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General presentation of project results 

The aim of the project Assessing the social equity of ecosystem services provided by urban green 

infrastructures was to assess the needs, access and use of urban green infrastructure by certain vulnerable 

groups, like children and elders.  

The project aimed at advancing the knowledge related with the needs of vulnerable groups 

(children and elderly people) in relation with urban green infrastructure, the analysis of the way in which 

UGI satisfy the needs of the vulnerable groups and identifying ways of creating sustainable and inclusive 

cities by ensuring equity of ecosystem services distribution. The results show a lack of integration of 

concepts like equity and environmental justice in the policies and planning documents in Romania and a 

clear unbalance between the urban green infrastructure planning process and the visitors characteristics. 

Over the years there were some planning actions aimed to minimize problems inside urban green areas 

(e.g. creation or modernization of playgrounds) but some of them had little success (e.g. like areas 

specially designed for dogs). However, the attention given to vulnerable groups, especially to elderly 

people, was intermittent and there weren’t implemented solutions aimed to increase the quality of the 

time they spend in urban green areas. The results of the project can be used as starting point in planning 

actions to ensure a better understanding of the needs of vulnerable groups, meanwhile the developed 

methodology can be used in order to analyze other urban areas of interest. 

The objectives of the project were: 

(1) Establishing the conceptual framework for assessing the social equity of ecosystem services 

provided by urban green infrastructure – assessing international and national polities and regulations 

directed to ensuring access and use of green areas for vulnerable groups, identifying relevant indicators 

for assessing the social equity of ecosystem services provided by UGI for vulnerable groups, identifying the 

needs of vulnerable groups regarding the access and use of UGI, inventorying the ecosystem services 

provided by key components of UGI – accomplished; 

(2) Assessing the role of urban parks in achieving social equity for different vulnerable groups – 

analyzing the attractiveness of urban parks in relation with the needs of children and elderly people, 

elaborating a methodology framework for assessing the accessibility of urban parks for children and 

elderly people, assessing the social equity of the use of urban parks considering different vulnerable groups 

in relation with the general population – accomplished; 

(3) Evaluating the ecosystem services provided by UGI especially designed for different 

vulnerable groups – assessing the access and use of UGI especially designed for children, assessing the 

offer of ecosystem services provided by green areas in care facilities for elderly people in Romania – 

accomplished; 

(4) Developing a model for minimizing areas affected by social inequity regarding the ecosystem 

services provided by UGI – elaborating and testing a methodology for mapping areas affected by social 

segregation, identifying the factors contributing to social segregation in relation with the access and use 
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of UGI by sensitive categories of population, establishing solutions or achieving social equity regarding the 

use of UGI by children an elderly people – accomplished; 

The objectives of the project were accomplished 100%. The accomplishment of the project 

objectives contributes to advancing the knowledge in the field of urban ecology.  

In the dissemination area, the project exceeded the proposed results having a significant 

scientific impact. The main results are:  

- 3 phase reports - Accomplished; 

- 2 ISI articles with a cumulative impact factor of minim 4 – Accomplished – 2 ISI articles 

published in journals with a cumulative impact factor of 6.5, one in Q1 Web of Science (in 

collaboration with an international team with members from Poland, Germany, Russia, 

Hungary), the other in the Yellow area (published as open source in order to increase 

visibility); 

- 4 presentations at international conferences – Accomplished – 6 presentations at 

international conferences; 

- Web GIS App – Accomplished; 

- 0 book chapters – Accomplished 1 book chapter published at Springer Press; 

- 0 books – Accomplished 1 book; 

- 0 project proposals – Accomplished – 1 TE project won and financed. 

Moreover, the project leader coordinated 5 bachelor thesis and 2 master thesis in the field of the 

project between 2018 – 2020.   

The project has a significant scientific impact materialized through a methodology for assessing 

the equity of ecosystem services distribution, analysis focused on the needs and demands of vulnerable 

groups and on key components of the urban green infrastructure from the perspective of their use by 

these groups. The dissemination activities increased the subject visibility in scientific literature and during 

international conferences. The project had a significant impact on the development of human resources 

increasing the proficiency of the project leader and increasing her chances of accessing other national 

competitions. The results are already visible since she won a TE project as leader. 

The social impact of the project is represented by understanding the needs and desires of two 

vulnerable groups (children and elderly people). The project results can be used to create multifunctional 

green areas which could satisfy the needs of many categories of visitors. The results can be integrated in 

planning strategies and policies at local level to create sustainable cities.  

The acquisitions significantly contributed in achieving the objectives (e.g. Nvivo 12 Plus software 

was used for qualitative document analysis and for synthetizing and analyzing the open questions in the 

surveysl EndNote was used for referencing both articoles and reports, Microsoft Office was used for 

documents elaboration and CorelDraw for graphical materials design. The tablet was used for field 

observations related with parks plannign and the characteristics of playgrounds meanwhile the laptopwas 

used for GIS and statistical analysis.  
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Prezentarea generală a rezultatelor proiectului 

Scopul proiectului Evaluarea echității sociale a distribuției serviciilor ecosistemice generate de 

infrastructurile verzi urbane a fost să evalueze nevoile, accesul și utilizarea spațiilor verzi urbane de către 

anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele vârstnice și copiii. 

Proiectul a avut ca și scop avansarea cunoașterii în direcția nevoilor grupurilor vulnerabile (copii 

și persoane vârstnice) relaționate cu infrastructurile verzi urbane, analiza modului în care acestea reușesc 

să satisfacă cerințele acestor grupuri și identificarea modalităților de creare a unor orașe sustenabile și 

incluzive prin asigurarea echității distribuției serviciilor ecosistemice. Rezultatele proiectului arată o lipsă 

de integrare a conceptelor de echitate și justiție de mediu în politicile și documentele de planificare din 

România și un dezechilibru evident în ceea ce privește modul de planificare al spațiilor verzi în relație cu 

caracteristicile vizitatorilor. Deși s-a încercat minimizarea sau eliminarea unor probleme prin acțiuni de 

planificare în interiorul parcurilor (ex. crearea sau modernizarea locurilor de joacă), unele dintre ele cu 

minim succes (ex. spațiile pentru câini), atenția îndreptată spre grupurile vulnerabile, în special către 

persoanele vârstnice, a fost  doar intermitentă și nu s-au avansat sau implementat soluții pentru creșterea 

calității timpului petrecut de ei în spațiile verzi. Rezultatele proiectului pot fi folosite în cadrul acțiunilor 

de planificare pentru a ajuta la mai buna întelegere a nevoilor și dorințelor acestor grupuri, iar 

metodologia dezvoltată poate fi utilizată în analiza altor țesuturi urbane de intere.  

Obiectivele proiectului au fost: 

(1) Stabilirea contextului pentru evaluarea echității sociale a distribuției serviciilor ecosistemice 

generate de infrastructurile verzi urbane – identificarea direcțiilor naționale și internaționale în domeniul 

echității accesului și utilizării spațiilor verzi  urbane, stabilirea unui set de indicatori relevanți pentru 

evaluarea echității sociale a distribuției serviciilor ecosistemice generate de spațiile verzi urbane, 

identificarea nevoilor grupurilor vulnerabile  (copii și persoane vârstnice) în ceea ce privește accesul și 

utilizarea IVU, inventarul serviciilor ecosistemice generate de componente cheie ale rețelei de spații verzi 

urbane – îndeplinit; 

(2) Evaluarea rolului parcurilor urbane în distribuția echitabilă a serviciilor ecosistemice pentru 

grupurile vulnerabile – analiza atractivității parcurilor în relație cu nevoile copiilor și persoanelor 

vârstnice, eleborarea unei metodologii pentru evaluarea accesibilității parcurilor urbane pentru copii și 

persoane vârstnice, evaluarea echității sociale a utilizării parcurilor urbane de către diferite grupuri 

vulnerabile în relație cu restul vizitatorilor – îndeplinit; 

(3) Evaluarea serviciilor ecosistemice generate de infrastructuri verzi urbane special create 

pentru diferite grupuri vulnerabile – evaluarea accesului și utilizării locurilor de joacă, evaluarea serviciilor 

ecosystemice generate de grădinile căminelor pentru vârstnici – îndeplinit; 

(4) Dezvoltarea unui model pentru minimizarea zonelor afectate de inechitate socială în 

distribuția serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane – elaborarea și testarea unei 

metodologii pentru identificarea zonelor afectate de segregare ca urmare a accesului la spații verzi, 

identificarea factorilor care contribuie la segregare în relație cu accesul și utilizarea IVU, propunerea unor 
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soluții pentru atingerea echității sociale în ceea ce privește utilizarea spațiilor verzi urbane de către copii 

și persoane vârstnice – îndeplinit; 

Obiectivele proiectului au fost îndeplinite în proporție de 100%. Îndeplinirea obiectivelor a 

contribuit la creșterea nivelului de cunoaștere în domeniul ecologiei urbane.  

În ceea ce privește activitățile de diseminare, proiectul a depășit rezultatele propuse, având un 

impact științific semnificativ. Principalele rezultate sunt următoarele: 

- Elaborarea a 3 rapoarte de etapă - Realizat; 

- 2 articole ISI cu factor de impact cumulat minim 4 – Realizat – 2 articole ISI publicate în reviste 

cotate ISI cu factor de impact cumulat 6.5, una din ele in Q1 Web of Science (în colaborare 

cu un colectiv internațional de autori din Polonia, Germania, Rusia, Ungaria), cealaltă în 

zona galbenă (publicat în regim open access pentru creșterea vizibilității); 

- 4 prezentări la conferințe internaționale – Realizat – 6 prezentări la conferințe 

internaționale; 

- Aplicație web GIS – Realizat; 

- 0 capitole de carte – Realizat 1 capitol de carte publicat la editura Springer; 

- 0 cărți – Realizat 1 carte publicată; 

- 0 proiecte depuse – Realizat - 1 proiect TE depus și câștigat de directorul de proiect; 

În plus, directorul de proiect a coordonat în perioada 2018 -2020 un număr de 5 lucrări de licență 

și 2 lucrări de disertație pe teme relaționate cu obiectivele proiectului.  

Din punct de vedere științific proiectul are un impact semnificativ prin crearea unei metodologii 

de evaluare a echității distribuției serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane pentru 

grupurile vulnerabile, prin focalizarea analizelor pe nevoile și cerințele grupurilor vulnerabile și prin 

analizele direcționate spre componente cheie ale infrastructurilor verzi urbane din punct de vedere al 

utilizării lor de către aceste grupuri. De asemenea, activitățile de diseminare au contribuit la creșterea 

vizibilității subiectului în literatura științifică și în cadrul conferințelor. În ceea ce privește impactul asupra 

dezvoltării resursei umane, proiectul a contribuit la dezvoltarea competențelor directorului de proiect și 

a permis accesarea altor competiții naționale, rezultatele materializându-se deja în câștigarea unui proiect 

de tip TE în calitate de director. 

Impactul social al proiectului este reprezentat de înțelegerea nevoilor și dorințelor a două grupuri 

vulnerabile (copiii și persoanele vârstnice). Rezultatele proiectului pot fi utilizate pentru crearea unor 

spații verzi urbane multifuncționale, care să satisfacă nevoie unei palete largi de utilizatori. Rezultatele 

pot fi integrate în strategiile și politicile de planificare de la nivel local în încercarea de a crea orașe 

sustenabile.  

Achizițiile realizate în cadrul proiectului au contribuit la îndeplinirea obiectivelor (ex. softul Nvivo 

12 Plus a fost utilizat pentru analiza calitativă a ocumentelor, dar și pentru sintetizarea și analiza 

răspunsurilor deschise din cadrul chestionarelor; softul EndNote a fost utilizat pentru referențiere atât în 

cadrul articolelor științifice, cât și a rapoartelor, softurile Microsoft Office a fost utilizat pentru realizarea 

documentelor, iar CorelDraw pentru crearea unor materiale grafice necesare în cadrul rapoartelor și 
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prezentărilor de la conferințe). Tableta achiziționată a fost utilizată în carul depplasărilor pe teren pentru 

observații legate de planificarea parcurilor și caracteristicile locurilor de joacă în timp ce laptopul 

achiziționat în cadrul proiectului a fost utilizat pentru rularea analizelor GIS șî statistice.  

 

Introducere 

Echitatea socială este definită ca „managementul drept, just și echitabil al tuturor instituțiilor ce 

servesc direct publicul și hotărârea de a promova dreptatea, justețea și echitatea în construirea politicilor 

publice” (Svara et al, 2005). 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 reprezintă una dintre infrastructurile urbane majore. Cu toate acestea, 

distribuția, accesibilitatea și utilizarea lor sunt inechitabile în cele mai multe zone urbane (Nesbitt et al, 

2018), lucru ilustrat de rezultatele cercetărilor realizate până în prezent. Numeroase studii susțin existența 

unor importante efecte pozitive generate de infrastructurile verzi urbane asupra calității vieții, sănătății și 

bunăstării, dar sunt necesare cercetări mai aprofundate incluzând analize calitative pentru a se putea 

stabili cât de just sunt distribuite aceste beneficii la nivelul populației urbane și în ce măsură contribuie la 

scăderea inegalităților între grupurile sociale (Haase et al., 2017). Nu este încă suficient de bine 

documentată relația dintre oferta de spațiu verde și necesitățile populației (implicit a grupurilor 

vulnerabile) și nici evaluarea importanței structurale și funcționale a unor categorii de spații verzi urbane 

(locuri de joacă, grădini ale instituțiilor de învățământ, grădini ale căminelor de bătrâni și a centrelor 

pentru copii, etc.).  

Accesul și utilizarea inechitabilă a beneficiilor generate de spațiile verzi urbane reprezintă o 

barieră importantă în atingerea dezvoltării durabile (Jennings et al, 2016), fapt ce în prezent reprezintă 

dezideratul majorității programelor internaționale pentru mediu. 

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 în ceea ce privește distribuția, accesibilitatea și atractivitatea spațiilor 

verzi urbane au fost abordate în cadrul articolului Environmental justice in the context of urban green 
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space availability, accessibility and attractiveness in postsocialist cities publicat în revista Cities.  

Articolul subliniază noutatea discuțiilor relaționate cu echitatea și justiția de mediu relaționate cu spațiile 

verzi în societățile post socialiste din Europa Centrală și de Est. Aceste deziderate sunt constrânse de 

economia de piață, tendințele neo-liberale din cadrul societății, privatizare și supremația interesului 

privat. În plus, echitatea și justiția de mediu în relație cu spațiile verzi se confruntă în societățile post-

socialiste cu moștenirea unei toleranțe mai ridicate a inegalităților, o lipsă a solidarității în cadrul societății 

și a responsabilității pentru interesul comun și un individualism dus la extrem. În aceste societăți este mai 

degrabă favorizat un model economic de management al spațiilor verzi în detrimentul perspectivei 

echității și justiției de mediu (Kronenberg et al, 2020). 

 

Obiectivul 1 – Stabilirea contextului pentru evaluare echității sociale a distribuției 

serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane 

Activitatea 1.1 – Evaluarea politicilor internaționale și naționale și a reglementărilor menite 

să asigure accesul și utilizarea spațiilor verzi de către grupurile vulnerabile 

Problema echității sociale și a dezvoltării durabile a așezărilor umane reprezintă una dinte 

direcțiile prioritare de acțiune, fapt dovedit și de includerea sa în programul Sustainable Development 

Goals susținut de Națiunile Unite. SDG 11 se referă la Transformarea orașelor și a așezărilor umane pentru 

a fi incluzive, sigure, reziliente și sustenabile (United Nations, 2015). Obiectivul propune 10 ținte și 15 

indicatori, ținta 11.7 făcând referire directă la spațiile verzi urbane – „Până în 2030 trebuie asigurat acces 

universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane 

vârstnice și persoane cu dizabilități” (United Nations, 2015). 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (2016), 11% din populația mondială are peste 60 de 

ani, iar această cifră se va dubla până în 2050 când  numărul de persoane vârstnice va depăși pentru prima 

dată în istorie numărul de copii. Programul Națiunilor Unite Age Friendly World (2018) a identificat 

elementele care pot face orașele mai accesibile și incluzive pentru persoanele vârstnice prin realizarea de 

studii în diferite zone urbane din lume. Legat de spațiile verzi au fost identificate probleme precum 

managemenul deficitar, insecuritatea, dotările inadecvate, activitățile realizate de alți utilizatori și 

accesibilitatea. Soluțiile propuse sunt legate de montarea de facilități pentru odihnă, înființarea de spații 

verzi destinate exclusiv persoanelor vârstnice, delimitarea unor zone de liniște în parcuri separate de cele 

destinate persoanelor care practică sporturile (ciclism, skateboard), animalelor de companie ori altor 

forme de recrere activă (World Health Organization, 2018). 

În ceea ce privește strategiile internaționale focalizate pe nevoile copiilor, acestea sunt în cea mai 

mare parte direcționate spre accesul la educație și la condiții optime de viață (UNICEF, 2012), accesul la 

spațiile verzi nefiind privit ca o problemă prioritară.  

Există numeroase strategii referitoare la promovarea echității sociale care iau în considerare 

problemele pe care grupurile vulnerabile le au în relație cu spațiile verzi. Acestea sunt propuse în general 

la nivel urban, orașe precum Seattle, Baltimore, Portland, Dallas sau Salisbury dezvoltând planuri pentru 
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atingerea echității sociale. Relevante în domeniu sunt și strategiile naționale, dar mai ales locale de 

dezvoltare durabilă (concept ce se bazează pe echitate socială) și Agendele 21 Locale.  

În România există 40 de entități teritoriale care în perioada 2002-2008 au adoptat Agende 21 

Locale. Între acestea se numără 5 județe, un sector al Municipiului București, o comună și 33 orașe, 

majoritatea de mari dimensiuni. Pe baza acestora s-a realizat o analiză calitativă a documentelor folosind 

programul Nvivo 12 Plus. Capitolele relevante din cadrul acestor documente au fost codate cu ajutorul 

programului pentru evidențierea principalelor direcții abordate în relație cu echitatea socială și 

infrastructurile verzi urbane. Rezultatele au evidențiat prezența elementelor referitoare la infrastructuri 

verzi urbane, elemente sociale de echitate și referințe la grupurile vulnerabile în majoritatea 

documentelor analizate. La fel ca în studiul realizat de Niță et al (2017) s-a concluzionat că doar un procent 

mic de orașe (aproximativ 5%) au obiective legate de creșterea valorii sociale a infrastructurilor verzi, iar 

majoritatea își propun să realizeze acest lucru prin promovarea de programe educaționale. S-au identificat 

probleme în relație cu propunerea de soluții practice, implementabile și monitorizabile menite să ajute la 

atingerea echității sociale în ceea ce privește accesibilitatea și utilizarea spațiilor verzi.  

Procentul ridicat de populație vârstnică și de copii generează cerințe specifice pentru spațiile verzi, 

pe care autoritățile responsabile trebuie să încerce să le satisfacă pentru a putea discuta de echitate 

socială, precum accesibilitate ridicată, zone umbrite, dotări menite să asigure locuri de odihnă (Reichers 

et al, 2018). 

Haase et al (2017) propune niște cerințe specifice pentru dezvoltarea spațiilor verzi urbane într-

un mod sustenabil și social incluziv. Printre acestea se numără (1) recunoașterea și luarea în considerare 

a inechităților socio-spațiale în planificarea, implementarea și monitorizarea strategiilor de înverzire, (2) 

luarea în considerare și includerea în designul, planificarea și implementarea strategiilor de înverzire nu 

numai a grupurilor de actori, dar și a diferitelor opinii și, pe cât posibil, a unor puncte de vedere, nevoi și 

cereri contrastante ale diferitelor categorii de populație și (3) planificarea și gestionarea spațiilor verzi 

astfel încât ele să servească drept locuri de întâlnire pentru diferite grupuri de persoane. Acestea 

reprezintă aspecte pe care se concentrează și activitățile proiectului, acesta având rolul de a contribui la 

umplerea unui gol în cercetarea științifică în această direcție.  

 

Activitatea 1.2 – Identificarea indicatorilor relevanți pentru evaluarea echității sociale a 

distribuției serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane pentru 

grupurile vulnerabile 

Pe baza analizei realizate la activitatea 1.1. și a literaturii științifice în domeniu au fost identificați 

indicatori relevanți pentru evaluarea echității sociale a distribuției serviciilor ecosistemice generate de 

infrastructurile verzi urbane pentru grupurile vulnerabile (tabelul 1). Setul de indicatori calculat la nivelul 

unui ecosistem urban poate furniza o măsură a echității sociale a accesibilității și utilizării infrastructurilor 

verzi urbane de către grupurile vulnerabile (copii, persoane vârstnice) putându-se evidenția țesuturile 

urbane cu probleme din acest punct de vedere.  
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Tabelul 1 – Set de indicatori considerați relevanți pentru evaluarea echității sociale a distribuției serviciilor 

ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane pentru grupurile vulnerabile 

Nr. Indicator Unitate de măsură Bibliografie 

Indicatori de cerere 

1 
Reprezentativitatea grupului 
vulnerabil – copii 

Procentul de populație sub 18 ani din 
populația totală  

UNICEF (2012) 

2 
Reprezentativitatea grupului 
vulnerabil – persoane vârstnice 

Procentul de populație peste 60 de ani 
din populația totală 

World Health 
Organization (2007) 

3 Îmbătrânirea populației 
Tendința înregistrată de populație 
peste 60 de ani în ultimii 20 de ani 

World Health 
Organization (2007) 

Indicatori de ofertă 

1 
Accesibilitatea la infrastructuri verzi 
urbane de foarte mari dimensiuni 
(peste 50 ha) 

Suprafață rezidențială (locuitori*) 
localizată la maxim 10 km față de IVU 

European Commission 
(2016) 

2 
Accesibilitatea la infrastructuri verzi 
urbane de mari dimensiuni (10 - 50 ha) 

Suprafață rezidențială (locuitori*) 
localizată la maxim 1 km față de IVU 

European Commission 
(2016) 

3 
Accesibilitatea la infrastructuri verzi 
urbane de dimensiuni medii (2.5 - 10 
ha) 

Suprafață rezidențială (locuitori*) 
localizată la maxim 500m față de IVU 

European Commission 
(2016) 

4 
Accesibilitatea la infrastructuri verzi 
urbane de dimensiuni mici (sub 2.5 ha) 

Suprafață rezidențială (locuitori*) 
localizată la maxim 250m față de IVU 

European Commission 
(2016) 

5 
Suprafața de spațiu verde raportată la 
diferite categorii de populație 

Metri pătrați pe cap de locuitor Badiu et al (2016) 

6 
Diversitatea dotărilor pentru grupuri 
vulnerabile 

Numărul de dotări potențial utilizabile 
de către grupurile vulnerabile 

Masson et al (2018) 

7 
Suprafața dedicată grupurilor 
vulnerabile 

Suprafață ocupată de dotările dedicate 
grupurilor vulnerabile 

Masson et al (2018) 

8 
Oportunități de recreere pentru 
grupuri vulnerabile 

Numărul de activități ce pot fi realizate 
de grupurile vulnerabile relaționat cu 
serviciile culturale oferite de categoriile 
de IVU 

Sirina et al (2017) 

9 Fluxul de vizitatori pe categorii 
Numărul de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile 

Iojă et al (2011) 

10 Structura fluxului de vizitatori 
Procentul de vizitatori aparținând 
grupurilor vulnerabile raportat la 
numărul total de vizitatori 

Iojă et al (2011) 

11 
Accesibilitatea la parcuri din școli / 
cămine bătrâni etc 

Numărul de parcuri situate la o anumită 
distanță față de școli / cămine de 
bătrâni etc 

Iojă et al (2014), 
Artmann et al (2017) 

12 
Situri de importanță culturală sau 
naturală (UNESCO, patrimoniu 
național) 

Numărul de situri pe unitatea de 
suprafață 

European Commission 
(2016) 

13 Vizibilitatea în social-media 
Numărul de postări relaționate cu 
diferite infrastructuri verzi urbane 
realizate de către grupurile vulnerabile 

Donahue et al (2018) 

*datele statistice referitoare la numărul de locuitori nu sunt în general raportate pentru unități administrativ 

teritoriale mai mici decât localitatea 
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Activitatea 1.3 – Identificarea nevoilor grupurilor vulnerabile în ceea ce privește accesul și 

utilizarea infrastructurilor verzi urbane 

Nevoile grupurilor vulnerabile  sunt insuficient înțelese și luate în considerare în momentul creării 

și planificării infrastructurilor verzi urbane. Aceste categorii de populație sunt caracterizate de anumite 

elemente de condiționalitate în ceea ce privește accesul și utilizarea spațiilor verzi neavând capacitatea 

de a se deplasa pe distanțe lungi sau de a modifica utilizarea diferitelor spații. 

În vederea identificării nevoilor copiilor și persoanelor vârstnice legate de accesul și utilizarea 

infrastructurilor verzi urbane s-a optat pentru realizarea de interviuri și a unor activități cu implicarea 

copiilor. Au fost abordate parcurile, deoarece ele reprezintă cea mai complexă categorie din punct de 

vedere al serviciilor ecosistemice oferite și, implicit, al numarului de vizitatori.  

Activitătile ce au implicat copiii au fost desfășurate în școli, la clasa a IV-a și au vizat identificarea 

dotărilor din parcuri atractive pentru copii, a activităților pe care aceștia le desfășoară și a problemelor pe 

care ei le observă în timpul vizitelor.  

Componentele naturale (vegetație, flori, păsări, lac, spațiile amenajate cu animale rare) reprezintă 

principala atracție pentru copii în parcuri, alături de locurile de joacă și activitățile pe care le pot realiza în 

aceste spații. Principalele probleme pe care copiii le percep în cadrul parcurilor sunt legate de neîngrijirea 

anumitor spații, distrugerea elementelor naturale, existența deșeurilor, lipsa educației vizitatorilor și 

insecuritate. Principalele activități preferate de copii în parcuri sunt jocurile, plimbările cu rolele și 

bicicleta, tenisul de masă, plimbările cu barca, practicarea unor sporturi sau relaxarea. Pentru 

aprofundarea nevoilor copiilor s-a considerat necesară și realizarea de interviuri cu părinții. 

S-au realizat 190 de interviuri cu persoane vârstnice și 180 de interviuri cu persoane care însoțeau 

copiii în parcuri. Interviurile s-au realizat în 15 parcuri din Municipiul Bucuești (4 parcuri metropolitane, 4 

parcuri municipale și 7 parcuri de cartier) în zile însorite, atât în timpul săptămânii, cât și în weekend. 

Interviurile au vizat motivația alegerii parcului, principalele activități de recreere activă si pasivă realizate 

de copii și persoanele vârstnice în parcuri, frecvența și durata vizitelor, modul de accesare al parcului, 

elementele de atractivitate ale parcului și cele care crează nemulțumire și aspecte relaționate cu dotările 

potrivite grupurilor existente în parcuri, cele utilizate de cele două categorii vulnerabile și cele considerate 

necesare de către ele, ca și evenimentele dorite în parc de aceste două categorii de populație.  

În ceea ce privește accesul la infrastructurile verzi există o diversitate ridicată de studii care 

propun distanțe variabile bazându-se pe suprafața spațiilor verzi urbane, dar foarte puține iau în 

considerare categoriile de populație ce ar trebui să fie deservite de aceste tipuri de spații. 

S-a evidențiat necesitatea existenței spațiilor verzi în proximitatea spațiului rezidențial, atât 

vârstnicii, cât și persoanele care însoțesc copiii în parc precizând în proporție de 60% că motivul pentru 

care au ales parcul este localizarea sa în vecinătatea locuinței. 25% dintre vârstnici și 17% dintre însoțitorii 

copiilor au indicat accesibilitatea ca motiv al alegerii parcului. Acest fapt subliniază necesitatea existenței 

unor spații verzi accesibile categoriilor de populație cu dificultăți de deplasare în toate zonele urbane. 65% 

dintre persoanele vârstnice și 56% dintre persoanele însoțite de copii au precizat că ajung în parc pe jos, 
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fapt ce subliniază încă odată necesitatea dezvoltării unei rețele echilibrate de spații verzi urbane, omogen 

distribuite la nivelul zonelor rezidențiale din orașe.  

Aproape 80% dintre persoanele însoțite de copii au precizat că vizitează și alte parcuri în afara de 

cel în care au fost intervievați, dar doar 60% dintre persoanele vârstnice au indicat același lucru. În ambele 

cazuri aproape 70% dintre parcurile indicate ca opțiuni de vizitare au fost reprezentate de parcurile 

metropolitane (Herăstrău, Cișmigiu, Titan, Tineretului) caracterizate printr-o accesibilitate foarte ridicată 

la nivelul întregului oraș și printr-o diversitate ridicată de dotări, potrivite pentru toate categoriile de 

populație. Adresele furnizate de vizitatori au fost spațializate și s-au realizat analize privind distanța 

parcursă până în parcuri și localizarea lor în interiorul distanțelor recomandate în documentele 

internaționale. 

Din punct de vedere al utilizării infrastructurilor verzi urbane, vârstnicii au indicat ca activităti de 

recreere activă realizate plimbarea solitară (49%), plimbarea cu animalul de companie (33%), plimbarea 

copiilor (23%), gimnastica (14%), practicarea unui sport (8%) și plimbarea cu barca (5%), unii dintre ei 

indicând că realizează mai multe dintre aceste activități.  

Copiii realizează o gamă mai diversă de activități care cuprind plimbarea (55%), mersul cu bicicleta 

sau trotineta (47%), activitățile la locurile de joacă (46%), jocurile cu prietenii (27%), practicarea unui sport 

(10%), plimbarea cu barca (10%), gimnastica (8%) sau utilizarea patinoarului (3.5%), majoritatea alegând 

mai multe activități. În ceea ce privește activitățile de recreere pasivă, cum era de așteptat, ele sunt mai 

numeroase în rândul vârstnicilor. Ambele categorii preferă relaxarea la umbră/soare, socializarea cu alte 

persoane și observarea naturii (Figura 1). În timp ce vârstnicii preferă să citească, să mediteze, să joace 

șah sau să privească alte persoane din cadrul parcului, copiii aleg să hrănească animale și să deseneze sau 

fotografieze. Activitățile indicate de cele două grupuri evidențiază faptul că parte din infrastructura 

necesară pentru realizarea activităților ar putea fi folosită de ambele categorii. 

 

Figura 1 – Activități de recreere pasivă realizate de copii și persoane vârstnice în parcuri 
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a.citit

b.observarea naturii

c.meditatie
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j.jocul de sah

Copii Varstnici
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Copiii și persoanele vârstnice sunt două categorii de populație care petrec mult timp în parcuri, 

90% dintre ei vizitând parcul cel puțin o dată pe saptămână. Majoritatea vârstnicilor (40%) vizitează zilnic 

parcul, iar 34% dintre ei de 2-3 ori pe săptămână, în timp ce copiii vin în special de 2-3 ori pe săptămână 

(30%) , zilnic (26%) sau săptămânal (26%), însă vizitele lor sunt mai lungi.  52% dintre vârstnici petrec 1-2 

ore in parc, 14% dintre ei realizând vizite foarte scurte, sub o oră. Prin comparație, 48% din copii petrec 

1-2 ore în parc, iar 35% 2-3 ore.  

Ambele categorii de populație au preferințe comune în ceea ce privește elementele apreciate în 

parcuri: accesibilitatea (vârstnici 35%, persoane cu copii 39%), curățenia (30%, respectiv 29%), dotările 

(14%, respectiv 15%), liniștea (mai apreciată de persoanele vârstnice – 31 %, decât de cele însoțite de copii 

– 23%) și vegetație (29%, respectiv 40%). Alte aspecte apreciate de persoanele însoțite de copii au fost 

prezența animalelor și posibilitatea de plimbare cu bicicleta, în timp ce vârstnicii au subliniat securitatea, 

iar ambele categorii au evidențiat existența suprafețelor acvatice.  

Referitor la problemele sesizate la nivelul parcurilor (Figura 2) persoanele însoțite de copii au 

subliniat în mod special dotările deficitare și aglomerația, probleme asociate de ei în special cu locurile de 

joacă din parcuri. Persoanele vârstnice au fost deranjate în mod special de zgomot și prezența câinilor fără 

stăpân, sesizând însă și alte probleme precum toaletele murdare, iluminatul slab și lipsa educației 

populației.  

Pentru a evalua nevoile grupurilor vulnerabile, li s-a cerut repondenților să identifice dotările pe 

care le utilizează în parcuri, dotările pe care le-ar considera necesare și evenimentele ce ar dori să se 

organizeze în parc. Întrebările au fost deschise permițând apariția unei palete foarte largi de răspunsuri. 

Pentru organizarea lor s-a apelat la metoda Grounded Theory (Charmaz, 2014), iar răspunsurile au fost 

codate și analizate folosind softul NVivo Plus 12 (QSR International, 2018). 

 

Figura 2 – Elemente care provoacă nemulțumirea persoanelor vârstnice și a celor care însoțesc copiii 

Persoanele însoțite de copii au identificat 36 de categorii de dotări pe care le folosesc copiii, în 

timp ce vârstnicii au identificat 27. Locurile de joacă reprezintă cea mai importantă dotare din parc 

utilizată de către copii, importanța lor fiind semnificativ mai mare decât a tuturor celorlalte dotări. În ceea 
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ce privește vârstnicii, se detașează băncile, cu importanță dublă față de următoarele dotări – aparatele de 

gimnastică din locurile special amenajate și locurile de joacă. Acestea din urmă apar ca importante și 

pentru vârstnici, deoarece vin frecvent în parc însoțiți de copii. 

Categoriile de dotări considerate utile pentru copii de către însoțitorii acestora, au fost identificate 

62 de tipuri, în timp ce preferințele persoanelor vârstnice au fost încadrate în 43 de clase. Majoritatea 

necesităților identificate sunt legate de dezvoltarea suplimentară a locurilor de joacă în ceea ce privește 

numărul, suprafața sau caracteristicile (diversitatea dotărilor, acoperite, închise, neconvenționale, simple, 

pentru anumite vârste).  

Persoanele vârstnice reclamă în special amenajarea mai multor spații în care să existe aparate 

pentru gimnastică în aer liber, creșterea numărului de mese de șah și montarea unui număr mai mare de 

bănci. Alte nevoi menționate au fost legate de amenajarea unor magazine, foișoare, spații pentru 

adăpostirea de ploaie, săli de lectură, cișmele sau toalete ecologice.  

Referitor la organizarea evenimentelor în parc, au fost propuse 53 de tipuri de evenimente 

dedicate copiilor și doar 36 pentru persoanele vârstnice. Majoritatea evenimentelor dedicate copiilor se 

referă la teatru, evenimente sportive, spectacole, concerte și concursuri (Figura 3). Teatrul, spectacolele 

și concertele se regăsesc și pe lista evenimentelor preferate de persoanele vârstnice, în consecință 

infrastructura necesară ar putea deservi ambele categorii de populație. În plus persoanele vârstnice și-ar 

dori organizarea a diferite tipuri de concursuri (șah, table, rummy, sportive), târguri și expoziții, iar un 

procent important ar dori evitarea organizării oricărui tip de evenimente în parcuri. 

  

Figura 3- Evenimente propuse a se organiza pentru copii (stânga) și pentru persoane vârstnice (dreapta) 

S-au realizat deasemenea analize statistice în cadrul grupurilor și s-au identificat diferențe în ceea 

ce privește dotările folosite și dorite și evenimentele de interes în funcție de vârsta copiilor, respectiv a 

persoanelor vârstnice, de frecvența vizitelor în parc și durata acestora.  

În concluzie, în urma analizei interviurilor realizate în parcuri cu persoane însoțite de copii și cu 

persoane vârstnice s-au putut identifica o serie de nevoi referitoare la planificarea spațiilor verzi urbane. 

Implementarea unor standarde de planificare care să satisfacă nevoile acestor grupuri de populație este 
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necesară deoarece ele sunt cele mai des întâlnite în parcuri. Parte din aceste nevoi sunt comune, iar 

realizarea unor dotări ar putea servi la satisfacerea necesităților ambelor grupuri (Tabelul 2). 

Tabelul 2 – Lista nevoilor grupurilor vulnerabile 

 Copii Persoane vârstnice 

Acces Spații verzi accesibile (situate în vecinătatea locuinței sau deservite de mijloace de transport în 
comun) 

Utilizare Amenajarea spațiilor cu aparate de gimnastică 

Spații pentru organizarea de evenimente 

Creșterea numărului locurilor de joacă  Creșterea numărului de mese de șah 

Creșterea suprafeței locurilor de joacă Creșterea numărului de mese de table 

Diversificarea dotărilor din locurile de joacă Montarea unui număr mai mare de bănci 

Locuri de joacă cu caracteristici diverse 
(acoperite, simple, neconvenționale etc) 

Amenajare magazine 

Amenajarea de terenuri de fotbal Amenajare foișoare 

Amenajarea de terenuri de basket Amenajare spații de adăpost pentru ploaie 

Amenajarea de tereuri de tenis Amenajae cișmele 

Montarea de mese de ping-pong Amenajare săli lectură 

Amenajarea unor skate park-uri Montarea de toalete ecologice 

Amenajare patinoar Amenajare spații umbrite 

Amenajare tiroliene Amenajae puncte monitorizare sănătate 

Amenajare trasee prin copaci Amenajare spații pentru câini 

Bărci pentru plimbări pe lac  

Mașinuțe  

 

Rezultatele generate în cadrul acestei activități au fost prezentate în cadrul Conferinței anuale a 

Facultății de Geografie a Universității din București în 2018, prin lucrarea Identificarea nevoilor grupurilor 

vulnerabile în relație cu accesibilitatea și utilizarea infrastructurilor verzi urbane. 

 

Activitatea 1.4 – Inventarierea serviciilor ecosistemice generate de componente cheie ale 

infrastructurilor verzi urbane 

Serviciile ecosistemice culturale reprezintă beneficiile non-materiale pe care oamenii le obțin de 

la ecosisteme prin îmbogățire spirituală, dezvoltare cognitivă, reflecție, recreere și experiențe estetice 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Majoritatea studiilor centrate pe cuantificare și dezvoltarea 

de indicatori se rezumă la câteva servicii culturale comerciale cum ar fi ecoturismul și recreerea 

(Hernandez-Morcillo et al, 2013). Alte servicii ecosistemice culturale precum îmbunătățirea esteticii 

peisajului sau experiențele spirituale au fost evaluate folosind chestionare, interviuri sau, mai nou, metrici 

peisagistici, GIS participativ și metoda Delphi. 

Burkhard et al (2014) a dezvoltat o matrice bazată pe evaluarea experților, în care pentru fiecare 

clasă de utilizare a terenului (conform CORINE Land Cover) au fost acordate punctaje referitoare la 

potențialul de generare a serviciilor ecosistemice. În ceea ce privește infrastructurile verzi urbane, cele 

mai importante servicii culturale au fost considerate recreerea și turismul și serviciile estetice și 
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inspiraționale (ambele categorii fiind notate cu 3, pe o scară de la 0 (serviciile nu sunt oferite) la 5 (oferă 

servicii importante)). Serviciile legate de moștenirea și diversitatea culturală au fost notate cu 2, iar cele 

relaționate cu cunoașterea și contactul cu natura cu 1. S-a considerat că spațiile verzi urbane nu furnizează 

experiențe religioase și culturale.  

Pe baza literaturii științifice în domeniu a fost realizată o listă de servicii ecosistemice culturale ce 

au fost adaptate la contextul spațial al infrastructurilor verzi urbane. Au fost incluse în analiză numai acele 

componente ale infrastructurilor verzi urbane care au fost considerate elemente cheie în oferirea de 

servicii ecosistemice categoriilor vulnerabile ce reprezintă punctul de interes al proiectului de față – copiii 

și persoanele vârstnice. Cuantificarea serviciilor ecosistemice culturale oferite de aceste categorii de 

infrastructuri verzi s-a realizat în două etape: (1) pe baza matricei elaborate de (Burkhard et al, 2014), 

promovate în cadrul proiectului ESMERALDA (Enhancing ecoSysteM services mApping for poLicy and 

Decision mAking), parte în cadrul inițiativei MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their 

Services) și (2) pe baza unei analize spațiale referitoare la cartarea potențialului recreațional bazat pe 

accesibilitate prezentată în raportul tehnic Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services 

(European Commission, 2016) pentru orașul Utrecht (Olanda). 

Cuantificarea serviciilor ecosistemice culturale pentru componente cheie ale infrastructurlor 

verzi urbane prin matricea realizată de Burkhard et al (2014) s-a realizat pe baza opiniei exprimate de 6 

experți cu pregătire în domeniul geografiei, științei mediului, evaluării serviciilor ecosistemice, ecologiei 

urbane și ecologiei peisajului. Fiecare dintre experți a evaluat fiecare serviciu ecosistemic cultural în relație 

cu fiecare dintre componentele cheie luate în analiză acordând scoruri de la 0 (categoria de infrastructură 

verde urbană nu oferă acest serviciu cultural), 1 (categoria de infrastructură verde urbană este foarte 

puțin importantă în oferirea acestui serviciu cultural pentru categoria de populație menționată) la 5 

(categoria de infrastructură verde urbană este foarte importantă în oferirea acestui serviciu cultural 

pentru categoria de populație menționată). Cuantificarea s-a realizat separat pentru copii și pentru 

persoane vârstnice, deoarece s-a pornit de la ipoteza că anumite categorii de infrastructuri verzi urbane 

oferă servicii culturale în mai mare măsură pentru anumite grupuri sociale.  

Cuantificarea experților a evidențiat pădurile și parcurile urbane drept categorii de infrastructuri 

verzi urbane care oferă servicii culturale importante atât pentru copii cât și pentru persoane vârstnice 

(tabelul 3 și tabelul 4). Acest fapt este determinat și de suprafața mai extinsă care caracterizează în genera 

aceste categorii de spații verzi și care permite amenajarea unor spații diverse care pot stisface nevoile 

unor grupuri diverse.  

Grădinile căminelor de bătrâni sunt evidețiate drept infrastructură verde urbană care oferă 

servicii numai persoanelor vârstnice, situație explicată prin faptul că copiii rareori au acces la acest tip de 

locații. Locurile de joacă însă, infrastructură destinată în primul rând copiilor, oferă și persoanelor 

vârstnice (de obicei ajunse în acest spațiu ca însoțitori) posibilitatea de socializare. Analiza experților 

evidențiază în general servicii culturale mai importante oferite copiilor decât categoriei vârstnice, fapt ce 

poate fi explicat de posibilitatea limitată de deplasare și realizare a unor activităti. 
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 Tabelul 3 – Cuantificarea serviciilor ecosistemice culturale pentru componente cheie a infrastructurilor 

verzi urbane din perspectiva copiilor 

 

Tabelul 4 – Cuantificarea serviciilor ecosistemice culturale pentru componente cheie a infrastructurilor verzi 

urbane din perspectiva persoanelor vârstnice 

 

A doua metodă de cuantificare utilizată s-a axat pe cartarea potențialului recreațional a unor 

categorii de infrastructuri verzi urbane pe baza accesibilității. Ca și studiu de caz au fost alese patru 

categorii de infrastructuri verzi urbane care oferă servicii copiilor sau persoanelor vârstnice, și anume – 

pădurile urbane, parcurile, bazele sportive și locurile de joacă. Analiza a fost rulată pentru Municipiul 

București (figura 4), care, fiind un sistem urban complex, beneficiază de o rețea importantă de 

infrastructuri verzi urbane. Ca și distanțe de analiză au fost alese valori propuse de literatura științifică în 

domeniu – 250 m au definit zonele cu potențial ridicat (distanță recomandată pentru parcuri pentru copii 

și locuri de joacă (Environment and Property Department Swindon, 2004, Oh & Jeong, 2007), 500 m zonele 

cu potențial mediu (parcuri de cartier) și 1000 m cu potential scăzut (parcuri la care se poate ajunge pe 

jos (Stanners & Bourdeau, 1995). S-au folosit uneltele pentru analiză spațială de proximitate din ArcGIS 

10.3.1 (ESRI, 2014) precum Multiple-Ring Buffer și Intersect. Se observă că pentru Municipiul București 
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extinderea zonelor de accesibilitate a celor 4 categorii de spații verzi este extrem de diferită, ceea ce 

subliniază un dezechilibru în cadrul rețelei de spații verzi. Se poate observa că există inclusiv zone centale 

ale orașului cu aces scăzut la baze sportive, parcuri sau locuri de joacă. Situația ar fi si mai problematică, 

dacă din analiza parcurilor ar fi eliminate cele cu suprafață sub 1 hectar, care conform legislației naționale 

nu pot fi încadrate în categoria parc. 

 

Figura 4 – Accesibilitatea la păduri, parcuri, baze sportive și locuri de joacă în Municipiul București 

Rezultatele analizei pentru studiul de caz ales (Municipiul București) au subliniat o accesibilitate 

ridicată la trei dintre cele patru categorii de infrastructuri verzi urbane studiate (mai puțin pădurile 

urbane). Locurile de joacă reprezintă cele mai accesibile infrastructuri verzi, în special pentru spațiul 

rezidențial colectiv (figura 5), fapt normal având în vedere că majoritatea au fost construite pentru a ajuta 

la echilibrarea rețelei de infrastructuri verzi urbane de mari dimensiuni, distribuită neuniform la nivelul 

orașului. O limitare clară în realizarea acestui tip de analiză este legată de inexistența informațiilor 

statistce (cu posibilitate de spațializare) pentru domiciliul diferitelor categorii de persoane. 
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Figura 5 – Potențialul de recreere al diferitelor categorii de infrastructuri verzi urbane în Municipiul București 

Rezultatele din cadrul acestei activități au fost prezentate în cadrul conferinței ECOSERV 2018 

desfășurată la Poznan (Polonia) prin lucrarea Nature experience for children in urban green spaces. 

 

Obiectivul 2 – Evaluarea rolului parcurilor urbane în distribuția echitabilă a 

serviciilor ecosistemice pentru grupurile vulnerabile 

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 6).  

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

ArcGIS (ESRI, 2019) și tableta achiziționată în cadrul proiectului, respectiv: caracteristicile spațiale 

(localizare, lungime, suprafață), calitatea (pe o scară de la 1 la 5, 1 reprezentând o calitate foarte slabă și 
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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).  

Pentru a exemplifica în raportul de față au fost alese 2 studii de caz – 4 parcuri din Municipiul 

București pentru detalierea bazei de date și rețeaua de parcuri din Municipiul Constanța pentru 

exemplificarea rezultatelor obținute la nivelul unui oraș și a potențialului de generalizare al metodei.  

Pentru exemplificare în cadrul municipiului București au fost alese  un parc metropolitan, un parc 

municipal de dimensiuni mari de importanță istorică, un parc municipal de dimensiuni mici și un parc de 

cartier (Tabelul 3).  

Tabelul 3. Caracteristicile parcurilor studiu de caz din Municipiul București 

 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 4). Au fost de asemenea identificate zonele 

cu vegetație arborescentă densă (prin calcularea indicelui NDVI derivat din imagini LANDSAT), care, în 

contextul unui  oraș cu multe zile caniculare, cum e Bucureșțiul, reprezintă unul dintre principalele 

elemente de atracție ale parcurilor.  

S-a observat că parcurile din Municipiul București 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? publicat open source în 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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Figura 6 -  Planificarea parcurilor considerate studii de caz 

Tabelul 4 - 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 

 



 

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

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

 
 

22 
 

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

utilizată analiza multicriterială. S-a realizat o analiză pentru stabilirea echițății în ceea ce privește accesul 

și utilizarea parcurilor (ce este relaționată și cu activitatea 2.3), dar au fost derivate și analize focalizate pe 

copii și persoane vârstnice. Importanța criteriilor a fost evaluată prin utilizarea ierarhizării analitice 

(Tabelul 5). Cu ajutorul programării matematice au fost calculate scorurile pentru parcurile luate în 

analiză (s-a calculat valoare fiecărui criteriu pentru fiecare parc, valorile obținue au fost normalizate și 

înmulțite cu greutatea corespunzătoare și, în final, însumate) și s-au identificat parcurile mai atractive 

pentru fiecare grup vulnerabil analizat și cele care oferă cel mai mare grad de echitate (Iojă et al., 2014; 

Munier, 2004) (Figura 7). 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.  

Tabelul 5 – Greutatea criteriilor din cadrul analizei referitoare la echitatea utilizării parcurilor 

Criteriu   Greutate 

Suprafața  
Se consideră că, cu cât suprafața parcului este mai mare, cu atât crește 
cantitatea de beneficii generată. 

0.06 

Accesibilitatea  
Detaliat în Activitatea 2.2. Este un criteriu important deoarece grupurile 
vulnerabile au mobilitate redusă și în conecință au nevoie de spații verzi în 
proximitate sau ușor accesibile.  

0.10 

Densitatea aleilor 
(m/ha) 

Grupurile vulnerabile, în general cu mobilitate redusă su nevoie de o 
densitate mai mare a aleilor tradusă în mai multe rute care permit scurtarea 
distanțelor parcurse. În plus numărul mic de alei încurajeză aglomerația și 
nu permite separarea activităților sportive. 

0.05 

Diversitatea dotărilor 
(nr) 

Raportul dintre numărul de dotări și suprafața parcului. Cu căt diversitatea 
dotărilor este mai ridicată, cu atât există mai multe posibilități de petrecere 
a timpului pentru mai multe categorii de vizitatori.  

0.38 

Numărul de dotări 
Numărul tipurilor de dotări existente. Se consider că cu cât există mai multe 
dotări, cu atât pot fi satisfăcute nevoile unui număr mai mare de vizitatori.  

0.17 

Dotari destinate 
grupurilor 
vulnerabile 

S-a pornit de la raportul grupelor de vârstă (grupuri vulnerabile  = copii și 
vârstnici raportat la numărul populației adulte) pentru o localitate. Acest 
raport a fost comparat cu raportul dintre suma suprafețelor destinate 
dotărilor pentru copii locuri de joacă, teren de sport) și persoanelor vârstnice 
(spații de fitnes, locuri pentru șah, foișoare) și suprafața dotărilor generale 
(restaurante, fântâni). Cu cât valoarea indicatorului este mai mare, cu atât 
exstă mai multe dotări destinate grupurilor vulnerabile, importante deoarece 
nevoile acestora sunt diferite de ale populației generale.  

0.12 

Numar obiective 
prima necesitate 
(cismele, toalete) 

Prezintă o importanță mărită pentru grupurile vulnerabile permițandu-le să 
petreacă mai mult timp în parcuri. 

0.05 

Securitate (Numărul 
gheretelor pentru 
paznici) 

În special pentru grupurile vulnerabile sentimental de Securitate crește 
calitatea timpului petrecut în parcuri.  

0.03 

Număr banci 
A fost subliniată ca una dintre nevoile principale ale grupurilor vulnerabile și 
contribuie la creșterea timpului parcurs în parc de acestea având spații 
pentru odihnă.  

0.05 
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Figura 7 – Ierarhizarea parcurilor la nivel urban în funcție de echitatea distribuției serviciilor ecosistemice 

culturale. Studiu de caz Municipiul Constanța 

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 

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. 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 problemele identificate de persoanele intervievate. 

Analiza a ilustrat faptul că locurile de joacă din parcuri sunt apreciate în special pentru accesibilitate 

(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.  
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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); 

- 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); 

- existența și dimensiunea parcărilor dedicate parcurilor. 

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 8) (analiză de rețea (network analysis) care evidențiază 

zonele situate la anumite distanțe (100m, 250m, 500m) sau timp parcurs 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); 

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

suprafața parcărilor municipale în proximitatea parcurilor).  
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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 

redusă (copii și persoane vârstnice) – 250 m pentru spații pentru copii, 500 m pentru parcuri mici, de 

cartier (Environment and Property Department, 2004; Oh & Jeong, 2007), 800 m considerat prag rezonabil 

pentru mersul pe jos (Nichollas, 2001) sau 1600m corespunzător a 15 minute de mers pe jos (Xiao et al, 

2017) sau vitezele de deplasare pentru diferite categorii (adulți, vârstnici existente în literatura de 

specialitate – Figura 8). 

 

Figura 8 – Exemplu de arie de deservire a parcurilor calculată pentru persoane vârstnice comparativ cu adulți 

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 de 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%. 
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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, realizată cu ajutorul programului Nvivo 12 Plus). 

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 9), 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.  

 

Figura 9 – Motivația alegerii parcurilor și principalele activități realizate de vârstnici în parc în comparație cu alte 

categorii de vizitatori 

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 
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de vedere fiind vegetația (21.4%), curățenia (14.6%) și liniștea (12.7%) (Figura 10). 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.  

 

Figura 10 – 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 6) 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 

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

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

considerate nesigure.  

Tabelul 6 - Indicatori care caracterizează problemele identificate în parcuri urbane studiu de caz 

 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 cu 

comportamentul altor vizitatori sau cu managmentul parcului, ambele categorii putând duce la 
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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).  

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 11). Diferențele existente între cerințele și așteptările 

persoanelor vârstnice și cele ale celorlalte grupuri de vizitatori au fost explorate în cadrul lucrării Assesing 

the potential of conflict emergence in urban parks. The case of Elderly people prezentată în cadrul 

Workshopului SURE desfășurat în septembrie 2019 în contextul conferinței ECOSMART. 

 

Figura 11 – Diferențe între percepția vârstnicilor și a persoanelor cu copii referitoare la anumite aspecte 

problematice din cadrul parcurilor 

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 
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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.  

Rezultatele privind echitatea utilizării parcurilor de către grupuri vulnerabile au fost incluse în 
lucrarea Assessing the social equity of the use of urban parks prezentată în iunie 2019 la World Forum 
on Climate Justice, conferință Elsevier, desfășurată în Glasgow, Marea Britanie.  

 

Obiectivul 3 - Evaluarea serviciilor ecosistemice generate de infrastructuri verzi 

urbane special create pentru diferite grupuri vulnerabile 

Activitatea 2.4 (3.1) – Evaluarea accesului și utilizării infrastructurilor verzi urbane create 

special pentru copii 

Activitatea 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). Pentru București, 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, cele 

mai multe fiind concentrate în sectorul 4 (196 locuri de joacă) și sectorul 3 (166 locuri de joacă). La nivelul 

orașului se înregistrează o medie 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 (1423 copii / loc joacă), 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 7). 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). Aceiași 

situație se regăsește și în alte zone urbane din România, cum ar fi Municipiul Constanța. Se observă de 

asemenea că analiza similară referitoare la accesibilitatea parcurilor a evidențiat procente foarte mici din 

zona rezidențială ca având accesibilitate foarte ridicată la parcurile urbane.  
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Tabelul 7 - Suprafețele rezidențiale situate în proximitatea locurilor de joacă în Municipiul București 

 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 pe rețea referitoare la accesibilitatea spațiilor de joacă. 

Analiza realizată pentru Municipiul București  (Figura 12) a evidențiat cartierele cu o accesibilitate foarte 

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

 

Figura 12 – Calcularea zonelor de deservire a locurilor de joaca 
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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.  

Rezultatele subliniază interesul acordat la nivel local pentru planificarea locurilor de joac,a. Se 

poate observa că sectorul 5 este pe ultimul loc atât ca număr de locuri de joacă și copii raportați la locurile 

de joacă existente, cât și în ceea ce privește calitatea acestora. În general locurile de joacă din Municipiul 

București tind spre artificializare completă, în schimb în sectorul 5 se regăsesc în continuare locuri de joacă 

nemodernizate, cu nisip sau pământ ca și substrat și jucării metalice ruginite. Tendința generală de 

artificializare a locurilor de joacă aduce cu sine probleme identificate de majoritatea vizitatorilor, cum ar 

fi scăderea confortului termic, încingerea suprafeței active și a jucăriilro dincolo de pragul la care pot fi 

utilizate de către copii, scăderea calității aerului și creșterea intensității problemelor exterioare resimțite 

local. Din acest motiv, unele sectoare au început în ultimii ani amenajarea unor noi spații de joacă, multe 

situate în cadrul grădinilor rezidențiale dintre blocuri, cu păstrarea begetației arborescente pentru 

asigurarea unor condiții optime pentru utilizarea în timpul verii. 

Una dintre problemele principale ale locurilor de joacă este utilizarea lor ca și spații de socializare 

de către persoane care nu însoțesc minori. O parte dintre aceste persoane pot avea comportamente 

deranjante sau conflictuale, scăzând gradul de securitate din cadrul locurilor de joacă și determinând 

diminuarea utilizării lor.  

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 în 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 deșeuri, în timp ce în interiorul parcurilor 

principalele probleme sunt legate de câini și suprafețele umbrite reduse.  

Rezultatele analizei referitoare la locurile de joacă au făcut subiectul prezentării Planning for 

sustainable and inclusive urban green infrastructure. The children perspective susținută în cadrul 

Conferinței IGU Urban Commission Annual Meeting desfășurată în august 2019 în Luxembourg.  
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Activitatea 2.5 (3.2) – 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 

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). 

 

Figura 13 – Numărul căminelor pentru persoane vârstnice la nivel județean și rata de răspuns înregistrată 

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

au refuzat să răspundă (Figura 13). Restul căminelor au fost în majoritatea cazurilor contactate, dar nu au 
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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%).  

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 14), 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.  

Figura 14 – 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 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 
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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).  

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 (teste de diferențe și corelații) 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).  

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.  

Rezultatele obținute în urma desfășurării acestei activități au fost incluse în lucrarea The role of 

urban green spaces in care facilities for elderly people. Case study Romania prezentată în cadrul IALE 

World Congress desfășurat în iulie 2019 la Milano, Italia.  

 

Obiectivul 4 – Dezvoltarea unui model pentru minimizarea zonelor afectate de 

inechitate socială în distribuția serviciilor ecosistemice generate de 

infrastructurile verzi urbane 

Activitatea 3.1 (4.1) -  Elaborarea și testarea unei metodologii de cartare a zonelor afectate 

de segregare socială 

Pornind de la rezultatele etapelor anterioare (distribuție spațială, hărți de accesibilitate, 

indicatori) s-a dezvoltat o metodologie de identificare a zonelor afectate de inechitate socială 

determinată de distribuția serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane (Figura 15). 

Primul pas necesar în identificarea și cartarea zonelor afectate de segregare socială din cauza 

distribuției inechitabile a serviciilor ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane este crearea 

zonelor de deservire pentru categoriile de infrastructuri verzi urbane ce se doresc a fi luate în analiză. 

Pentru exemplificare, în prezentul raport s-a optat pentru utilizarea a 4 categorii de spații verzi publice, 

care în urma analizei efectuate în cadrul Activității 1.4 au obținut scoruri ridicate pentru ambele categorii 
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vulnerabile avute în vedere în cadrul proiectului – parcuri, pădure, locuri de joacă și baze sportive, folosind 

ca suprafață de analiză Municipiul București. Dacă se dorește calibrarea analizei pentru una singură dintre 

categoriile vulnerabile studiate se pot alege alte tipuri de spații verzi, iar aportul lor în analiză poate fi 

normalizat în funcție de rezultatele analizei efectuate pe baza expert opinion (Activitatea 1.4).  

Pentru analiza de față s-a optat pentru o scară conținând 5 clase de accesibilitate – accesibilitate 

foarte ridicată (sub 250m față de de spațiile verzi, distanț recomandată pentru copii), accesibilitate 

ridicată (între 250 – 800m), accesibilitate medie (între 800-1600m, distanță considerată adecvată pentru 

mersul pe jos, asociată cu un timp de deplasare pe jos de aproximativ 15 minute), accesibilitate scăzută 

(între 1600-3200m, distanță asociată cu un timp de deplasare cu bicicleta de aproximativ 15 minute) și 

accesibilitate foarte scăzută (peste 3200m). Pentru locurile de joacă a fost luată în considerare doar prima 

treaptă a scării. 

Zonele de deservire create au fost reclasificate conform principiului enunțat anterior și integrate 

într-o hartă de sinteză prin metode GIS care a fost suprapusă cu spațiile rezidențiale din orașul studiat. 

Prin analize spațiale de suprapunere și proximitate au fost calculate suprafețele rezidențiale localizate în 

fiecare categorie de accesibilitate și au fost identificate zonele afectate de segregare socială din punct de 

vedere al accesului la serviciile ecosistemice generate de spațiile verzi.  

  

Figura 15 – Flux metodologic pentru identificarea zonelor afectate de inechitate socială în distribuția serviciilor 

ecosistemice generate de infrastructurile verzi urbane 

Pentru București se conturează foarte clar zona Giulești Sârbi, fără acces direct la nicio categorie 

de spațiu verde dintre cele analizate, dar și cartiere ca Rahova, Sălaj, Străulești și extremitatea nordică a 

cartierului Colentina (Figura 16), toate zone afectate și de segregare socială (în sens negativ) pe 
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considerente financiare sau etnice. Interesant de subliniat este faptul că există și zone nou construite în 

cartierele Berceni, Drumul Taberei, Militari sau Băneasa care sunt afectate de lipsa de echitate a accesului 

la spații verzi. Acest fapt este o consecință a planificării urbane defectoase în care interesul privat 

primează în fața intereselor comune, iar retrocedările  și planurile urbanistice zonale au lăsat loc 

proiectelor imobiliare private, care, din considerente financiare, nu integrează toate serviciile necesare 

populației rezidente. Această situație este caracteristică multor orașe din România, nu numai Municipiului 

București. Această temă a fost abordată și în cadrul articolului Environmental justice in the context of 

urban green space availability, accessibility and attractiveness in postsocialist cities publicat în revista 

Cities. 

Aspectul calității și atractivitătii spațiilor verzi accesibile pentru locuitori este și el integrat 

deoarece nu întotdeauna spațiul verde existent răspunde nevoilor populației, mai ales când discutăm 

despre grupuri vulnerabile cu nevoi diferite de ale adulților sănătoși. Potențialul spațiilor verzi de a oferi 

echitabil servicii ecosistemice tuturor grupurilor vulnerabile se se calculează conform metodologiei 

prezentate în cadrul activității 2.1. Odată aplicată analiza multicriterială și calculate scorurile pentru 

fiecare spațiu verde, ele pot fi ierarhizate si integrate în categorii de atractivitate (atractiv pentru o 

anumită categorie, servicii echitabil distribuite, neatractiv pentru nici o categorie etc). În funcție de 

direcția de analiză (echitate / potrivit pentru copii / potrivit pentru persoane vârstnice) categoriile de spații 

verzi primesc greutăți diferite și se rulează din nou analiza pentru a evidenția zonele care au acces la spații 

verzi atractive ce furnizează suficiente servicii ecosistemice în mod echitabil, dar și zonele care au acces la 

spații verzi degradate, planificate neadecvat sau nu au acces.  

Pentru Municipiul București, această analiză evidențiază dezechilibrul existent în cadrul rețelei de 

spații verzi, mare parte a orașului fiind deservită de parcuri de dimensiuni foarte mici (sub 1 hectar – 

suprafața limită stabilită de legislația națională) care nu pot satisface echitabil nevoile tuturor categorii de 

vizitatori.  

În contextul raportărilor statistice din România este dificilă relaționarea zonelor spațiale cu 

numărul real de locuitori care beneficiază de anumite grade de acces la infrastructurile verzi urbane, 

deoarece raportările se realizează în general doar la nivel de unitate adminitrativ teritorială, făcând foarte 

dificilă estimarea realistă a numărului de locuitori din spații cu suprafețe reduse. Se poate apela la 

utilizarea surafețelor spațiilor rezidențiale, la densitatea acestora corelată cu tipul de spațiu rezidențial 

(cum a fost propus în cartea Modelarea interdependențelor dintre componentele structurale, funcțiile 

urbane și calitatea mediului din Municipiul București) sau la estimarea populației la nivel de clădire pa 

baza caracteristicilor acesteia și a informațiilor statistice sau a vizitelor în teren, varianta de poate 

consuma o cantitate foarte mare de reusrse, în funcție de dimensiunea țesutului urban pentru care se 

dorește realizara analizei. 
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Figura 16  - Zonele afectate de inechitate socială în distribuția serviciilor ecosistemice generate de 

infrastructurile verzi urbane în Municipiul București 
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Activitatea 3.2 (4.2) – Identificarea factorilor ce contribuie la segregarea socială în accesul 

și utilizarea infrastructurilor verzi urbane de către grupurile vulnerabile 

În cadrul acestei activități s-a dorit identificarea factorilor care contribuie la apariția zonelor 

afectate de inechitate în ceea ce privește accesul și utilizarea infrastructurilor verzi urbane de către 

grupurile vulnerabile. Cu acest scop a fost realizată o regresie logistică rulată pentru Municipiul București, 

care a integrat ca variabilă dependentă nivelul de accesibilitate calculat în  cadrul activității anterioare, iar 

ca variabile independente  

• Vechimea zonei construite -  pornindu-se de la ipoteza că fiecare perioadă istorică și-a lăsat 

amprenta asupra modului de planificare a țesutului urban; 

• Distanța fata de metrou – luat în considerare pentru potențialul său de a facilita deplasarea 

grupurilor vulnerabile și de a crește gradul de accesibilitate aol infrastructurilor verzi urbane; 

• Distanța fața de centru – pornind de la premisa că zonele centrale sunt mai dens construite 

decât cele eriferice, unde ar putea mult mai ușor să fie integrate infrastructuri verzi urbane; 

• Tipul de rezidential – aflat în strânsă corelație cu regulile e planificare la nivel urban. S-a demonstrat 

deja în cadrul activităților desfășurate anterior că tipul de spațiu rezidențial este corelat seminificativ 

cu categoriile de spațiu verde existente. 

• Procent copii – pornindu-se de la ipoteza că persoanele cu copii preferă să locuiască în zone 

cu un acces mai facil  la spații verzi s-a mers pe procentul de copii disponibil la nivel de unități 

de recensământ. S-a observat că în București procentul de copii ste mai ridicat în zonele 

periferice, fapt explicat de tendința contemporană a tinerilor adulți cu venituri peste medie 

de a se muta în zonele periferice (mai noi, cu densitate mai redusă a spatiului construit și, cel 

puțin declarativ, a spațiilor verzi) și de a se deplasa la muncă cu automobilul.  

• Procent vârstnici – a fost luat în calcul pentru a se putea determina dacă zonele mai populate 

de vârstnici sunt cele afectate de inechitate socială. 

Indicatorii au fost spațializați la nivelul Municipiului București și apoi introduși într-o analiză de 

regresie. Rezultatele au subliniat faptul că zonele rezidențiale de tip rezidențial colectiv au accesibilitate 

mai ridicată la infrastructuri verzi publice, procesul de planificare concentrându-se pe satisfacerea 

nevoilor de spațiu verde a acestei categorii de rezidenți deoarece densitatea lor este mai ridicată decât 

cea care caracterizează rezidențialul unifamilial, iar, în plus, grădinile private existente în cadrul celui din 

urmă pot compensa o parte din serviciile furnizate de spațiile verzi publice.  

Analiza de regresie bazată pe variabilele alese are o putere moderată de explicare a valorilor 

legate de disponibilitatea spațiilor verzi în cadrul țesutului urban (r=0.550, p<0.01). Tipul de rezidețial, 

distanța față de centru și distanță față de metrou sunt cele mai puternice variabile din analiză. Chiar și 

așa, acestea explică numai 30% dintre valorile variabilei dependente (zonele afectate de inechitate din 

cauza lipsei accesului la infrastructuri verzi urbane). Variabilele referitoare la procentul de copii și vârstnici 

sunt slabe, subliniind lipsa sau întârzierea în reacția societății în direcția ocupării spațiilor cu calitate a 

mediului mai ridicată. Aceasta poate fi pusă și pe seama slabei informări, dar poate fi și consecințăunui 

nivel de trai scăzut, caracterizat de o putere de cumpărare mică și un grad de îndatorare al societătii 

ridicat. Analiza ar putea fi îmbunătățîtă prin intoducerea unor variabile independente suplimentare 
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relaționate cu nivelul socio-economic al populației, dar aceste date nu sunt disponibile la nivel mai scăzut 

decât unitatea administrativ teritorială.  

 

Activitatea 3.3 (4.3) – Propunerea de soluții pentru atingerea echității sociale în utilizarea 

infrastructurilor verzi urbane de către copii și persoane vârstnice 

Pe baza rezultatelor obținute în cadrul proiectului au fost identificate soluții care prin 

implementare la nivel local pot duce la creșterea echității sociale în utilizarea infrastructurilor verzi de 

către copii și persoane vârstnice. Soluțiile propuse pot fi integrate în planurile locale de mediu sau de 

amenajare a teritoriului , implementarea măsurilor respective putând contribui la creșterea calității vieții 

urbane.  

Soluțiile propuse (Tabelul 8) se încadrează în 4 categorii principale: 

- Soluții pentru creșterea ofertei de infrastructuri verzi urbane 

- Soluții pentru cresterea accesibilității infrastructurii verzi urbane 

- Soluții pentru creșterea gradului de utilizare a infrastructurilor verzi urbane 

- Soluții pentru atingerea echității în accesul și utilizarea infrastructurilor verzi urbane 

 

Tabelul 8 – Model de minimizare al inechității relaționate cu distribuția serviciilor ecosistemice generate de 

infrastructurile verzi urbane 

O
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R
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Soluții pentru creșterea ofertei de infrastructuri verzi urbane 

 

- Stoparea pierderii de spații verzi prin transformarea lor în alte moduri de utilizare a 
terenului 

- Respectarea legislației în domeniu care interzice retrocedările pe spații verzi 
- Protejarea spațiilor verzi de mici dimensiuni prin mijloace legale (ex. integrarea în 

planurile urbanistice generale drept zone verzi) 
- Crearea unor noi spații verzi prin transformarea terenurilor neutilizate aflate în domeniul 

public 
- Asocierea zonelor verzi unor alte funcții existente în mediul urban (ex. creșterea prezenței 

vegetației în locurile de joacă, înverzirea scuarurilor și a liniilor de tramvai, amenajarea 
spațiilor nefolosite) 

- Amenajarea unor spații verzi deja existente pentru a putea oferi servicii ecosistemice 
culturale mai importante și deschiderea lor pentru publicul larg (ex. grădinile blocurilor, 

grădinile unor instituții) 
- Amenajarea unor spații verzi semi-private pentru utiliarea de către grupuri restrânse de 

populație, cum ar fi acoperișurile verzi 
- Încurajarea utilizării spațiilor verzi periubane  prin acțiuni de informare  
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Soluții pentru creșterea accesibilității infrastructurilor verzi urbane 

 

- Amenajarea unui număr mai mare de intrări care să permită accesarea mai facilă a 
spațiilor verzi de mari dimensiuni 

- Amenajarea unui număr mai mare de alei care să permită scurtarea distanțelor între 
punctle de interes (sau permiterea accesului pe iarbă) 

- Corelarea stațiilor de transport în comun cu intrările în parcuri 
- Realizarea infrastructurii specifice sporturilor separat de aleile pentru pietoni (ex. piste 

pentru biciclete și trotinete, skatepark-uri) 
- Amenajarea unor spații speciale pentru persoanele vârstnice în cadrul zonelor rezidențiale 

după modelul locurilor de joacă pentru copii  
- Repararea / modernizarea aleilor pentru a fi ușor utilizate de copii și persoane vărstnice 

care au probleme de deplasare sau realizează activităti recreative (mers cu bicicleta, 
rolele, căruțul) 

U
TI

LI
ZA

R
E 

 
Soluții pentru creșterea gradului de utilizare a infrastructurilor verzi urbane 

 

- Creșterea nivelului de securitate (ex. implicarea activă a serviciilor de pază în stingerea 
conflictelor din cadrul spațiilor verzi, monitorizarea respectării regulilor de conduită în 

spații publice, separarea persoanelor care fac sporturi de ceilalți vizitatori) 
- Instalarea unor aparate de fitness potrivite persoanelor vârstnice ca și design și forță 

necesară 
- Întreținerea scărilor (și dotarea lor cu balustrade și pavaj aderent) în zonele cu pantă 

ridicată în care prezența lor scurtează semnificativ traseul ce urmează aleile parcului 
- Asigurarea unui grad suficient de umbrire (prin păstrarea vegetației naturale sau metode 

alternative) în special în zonele utilizate frecvent de grupuri vulnerabile (locuri de joacă, 
spații pentru șah, spații pentru fitness) 

- Menținerea în stare funcțională a facilităților de primă necesitate (ex. toalete, cișmele) 
- Crearea unor zone tematice care să încurajeze gruparea vizitatorilor în funcție de 
activitătile pe care doresc să le desfășoare, facilitând astfel și existența unor zone liniștite 

pentru recreere 
- Rezolvarea problemelor de management și administrare a spațiilor verzi care le fac să se 

confrunte cu probleme legate de deșeuri, mirosuri etc 

EC
H

IT
A

TE
 

 
Soluții pentru atingerea echității în accesul și utilizarea infrastructurilor verzi urbane 

 

- Dimensionarea corectă și echitabilă a suprafețelor amenajate pentru diferite grupuri în 
cadrul parcurilor (în funcție de procentul de populație din fiecare categorie existent în 

zonă) 
- Organizarea unor evenimente cât mai diverse care să acopere o paletă cât mai largă de 

necesitățî (ex. concerte, festivale de film, tâguri, concursuri etc) 
- Participarea publicului în procesul de luare a deciziilor referitor la planificarea spațiilor 

verzi și amenajarea internă a acestora 
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- Orgnizarea în asociații civice cu participarea unor membrii reprezentativi pentru toate 
grupurile de vizitatori din cadrul infrastructurilor verzi 

 

Concluzii 

Rezultatele proiectului prezintă utilitate ridicată în cadrul procesului de planificare al 

infrastructurilor verzi urbane și reprezintă un pas în direcția implicării grupurilor vulnerabile în procesul 

de luare a deciziilor în domeniul mediului. Deși utilizatori importanți ai spațiilor verzi urbane, copiii și 

persoanele vârstnice nu sunt în general implicate în procesul de consultare a publicului, oricum deficitar 

în România. Aceste categorii sunt dificil de integrat în grupuri de lucru sau de audiat în cadrul ședințelor 

din considerente sociale relaționate cu statutul lor vulnerabil. Proiectul a vizat crearea unui cadru general 

care sa ofere o imagine asupra cerințelor si nevoilor acestor grupuri în relație cu serviciile ecosistemice 

furnizate de infrastructurile verzi urbane.  

Rezultatele referitoare la caracteristicile anumitor categorii de infrastructuri verzi urbane publice 

(parcurile și locurile de joacă au fost analizate în cadrul proiectului) pot servi ca bază pentru direcționarea 

optimă a fondurilor și a eforturilor de modernizare la nivel urban.  

Cadrul metodologic dezvoltat, testat în principal la nivelul Municipiului București, poate fi 

implementat la nivelul oricărui țesut urban în vederea stabilirii cadrului necesar pentru creionarea unor 

strategii optime în domeniul planificării urbane sustenabile și incluzive. Rezultatele obținute 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 subliniază necesitatea integrării unor strategii direcționate către grupurile vulnerabile în 

cadrul planurilor de acțiune și politicilor la nivel local, în contextul în care echitatea și justiția de mediu nu 

sunt deocamdată concepte operaționalizate în societatea românească.  
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Rezultate 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului sunt centralizate în continuare. 

Indicatori 
Prevăzut în planul de 

realizare 
Realizat 

Raport anual de etapă 3 3 

Articol ISI 2 2 

Capitol carte 0 1 

Carte 0 1 

Prezentări la conferințe științifice internaționale 4 6 

Pagina web a proiectului actualizată 1 1 

Proiecte depuse 0 1 

Aplicație webGIS 1 1 

Bază de date 1 Realizat (A 1.1) 

Set de indicatori 1 Realizat (A 1.2) 

Lista nevoilor grupurilor vulnerabile 1 Realizat (A 1.3) 

Lista serviciilor ecosistemice furnizate de diferite 
categorii de infrastructuri verzi urbane 

1 Realizat (A 1.4) 

Evaluare a caracteristicilor și utilizării terenurilor 
de joacă din interiorul parcurilor 

1 Realizat (A 2.1) 

Hărți 1 Realizat (A 2.2 și A 3.1 / 
A 4.1)  

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

1 Realizat (A 2.4 / 3.1) 

Bază de date spațială cu indicatori de segregare 1 Realizat (A 3.2 / A 4.2) 

Model pentru minimizarea inechității sociale 1 Realizat (A 3.3 / A 4.3) 

Coordonare lucrări licență pe tema proiectului 0 5 

Coordonare lucrări disertație pe tema proiectului 0 2 

 

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. (2020) Environmental 

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

postsocialist cities in Cities 106, 102862 (Red area, IF 3.853) 
2. Onose D.A., Iojă I.C., Niță M.R., Vânău G.O., Popa A.M. (2020) Too old for recreation? How 

friendly are urban parks for elderly people?  in Sustainability 12, 790 (Yellow area, IF 2.592) 

 

 

https://ccmesi.ro/?page_id=860
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Capitol carte 

1. Onose D.A., Iojă I.C., Niță M.R., Badiu D.L., Hossu C.A. (2020) 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 

Carte 

1. Onose D.A. (2018) Modelarea interdependențelor dintre componentele structurale, funcțiile 

urbane și calitatea mediului din Municipiul București, Ed. Etnologică, București 

Prezentări la conferinte științifice internaționale  

1. Onose D.A., Iojă C.I., Breuste J., Artmann M. (2018), Nature experience for children in urban green 

spaces, 5th Symposium on Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach – ECOSERV 2018, 17-

19 September 2018, Poznan, Poland; 

2. Onose D.A., Iojă C.I., Popa A.M., Gavrilidis A.A. (2018), Identificarea nevoilor grupurilor 

vulnerabile în relație cu accesibilitatea și utilizarea infrastructurilor verzi urbane, Conferința 

anuală a Facultății de Geografie „Geography in the Romanian Centenary”, 17 noiembrie 2018, 

București, România; 

3. 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 ; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

Aplicație webGIS - http://diana-

onose.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e110bc3bdae84ef985e1512a8df26

b70  

Proiecte depuse 

1. Proiect TE (competiție 2019) - Contribuția infrastructurii verzi de mici dimensiuni in asigurarea 

echității în mediile urbane / Contribution of small urban green infrastructure in achieving 

environmental justice 

 

http://diana-onose.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e110bc3bdae84ef985e1512a8df26b70
http://diana-onose.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e110bc3bdae84ef985e1512a8df26b70
http://diana-onose.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e110bc3bdae84ef985e1512a8df26b70
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