
R A P O R T  D E  C E R C E T A R E

,

ORGANIZATORI: FINANȚATORI: PARTENERI: NE-AU AJUTAT: PARTENERI MEDIA:



Politicile sportului de masă în perioada interbelică 
1918-1944

1923 1926 1929 1931 1932 1939
Înființarea asociației sportive a Căilor 
Ferate Române, în anul 1923.  

“la 11 iunie 1923, un grup de lucrători, 
maiștri și funcționari de la Atelierele 
Grivița, a hotărât înființarea unei 
grupări sportive, denumite atunci 
Clubul Sportiv CFR și încadrată ulterior 
în AGSC – CFR (Asociația Generală 
Sportivă și Culturală - CFR), care și-a 
început activitatea cu secția de fotbal 
și o secție de lupte. Primul comitet de 
conducere a fost ales în adunarea din 
25 iunie 1923, punând astfel, oficial, în 
stare de funcționare gruparea sportivă 
a feroviarilor bucureșteni. Ca 
președinte a fost ales maistrul Teofil 
Copaci. [...] În următorii ani, au luat 
ființă și alte secții pe ramuri de sport, 
numărul acestora ajungând, în anul 
1934, la 15 (atletism, baschet, volei, 
polo, ciclism, fotbal, scrimă, box, 
natație, tenis, lupte greco-romane, 
șah, camping și turism).” (vezi 
mărturia lui Ioan Grigore Lăzărescu, în 
Traian Moldoveanu, Rugby. Istorie 
românească povestită de un grivițean 
(volumul 1), p. 648).   

Înființarea 
Institutului 
muncitoresc pentru 
sport și educație 
din România 
(IMSER) și, ulterior, 
a numeroase 
echipe de fotbal 
muncitorești 
(Stăruința 
București, Sportul 
Muncitoresc, Unitas 
Chișinău).

Ministerul Muncii a 
amenajat baza 
sportivă de pe 
strada Veseliei, în 
cartierul Ferentari, 
folosită de echipa 
de fotbal a 
ministerului. Baza 
este cunoscută azi 
sub numele 
Electromagnetica. 

Întreprinderea de 
Construcții 
Aeronautice 
românești (ICAR) a 
amenajat o bază 
sportivă aflată la 
intersecția 
bulevardului 
Ghencea cu 
șoseaua 
Antiaeriană. 

Înființarea secției 
de rugby a Căilor 
Ferate, cunoscută 
sub numele de 
Rugby Club Grivița 
Roșie, denumire 
schimbată de-a 
lungul timpului. 
Istoria secției de 
rugby a fost 
legată, începând 
cu anul 1953, de 
baza sportivă 
Cireșarii. 

Inaugurarea 
stadionului Giulești. 
Înființarea echipelor 
de fotbal sau rugby 
nu a însemnat și 
construirea 
simultană a bazelor 
sportive. Până în 
acel moment echipa 
de rugby își juca 
meciurile de acasă 
pe Triunghi, un 
stadion improvizat 
între liniile de cale 
ferată, iar echipa de 
fotbal și-a desfășurat 
jocurile pe un teren 
numit CAB, în zona 
Arcului de Triumf.  

Echipa serviciului tehnic de la Uzina Vulcan - Teren ICAR, 1961 
Din arhiva personală a lui Răzvan Luțac



Ceferiada
1939

Ceferiada reprezenta o întrecere între feroviari pe diverse ramuri de sport.  

Anumite surse indică anul 1932 drept anul în care s-a organizat prima 

Ceferiadă în România, însă evenimentul a avut puțin ecou în presa de 

specialitate. Cea mai importantă ediție fost cea din 1939, desfășurată sub 

patronajul regelui Carol II-lea. Aceasta s-a desfășurat pe noul stadion 

Giulești, inaugurat cu acea ocazie și a dus la răspândirea ideii de sport 

muncitoresc, cel puțin în București. În ciuda succesului sportiv, Ceferiada 

din 1939 a fost marcată de ascensiunea regimului de extremă dreapta al 

lui Carol al II-lea. Ceferiada a început la 10 iunie (moment care coincidea 

aproape perfect cu împlinirea a 9 ani de la venirea pe tron a monarhului), 

trebuia să dureze 3 zile, dar a durat, până la urmă, 2 săptămâni. Poate și 

din acest motiv, nu s-au mai organizat ediții în anii următori. Ceferiadele 

au fost reluate începând cu 1978. 

Timbre emise cu ocazia Ceferiadei din 1939 



Politicile sportului de masă în timpul regimul comunist  
1944 – 1950

1944 1945 1947– 1948 1949
Integrarea sportului de masă în politicile sociale 
ale noului regim comunist. Conform statisticilor 
oficiale, la 23 august 1944 existau în toată țara 
104 arene și terenuri de fotbal, 54 piste de 
atletism, 197 săli de sport și gimnastică și 71 de 
baze de înot. (Nicolae Postolache, Din istoria 
mișcării sportive muncitorești și de mase, 
București: Editura Sport-Turism, 1975)

15 septembrie
S-a înființat Organizația Sportul Popular (OSP), la 
inițiativa Partidului Comunist din România: “care 
să activeze pe baza unui program elaborat de 
conducerea partidului, în vederea mobilizării 
maselor largi populare într-o mișcare sportivă de 
tip nou”. Comuniștii considerau că “eliberat de 
tirania capitalului, sportul avea să devină o cauză 
a întregului popor, un susținător de nădejde al 
luptei clasei muncitoare și a partidului ei” și că 
“transpunerea în viață a lozincii Toate sporturile 
pentru popor! a legat nemijlocit mișcarea sporti- 
vă de procesul revoluționar din România demo- 
cratică, a stabilit definitiv locul și rolul educației 
fizice și sportului printre elementele cu pondere 
crescândă în practica socială și în ridicarea nive- 
lului de trai al oamenilor muncii”. (Postolache, 
Din istoria mișcării sportive muncitorești și de 
mase, 1975)  

Ștefan Voitec, ministrul 
educației declara că 
“Sportul trebuie să 
înceteze să fie un 
privilegiu al unei 
categorii sociale 
restrânse, spre a deveni 
o cale largă ce duce la 
desăvârșirea fizică a 
marilor mase ale 
națiunii”. (Postolache, 
Din istoria mișcării 
sportive muncitorești și 
de mase, 1975)  

OSP a construit, prin 
muncă voluntară, baze 
sportive în București: 
Balta Albă (sectorul II 
Negru), Dudești-Cioplea 
și Șerban-Vodă. 
Stadioanele existente au 
fost folosite de către 
comuniști și pentru 
organizarea de mari 
mitinguri electorale și cu 
scopuri propagandistice.  

Începe amenajarea 
Parcului Copilului, pe 
locul fostei gropi 
Cuțarida, în parcelarea 
ceferistă Steaua. 

Desființarea OSP și înființarea 
Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport (CCFS), care 
avea ca scop “realizarea 
politicii partidului și guvernului 
în domeniul culturii fizice și 
sportului, fixarea cadrului și 
stabilirea normelor și măsurilor 
necesare dezvoltării culturii 
fizice și sportului spre acele 
forme care le asigură o 
activitate continuă, în 
concordanță cu interesele 
Republicii”.  (Postolache, Din 
istoria mișcării sportive 
muncitorești și de mase, 1975)   



Politicile sportului de masă în timpul regimul comunist  
1960 - 1970

1962 1964
„În București există 13 mari 
cluburi sportive, care dispun de 
zeci de baze sportive, 7 mari 
stadioane, 527 asociații 
sportive, organizate în cadrul 
unor întreprinderi și instituții 
economice și culturale, care 
dispun de 131 de terenuri de 
volei, 58 de terenuri de fotbal, 
29 de săli sau arene de popice și 
un mare număr de alte terenuri 
și săli pentru diverse discipline 
sportive”. (Dan Berindei, Ghidul 
Bucureștiului, Editura 
Meridiane, 1962)   

Era publicat ghidul „Amenajarea și întreținerea bazelor 
sportive” (Editura Uniunii de Cultură Fizică și Sport, autori 
J. Făinaru și L. Cotariu). Conform autorilor, lucrarea 
„cuprinde date privind dimensiunile, amplasamentul și 
orientarea bazelor sportive, indicații asupra calității 
elementelor specifice, marcajelor, instalațiilor sportive și 
auxiliare, care toate împreună au menirea să asigure 
amenajarea unor baze sportive corespunzătoare. 
Utilitatea acestor date tehnico-sportive este evidentă atât 
pentru constructori, cât și pentru antrenori, profesori de 
educație-fizică, tehnicieni și chiar sportivi. Cunoașterea 
lor permite amenajarea unor terenuri simple, 
reamenajarea și extinderea unor baze sportive folosind 
resurse locale.”



Amenajarea bazelor sportive în bucurești 
1968
Se adoptă planul de amenajarea a bazelor sportive din 
București, semnat de arhitecta Maria Celac (Institutul 
Proiect București).  

Conform memoriului justificativ al echipei Institutului 
Proiect București, care a elaborat acel document, “în 
îndeplinirea sarcinilor pentru dezvoltarea continuă a 
activității sportive de masă și pentru creșterea 
nivelului performanțelor sportive, asigurarea unor 
condiții materiale corespunzătoare reprezintă un 
obiectiv important. […] Necesitatea studiului propus se 
justifică prin locul pe care educația fizică și sportul îl 
ocupă în societatea modernă. Solicitările la care este 
supus omul în zilele noastre, ritm intens de existență, 
efort intelectual susținut, uzura sistemuluinervos 
impune necesitatea exercițiului fizic ca element de 
compensație.” [...]  

“Ținând seama de situația existentă și de necesitățile 
de perspectivă ale activității sportive de masă, precum 
și dezvoltarea pregătirii de performanță și activității 
competiționale din orașul București, se propune 
studierea distribuției în oraș a bazelor sportive, ținând 
seama de zonificarea de principiu stabilită prin schița 
planului general de sistematizare al orașului București 
în varianta 7B. Se propune studierea posibilităților 
pentru satisfacerea normei de 5 mp/locuitor în baze 
sportive, legate prin sistemul de deservire de zonele 
de locuit și principalele zone industriale, prin studierea 
diferențiată a dotărilor în funcție de gradul de 
complexitate.  

“Raportată la necesarul teoretic admis, suprafața afectată 
culturii fizice și sportului în București se relevă a fi 
insuficientă., considerând populația actuală de 1.389.000 
locuitori.” Baza de calcul pentru aprecierea necesarului: 
“Studiul normelor conținute în literatura de specialitate 
relevă unanimitatea aprecierilor elaborate prin studiile 
urbanistice și practica mondială a zonificării marilor orașe. 
Norma de 5 mp/locuitor se divide în 3.5 mp/locuitor 
pentru amenajările sportive de orice fel, 3.0 mp/locuitor 
pentru ștranduri și baze nautice, 0.5 mp/locuitor pentru 
locuri de joc pentru copii, 0.1 mp/locuitor pentru săli de 
pregătire fizică  – o sală la 2.000 locuitori și o piscină la 
50.000 locuitori.”    

În ceea ce privește mobilarea terenurilor, au fost elaborate 
trei baze sportive-tip, iar consumurile pentru lucrările 
edilitare s-au stabilit pentru categorie în parte. 
“Amplasarea bazelor sportive de sector a urmărit 
deservirea zonelor de locuit, prin situarea în centrul de 
greutate al ansamblurilor de locuințe, folosind terenuri 
improprii pentru construcții, care pot fi integrate în zone 
de odihnă și agrement, sau extinderea unor amenajări 
existente.  



Politicile sportului de masă în timpul regimul comunist 
1970-1980  

1972 1973 1974
Amenajarea bazei 
sportive 
CCCF/Constructor
ul Feroviar.

Finalizarea lucrărilor la 
stadionul CFR din Cluj 
(Lupta CFR, 31 martie).  

Amenajarea bazei 
sportive CFR BTA.

La nivel național, “în sfera 
sindicatelor, se aflau în martie 
1974, peste 2073 asociații 
sportive (dotate cu 
aproximativ 2700 baze 
sportive diferite).



Politicile sportului de masă în regimul comunist  
1950 – 1960 

1952 1953 1956 1957
Este finalizată 
amenajarea Bazei 
Sportive Cireșarii, în 
Parcul Copilului. 

Adoptarea rezoluției 
plenarei lărgite a CC al 
PMR din 19-20 august 1953, 
care stabilea amenajarea în 
centrele muncitorești a 
unor edificii culturale și 
sportive dotate cu 
mijloacele necesare pentru 
educarea culturală și fizică 
a oamenilor muncii. 

Amenajarea unui teren de 
tenis pentru ceferiști, în 
București, pe strada Banat 
de lângă Gara de Nord.   

Adoptarea Hotărârii 
Consiliului de Miniștri 
105/1956 - privind 
proiectarea și construirea 
de terenuri și instalații 
sportive în cadrul 
instituțiilor și 
întreprinderilor. Această 
hotărâre prevedea ca 
“întreprinderile sau 
instituțiile de orice fel cu 
500 – 1000 de angajați să 
aibă un teren de 
volei/baschet, iar cele care 
aveau între 1000 și 5000 de 
angajați trebuiau să aibă un 
teren de volei pentru fiecare 
1000 angajați, un teren de 
tenis pentru fiecare 2000 de 
angajați și un nucleu sportiv 
mic (nu era definit).”  

aprilie-mai
Luna construcțiilor și 
amenajărilor bazelor 
sportive.

Reorganizarea 
Comitetului pentru 
Cultură Fizică și 
Sport în Uniunea de 
Cultură Fizică și 
Sport. “Noua 
organizație 
obștească s-a 
preocupat 
îndeaproape de 
organizarea 
asociațiilor sportive 
pe principiul 
teritorial și al locului 
de producție, ca 
unități de bază în 
dezvoltarea tot mai 
largă a educației 
fizice”. 



Politicile sportului de masă în regimul comunist  Ceferiadele din regimul comunist 
1978 – 1982 

1978 1979 1980 1981
Se reia Ceferiada 
(“competiție de 
veche tradiție în 
mișcarea sportivă 
feroviară”) care 
cuprinde disci-
plinele șah, 
popice, volei și 
atletism. Se 
desfășura sub 
egida Daciadei 
(Timișoara). 
Aceasta este, 
oficial, a doua 
ediție a 
competiției. 

Ediția a III-a (Iași). 
Era organizată de 
către Uniunea 
sindicatelor din 
transporturi și 
telecomunicații și 
Departamentul 
căilor ferate. Au 
participat peste 
350 de sportivi 
care au concurat 
la probe de at-
letism, săritura în 
lungime, greutate, 
popice, șah, tenis 
de masă, volei.   

Ediția a IV-a (Cluj-
Napoca). Ceferiada se 
disputa între 360 de 
sportivi, reprezentând 
cele 8 regionale 
feroviare și avea mai 
multe faze locale și 
județene, până să 
ajungă la etapa 
Ceferiadei naționale.

Ediția a V-a 
(Craiova)

1982
Ediția a VI-a (Galați): 
“o competiție 
sportivă care nu-și 
propune și nu și-a 
propus, de la bun 
început, să înscrie în 
activul ei recorduri 
naționale și cu atât 
mai puțin europene 
sau mondiale, ci doar 
generosul țel de a 
cultiva și dezvolta în 
rândurile tuturor 
feroviarilor dragostea 
pentru sport, pentru 
mișcarea în aer liber, 
nesecată sursă de 
sănătate.” (Lupta 
CFR, 10 septembrie)  



Politicile sportului de masă după 1989 
1990 – 2000 

1990 2000
Asociația sportivă Locomotiva cerea recuperarea 

terenului de tenis de masă din str. Sevastopol, 

luat în mod arbitrar de către fostul Comitet de 

Partid al sectorului 1 (Lupta CFR, 10 ianuarie 

1990).  

“După 23 august, trupele victorioase care 

“eliberaseră” Bucureștiul după mai bine de o 

săptămână de la curățarea lui de trupele 

hitleriste de către armata română și forțele 

patriotice, i-au eliberat și pe cei de la Telefoane 

de acest ștrand. El a devenit loc de divertisment 

pentru ostașii roșii. La plecare acestora, alți 

stăpâni s-au înființat prompt, punând mâna pe 

el: gospodăria de partid, ștrandul telefoniștilor, 

devenind ștrandul CC-lui, cu circuit închis. 

(Lupta CFR, 7 februarie 1990). 

Dispute pentru terenul de pe strada Carpați 

(Victoria CFR): “cu doar câțiva ani în urmă, în 

complexul CFR Grivița, un grup de oameni de 

bine s-au gândit și apoi au și trecut să execute, 

cu forțe proprii, un teren cu de sport în 

apropierea străzii Carpați.” Tinerii și vârstnicii de 

la Depoul de locomotive București Călători, de la 

Revizia de vagoane “Grivița”, după orele lor de 

producție au prestat sute de ore de muncă 

pentru realizarea unui teren de fotbal, precum și 

a altor amenajări destinate petrecerii cu folos a 

timpului liber de către toți cei dornici de mișcare 

și exercițiu fizic. Acum, terenul de sport este 

aprig disputat de către cele două unități vecine, 

ambele din rețeaua feroviară” (Lupta CFR, 22 

aprilie 1990).  

Ediția a VI-a (Galați): “ o competiție sportivă care nu-și propune și nu și-a 

propus, de la bun început, să înscrie în activul ei recorduri naționale și cu 

atât mai puțin europene sau mondiale, ci doar generosul țel de a cultiva și 

dezvolta în rândurile tuturor feroviarilor dragostea pentru sport, pentru 

mișcarea în aer liber, nesecată sursă de sănătate.” (Lupta CFR, 10 

septembrie)  

Adoptarea “Legii sportului” (LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației 

fizice și sportului) care prevedea: 

Art. 28:  (3) Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri 

concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea 

destinației acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului și 

Sportului. 

Art. 33: Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalațiilor destinate practicării 

sportului, aflate în proprietatea societății comerciale sportive pe acțiuni, 

se face în condițiile legii, fără schimbarea destinației sportive. 

Art. 79: 1) Schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive 

aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților 

administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului 

și cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desființate. 

(1^1) Prin excepție de la alin. (1), desființarea unor baze sportive aparținând 

domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ- 

teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiția ca 

autoritățile administrației publice să aprobe în prealabil, în condițiile legii, 

documentațiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiții 

destinate educației fizice și sportului, care vor fi construite pe același 

amplasament. 

Art.80: (1) Baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniul 

statului și în folosința fostului Consiliu Național pentru Educație fizică și 

Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul 

succesorului în drepturi, Ministerul Tineretului și Sportului. 



1983
Ediția a VII-a 
(Constanța). O 
excelentă 
reușită a sportului de 
masă feroviar – 
Ceferiada. “Duminică, 
4 septembrie, s-au 
încheiat întrecerile 
finale ale celei de-a 
VII-a ediții a popularei 
competiții sportive de 
masă feroviare, 
desfășurată sub 
auspiciile Daciadei. 
Bucurându-se de o 
impecabilă organizare, 
unanim recunoscută de 
participanți, din partea 
ceferiștilor constănțeni, 
această ediție a 
Ceferiadei a constituit o 
excelentă reușită sub 
toate planurile”. 

1984
Ediția a IX-a (București): “A 
noua ediție a Ceferiadei și a 
finalei ținută la București a 
constituit un veritabil succes al 
sportului de masă, puternic 
stimulat de marea competiție 
sportivă națională Daciada. Din 
cei peste 30.000 tineri și tinere 
din toate unitățile feroviare, 
regionalele și-au desemnat, în 
cadrul întrecerilor pe asociație, 
pe cei 400 concurenți care să îi 
reprezinte în finală. Putem, de 
asemenea, spune că în afara 
competiției sportive 
propriu-zise, finala a evidențiat 
condițiile deosebit de bune de 
care beneficiază sportivii 
feroviari din întreaga țară, care 
au la dispoziție puternice baze 
sportive pentru desfășurarea 
tuturor disciplinelor” (Lupta 
CFR, 13 septembrie)  

Ediția a 
VIII-a  

1985
Ediția a X-a 
(Cluj-Napoca) 

1986 1987-89
Nu am identificat 
informații legate 
de desfășurarea 
Ceferiadelor în 
acești ani. 

Ceferiadele din regimul comunist 
1983 – 1986 



Politicile sportului de masă în regimul comunist 
1980- 1990

1980 1982 1983 1985
Amenajarea 
bazei 
sportive 
Victoria CFR.

Înființarea IMMR 
“Grivița Roșie”, 
organizație care îți 
propunea să asigure 
o largă participare a 
oamenilor muncii din 
această întreprindere 
a ministerului 
Transporturilor la 
practicarea sportului.

Amenajarea bazei 
sportive ceferiste de 
la Iași: popicărie cu 4 
piste, 2 bazine de 
înot, terenuri de volei, 
baschet, tenis de 
câmp și handbal, o 
pistă de atletism 
(Lupta CFR, 17 
septembrie).     

Amenajarea 
bazei sportive 
de la Complexul 
CFR Dej. (Lupta 
CFR, 19 august) 

Definitivarea 
amenajării bazei 
sportive 
Speranța Triaj.  

“În capitală își desfășoară 
activitatea sportivă 38 de 
cluburi și peste 850 de 
asociații sportive” Cele 
mai importante în sportul 
de masă erau considerate 
Flacăra Roșie, Vulcan, 
Autobuzul, Electronica, 
Gloria, 
Mecanică Fină, Grivița 
Roșie, Laromet, Sirena, 
Electromagnetica, 
Timpuri Noi, Confecția, 
Unirea Tricolor, Spartac, 
Construcții, ICSIM, ITB etc.” 
De asemenea, “numărul 
bazelor sportive omologate 
pentru activitatea 
competițională se ridică la 
330”. (Ghidul Bucureștiului, 
1985).

Amenajarea Parcul 
Feroviarilor din Cluj.   

1986
Amenajarea 
bazei sportive 
ceferiste de la 
Suceava. 



Istorie sportivă și rezultate:  “O zi ca 

oricare alta și totuși, nu. Pe cocheta 

bază sportivă Victoria CFR, zeci de 

tineri așteaptă să participe la un 

interesant campionat de casă la volei, 

tenis de masă, șah, fotbal, popice. 

Arbitrii au pus totul la punct, iar 

antrenorii echipelor, maiștrii și șefii 

brigăzilor de producție și educație 

comunistă își îndeamnă sportivii să 

ocupe un loc de frunte în întreceri. [...] 

Ecaterina Dragomir, după parcurgerea 

câtorva ture de pistă ni se destăinuie: 

avem aici, la Revizia de vagoane, 

condiții minunate de muncă și de 

practicare a sportului.”  (Lupta CFR, 27 

iulie 1984). 

Cu doar câțiva ani în urmă, în 

complexul CFR Grivița, un grup de 

oameni de bine s-au gândit și apoi au și 

trecut să execute, cu forțe proprii, un 

teren cu de sport în apropierea străzii 

Carpați.” Tinerii și vârstnicii de la 

Depoul de locomotive București 

Călători, de la Revizia de vagoane 

“Grivița”, după orele lor de producție au 

prestat sute de ore de muncă pentru 

realizarea unui teren de fotbal, precum 

și a altor amenajări destinate petrecerii 

cu folos a timpului liber de către toți cei 

dornici de mișcare și exercițiu fizic. 

Acum, terenul de sport este aprig 

disputat de către cele două unități 

vecine, ambele din rețeaua feroviară.” 

(Lupta CFR, februarie 1990)  

VICTORIA CFR
Baza Sportivă Victoria CFR 

Adresa: Strada Carpați 35   

Construire și amenajare: 1980   

Constructor: Depoul de locomotive București – 

Călători și Revizia de vagoane Grivița   



VICTORIA CFR
În vecinătatea Pieței Chibrit, pe marginea terenului viran dinspre 

Bulevardul Expoziției, conducătorii reviziei de vagoane de lângă 

Podul Constanța, au amenajat în anii '70 o mică bază sportivă pe 

care a activat echipa de fotbal a muncitorilor. În primii ani de după 

Revoluție baza a fost abandonată, dar în 1997, Dl. Antonescu, 

angajat al CFR-ului, se mută aici primind ca sarcină de serviciu să o 

repună în funcțiune. Erau doar boscheți aici, își amintește el. În 

următorii ani s-a îngrijit de loc, iar Victoria CFR, o nouă echipă a 

activat aici în ligile inferioare ale Bucureștiului. 

Daniel Cercel a jucat fotbal pe Victoria CFR la începutul anilor 2000.  

La Victoria era o bază cochetă, fără dușuri. Era o tribună frumoasă, 

acoperită la jumătate, la un moment dat se mai schimbau sub 

tribuna oficială, pe timp de iarnă, era o cămăruță. Dar nu era 

pentru ambele echipe. Câteodată îi mai lăsam pe adversari să o 

folosească și noi ne schimbam în mașini.

Îmi aduc aminte, când am intrat acolo parcă intrai într-un alt 

univers; stadionul era ascuns. După care l-am văzut mic și urâțel, 

iar ei păreau foarte uniți și foarte agresivi și, într-adevăr, păreau că 

sunt toți de acolo, asta e amintirea mea, ne povestește și Cosmin 

Ion care a jucat fotbal la juniorii Sportului Studențesc pe multe 

dintre fostele terenuri muncitorești ale Bucureștiului. 

Amintirile sale sunt confirmate și de băiatul domnului Antonescu, 

Ionuț, care a copilărit, practic, în incintă. 

Se strângeau oamenii la Victoria la meciuri și îi susțineau foarte 

mult. Și existau orgolii între ei și anumite echipe. Nu mai știu ce 

echipe, dar erau orgolii mari și se mai certau, se luau la bătaie.  

Foștii jucători păstrează însă amintiri frumoase. Daniel Cercel 

povestește câteva dintre ele: 

Cu toate că la un moment dat a ieșit cu scoruri din alea 

astronomice și cu scoruri la fel, cred că a fost una dintre cele mai 

frumoase echipe. Cu toate că toți ne știau că suntem din ăștia. Am 

jucat un meci cu Juventus Colentina, care trăgeau la promovare, 

erau pe primul loc și noi, unde ne schimbam aveam o ciupercuță 

acoperită, o umbreluță cu o masă în jurul ei și ne uitam la un 

moment dat... venise Juventus, noi pe ultimul loc... am fost singura 

echipă care a promovat din onoare fără să avem puncte. Asta se 

întâmpla prin 2002-2004. Cu Juventus noi ne uitam la teren și nu 

știam ce să facem, dacă să băgăm furtunul pe el că plouase afară, 

să dăm teren impracticabil, să jucăm... mai era un sfert de oră 

până să înceapă meciul și cu sfertul academic era juma de oră. Zic: 

hai mă să jucăm. Ne-am organizat, am pus plasele, am tras cu var, 

am intrat în teren și am bătut cu 3-2. I-a luat antrenorul la palme.  

Ionuț Antonescu crede că, în ciuda dimensiunii reduse a terenului și 

a amenajărilor minimale prin comparație cu alte baze sportive, 

Victoria CFR a fost un loc important pentru locuitorii din cartier. 

Partea bună atunci e că dădea șansă copiilor care veneau și se 

antrenau, aveau activitate, se jucau... nu aveau timp să facă tot 

felul de prostii. Venind acolo la teren și văzând fenomenul 

fotbalului, pentru că în 2000 și ceva se juca peste tot, era foarte 

plăcut din punctul ăsta de vedere. Dădea un plus cartierului. Eu 

acolo am copilărit, acolo am crescut, veneam cu toți prietenii și 

jucam de dimineață până seara, băteam mingea pe terenul 

respectiv. Era frumos, veneau vecinii care se strângeau la un fotbal, 

la un pahar de vorbă. Cei de la CFR veneau des acolo și făceau 

diferite întâlniri. Se adunau în parcul din spate și rămâneau acolo 

la un pahar de vorbă.  

În timp, CFR-ul a oprit însă, finanțarea, așa că echipa Victoria CFR a 

fuzionat cu APG (Administrația Parcuri și Grădini), al cărei director a 

avut nebunia să facă o echipă de fotbal pentru angajați. Situația nu 

a fost rea nici sub noua structură, utilajele instituției fiind utile și 

pentru întreținerea unui teren de fotbal. Domnul Antonescu își 

aduce aminte că șefii APG îi trimiteau două cisterne de apă ca să 

ude terenul mai eficient decât o făcea cu furtunul de la conductă 

înainte meciurilor. Trăgeau furtunul ăla mare și băgau 2 

aspersoare. 

Deodată, în ciuda rezultatelor pozitive, APG s-a retras însă de la 

echipă. Terenul a mai fost închiriat de patronii fabricii Spicul Mopan 

care au investit în câteva îmbunătățiri semnificative. Spațiul de joc 

a fost extins, noi vestiare au fost amenajate, iar tribunele au fost 

dotate cu scaune de plastic. În paralel, au permis unei noi echipe 

formată din angajați ai remizei de vagoane să folosească baza 

sportivă pentru meciurile din ligile inferioare. Din păcate, nici Spicul 

nu a jucat mulți ani aici. Baza sportivă a fost abandonată după 2015. 

Locuitorii



Baza Sportivă Cireșarii

Istorie: Baza sportivă a fost amenajată în Parcul Copilului, 

pe fosta groapă Cuțarida, care ținea, inițial de inginerul 

Nicolae Cuțarida. Groapa a fost cedată fraților 

Goldemberg și a funcționat, fără acte legale, până în 1923, 

fiind preluată în 1933 de Uzina Metalurgică Grivița. Uzina 

cere în același an eliberarea unei autorizații de construire 

pentru acest teren în vederea edificării unei parcelări de 

locuințe. Analizând cererea Uzinei, Comisia Planului de 

Sistematizare, la 8 mai 1934, refuza solicitarea, pentru a 

utiliza terenul pentru grădini și parcuri. Discuțiile au durat 

chiar și în anii războiului, fără ca Uzinele Grivița să poată 

construi locuințe. De asemenea, unul dintre motivele 

refuzului era bazat pe articolul 19 din legea pentru 

Organizarea Municipiului București care prevederea ca 

pentru terenurile mai mari de 20.000 mp trebuie lăsat 

liber pentru scopuri publice (școală, biserică, terenuri de 

sport etc.) 15% din suprafața terenului, respectiv 5626 mp. 

Mai mult decât atât, groapa trebuia astupată, pe baza 

unei adrese a primarului, fapt efectuat de către Uzinele 

Comunale București în primăvara anului 1942. În 1947 a 

reînceput amenajarea Parcului, deschis la 1 iunie 1948, de 

noile autorități comuniste:   

“Povestea parcului începe în lunile primăvăratice ale 

anului acesta, la unul din sediile Partidului Muncitoresc 

Român. Era o după-amiază ploioasă și muncitorii 

diferitelor fabrici din împrejurimi se strânseseră la sfat [...] 

Era vorba de crearea unui parc al copiilor, utilat cu toate 

aparatele sportive necesare, unde odraslele muncitorilor 

din cartierului Grivița-Filantropia să găsească, alături de 

CIREȘARII
Amenajare: 1951-1952   

Adresa: Strada Copilului 2   

Constructor: Sfatul Popular și Ministerul Transporturilor   

Dotări: teren competiție rugby, teren antrenament, teren baschet, 

teren volei, teren tenis, teren pentru antrenamente pentru greutate, 

înălțime, o cabană, pistă atletism, pistă GMA, tribune cu scaune.    



leagăne și bănci de 

odihnă, condiții din cele 

mai favorabile pentru 

dezvoltarea și 

desăvârșirea educației lor, 

sub atenta îndrumare a 

instructorilor”. [...]  

Locuitorii cartierului 

Grivița-Filantropia au 

putut vedea cu uimire o 

serie de experți tehnici 

făcând măsurători, luând 

adâncimi și înscriind pe 

hârtii calcule geometrice. 

[...] Gospodarii de prin 

partea locului, când au 

aflat de o astfel de ispravă, 

s-au strâns repede și ei la 

sfat și au luat o hotărâre 

mare. De seară, o 

delegație de-a lor s-a 

prezentat pe teren și a 

CIREȘARII

cerut să vorbească cu responsabilul lucrării. A doua zi, 

echipe voluntare de femei și bărbați s-au prezentat la 

munca de nivelare a terenului”. (Hugo Conu, “Parcul 

Copiilor”, în Realitatea Ilustrată, 15 august 1948).   

În 1951 terenul era în proprietatea Sfatului Popular, dar în 

1952, acesta a trecut la Ministerul Transporturilor cu scopul 

amenajării unei baze sportive pentru a răspunde unei 

hotărâri politice privind dezvoltarea sportului (Hotărârea 

Biroului Politic al CC al PMR, din 26 iunie 1949, cu privire la 

stimularea și dezvoltarea continuă a culturii fizice și 

sportului în RPR). Directorii Atelierelor Grivița Roșie (care 

număra 7000 de salariați) menționau că se găseau “în 

imposibilitatea de a le traduce în fapt din lipsă de baze 

sportive proprii. Pentru aceasta, rugăm Sfatul Popular al 

Orașului București să ni se dea posibilitatea de a deveni 

proprietarii ai terenului ce actualmente se cheamă Parcul 

Copilului, pentru a amenaja un teren de fotbal, pistă de 

atletism GMA, voley, basket, tenis, gimnastică conform 

schiței alăturate, întrucât întrunește toate condițiile 

necesare amenajării bazelor sportive, fiind în imediata 

apropiere a atelierelor și în mijlocul cartierului 

muncitoresc. Acest teren va fi folosit de către colectivul 

sportiv Locomotiva - Grivița Roșie și va fi la dispoziția 

tuturor aspiranților GMA, din Raionul Grivița Roșie”. 

(Atelierele CFR Grivița Roșie, [Adresă în atenția] Sfatului 

Popular al Orașului București, 23 februarie 1952, în Arhivele 

PMB)   

Prin urmare, Sfatul Popular trimitea la Ministerul 

Transporturilor următoare adresă: “Se trece în folosința 

Ministerului Transporturilor - Direcția Generală a CFR, pentru 

Atelierele Grivița Roșie, terenul denumit Parcul Copilului, în 

suprafață de 60.500 mp, ce se identifică în conformitate cu 

planul anexat, ce face parte integrantă din decizie, cu 

obligația de a se respecta, cu ocazia lucrărilor de amenajare 

ce se vor executa, cu următoarele condiții: (1) De a se 

prezenta Sfatului Popular al Capitalei planuri detaliate 

definitive ale construcțiilor și amenajărilor proiectate, cât și 

cel al împrejmuirii terenului; (2) De a se planta cu: arbori și 

flori o suprafață de cca. 35% din terenul menționat la art. 1. (3) 

De a se amenaja cu plantații cele 2 fâșii de teren laterale, în 

fața calcanelor existente și scuarurilor.” (Sfatul Popular al 

Orașului București, “Adresă în atenția Atelierelor CFR Grivița 

Roșie”, 3 martie 1952, în Arhivele PMB)   

Așadar, începând cu 1952, în Parcul Copilului a început să 

funcționeze baza sportivă Cireșarii. Tot de atunci a început 

să fie folosit ca teren de rugby pentru clubul Grivița Roșie, 

mai precis din primăvara anului 1953. Astfel, directivele de 

partid și stat au fost puse în practică de directorii iubitori de 

sport. Este cazul lui Dumitru Miron, directorul Atelierelor 

care, “la solicitarea neobosiților Nicu Ionescu și Gheorghe 

Pârcălăbescu, proaspeți campioni naționali de rugby și, 

împreună cu activiști de partid ai atelierelor, au organizat un 

hei-rup muncitoresc, și, prin munca voluntară a salariaților, 

au împrejmuit terenul destinat, au delimitat terenurile 

pentru fiecare sport în parte și au construit clădirea pentru 

vestiare, existentă și astăzi. Terenul mare, pe care se juca 

alternativ, fotbal și rugby, a fost înconjurat de o pistă de 

atletism cu patru culoare, din economie acoperită cu zgură 

neagră de cărbune, provenită din focarele locomotivelor cu 

abur, de la depoul acestora de lângă atelierele CFR de pe 

Calea Griviței. (Moldoveanu, Rugby. Istorie românească 

povestită de un grivițean, p. 235)   

Conform unor date, a trecut în administrarea Ministerului 

Educației, în anul 1972.   



Istorie sportivă și rezultate: În 1932: “Președintele grupării, 

directorul general Cezar Mereuță, propune comitetului de 

conducere al asociației CFR înființarea unei secții de rugby. [...] 

Constituirea noi secții a fost realizarea inginerului Codreanu. 

Motivația lui Codreanu a fost că, mulți ceferiști, jucători 

valoroși, activau în alte cluburi, iar interesul conducătorilor era 

ca toate echipele CFR să fie formate din oameni legați de căile 

ferate. [...] La 7 mai 1932, adunarea generală a Asociației 

Cultural-Sportivă CFR aprobă ca, pe lângă secția de atletism, să 

ia ființă și o secție de rugby, prima echipă de rugby 

muncitorească din București. Primul antrenament s-a 

desfășurat pe terenul Triunghi (un triunghi format din căile 

ferate care vin de la Gara de Nord și se despart pe direcțiile 

Ploiești și Constanța spre Băneasa, a treia latură constituind-o 

linia pe direcția Băneasa - Ploiești. (Moldoveanu, Rugby. Istorie 

românească povestită de un grivițean, p. 112)   

“Decizia FRR din 25 iulie 1932 poate fi considerată actul de 

naștere a echipei de rugby CFR - Grivița”. (Moldoveanu, Rugby. 

Istorie românească povestită de un grivițean, p.114)   

“În anul 1950, Locomotiva CFR nu avea încă sediul și terenul de 

la Parcul Copilului. Magazia cu echipament era acasă la un 

anume Vasile Gorobăț, poreclit și Magazin, care locuia pe 

strada A de atunci, din cartierul muncitoresc Steaua, casă 

vecină cu Școala Primară nr. 40 de lângă Maternitatea Grivița, 

vizavi de Atelierele Grivița”. (Moldoveanu, Rugby. Istorie 

românească povestită de un grivițean, p. 234)    

“Aproape jumătate din suprafața astupată a gropii Cuțarida, 

care devenise un maidan pe care copiii cartierului jucau fotbal, 

ca și muncitorii de la Fabrica de Cuie Cuțarida din apropiere, a 

fost cedată de primarul Doncea Atelierelor de reparat 

locomotive și vagoane Grivița Roșie, pentru a-și amenaja o 

bază sportivă pentru echipele asociației sale de volei, baschet, 

handbal, fotbal și mai ales pentru echipa de rugby, care 

cucerise al doilea titlu de campioană națională.” (Moldoveanu, 

Rugby. Istorie românească povestită de un grivițean, p. 234)   

Un articol din revista Grivița Roșie, consemnează mărturia lui 

Paul Brăniștaru, unul dintre jucători din anii '40. Acesta spunea 

că “După 23 august 1944, am fost prima echipă sportivă care 

am aderat la mișcarea sindicală. De neuitat a rămas pentru 

spectatori un meci din 1946 înainte de alegeri, când echipa 

noastră, la intrarea pe teren a apărut cu lozinca Votați Soarele 

scrisă din literele ce o compun aflate pe tricourile jucătorilor. 

Nu-i pentru nimeni un secret că aceasta a fost inițiativa lui 

Mihai Z. Niculae.” (Moldoveanu, Rugby. Istorie românească 

povestită de un grivițean, p. 297), consemnată în 1957.    

“În vara anului 1982, R.C. Grivița Roșie își aniversa 50 de ani de 

Rugby club 
Grivița Roșie

existență. Cu acest prilej s-au adunat în Parcul Copilului, 

pentru a marca evenimentul câteva zeci de foști jucători 

și conducători ai echipei, precum și invitații lor de la 

cluburile bucureștene. Impresionant a fost momentul 

când a luat cuvântul inginerul Ioan Grigore Lăzărescu, 

fondatorul echipei CFR în 1932, care a evocat într-o mică 

alocuțiune anii grei de început ai rugby-ului grivițean, 

căruia i-a fost jucător, căpitan de echipă, antrenor și 

președinte.” (Moldoveanu, Rugby. Istorie românească 

povestită de un grivițean p. 647).    



Chivuţele strângeau tinichele și câlți, le adunau grămadă, 

le vindeau. Pe locul lui! Le lua chirie. Ce s-au gândit 

muierile: „Ia să ne ridicăm și câte o magherniță, s-avem 

unde pune capul”. Asta era altă chirie. Azi una, mâine alta, 

s-au întins. Se umpluse rampa de colibe. Să fi dat să fugi! 

Trăiau ca viermii, câte trei la un loc, cu copiii după ele. 

Acolo mâncau, acolo dormeau. Când ploua mai tare, se 

duceau dracului acoperișurile și trențele. Plângeau câte o 

săptămână. (Eugen Barbu – Groapa) 

Amenajarea locului a schimbat puternic aspectul zonei. 

La Cireșarii era totul îngrijit. Nu exista să zici că a crescut 

iarba și nu se tundea. Pomii tunși, tot, tot, tot era în regulă.  

Nae Aleonte a fost administrator al bazei sportive și al 

Parcului de-a lungul anilor '80 și își amintește cum a găsit 

locul. Amenajarea spațiului a adus, practic, sportul în viața 

cartierului, așa cum observă Eugen Pârvulescu, vecin 

născut aici în 1955. 

Când eram la școală am făcut un turneu de fotbal între 

clase, școala mea era lângă Piața Chibrit. S-au organizat 

meciuri. Țin minte că aveam numărul 7, am dat și un gol în 

minutul 3... eram prin clasa a 5-a. Jucam pe terenul de 

rugby din spate, că mai era un teren de antrenament și 

acolo se juca și fotbal. Se juca între clase și între școli din 

când în când.  

Dintre toate echipele găzduite de bazele sportive feroviare, 

Grivița Roșie a fost cea mai de succes în anii comunismului. 

La rugby au câștigat 12 titluri naționale, 7 cupe, dar și o 

Cupă a Campionilor Europeni în 1964. Rezultatele au creat 

o legătură puternică între echipă și cartier. 

În perioada lor bună era tribuna plină și la antrenamente. 

Prin '88-'89. Nu aveai loc la tribuna 2. La meciuri toată 

Grivița venea și tot ce era în uzină venea, își amintește 

Daniel Cercel care a jucat fotbal la mai multe echipe 

feroviare și este pasionat, în general, de sport.  

Dar, probabil, la nivelul cartierului importanța 

semnificativă a amenajărilor de la Cireșarii și Parcul 

Copilului s-a văzut mai ales la nivelul practicării sportului de 

masă și al socializării oamenilor. Ne povestește mai multe 

Eugen Pârvulescu. 

Din punctul ăsta de vedere, 3 generații am prins, de la 

căruț până să joace și o minge. Era foarte plăcut și la 

îndemână. Era destul de curățel și îngrijit. Din punctul meu 

de vedere a fost o binefacere că am avut parcul ăsta la 

îndemână. Ne-am bucurat de el, am făcut sport în el, 

băiatul meu a jucat și baschet când s-a făcut mai mare și 

îi plăcea să joace. S-a îmbinat plăcutul, adică plimbatul, 

cu sportul.  

Oricum, între sportul de masă și cel de performanță nu era 

o graniță foarte puternică. 

Altă dată am făcut grătare cu jucătorii. Chema de la 

restaurant și veneau ăia cu grătare, cu tot, cu carne, cu 

mici. Aveam vecini acolo pe stradă, mai sărăcani așa, 

veneau și se așezau la masă. Copiii de la vecini mai veneau 

și se așezau la masă. Ăia credeau că sunt ai mei. Aveam și 

eu 3... Nu dădea nimeni copilul la o parte de la masă, îi 

dădeai și lui farfuria: mănâncă, mă, și tu. Ziceam că sunt 

copiii mei și dacă mai veneau și prietenii lor... prieteni erau 

pe toată strada, își amintește Nae Aelonte. 

După 1989 situația nu s-a schimbat foarte mult în primii 10 

ani. Alex s-a născut aici și a făcut rugby împreună cu tot 

cartierul de-a lungul anilor '90. 

Mergeam la antrenament, dar mai mult pentru distracție. 

Eram tot ăia care mergeam la fotbal în parc, eram și pe 

stradă la țările... eram mulți. După mine dacă a mai fost o 

generație care să fi fost așa, gașcă, să ai un anturaj, cu 

cine să te distrezi... pe final de anii '90. Eram aceeași peste 

tot, și dacă ne duceam la furat de cireșe și dacă ne 

duceam la antrenament și dacă ne duceam la distracție în 

parc. Absolut eram aceeași, ne știam după cum tropăia 

unul pe stradă. 

Din păcate, treptat, subfinanțarea echipei de rugby a dus la 

retrogradarea sa și la scăderea relevanței sportului în viața 

cartierului. Parcul a fost, la rând lui, părăsit pentru multă 

vreme. Elena Lucaci este coordonatoare a Grupului de 

Inițiativă „Părinți de Cireșari” și își dorește ca Cireșarii să 

revină în viața cartierului. Ea își amintește parcul ultimilor 

ani, abandonat de Ministerul Educației, actualul proprietar: 

Era o paragină, nu aveai ce să faci înăuntru. Erau două 

alei, cu vegetație crescută și bănci care stăteau să se rupă. 

Dar intrai, nu era pază, nu era absolut nimic. Terenurile 

erau încuiate și cam atât. Cred că era terenul de fotbal 

funcțional și mai lăsam copilul să intre acolo. 

Astăzi pe terenul de rugby își desfășoară activitatea în 

continuare clubul de rugby. Terenul de fotbal din parc a fost 

concesionat unei academii private de juniori, iar zona de 

recreere este deschisă parțial, deși terenurile de sport de 

aici nu sunt accesibile publicului. 

Locuitorii



Istoric: Terenul a fost amenajat în anul 1972. Presa relata că 

“în ziua de 5 aprilie, 400 de salariați din centralul Ministerului 

Transporturilor și Telecomunicațiilor au efectuat 800 de ore 

de muncă patriotică la amenajarea unei baza sportive din 

Capitală pe șantierul Străulești, Sectorul 8 (actuala bază 

CCCF/Constructorul Feroviar).” Un reportaj din 1983 povestea 

inițiativa salariaților, astfel: “au amenajat, pe lângă cele trei 

terenuri de tenis cu asfalt, două terenuri de volei cu asfalt, 

unul de handbal, tot cu asfalt, și unul de fotbal, baza sportivă 

mai cuprinde acum trei terenuri de tenis cu zgură, o pistă de 

alergări ce înconjoară terenul de fotbal, două piste de popice 

în sală. Totodată, ei au amenajat în clădirile existente vestiare 

și magazii pentru materiale sportive. Au sporit numărul 

bărcilor pentru plimbările pe lac. Și premieră, la nivelul 

activității de profil din Capitală, au montat și dat în 

exploatare o instalație cu 50 de captatori solari care 

încălzește în fiecare zi 5.000 de litri de apă necesari dușurilor 

instalate pe plaja al cărei nisip este la fel de fin ca și cel de pe 

însoritul litoral al Mării Negre.” (Lupta CFR, iunie 1983)  

Istorie sportivă și rezultate:  

“formația bucureșteană Constructorul Feroviar, din seria a 

II-a a Diviziei B la fotbal, dovedește o comportare constant 

bună. Astfel, după un prețios rezultat de egalitate (0-0), 

înregistrat în debutul returului la Filipeștii de Pădure, a 

urmat meciul cu Lamicom Brăila, în care tinerii constructori 

au reușit să înscrie nu mai puțin de 6 goluri, fără a primi 

vreunul.” (Transporturile Române, 1991)  

“Asociația sportivă Constructorul Feroviar din București 

(președinte - domnul Viorel Tomescu) face cunoscut tuturor 

celor ce-și desfășoară munca în domeniul transporturilor, 

precum și membrilor de familie ai acestora, următoarele: la 

baza sportivă proprie, amenajată în zona Străulești, pe lângă 

competițiile de performanță se organizează și numeroase 

manifestări sportive pentru amatori, respectiv tenis de masă, 

volei, atletism, orientare turistică etc., la care iubitorii de 

mișcare în aer liber sunt invitați să participe de-al lungul 

întregului sezon estival. Ospitalieră, baza sportivă de la 

Străulești îi așteaptă cu porțile larg deschise”. (Transporturile 

Române, 1991)  

“Pentru mare familie a constructorilor de căi ferate, drumuri 

și poduri din întreaga țară, constituie un real motiv de 

bucurie, faptul că în publicația “Transporturile Române”, sub 

titlul “Constructorii feroviari iubesc fotbalul”, au fost 

prezentate și câteva reușite sportive înregistrate în sectorul 

nostru de activitate. Faptele dovedesc să ele apar mai cu 

seamă acolo unde există o perfectă înțelegere între liderii 

sindicatelor și conducerile administrative. Bucuria ar fi și mai 

mare dacă sportul de masă din cadrul federației noastre 

sindicale s-ar extinde. E drept, nu stăm prea bine la capitolul 

finanțe, dar dragoste și pasiunea pentru sport au resurse 

nebănuite”  (Transporturile Române, 1991) 

CCCF
Baza sportivă CCCF / Constructorul Feroviar  

Amenajare: 1972  

Adresa: Echipajului 21  

Constructor: Centrala de Construcții Căi Ferate  

Dotări: teren de fotbal, 3 terenuri de tenis cu asfalt, 

două terenuri de volei, un teren de handbal, pistă de 

popice, pistă de alergare, spații de agrement în zona de ștrand 



Zona Străuleștiului a fost multă vreme una dintre cele mai 

sărace ale nordului Bucureștiului. Doamna Eugenia s-a 

mutat aici în 1965 și a prins cartierul cu mult înaintea 

modernizărilor recente. Azi este gestionară la Parohia 

Galileea Străulești și cunoaște bine oamenii din 

comunitate. 

Când au cumpărat ai mei aici, erau foarte rare căsuțele. 

Era porumb, locuri, bălți, fără apă, fără canal. Abia în 2002 

s-a băgat. Doar apă s-a băgat pe timpul lui Ceaușescu.  

CFR-ul a avut un rol important în îmbunătățirea condițiilor 

de locuire din zonă. Peste drum de biserica de care se 

îngrijește Doamna Eugenia, de-a lungul malului Lacului 

Grivița, compania a amenajat în a doua parte a perioadei 

comuniste, două zone de agrement și o bază sportivă. Un 

ștrand popular se găsea la intersecția dintre Bulevardul 

Laminorului și Strada Fabrica de Cărămidă. Baza sportivă 

CCCF sau Constructorul Feroviar a fost amenajată în 

vecinătate. Intrarea se făcea pe Strada Echipajului. 

Vecinii își amintesc că baza sportivă fusese amenajată mai 

degrabă pentru șefii din companie și nu era ușor accesibilă 

oamenilor din cartier. Andrei Bulboacă locuiește pe una din 

străzile care dau în poarta bazei sportive încă din anii '70 

În anii '70-'75 a fost realizată o bază sportivă model, la 

modul cel mai serios. Terenuri de minigolf, de tenis de 

bitum, un zid uriaș unde am învățat să joc tenis. În zona 

aceea era un restaurant... era pentru protipendadă... și 

popicărie. Ulterior au fost aduse nu știu câte sute de mii de 

vagoane de nisip și a fost amenajată o plajă, iar aici nu se 

intra oricum. Noi intram că ne împrietenisem cu paznicii, 

cu portarii, dar în rest numai șefii.  

Totuși, asta deranja destul de puțin. Spațiile de agrement 

din zonă ale CFR-ului cuprindeau și terenuri de sport care 

erau deschise tuturor. Doamna Eugenia își amintește 

Ștrandul CFR din Bulevardul Laminorului. 

Făceau sport, erau mici, era muzică, erau de toate. Era 

foarte frumos. În partea aia nu, acolo se juca fotbal, volei. 

Dar noi mergeam în partea cealaltă, la ștrand. Jos era 

gârla. Constructorul Feroviar s-a amenajat mai târziu.  

Popularitatea ștrandului este confirmată și de Iulian Ignat, 

Locuitorii

jurnalist, care venea des aici cu familia și prietenii în anii '80. 

Era o liotă de copii, mai ales în weekend. Oamenii veneau 

cu păturile, stăteau la umbră, stăteau la soare. Era 

activitate. Chiar era o oază de verdeață. Știai că mergi pe 

malul lacului și e natură. Faci și sport, dacă ai chef, dar 

mergi și în natură, într-un loc curat din toate punctele de 

vedere. Bazele astea erau foarte populare. Nu oricine avea 

mașină să se ducă nu știu unde. Dar familiștii, muncitorii... 

era un loc unde găseai tot felul de oameni aici, de categorii 

diverse. 

Tot el își amintește și de baza de agrement și sport de la 

Constructorul Feroviar: 

Cum intrai, în stânga, era o alee cu bucăți mici de piatră pe 

jos, și era foarte aranjată, cu flori... era foarte bine 

întreținută. Era și o terasă. De aici începea aleea pietruită 

cu pietre mici și lanțuri pe margine și flori care se udau în 

fiecare seară. În capăt era o clădire administrativă. Pe 

partea dreaptă erau terenurile, de baschet, de handbal. În 

spate erau terenurile de tenis, erau două terenuri de tenis 

pe beton, din dreptul lor pornea aleea care mergea până 

în lac și era și o fereastră de unde puteai să cumperi apă și 

napolitane și nu mai știu ce. 

Asta era distracția cea mare pe weekend, când rămâneai 

în București. Când rămâneam în București, asta era. Dacă 

veneam cu 5 oameni și aici erau alții, jucam așa, noi și voi. 

Veneau oameni diferiți și nu aveam prejudecăți de genul: 

nu jucăm cu voi că sunteți nu știu cum. Hai să jucăm! Cine 

cu cine? Noi cu voi. Sau ne amestecam dacă noi eram trei 

și ăia 10. Nu stăteam prea mult pe gânduri. Nu era cu ceas, 

că gata, la 11 trebuie să eliberăm că vin ceilalți. Care venea, 

hai! Se juca cu câștigătorul la masă. 

După Revoluție baza sportivă și cea de agrement de la 

Constructorul Feroviar au mai funcționat o perioadă. În 

primii ani de după căderea regimului ceaușist lucrurile 

păreau chiar să se îmbunătățească. Spațiul a fost deschis și 

a devenit și mai accesibil oamenilor care puteau face sport 

aici contra unor sume modice. Tinerii care au copilărit pe 

Strada Echipajului și au făcut sport aici au doar lucruri 

frumoase de spus. 

Aveam tot. Nu găseai copil pe străzi, că eram toți în bază.  

Din păcate, spațiul bazei de agrement a fost părăsit în anii 

2000. Copiii se joacă mai mult pe stradă, iar locul a fost 

acaparat de vegetația spontană. 

Se vedea frumos, acum ți-e frică. De la poartă vezi, își 

amintește Alex Iordache, vecin. E ciudat acolo, nu mai intră 

nimeni. 

Baza sportivă pare să aibă, însă, un viitor mai frumos. 

Spațiul a fost amenajat de FC Rapid București pentru 

dezvoltarea propriei academii de copii și juniori și repus în 

funcțiune în 2022. 



Istorie: Peste baza sportivă a fost 

edificat de către Triumf Construct, 

ansamblul rezidențial Lemon Garden 

cu 6 blocuri de câte 6 etaje, 

apartamente de 2 și 3 camere. 

Conform surselor jurnalistice, 

investiția a fost de 5 milioane de euro, 

iar Primăria Municipiului București a 

cumpărat 150 de locuințe acolo, care 

au costat 17 milioane de euro, iar 

locuințele au fost date primăriei 

sectorului 1 drept locuințe de 

necesitate, iar 24 de locuințe pentru 

cazuri de retrocedări.     

Istorie sportivă: CFR BTA juca în anul 

1990 în Divizia C, seria V Și se afla la 

mijlocul clasamentului (Transpor- 

turile Române, 1990) În 1990,  

“Selecționata feroviară de fotbal din 

România [...] s-a confruntat cu 

secționata din Elveția. “Pe stadionul 

BTA CFR din preajma Giuleștiului, joi 

2 iunie a.c. i-am văzut la antrenament 

pe jucătorii feroviari, care – sub 

îndrumarea antrenorului principal 

Teo Codeanu și a secundului Nicolae 

Vulpeanu – începuseră o miuță viu 

disputată între două echipe ad-hoc 

constituite.   

CFR BTA
Baza Sportivă CFR BTA 

Adresa: strada Mânzului 24  

Amenajare: 1973  

Constructor: Ministerul Transporturilor  

Dotări: teren fotbal, popicărie   



CFR BTA
Micuța bază sportivă de pe Strada Mânzului a fost 

amenajată printre casele sărăcăcioase care mărgineau 

căile ferate din nordul Bucureștiului. Domnul Jean s-a 

mutat în cartier în 1956 și își amintește copilăria de pe 

străzile Giuleștiului. Lucrează și azi tot aici, la cancelaria 

parohiei Bisericii Adormirea Maicii Domnului Giulești. 

Când trecea o mașină pe la noi pe stradă... Dacă te 

prindeai de ea și te vedea unul de la școală erai om. 

Zăpada nu se lua de pe drumuri și ne agățam cu sania de 

ultimul tampon de la vagon; te plimbai și te întorceai cu 

următorul tramvai. Se făcea cârd de 3-4 sănii. Seara nici 

culcare nu trebuia să ne mai dea că eram rupți de joacă și 

de maidan.   

Gheorghe Preda s-a născut, la rândul lui, în zonă și locuiește 

aici de 75 de ani. 

Jucam fotbal în picioarele goale, pe piatră. Am fost o 

generație amărâtă, dar stăteam la fotbal până la 10 când 

ne aduceau părinții în casă, cu mătura. La orice colț de 

stradă se juca fotbal, chiar și pe Giulești. 

Foștii jucători de fotbal își amintesc vremurile în care CFR 

BTA începuse să crească. Domnul Niță locuiește în cartier 

din 1954 și a jucat fotbal aici prin anii '70. 

Era un loc important și a avansat echipa, mai încoace, în 

structurile astea superioare ale fotbalului. A jucat, îmi 

aduc aminte, și un meci cu Politehnica Timișoara, care era 

atunci în Divizia A, în Cupa României. Asta era o bază 

foarte frumoasă, că a creat-o CFR-ul ăsta și avea de toate. 

Avea și sală de popice aici. Baza sportivă era aranjată 

frumușel pentru nivelul ăsta inferior. Era finanțată de CFR, 

de uzină. Erau în campionatul municipiului și erau foarte 

multe echipe. Aveau și echipe de copii și juniori. 

Infrastructura era acceptabilă, în sensul că uzina era 

foarte mare și avea venituri bune.  

Locul nu era important doar pentru practica sportivă. La 

nivelul cartierului el avea un rost semnificativ pentru 

socializarea oamenilor, așa cum își amintește Domnul Jean. 

Toți se cunoșteau aici. Unul stătea acolo, altul dincoace. Pe 

fotbaliști îi cunoșteau, îi știau că erau băieți de aici, din 

cartier. Băi, Gheorghe, băi ce ai făcut la meci? Era 

miștocăreală multă pe margine. Era frumos, că lumea era 

proastă la minte, dar era sinceră, era curată. La meciuri 

veneau oamenii din cartier, dar marea majoritate veneau 

copii. Mai veneau echipe din Bucureștii Noi să joace cu 

ăștia, veneau cu autobuze. A venit odată CCA-ul și era să 

cadă în B prin '60 și ceva. Noi ne enervam că vedeam 

militarii aici. Făceau meciuri de verificare, de 

antrenament. Noi ziceam: ia uite, mă, au venit ăștia cu 

milițienii. Ne întărâtau când vedeam că vin cu milițienii 

sau armata după ei. Făceam galerie, noi copiii.  

După Revoluție CFR-ul s-a retras treptat ca sponsor. Pe la 

jumătatea anilor '90 baza sportivă și echipa au intrat în 

administrare privată și au fost redenumite Paolo BTA, după 

numele noului patron. Sub vestiare, acesta a amenajat o 

fabrică de alcool și, din profitul realizat, a finanțat echipa 

mai mulți ani. Ștefan Ion, fost arbitru, spune că jucătorii 

începuseră să mimeze un soi de răutate care se resimțea la 

nivel general în societate, dar mai ales la nivelul noilor 

îmbogățiți ai vremii: 

RomPaulo BTA, vindea mizeriile alea, mamă ce material se 

băga, i-am arbitrat de multe ori, aventură la ei acasă, în 

deplasare cuminți. 

Din păcate strategia nu a funcționat, iar terenul a fost 

abandonat la jumătatea anilor 2000. În 2008 a început 

construcția ansamblului rezidențial care l-a înlocuit. 

Locuitorii



“Asociațiile sportive din unitățile noastre feroviare au început să nu mai 

aibă o viață bună, pentru că - și nu știm de ce – atât administrațiile cât și 

celelalte organe local de specialitate – nu mai privesc și în ograda 

acestor asociații mici, unde oamenii doresc să facă sport, să fie chemați 

în orele lor libere să participe sau să asiste la așa-zisele campionate de 

casă, mici întreceri sportive pe plan local o serie de discipline precum ar 

fi șah, tenis de masă, atletism, fotbal, volei și handbal. Asociația Sportivă 

Tracțiunea din cadrul Depoului de locomotive București-Triaj a 

cunoscut și încă mai cunoaște, prin interesul manifestat de o serie de 

oameni de bine, o activitate cât de cât acceptabilă și aproape de 

cerințele salariaților. Ni se spunea printre altele că în ultima vreme 

drumul de la intenții la fapte este cam lung și imprevizibil. În apropierea 

depoului se află un parc, unde un grup de inițiativă a trecut să 

amenajeze câteva terenuri de sport. Dar se lovește de niște greutăți 

peste care nu pot trece, pentru că nu se găsește niciun sprijin de la cei 

care pot să-l ajute direct în înlocuirea vechiului bitum de pe terenul de 

handbal, cu unul nou și de calitate, care să permită desfășurarea de 

handbal în campionatul intern al depoului. Poate că este cazul ca și 

domul Ion Dincă, președintele Asociației sportive Tracțiunea să se 

implice mai mult în rezolvarea problemelor cu care se confruntă acum 

sportul în acest depou unde numeroși tineri, dar și vârstnici, țin să facă 

sport, să se întreacă în competiții organizate la nivelul atelierelor. Poate 

și Centrala de Construcții Căi Ferate sau Clubul sportiv Rapid-București 

ar putea să-l ajute cu ceva pe acești inimoși oameni. Un semnal, care 

dacă va fi recepționat, cu atât mai bine pentru cei de la o asociație mică, 

dar cu gânduri mari.”  (Transporturile române, 1991) 

TRACȚIUNEA 
Baza sportivă Tracțiunea

Adresă: Teodor Neagoe 72  

Constructor: Depou Triaj  

Amenajare: 1974 



TRACȚIUNEA 
Cartierul izolat din capătul Șoselei Chitila este unul dintre 

exemplele cele mai elocvente de amenajare urbană prin care 

CFR-ul și-a propus să îmbunătățească condițiile vieții angajaților 

săi. Domnul Paul locuiește la blocurile de lângă terenul de fotbal. A 

jucat fotbal, dar și mai mult timp popice la Tracțiunea, înainte de 

1989, copilărind în zonă.  

Aici era un cartier foarte frumos. Era dispensar, sală de spectacole, 

de cinematograf, a fost sală de mese. Au fost oameni chiar și-au 

făcut nunțile acolo. Era unul Vagonet, până și pe Dolănescu și 

Maria Ciobanu i-a adus aici. Aduceau filme.  

Nora Domnului Paul confirmă: Au avut condiții ceferiștii. În afară că 

munceau, făceau sport, dar sponsorizați de CFR. Au avut și case. 

Celor care lucrau, făceau cerere, făceau așa... și primeau case unde 

aveau. În Tracțiunea primeau case doar cei care lucrau la depoul 

de locomotive. Oamenii beneficiau. Se plătea la film, de exemplu, 

1-2 lei. Se întâmpla ceva cu copiii și era dispensar unde e acum 

Poliția TF.

Izolarea față de restul orașului și experiențele comune de muncă au 

creat la Tracțiunea o solidaritate socială puternică. Apropierea 

oamenilor se vedea mai ales din afară, după cum povestește Daniel 

Cercel, care a jucat fotbal aici pentru o perioadă. 

La Tracțiunea e comunitatea mai izolată și sunt oamenii mai 

apropiați. Ca să mergi la ei treci podul sau calea ferată. Toți sunt 

strânși acolo. Sunt oamenii mai apropiați.  

Sportul era esențial în viața cartierului. Nicu Lepădatu a locuit 

mereu în zonă și a făcut fotbal aici în copilărie. 

Toată lumea juca fotbal și veneam cu plăcere. Eu jumătate din 

viață mi-am petrecut-o acolo. Veneam de la școală, mă duceam 

direct la antrenamente și ajungeam seara acasă. Pe terenul ăla nu 

au lipsit niciodată oamenii care să joace. Câteodată nu aveam loc 

că se juca pe toate laturile. 

Nu doar fotbalul era popular, ci și popicele. Domnul Paul 

a practicat acest sport mai mulți ani pe pista de ciment 

de lângă depoul de locomotive. 

Aici nici lotul național nu ne bătea, că știam care e dichi-

sul cu pista aia.  

Totul era finanțat de CFR. 

Era un șef de depou care avea grijă de echipă... era jos 

pălăria. La vârsta de 27 de ani a fost primul șef de depou 

din țară care a dat mâna cu Ceaușescu. Pentru că 

depoul a ieșit atunci pe primul loc și a venit nea Nicu și a 

fost primul șef de depou care a dat mâna cu el. Se 

duceau ăștia la el: domnul șef... păi, eu am dat comandă 

pentru echipament la popice. S-a dat comandă ... și la 

fotbal la fel. La popice aveam echipament un șort 

Locuitorii albastru și maieul ăla alb cu vișiniu. Asta e culoarea CFR-ului. 

Prima dată au luat ei niște maieuri din alea și era unul care le avea 

cu pictura și le-a făcut numerele... asta la popice. După aia au vrut 

și ăia de la fotbal și ne-am dus și am dat comandă pe undeva pe la 

stadionul Dinamo. Am făcut niște alea... și ei au plătit tot. Acum 

mai suntem în depoul ăsta trei lulele, trei surcele. Înainte era plin, 

erau o grămadă de oameni, 2.000-3.000 de inși. 

Echipa a devenit un element identitar puternic pentru locuitori. 

Stadionul era mereu plin. Orice meci era o sărbătoare. Vineri seara 

erau ăia mari, sâmbătă dimineață veneau pentru noi, își amintește 

Nicu Lepădatu. 

Domnul Paul confirmă: Ieșeau ăștia din depou pe la 3 sau 4, toți 

erau: haide, bă la meci. Mulți erau de pe la țară și plecau cu cursa 

ca să vadă meciul. Ieșea tot depoul, noi, hai Tracțiunea. Ei mai luau 

bere care era mai în vârstă. Cu mici, cu alea, n-aveai treabă.  

Situația se vedea la fel și din teren. Daniel Cercel își amintește 

atmosfera din anii în care a jucat la Tracțiunea. Chiar dacă regimul 

politic se schimbase iar compania feroviară și-a retras, treptat, 

sprijinul, legătura cartierului cu echipa a rămas foarte puternică. 

La Tracțiunea veneau toți oamenii ăia din cartier. Veneau cu noi ba 

pe unde aveam în deplasare, ba acasă. Era plin tot timpul 

stadionul ăla mic. Era foarte frumoasă atmosfera în cartier, acolo, 

la pod. Eram foarte uniți cu toții, cu spectatorii, cu copii.  

Lume multă, la un teren de cartier. Țin minte o finală de cupă cu 

IUFS, au fost mulți oameni în tribună. Prin '98-'99, aproximativ. Eu 

locuiesc de cealaltă parte a barierei și se auzea de la mine când 

marcau ai noștri gol. Nu știam că e meci și am fugit cu toții și era 

tot stadionul full de oameni. A fost frumos când au bătut. A fost 

sărbătoare, își reamintește, la rândul lui, Nicu Lepădatu. 

Treptat terenul a fost părăsit. Locuitorii din cartier nu l-au 

abandonat, însă, niciodată. Copiii au jucat mereu fotbal aici, chiar și 

în anii în care nu aveau o echipă sub care să activeze. Azi, spațiul 

este, din nou, întreținut de un mic club de fotbal care are grijă de 

gazon și vestiare împreună cu câțiva localnici care își aduc aici copiii 

la antrenamente.  
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Micuța bază sportivă de lângă Halta București Triaj a fost amenajată 

începând cu anii '70, dar terenul de fotbal ar fi apărut între liniile de 

lângă ”Cocoașă” abia pe finalul decadei, deși unii vecini spun că a 

fost definitivat mai târziu. Prima dată a jucat aici Vagonul, o echipă 

stației. Locuitorii își amintesc că cea mai importantă performanță a 

echipei a fost disputarea unui meci de Cupa României pe propriul 

teren. Vagonul a dispărut, însă, repede, deoarece șeful stației de 

tren nu a mai fost interesat să o susțină financiar. Rămași fără 

echipă, locuitorii din vecinătate s-au organizat și au pus pe roate 

ceea ce a fost, probabil, primul proiect socios din București. Ghiță 

Toca a fost unul dintre coordonatorii echipei: 

Când am fost la sector să ne înființăm ne-au pus bețe în roate. 

Ne-am așezat pe scaun și le-am zis că vrem să înființăm o echipă. 

Era autofinanțată, din pasiune pentru sportul rege.... Ăla, domne e 

greu, vă trebuie 15.000 de lei. Eu: Avem domne bani. Ăla: Aveți? Eu: 

Da. Ăla: Vă trebuie teren. Eu: Avem, domne, teren. Ăla: Vă trebuie 

cutare! Eu: Avem...Bun, înființați-vă. Când am mers cu hârtiile zice 

că ne trebuie o tutelă, o organizație care să răspundă de noi.  

Domnul Anastasiu, la rândul lui coordonator al echipei, dar și 

antrenor îl completează: 

În '85 am intrat în campionat fără puncte. Am mers la șeful Haltei. 

I-am spus că suntem Speranța Triaj, că reprezentăm cartierul. Ne 

spune să venim a doua zi la el în birou. Mă duc acolo, le explic că 

ne-am făcut echipă, că reprezentăm triajul. Îi zic că și plătim deja 

terenul la Nea Petrică. Ăla, șeful, nu înțelegea nimic. Îți dai seama 

că Petre ne-a luat banii și nu i-a mai declarat.  

Prima dată au vrut să numească echipa Viitorul, dar numele era 

luat. Au rămas, până la urmă, cu Speranța. Chiar dacă tot colectivul 

era din cartier, la început vecinii i-au luat în derâdere. Domnul 

Anastasiu, își amintește: 

Când ne-am înființat veneau să râdă de noi, dar după aia era 

groapa cu lei. 

Dotările terenului erau minimale. Ion Andrei ''Nelu'' a pus și el 

umărul la organizarea echipei și își amintește cum au găsit terenul: 

Exista o tabelă. M-am suit și eu o dată. Mamăăă, ce bucuros eram. 

Avea agățătoare din alea. Băgai 1-1, 2-3.... pe urmă au început să le 

fure. Lângă linii era un gard. Era și un vagon în 

spatele porții, unde sunt acum casele. Vagonul era 

împărțit în 3. În mijloc cabina arbitrilor, iar celelalte 

două vestiarele echipelor. Era ca lumea, nu era 

curent, dar așa ca... cu bănci. Bine, majoritatea se 

dezbrăcau aici pe iarbă. 

Îngrijirea terenului se făcea mai degrabă informal, 

după posibilități, după cum își amintește Domnul 

Anastasiu: 

Aveam 3-4 echipe aici, unora le ziceam să nu 

plătească nimic. Băi frate, ești Antrepriza 

Construcții Montaj. Îmi repari și mie pe aici și ne-a 

adus și nouă când ne trebuia, un sac de var să 

tușăm.  

Ușor, lumea a început să se apropie de noua echipă 

a cartierului. Tot domnul Anastasiu rememorează 

atmosfera de la meciurile de acasă: 

Locuitorii

Deci după ce ne-am făcut echipă am stat un sezon, două. Am 

organizat treaba și i-am înscris în Municipiu. Eram în serie cu 

Laromet, Romprim... Larometul era neînvins și a jucat la noi, aici. 

Mamă, s-a umplut... tot era plin și de copii și de lume cu tigăi, cu 

zgomot de nu te mai înțelegeai om cu persoană. Am fost singura 

echipă care i-a bătut. Atunci, pe loc, ne-a luat un jucător pe 4 mingi.  

În 1992, după mai multe încercări, au trebuit să oprească activitatea 

din cauza costurilor tot mai mari impuse de federație.  

După '90 a crescut repede de la 60 de lei la un milion jumate și s-a 

terminat. Din '85 până în '92 am rezistat, descrie Ion Andrei ''Nelu'' 

sfârșitul Speranței Triaj. 

Domnul Anastasiu a încercat să găsească un sponsor privat, dar 

interesul era scăzut la acest nivel. 

Am încercat să fac parteneriat cu unu. A promis că ne ajută cu banii. 

Prima etapă am avut-o programată acasă. Îl așteptăm pe băiatul ăla 

să vină cu banii. Vine până la urmă și se plânge: bă, frate, nu știu 

unde a pus frati-miu banii. Îi zic că bine că e boier. M-am dus la 

municipiu unde era profesorul Vâlceanu; domn profesor, nu vreau să 

vă încurc, ne retragem. Ne-am retras după prima etapă. Mă 

gândeam eu că ne face ăla, dar am zis că dacă dau cu piciorul?  

Terenul a rămas părăsit mulți ani. Copiii din cartier mai veneau să se 

joace aici la porțile ruginite, singurele care au rezistat abandonului. 

Spațiul de joc a fost acaparat de ciulini înalți cât omul, popicăria a fost 

abandonată, iar terenurile de tenis nu se mai recunosc. Mario, fiul 

domnului Anastasiu, leagă decăderea bazei sportive de cea a 

companiei feroviare care a amenajat-o: 

Tu dacă te uiți, de aici până în stație, erau vagoane până la BTA, unde 

e depoul. Era vagon lângă vagon, dar au dărâmat. Mai încolo se vede 

o cocoașă, până acolo erau liniile. Acum au dispărut.  

Totuși, după toți anii abandonului, CFR-ul a scos la licitație spre 

închiriere terenul. Au câștigat concursul câțiva locuitori din zona 

Chitilei care au adus aici o nouă echipă de fotbal pentru copiii și 

juniorii din cartier.  
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