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Introducere 
 

Echitatea socială și justiția de mediu sunt teme de actualitate în contextul acțiunilor întreprinse 

pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a societății umane. Proiectul analizează o dimensiune a echității 

sociale, respectiv accesibilitatea și utilizarea infrastructurilor verzi urbane de către două grupuri 

vulnerabile: copiii și persoanele vârstnice.  

Dezvoltarea durabilă reprezintă ținta majorității inițiativelor internaționale în domeniul protecției 

mediului (ex. Sustainable Development Goals, Agenda Habitat), iar pentru atingerea ei trebuie ca orașele 

să fie planificate incluziv, ținând cont de nevoile tuturor grupelor de populație (World Health Organization, 

2007). Creșterea procentului de populație vârstnică reprezintă, alături de urbanizare, unul dintre 

procesele caracteristice societății moderne (World Health Organization, 2015), iar în contextul prognozării 

unei creșteri rapide a acesteia (22% până în 2050) trebuie implementate măsuri specifice de planificare 

urbană. Infrastructurile verzi contribuie la creșterea sustenabilității și rezilienței zonelor urbane, dar sunt 

necesare măsuri specifice pentru a asigura că prezența lor contribuie la creșterea echității sociale în ceea 

ce privește accesul la servicii ecosistemice (Haase et al., 2017). Caracteristicile infrastructurilor verzi 

urbane depind foarte mult și de contextul politic și social economic în care acestea sunt dezvoltate. Astfel, 

s-a realizat corelarea distribuției echitabile a serviciilor ecosistemice, cu caracteristicile sociale și de 

planificare ale societății românești. Aspecte relaționate cu echitatea socială și justiția de mediu au fost 

abordate și în cadrul articolului Environmental justice in the context of urban green space availability, 

accessibility and attractiveness in postsocialist cities aflat în proces de evaluare.  

Obiectivele proiectului pentru anul 2019 au fost:  

• Evaluarea rolului parcurilor urbane în distribuți echitabilă a serviciilor ecosistemice 

epentru grupurile vulnerabile (O2)  

• Evaluarea serviciilor ecosistemice generate de infrastructuri verzi urbane special create 

pentru diferite grupuri vulnerabile (O3).  

Acestea au fost structurate în 5 activități, și anume: Analiza atractivității parcurilor urbane în 

relație cu nevoile copiilor și ale persoanelor vârstnice (2.1), Elaborarea unui cadru metodologic pentru 

evaluarea accesibilității parcurilor urbane pentru copii și persoane vârstnice (2.2), Evaluarea echității 

sociale a utilizării parcurilor urbane de către grupuri vulnerabile (2.3), Evaluarea accesului și utilizării 

infrastructurilor verzi urbane create special pentru copii (2.4) și Evaluarea serviciilor ecosistemice 

generate de infrastructurile verzi în cadrul căminelor pentru bătrâni din România (2.5).   

Obiectivele pentru anul 2019 au fost îndeplinite în totalitate, modul de îndeplinire al acestora 

fiind detaliat în prezentul raport. 
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Activitatea 2.1 – Analiza atractivității parcurilor urbane în relație cu nevoile copiilor și ale 

persoanelor vârstnice 
 

Parcurile reprezintă cea mai complexă componentă a infrastructurilor verzi urbane din punct de 

vedere al diversității de servicii ecosistemice oferite populației. În proiect s-a evaluat rolul parcurilor în 

asigurarea echității sociale pentru anumite grupuri vulnerabile. A fost creată o bază de date spațială care 

integrează elemente legate de planificarea parcurilor, calitatea dotărilor și nivelul lor de utilizare. Baza de 

date conține informații generale (limitele parcurilor, distribuția aleilor, intrările, suprafețele acvatice), 

dotările cu uz general și cele destinate cu precădere anumitor grupuri vulnerabile (locuri de joacă, spații 

pentru fitness, locuri pentru șah, terenuri de sport, locuri destinate câinilor, fântâni, piste de biciclete, 

etc.), utilități auxiliare (toatele, puncte de prim ajutor, cișmele, posturi de pază etc) și problemele 

identificate în cadrul parcurilor (zgomot, mirosuri neplăcute, depozite de deșeuri, câini cu sau fără stăpân, 

persoane fără adăpost, etc.) (Figura 1).  

Pentru elementele identificate au fost cartate elemente specifice, folosind aplicația Collector for 

ArcGIS (ESRI, 2019), respectiv: caracteristicile spațiale (localizare, lungime, suprafață), calitatea (pe o scară 

de la 1 la 5, 1 reprezentând o calitate foarte slabă și 5 o calitate foarte bună) și nivelul de utilizare (pe o 

scară de la 1 la 5, 1 reprezentând o locație goală, iar 5 una foarte aglomerată).  

Au fost considerate patru parcuri din municipiul București cu caracteristici diferite în ceea ce 

privește dimensiunea, vechimea, localizarea și importanța (Tabelul 1). Astfel, a fost considerat: un parc 

metropolitan, un parc municipal de dimensiuni mari de importanță istorică, un parc municipal de 

dimensiuni mici și un parc de cartier.  

Tabelul 1. Caracteristicile parcurilor 

 Tineretului Carol Circului Titus Ozon 

Suprafață (ha) 102.36 35.33 17.20 0.72 

Perimetru (m) 4890 3024 1910 381 

Anul înființării 1973 1906 1958 1980 

Utilizare anterioară 
Depozit de 

deșeuri, mlaștină 
Islaz animale Carieră de cărămidă 

Parte a fostului parc 
Ferdinand 

Tip* Metropolitan Municipal Municipal Cartier 

* folosind clasificarea propusă de (Iojă et al., 2011). 

 

S-au calculat indicatori precum numărul și diversitatea dotărilor și utilităților (atăt cele generale, 

cât și cele utilizate cu precădere de grupurile vulnerabile), suprafața afectată de diferite disfuncționalități, 

distanța între intrări etc pentru a stabili dacă parcurile sunt planificate ținând cont de nevoile  și 

preferințele grupurilor vulnerabile (Wu & Song, 2017) (Tabelul 2). Au fost de asemenea identificate zonele 

cu vegetație arborescentă densă, care, în contextul unui  oraș cu multe zile caniculare, cum e Bucureșțiul, 

reprezintă unul dintre principalele elemente de atracție ale parcurilor.  
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Figura 1 -  Planificarea parcurilor considerate studii de caz 

S-a observat că parcurile sunt mai bine planificate pentru utilizarea de către copii decât de către 

persoanele vârstnice. Articolul Too old for recreation? How friendly are urban parks for elderly people? 

submis la revista Sustainability analizează în detaliu relația dintre planificarea parcurilor și utilizarea lor de 

către persoanele vârstnice. S-a observat că nu există dotări special create pentru persoane vârstnice, iar 

cele pe care le folosesc cel mai des prezintă probleme de design în relație cu utilizarea lor de către seniori. 

De exemplu, spațiile de șah nu au bănci suplimentare în afară de cele destinate jucătorilor, scaunele de la 

mese nu au spătar, nu beneficiază de protecție împotriva ploii, nu sunt iluminate. Spațiile de fitness de 

multe ori nu sunt unitare, ci împrăștiate la nivelul parcului și nu sunt adaptate pentru utilizarea de către 

persoane în vârstă, cu anumite probleme fizice și medicale. Locurile pe bănci nu sunt adaptate unor 

grupuri mai mari, fiind de multe ori concentrate în zonele cu fluxuri mai importante de vizitatori.  
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Tabelul 2. Indicatori de caracterizare a parcurilor urbane 

 Tineretului Carol Circului Titus Ozon 

Lungimea aleilor (m) 22722 10441 7350 429 

Densitatea aleilor (m/ha) 221.98 295.56 427.30 593.44 

Vegetație forestieră densă (%) 49.12 54.51 66.34 73.97 

Vegetație forestieră rară (%) 32.46 30.40 25.06 24.66 

Diversitatea dotărilor (nr) 16 11 10 6 

Numărul de dotări 68 39 27 13 

Densitatea dotărilor (nr/ha) 0.66 1.10 1.57 17.98 

Suprafața ocupată de locurile de șah (ha) 0.016 0.03 0 0 

Suprafața zonelor pentru fitness (ha) 0.056 0 0.057 0.002 

Suprafața locurilor de joacă (ha) 1.178 0.208 0.665 0.078 

Suprafața restaurantelor (ha) 0.532 0.116 0.012 0 

Suprafața fântânilor (ha) 0.286 0 0 0 

Numărul de toalete 17 12 5 1 

Numărul de cișmele 3 1 0 2 

Numărul de posturi de pază 12 8 2 2 

 

Pentru evaluarea nivelului de atractivitate al parcurilor urbane pentru grupuri vulnerabile a fost 

utilizată analiza multicriterială. Criteriile utilizate în analiză au fost:  

• suprafața parcului;  

• accesibilitatea parcului (calculată pe baza numărului de intrări, distanței dintre intrări, 

numărului de mijloace de transport în comun care deservesc parcul, suprafaței 

rezidențială din proximitate);  

• suprafața dotărilor destinate categoriei de vizitatori pentru care se dorește a fi stabilită 

atractivitatea (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, etc.);  

• diversitatea dotărilor;  

• utilități de primă necesitate;  

• zone cu probleme;  

• tipul de vegetație; 

• concurența între funcții.  

Importanța criteriilor a fost evaluată pe prin utilizarea ierarhizării analitice. Cu ajutorul 

programării matematice au fost calculate scorurile pentru parcurile luate în analiză și s-au identificat 

parcurile mai atractive pentru fiecare grup vulnerabil analizat (Iojă et al., 2014; Munier, 2004). S-a 

evidențiat faptul că pentru persoanele vârstnice, parcurile mici sunt mai atractive din punct de vedere al 

accesibilității, dar de obicei lipsesc orice fel de dotări destinate vârstei a treia, în timp ce parcurile de 

dimensiuni mai mari iau mai mult în considerare nevoile lor ca grup.  

Ca urmare a acțiunilor de modernizare din ultimii ani, aproape toate parcurile prezintă elemente 

de atractivitate pentru copii. O soluție pentru creșterea atractivitătii parcurilor pentru persoane vârstnice 

ar fi amenajarea unor „locuri de joacă pentru seniori” (senior playgrounds) după modelul celor dezvoltate 

pentru copii, conținând elemente adaptate vârstei, precum aparate de fitness potrivite, locuri pentru șah 
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și jocuri de societate amenajate potrivit vârstei, zone cu bănci și acoperite și, eventual, separarea lor de 

celelalte zone ale parcului, sau amenajarea lor independentă (Loukaitou-Sideris et al., 2014).  

Locurile de joacă sunt principala dotare dedicată copiilor în cadrul parcurilor. Numărul locurilor 

de joacă din parcuri variază foarte mult, de la un singur loc de joacă în parcurile mici până la 8 – 10 locuri 

de joacă în parcurile de dimensiuni mari (de exemplu, Titan sau Tineretului). Pentru a evalua nivelul de 

utilizare de către persoanele cu copii și ce elemente sunt apreciate a fost aplicat un chestionar însoțitorilor 

prezenți în locurile de joacă. Au fost intervievate 487 persoane însoțite de copii și au fost aplicate teste 

statistice pentru a evidenția modul în care se utilizează locurile de joacă. Astfel, principalele motive de 

alegere a locurilor de joacă din parcuri sunt vecinătatea (27%), faptul că sunt adaptate vârstei copilului 

(17.6%) și diversitatea dotărilor (15%). Testarea corelațiilor dintre comportamentul persoanelor însoțite 

de copii vis-a-vis de vizitarea parcurilor, respectiv a locurilor de joacă, a scos în evidență faptul că 

majoritatea vizitează locurile de joacă la fiecare plimbare în parc. Au fost deasemenea realizate corelații 

între vârstele copiilor și aspectele apreciate sau poblemele identificate de persoanele intervievate. Analiza 

a ilustrat faptul că locurile de joacă din parcuri sunt apreciate în special pentru acesibilitate (26.2%), dotări 

(24.7%), curățenie (19.5%), liniște (18%) și vegetație (11.9%). Principalele probleme identificate au fost 

suprafața redusă (13%), zgomotul (8.8%), lipsa suprafețelor umbrite și câinii fără stăpân (fiecare 7.3%), 

aglomerația (6.5%), mizeria (6.1%) și problemele legate de dotări (5.2%). S-a observat că în special 

persoanele cu copii sub 1 an consideră locurile de joacă zgomotoase, în timp ce persoanele cu copii între  

1 și 3 ani consideră mizeria o problemă importantă.  

Pe baza răspunsurilor persoanelor intervievate în locurile de joacă au fost identificate cele mai 

importante criterii care definesc atractivitatea acestora și s-a realizat procesul de ierarhizare analitică 

(Onose et al., 2015). Cele 8 criterii însoțite de greutățile calculate pe baza normalizării răspunsurilor 

vizitatorilor însoțiti de copii sunt: dotările (număr, diversitate, stare – greutate 0.19); amplasarea locului 

de joacă (aspecte legate de accesibilitate și de asocierea cu funcții ce cauzează probleme în proximitate – 

greutate 0.18); nivelul de zgomot perceput din proximități (greutate 0.17); gradul de curățenie (greutate 

0.16); prezența vegetației (în legătură cu suprafețele umbrite din cadrul locurilor de joacă – greutate 0.12); 

dimensiunea locurilor de joacă (fiind în general considerate prea mici -  greutate 0.08); prezența câinilor 

(greutate 0.05) și aglomerația (0.04). Calculând valoarea indicatorilor care definesc aceste criterii pentru 

un eșantion de locuri de joacă luat în analiză se pot ierarhiza locurile de joacă în funcție de atractivitatea 

lor.  

Activitatea 2.2 – Elaborarea unui cadru metodologic pentru evaluarea accesibilității parcurilor 

urbane pentru copii și persoane vârstnice 
În vederea analizării accesibilității parcurilor urbane au fost necesare anumite date spațiale:  

- realizarea unei baze de date care să cuprindă intrările în parcuri (deoarece, în special în parcurile de 

mari dimensiuni distanța între intrări poate constitui un impediment pentru grupurile cu mobilitate 

redusă); 

- completarea și validarea bazei de date spațiale referitoare la stațiile mijloacelor de transport în comun 

(a fost folosită ca punct de plecare baza de date furnizată de OpenStreetMap); 
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- spațiile rezidențiale unifamiliale și colective din proximitatea parcurilor (deoarece nu s-au putut 

obține date spațiale referitoare la distribuția grupurilor vulnerabile, aceasta a trebuit aproximată prin 

distribuția spațiilor rezidențiale).  

Pentru evaluarea accesibilității parcurilor urbane s-au calculat o serie de indicatori: 

- (1) Indicatori relaționați cu punctele de acces în parc (numărul de intrări, distanța dintre intrări); 

- (2) Ariile de deservire ale parcurilor (Figura 2 - stanga) (analiză de rețea (network analysis) care 

evidențiază zonele situate la anumite distanțe (100m, 250m, 500m) față de intrările în parcuri, 

calculate de-a lungul rețeiei stradale). Pentru a oferit mai multă acuratețe indicatorului a fost calculată 

suprafața de spațiu rezidențial situată în fiecare arie de deservire, pentru a genera o idee relativă 

asupra numărului de locuitori din acele zone. Există parcuri a căror arie de deservire se află în afara 

zonelor rezidențiale. Pentru zone studiu de caz se poate estima populația din aria de deservire, prin 

utilizarea numărului mediu de persoane pe gospdărie.  

- (3) Indicatori relaționați cu accesibilitatea parcurilor cu ajutorul transportului public (numărul tipurilor 

de transport ce deserversc aria din proximitatea parcului (calculată prin analiza de proximitate), 

numărul de linii de transport în comun, numărul de stații) (Figura 2 – dreapta) 

- (4) Indicatori referitori la accesarea parcurilor cu ajutorul autovehiculului personal (existența și 

suprafața parcărilor municipale în proximitatea parcurilor).  

 

Figura 2 – Zona de deservire a Parcului Tineretului (stânga) și accesul la transpot în comun al Parcului 

Cișmigiu (dreapta) 

Atât pentru zonele de deservire, cât și pentru analizele de proximitate s-au utilizat distanțe 

propuse de organisme internaționale sau studii științifice ca fiind potrivite pentru grupurile cu mobilitate 
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redusă (copii și persoane vârstnice) – 250 m pentru spații pentru copii, 500 m pentru parcuri mici, de 

cartier (Environment and Property Deparment, 2004; Oh & Jeong, 2007). 

Odată calculați indicatorii pentru  parcurile ce se doresc a fi analizate, aceștia au fost normalizați 

prin aplicarea unei scări 0-100 (în care 0 este valoarea minimă și 100 valoarea maximă înregistrată de un 

anumit indicator), și agregați pentru a obține un indice de accesibilitate. În calcularea acestui indice, 

importanța indicatorilor individuali este calculată în funcție e răspunsurile înregistrate în chestionarele 

aplicate persoanelor cu copii și vârstnicilor. Astfel, indicatorii vor avea importanțe diferite în funcție de 

grupul analizat. În cazul seniorilor categoriile (1) și (2) reprezintă împreuna 76% din importanța indicelui 

de accesibilitate, în timp ce categoria (3) are o importanță de 21%, iar (4) doar 3% având în vedere că 

vârstnicii foarte rar accesează parcul venind cu autovehiculul personal. În cazul copiilor, categoriile (1) și 

(2) însumează 55% din importanța indicelui, categoria (3) reprezintă 25%, iar categoria (4) 20%. 

Activitatea 2.3 – Evaluarea echității sociale a utilizării parcurilor urbane de către grupuri 

vulnerabile 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a utilizat o bază de date conținând 5720 chestionare 

realizate în parcurile din Municipiul București, pentru perioada 2012-2019.  

În ceea ce privește utilizarea parcurilor urbane, pe baza chestionarelor și a bazei de date 

cuprinzând planificarea parcurilor au fost identificate principalele probleme existente și percepute. De 

asemenea, folosind chestionarele au fost analizate motivația și comportamentul grupurilor vulnerabile în 

relație cu vizitarea parcurilor și, de asemenea, aspectele pe care le apreciază și le consideră problematice 

în parcuri. Datele au fost interpretate folosind metode statistice și analiză calitativă a documentelor (în 

special pentru întrebările cu răspuns deschis). 

Copiii și vârstnicii sunt două grupuri vulnerabile care petrec perioade mari de timp în parcuri. Ei 

vizitează parcurile mai des și petrec în medie mai mult timp pe vizită decât restul populației. De exemplu, 

în cazul vârstnicilor principala motivație în alegerea parcurilor este legată de proximitate (Figura 3), marea 

majoritate ajungând în parcuri pe jos. În ceea ce privește activitățile întreprinse, persoanele vârstnice 

preferă activitățile pasive, în special cele solitare și cele care implică un anumit contact cu natura 

(observarea naturii, hrănirea animalelor), fapt subliniat și de alte studii (Wen et al., 2018). În ceea ce 

privește recreerea activă vârstnicii preferă plimbarea solitară, neutilizând deloc spații precum terenurile 

de sport.  

Se înregistrează diferențe importante în direcția dotărilor folosite de vârstnici comparativ cu 

restul populației, a elementelor care le plac în parc și a celor care îi deranjează. Vârstnicii au identificat un 

număr mai mic de elemente de atractivitate decât restul vizitatorilor, cele mai importante din punctul lor 

de vedere fiind vegetația (21.4%), curățenia (14.6%) și liniștea (12.7%) (Figura 4). Cele mai apreciate dotări 

din punctul lor de vedere au fost mesele de șah, locurile de joacă, băncile și zonele de fitness, chiar dacă 

ele nu sunt întotdeauna proiectate pentru a servi nevoilor vârstnicilor (de Oliveira Cunha et al., 2012). De 

asemenea, vârstnicii resimt cel mai mult lipsa toaletelor curate și funcționale, a cișmelelor și a punctelor 

de prim ajutor.  
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Figura 3 – Motivația alegerii parcurilor și principalele activități realizate de vârstnici în parc în comparație cu alte 

categorii de vizitatori 

 

Figura 4 – Aspecte apreciate de vârstnici în parcuri 

În ceea ce privește problemele, au fost identificate două categorii – cele identificate în teren și 

corelate cu nevoile sau caracteristicile grupului de vârstă și cele extrase din analiza chestionarelor. Astfel, 

în prima categorie se regăsesc probleme legate de suprafețele în pantă (Tabelul 3) și de degradarea 

scărilor care fac legătura între diverse zone ale parcurilor. Acest aspect crește gradul de insecuritate cu 

care se confruntă vârstnicii putând genera inclusiv sentimente de panică și anxietate (Parra et al., 2010). 

Tot în această categorie au fost identificate aspecte relaționate cu distanța dintre intrările în parc, zone 

afectat de zgomot, mirosuri, deșeuri (probleme ce interferează cu serviciile ecosistemice apreciate de 

vârstnici în parcuri), infrastructură degradată (care pot genera bariere pentru plimbare) și zone 

considerate nesigure.  
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Tabelul 3. Indicatori care caracterizează problemele identificate în parcurile urbane 

 Tineretului Carol Circului Titus Ozon 

Numărul de intrări 23 9 14 9 

Distanța medie între intrări (m) 212.61 336.00 136.43 42.33 

Lungimea aleilor în pantă (m) 1470 400 190 0 

Procentul aleilor în pantă (%) 6.47 3.83 2.59 0 

Suprafața în pantă (ha) 21.38 8.89 3.49 0 

Procentul suprafeței în pantă din parc (%) 20.89 25.17 20.30 0 

 

În urma analizării chestionarelor s-a constatat că în afară de problemele identificate și în timpul 

cartării în teren, aceștia sunt deranjați și de alte aspecte din cadrul parcurilor, în special relaționate de 

comportamentul altor vizitatori sau de managmentul parcului, ambele categorii putând duce la 

declanșarea unor conflicte (Gobster, 2001). De exemplu, persoanele vârstnice sunt foarte sensibile în ceea 

ce privește comportamentul altor vizitatori (Santos et al., 2016) (ex. zgomotul produs, lipsa de educație, 

faptul că murdăresc parcul sau strică dotările), activitățile pe care aceștia le realizează și reprezintă risc 

pentru integritatea lor fizică (persoane care merg pe biciclete, role sau skateboard-uri pe aleile 

aglomerate, grupuri care se joacă cu mingea în afara terenurilor de sport) sau sentimentul de insecuritate 

pe care anumite persoane îl generează (persoane fără adăpost, alcoolici, persoane care consumă droguri 

etc). Potențialul de apariție a conflictelor între persoane vârstnice și alte categorii de vizitatori s-a diminuat 

semnificativ în ultimii ani în condițiile lucrărilor de amenajare realizate în interiorul parcurilor și creării 

spațiilor special amenajate pentru câini și a locurilor de joacă. O analiză a conflictelor care au afectat 

parcurile urbane din Municipiul București în ultimii 15 ani (Green struggle – Environmental conflicts 

involving urban green areas in Bucharest city) a evidențiat faptul că o parte dintre problemele identificate 

de vârstnici pot degenera în conflicte cu proiecție în mass media (ex. cele legate de defrișări, de zgomot, 

de prezența deșeurilor) (Onose et al., 2020). 

 

Figura 5 – Diferențe între percepția vârstnicilor și a persoanelor cu copii referitoare la anumite aspecte 

problematice din cadrul parcurilor 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

a. cainii fara
stapan

b. dotarile
deficitare

c. deseurile d. suprafata
redusa

e.
insecuritatea

f. lipsa S
umbrite

g. zgomot h.
aglomeratie

I altele

Varstnici Copii



 

Evaluarea echității sociale a distribuției serviciilor ecosistemice generate de 
infrastructurile verzi urbane 

GreenEquity 
PN-III-P1-1.1-PD-2016-2074 

 

 
S-au evaluat de asemenea și diferențele existente între grupurile vulnerabile și s-a observat că și 

acestea au cerințe diferite. Astfel, de exemplu, persoanele cu copii sunt mult mai deranjate de degradarea 

dotărilor din parcuri, deoarece folosesc o gamă mai largă, iar riscul de rănire al copiilor este mai mare. De 

asemenea ei sunt deranjați de aglomerație, fiind mai dificilă supravegherea copiilor în aceste condiții. 

Persoanele vârstnice sunt în schimb mult mai sensibile la zgomot, ei apreciind în număr foarte mare 

liniștea ce poate fi oferită de parcuri (Figura 5).  

Concluzia analizei echității sociale a utilizării parcurilor urbane arată ca există dezechilibre în 

planificarea acestora pentru anumite grupuri de utilizatori. În momentul planificării incluzive a parcurilor 

ar trebui să se integreze atât nevoile fizice, cât și cele mentale și emoționale ale grupurilor vulnerabile 

(Rappe et al., 2006). În cazul vârstnicilor de exemplu, un studiu la nivel mondial (Loukaitou-Sideris et al., 

2014) a relevat faptul că aceștia și-ar dori zone delimitate de restul parcului sau spații verzi independente 

dedicate lor în exclusivitate. În anumite state s-au amenajat spații special dedicate seniorilor și este 

necesară evaluarea succesului acestori inițiative.  

Activitatea 2.4 – Evaluarea accesului și utilizării infrastructurilor verzi urbane create special 

pentru copii 
Obiectivul a vizat analizarea accesului și utilizării infrastructurilor verzi create special pentru copii, 

iar din această categorie au fost alese drept studiu de caz locurile de joacă din areale urbane alese ca și 

studii de caz (ex. București, Constanța). Locurile de joacă au fost identificate pe baza informațiilor obținute 

de la cele 6 primării de sector și validate cu ajutorul bazelor de date online (Google Maps, Open Street 

Map) și al deplasărilor în teren. Rețeaua de locuri de joacă din Municipiul București a cunoscut o dinamică 

destul de intensă în ultimii ani când multe spații verzi de mici dimensiuni din cadrul zonelor rezidențiale 

colective au fost amenajate ca și locuri de joacă, majoritatea au fost renovate și dotate, dar au existat și 

cazuri de desființare.  

Rețeaua de locuri de joacă din Municipiul București cuprinde aproximativ 640 locuri de joacă, 

împărțite pe sectoare: Sectorul 1 – 69 locuri de joacă (aproximativ 530 copii / loc de joacă), Secorul 2 – 71 

locuri de joacă (aproximativ 813 copii / loc de joacă), Sectorul 3 – 166 locuri de joacă (aproximativ 380 

copii / loc de joacă), Sectorul 4 – 196 locuri de joacă (aproximativ 244 copii / loc de joacă), Sectorul 5 – 32 

locuri de joacă (aproximativ 1423 copii / loc de joacă), Sectorul 6 – 103 locuri de joacă (aproximativ 562 

copii / loc de joacă). Media la nivelul orașului este de 465 copii / loc de joacă. Rețeaua de locuri de joacă 

este neuniform distribuită la nivelul orașului. Cele mai mari probleme se înregistrează în sectorul 5, unde 

raportul dintre numărul de copii și cel de locuri de joacă este foarte mare, ilustrând un deficit în această 

direcție.  

S-au realizat analize de accesibilitate folosind distanța recomandată de 250 m pentru spații verzi 

pentru copii și au fost calculate suprafețele rezidențiale (pe categorii) situate în această zonă și analizată 

dinamica lor temporală (Tabelul 4). Analizele au arătat că în București spațiile rezidențiale colective au 

accesibilitate mult mai ridicată la locurile de joacă decât cele individuale. Acest fapt este o cauză a 

prioritizării amenajării acestora în zone cu densitate mai ridicată a populației în care nu există alte spații 

ce pot fi folosite cu acest scop (cum sunt grădinile private în cadrul rezidențialului individual). Se observă 
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de asemenea că analiza similară referitoare la accesibilitatea parcurilor a evidențial procente foarte mici 

din zona rezidențială ca având accesibilitate foarte ridicată la parcurile urbane.  

Tabelul 4. Suprafețele rezidențiale situate în proximitatea locurilor de joacă 

 2005 2013 

ha % ha % 

Rezidențial unifamilial 3666.81 100 3912.04 106.68 

Rezidențial colectiv 2488.17 100 2501.17 100.52 

Locuri de joacă Rezidențial unifamilial în 250 m 918.35 25.04 941.73 24.07 

Rezidențial colectiv în 250 m 2002.6 80.48 2004.68 80.14 

Parcuri (excluzând 
locurile de joacă) 

Rezidențial unifamilial în 250 m 451.84 12.32 460.31 11.76 

Rezidențial colectiv în 250 m 168.49 6.77 168.49 6.73 

 

Au fost de asemenea realizate analize de rețea referitoare la accesibilitatea spațiilor de joacă. 

Analiza realizată pentru Municipiul București  (Figura 6) a evidențiat cartierele cu o accesibilitate foarte 

bună la locurile de joacă  (ex. Berceni, Titan, Militari) și cele cu deficit (ex. Rahova, Colentina).  

Pentru toate locurile de joacă din București au fost realizate fișe de observație care au cuprins 

elemente referitoare la localizare, funcțiile din proximitate, dotările spațiilor de joacă și starea lor, 

materialul de acoperire al solului, prezența vegetației, calitatea acesteia și gradul de umbrire și problemele 

identificare în interiorul sau proximitatea locurilor de joacă. De asemenea au fost realizate chestionare 

pentru utilizatorii locurilor de joacă din afara parcurilor, referitoare la comportamentul lor de vizitare și la 

percepția lor asupra caracteristicilor, beneficiilor și problemelor locurilor de joacă. Pe baza acestora au 

putut fi identificate caracteristicile rețelei de locuri de joacă și al utilizării acestora, iar datele au fost 

procesate folosind analize statistice.  

S-au evaluat de asemenea similaritățile și diferențele existente în ceea ce privește utilizarea 

locurilor de joacă din interiorul și exteriorul parcurilor folosind analize statistice. Pentru locurile de joacă 

din afara parcurilor principalul motiv de accesare este proximitatea, în timp ce cele din parcuri sunt vizitate 

și datorită diversității dotărilor și faptului că sunt potrivite vârstei. Vizitele în locurile de joacă din exteriorul 

parcurilor sunt mai dese și mai scurte decât cele din interiorul acestora. În ceea ce privește aspectele 

pozitive identificate în chestionare, locurile de joacă din afara parcurilor sunt preferate pentru 

accesibilitate și prieteni, în timp ce motivele identificate pentru cele din parcuri sunt mult mai diverse 

incluzând dotările, liniștea, vegetația și curățenia. Cele mai mari probleme ale locurilor de joacă din afara 

parcurilor au fost identificate ca zgomot, suprafața mică și deșeurile, în timp ce în interiorul parcurilor 

principalele probleme sunt legate de câini și suprafețele umbrite reduse.  
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Figura 6 – Calcularea zonelor de deservire a locurilor de joaca 

Activitatea 2.5 – Evaluarea serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi în cadrul 

căminelor pentru bătrâni din România 
Pentru a realiza evaluarea serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi din cadrul 

căminelor pentru bătrâni din România s-a realizat o bază de date la nivel național cu căminele de bătrâni 

existente. Au fost identificate aproximativ 700 de cămine pentru persoane vârstnice folosind listele 

oficiale ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale, dar și căutarea extensivă pe internet, atât prin 

identificarea siteurilor individuale, cât și prin utilizarea bazelor de date cu serviciile sociale la nivel 

județean și național. Dintre cele 700 de cămine identificate inițial,  aproximativ 650 au fost validate (prin 

contactarea telefonică, prin e-mail sau prin verificarea listelor cu autorizații de funcționare valabile). 

Administratorii căminelor pentru persoane vârstnice au fost rugați să completeze un chestionar referitor 

la prezența spațiilor verzi din interiorul căminelor pentru persoane vârstnice, importanța și utilizarea lor 

de către seniori, modul de amenajare, dotările existente și problemele create. De asemenea au existat 
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întrebări referitoare la accesarea unor spații verzi din afara căminului pentru persoane vârstnice (motivele 

pentru care sunt accesate sau nu aceste spații, frecvența, modul de transport, categoriile de vârstnici etc). 

A fost de asemenea realizată o bază de date spațială care conține distribuția spațială a căminelor pentru 

persoane vârstnice și anumite caracteristici extrase de pe site-urile acestora (capacitate, anul înființării 

etc). 

Chestionarul a avut o rată de răspuns de aproximativ 27%, în timp ce 14% dintre administratori 

au refuzat să răspundă (Figura 7). Restul căminelor au fost în majoritatea cazurilor contactate, dar nu au 

răspuns chestionarului. Cel mai mare număr de cămine pentru persoane vârstnice, dar și cel mai ridicat 

număr de răspunsuri, s-a înregistrat în București și județul Ilfov.  

Dintre cele 182 de cămine pentru bătrâni care au răspuns chestionarului, 55% au o vechime între 

1 și 10 ani, iar 91% au declarat că au o grădină și că aceasta este utilizată de persoanele vârstnice internate. 

Grădina a fost considerată drept foarte importantă atât pentru activități fizice (66%), cât și pentru 

activități de recreere pasivă (62%) și socializare (72%). Numărul vârstnicilor care utilizează grădina variază 

extrem de mult, 27% dintre administratori afirmând că un procent mic de vârstnici o folosesc (sub 25%), 

în timp ce în 21% dintre cămine, aproape toate persoanele vârstnice o folosesc (peste 75%).  

 

Figura 7 – Numărul căminelor pentru persoane vârstnice la nivel județean și rata de răspuns înregistrată 
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Studiul a furnizat informații despre principalele activități de recreere activă și pasivă preferate de 

persoanele vârstnice, dar și despre frecvența și compania în care vizitează grădinile căminelor. Având în 

vedere că în căminele pentru persoane vârstnice locuiesc atât persoane sănătoase, cât mai ales vârstnici 

cu probleme fizice sau mentale, studiul a fost realizat luând în considerare aceste aspecte. S-a observat 

că persoanele vârstnice sănătoase folosesc mult mai des grădinile căminelor, atât pentru activități de 

recreere pasivă, cât și activă, dar și că persoanele cu probleme mentale realizează mai multe activități în 

grădini decât cele cu probleme fizice (Figura 8), probabil și din cauză că, având în vedere că multe cămine 

sunt situate în case cu etaj și fără lift, accesul acestora este mult îngrădit.  

Au fost de asemenea evaluat modul de planificare al grădinilor. Din chestionare a rezultat că 

grădinile căminelor pentru persoane vârstnice au o diversitate destul de mare în ceea ce privește 

elementele naturale incluse și amenajările pentru socializare, dar majoritatea nu includ amenajări care să 

încurajeze activitățile fizice ale seniorilor și nici elemente specifice vârstei, cum ar fi pavaj anti derapant, 

grădini special amenajate pentru demență sau balustrade. Majoritatea administratorilor nu consideră că 

prezența grădinilor crește riscurile expunerii persoanelor vârstnice la unele deservicii, cum ar fi prezența 

mirosurilor sau a zgomotelor făcute de animale, apariția alergiilor sau a sentimentelor de insecuritate, 

riscul de a se Impiedica sau de a fi atacați de anumite animale (ex. viespi).  

Figura 8 – Numărul de cămine în care persoanele vârstnice cu diferite probleme de sănătate accesează grădina 

pentru activități de recreere pasivă sau activă 

A fost de asemenea evaluată relația seniorilor ce locuiesc în cămine pentru persoane vârstnice cu 

spațiile verzi situate în afara căminelor și s-a observat că, în afară de vârstnicii sănătoși, vizitarea acestora 

se face destul de rar. Au fost analizate și motivele pentru care vârstnicii vizitează sau nu aceste spații.  

S-au realizat de asemenea teste statistice pentru a evidenția diferențele de utilizare sau dotare a 

grădinilor în funcție de vechimea acestora și de localizarea lor în cadrul spațiului urban (sau rural).  
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În concluzie se poate afirma că grădinile căminelor pentru persoane vârstnice sunt un element 

extrem de important în oferirea de servicii ecosistemice bătrânilor care locuiesc în cadrul lor, iar 

administratorii acestora sunt, cel puțin la nivel declarativ, conștienți de acest fapt. Având în vedere că 

există numeroase studii care demonstrează importanța spațiilor verzi pentru sănătatea fizică, și mai ales 

mentală a batrânilor (Rappe et al., 2006; Wen et al., 2018) este recomandată planificarea acestor grădini 

în relație cu nevoile lor, folosirea de materiale și dotarea cu echipamente potrivite vârstei, care să 

contribuie la menținerea sau îmbunătățirea stării lor generale. Acest studiu a avut scopul ca, pe lângă 

evaluarea serviciilor ecosistemice oferite de aceste spații, să crescă nivelul de conștientizare a 

administratorilor cu privire la beneficiile pe care spațiile verzi le pot aduce pentru persoanele vârstnice și 

la modul în care trebuie planificat designul acestora.  

Concluzii 
Rezultatele obținute în cadrul etapei a doua a proiectului sunt foarte utile în cadrul procesului de 

planificare și design a spațiilor verzi urbane, fie că este vorba de parcuri sau de spații verzi destinate 

primordial unui anumit grup vulnerabil. Analizele au demonstrat faptul că aceste spații verzi nu răspund 

întotdeauna nevoilor sau preferințelor grupurilor vulnerabile și că este necesară o mai bună implicare a 

acestor grupuri în procesul de planificare a infrastructurilor verzi ce le sunt destinate.  

Proiectul va continua cu analize relaționate cu identificarea arealelor afectate de segregare din 

punct de vedere al accesului la infrastructuri verzi și a factorilor ce contribuie la apariția acesteia. Vor fi 

deasemenea propuse soluții pentru creșterea echității în ceea ce privește accesul și utilizarea spațiilor 

verzi urbane de către grupurile vulnerabile.  

Având în vedere rezultatele obținute se consideră interesantă și analiza altor categorii de 

infrastructuri verzi din perspectiva serviciilor oferite anumitor grupuri sociale.  

 

Rezultate 
 

Indicatori 
Prevăzut în planul de 

realizare 
Realizat 

Raport anual de etapă 1 1 

Articol ISI 1 2 under review 

Capitol carte 0 1 

Prezentări la conferințe științifice internaționale 3 4 

Pagina web a proiectului actualizată 1 1 

Evaluare a caracteristicilor și utilizării terenurilor e 
joacă din interiorul parcurilor 

1 Realizat 

Hărți 1 Realizat  

Analiza rețelei de locuri de joacă din areale urbane 
studiu de caz 

1 Realizat  
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Pagina web a proiectului - https://ccmesi.ro/?page_id=860  

Articole ISI 

1. Kronenberg J., Haase A., Łaszkiewicz E., Antal A., Baravikova A., Biernacka M., Dushkova D., Filčak 

R., Haase D., Ignatieva M., Khmara Y., Niţă M.R., Onose D.A. (under review) Environmental justice 

in the context of urban green space availability, accessibility and attractiveness in postsocialist 

cities in Cities (Red area, IF 3.853) 

2. Onose D.A., Iojă I.C., Niță M.R., Vânău G.O., Popa A.M. (under review) Too old for recreation? 

How friendly are urban parks for elderly people?  in Sustainability (Yellow area, IF 2.592) 

Capitol carte 

1. Onose D.A., Iojă I.C., Niță M.R., Badiu D.L., Hossu C.A. (2020, in press) Green struggle – 
Environmental conflicts involving urban green areas in Bucharest city, in Breuste, J.; M. 
Artmann; I.C. Ioja; S. Qureshi (eds.), Making Green Cities – Concepts, Challenges and Practice, 
Springer Press, Berlin 

 

Prezentări la conferinte științifice internaționale  

1. Onose D.A., Iojă I.C., Niță M.R., Vânău G.O., Popa A.M. (2019), Assesing the potential of 
conflict emergence in urban parks. The case of Elderly people, Workshop SURE în cadrul 
ECOSMART 2019 – International Conference Environment at a Crossroads: SMART 
approaches for a sustainable future, 5-8 September 2019, Bucharest, Romania  

2. Onose D.A., Iojă I.C., Popa A.M. (2019), Planning for sustainable and inclusive urban green 
infrastructure. The children perspective, 2019 IGU Urban Commission Annual Meeting – 
Urban challenges in a complex world, 4-9 August 2019, Luxembourg  

3. Onose D.A., Iojă I.C., Artman M., Popa A.M., Mitincu C.G. (2019) The role of urban green 
spaces in care facilities for elderly people. Case study Romania, 10th IALE World Congress 
– Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape 
ecology, 1-5 July, Milan, Italy  

4. Onose D.A., Iojă I.C., Niță M.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2019), Assessing the social 

equity of the use of urban parks, World Forum on Climate Justice, 19-21 June 2019, 

Glasgow, United Kingdom 
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