAL DE ACȚIUNE 

Despre peripeţiile pe care le poţi întâmpina atunci când încerci să organizezi o 

intervenţie urbană într-un parc bucureştean. 

http://laboratorul-urban.blogspot.ro/2014/06/interventii-urbane-in-bucuresti-serial.html 

  

VISUAL_URBAN_CULTURES_OF_CONTEMPORARY_BUCHAREST.pdf 

O analiză urbană a diverselor registre vizuale în orașul București. Realizat de Miruna 

Tirca, antropolog urban.  

 http://asociatia-

komunitas.ro/images/resurse/VISUAL_URBAN_CULTURES_OF_CONTEMPORARY

_BUCHAREST.pdf 

  

DJ LA ZIUA CARTIERULUI TEI 

Cum este să fii Dj la un eveniment comunitar şi să împaci pe toată lumea 

http://laboratorul-urban.blogspot.ro/2014/07/dj-la-ziua-cartierului-tei.html 
  

Articole scrise 

de membrii și 

colaboratorii 

organizației 
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APARIŢII MEDIA 

STRĂZI. TRAFIC. PIETONI (RO) 

Exemple de bune practici în politica de reducere a traficului 

http://laboratorul-urban.blogspot.ro/2014/03/strazi-trafic-pietoni.html 

  

REALITĂŢI URBANE LA UN PAS DE NOI (RO)  

Articol despre platforma de activism urban "Frontul Comun pentru Dreptul la 

Locuire" 

http://laboratorul-urban.blogspot.ro/2014/04/realitati-urbane-la-un-pas-de-noi.html 

  

CELĂLALT CLUJ (RO) 

Initiative de crearea a unor trasee pietonale si de biciclete, in Cluj 

http://laboratorul-urban.blogspot.ro/2014/06/celalalt-cluj.html 

Scurtă introducere în domeniul educației urbane pentru copii și adolescenți  

Despre metodele și obiectivele programului de educație urbană derulat de 

Komunitas 

http://laboratorul-urban.blogspot.ro/2015/01/importan.html 
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Membri fondatori: Miruna Tîrcă (Președinte / Director de programe / Coordonator 

proiecte), Anca Tîrcă (consultant), Emil Ciobanu 

 

Colaboratori actuali: Silviu Marcu (asistent proiecte), Alex Axinte si Cristi Borcan 

(traineri), Andreea Lipan (trainer), Roxana Maria Popescu (comunicare si PR), Sabina 

Lefter (trainer), Paula Nita (organizator evenimente), Vlad Catuna (sociolog) 

 

Cercetători urbani in cadrul proiectului ”Spatii Urbane in Actiune”: Andrei Alb / Ramona 

Beian / Ionescu Andrada / Andreea Ivascu / Ioana Petrache / Andrei Pop  

 

Voluntari cercetare urbană in cadrul proiectului ”Spatii Urbane in Actiune”: Alexandra 

Ciocanel / Despoiu Ana Maria / Stanciuc Maria / Monica Stefan /Catalina Soloveanu  

 

Voluntari evenimente comunitare in cadrul proiectului ”Spatii Urbane in Actiune”: 

Mariuca Tocae / Oana Necsulescu / Vlad Dudu / Ana Averescu / Maria Szabo /Roxana 

Zanga / Nicusor Ghiorghe / Madalina Dinu / Daniel Bratosin / Andreea Burdujeanu / 

Manuela Matei / Alex Strugariu / Ortaku / Bratinka Ioana / Alexandra Dodot / Pac Pax / 

Andrei Morariu / Marina Ioana / Andrei Lucian / Miruna Ver / Alex Negoita / Vasilescu 

Aurora / Marinescu Ruxandra / Moise Bogdan / Andreea Preser  
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Studenţi şi voluntari care au participat la construirea şi amplasările 

Acumulatorului Urban Mobil: Diana Buţa / Cocai George / Duiculescu Beatrice / 

Andrei Drâmbă / Tudor Elian / Gruian Cosmin / Magda Juravlea / Iacoban Adela / Mihai 

Oana-Luiza / George Marinescu / Maria Daria Oancea / Popescu Viorel Cosmin / 

Postolache Diana Cristina / / Radion Iulia-Elena / Săraru Ioana / Cristi Stoian / Ţoni Ana 

Maria / Tamaş Cristina / Mihai Timcea / Alin Voitescu  

 

 

Voluntari ateliere de educaţie urbană: Ana Maria Burtea, Ana Maria Toni, Melinda 

Iagar,Gabi Matei, Ivona Dumitrache, Iulian Nanu, Ioana Ciobani, Delia Oniga, Oana 

Mihai Luiza , Andrada Bulai, Lavinia Sima, Magda Juravlea, Diana Buta, Alex Popescu, 

Mitincu Cristina, Dublea Adina, Diana Nine, Alexandra Antal, Diana Ghintuiala, Adela 

Iacoban, Mihai Diac, Edit Buhaschi, Andrei Alb, Paula Tripon 

 

Voluntar comunicare şi PR: Ivona Dumitrache  

 

Interni: Ana Maria Toni, Oana Luiza Mihai 



http://asociatia-komunitas.ro/ 


