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Introducere 

 

În contextul în care se confruntă cu numeroase provocări de mediu (calitatea aerului, 

creșterea incidenței episoadelor meteorologice extreme), economice (pierderile de capital) sau 

sociale (inechitate, sărăcie), orașele moderne au început un proces de tranziție către 

sustenabilitate și reziliență (Badiu et al., 2019) cu efecte directe asupra bunăstării și sănătății 

populației (Hunter et al., 2019).  Abordările recente reprezintă și o schimbare de la viziunea 

sectorială asupra acestor provocări la o viziune integrată ce să recunoască caracteristicile lor 

sinergice, reunite sub termenul umbrelă de schimbări societale (Balian et al., 2016).  

Politici precum Strategia pentru Dezvoltare Teritorială a României, Strategia Națională 

pentru Dezvoltare Durabilă sau Legea Urbanismului, recunosc rolul important al integrării 

acestora în sistemele de planificare. Abordarea provocărilor mediilor urbane din România 

necesită dezvoltarea de soluții inovative (Elmqvist et al., 2019) și modificări sistemice pentru 

aplicarea acestora și dezvoltarea unei viziuni și planificări colaborative pentru un viitor comun 

dezirabil (Moglia et al., 2018). Integrarea acestor inovații la nivelul orașelor rămâne încă o 

provocare importantă pentru toți actorii implicați în planificarea urbană. 

 

 

WP1 - Identificarea provocărilor mediilor urbane 
din România 
 

Act 1.1 - Analiza provocărilor in atingerea 
sustenabilității si rezilienței urbane (prin 
identificarea țintelor și obiectivelor specifice în 
contextul sistemului actual de planificare). 

 

Act 1.2 - Evaluarea transformărilor orașelor din 
Romania (analiza schimbărilor în funcțiile urbane și 
modul de utilizare a terenurilor pe studii de caz 
reprezentative). 
 

Act 1.3 - Evaluarea tranziției către orașele verzi 
(utilizând conceptul de orașe tranziționale și 
construirea de scenarii pentru studii de caz 
reprezentative). 
 

Act 1.4 - Identificarea actorilor cheie in planificarea 
urbana din Romania (prin analize de rețea și 
identificarea actorilor implicați pe diferite niveluri în 
procesul de planificare urbană) 
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Act 1.1 - Analiza provocărilor in atingerea sustenabilității si rezilienței urbane 

  

Sustenabilitatea în sens simplu reprezintă capacitatea sistemelor socio-umane de a 

satisface nevoile generațiilor prezente, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de 

a și le satisface pe ale lor (Kaur & Garg, 2019). Ideea de bază a sustenabilității – crearea unui 

sistem echilibrată între obiectivele de natură economică, socială și mediu este uneori prea 

simplistă pentru complexitatea realității.  

Într-o abordare ce caracterizează societatea actuală, capitalul este împărțit între 

capitalul artificial (clădiri, infrastructuri), capitalul uman (cunoaștere, tehnică, știință) și 

capitalul natural (aer, apă, sol, biodiversitate etc). În funcție de dominanța uneia dintre 

formele de capital, societatea respectivă se poziționează spre un anumit model de durabilitate 

Sustenabilitatea la nivel urban are drept obiectiv principal oferirea de instrumente 

suport sistemului urban (privit frecvent la nivel sectorial: economic, social, ecologic și al 

mediului) pentru a asigura bunăstare și o sănătate adecvată locuitorilor săi (Zhang & Li, 2018). 

Presiunea socială și economică destul de ridicată ce caracterizează mediile urbane în general 

are nevoie pentru contrabalansare de suport prin instrumente de politici publice sau 

guvernanță pentru domeniul mediului.  

Cu toate acestea, nivelul urban este nivelul cel mai propice pentru a face planificare 

pentru sustenabilitate, fiind suficient de general pentru a permite transpunerea obiectivelor 

dar în același timp suficient de detaliat pentru implementare efectivă (Nita et al., 2018). 

Reziliența este capacitatea unui sistem de a absorbi perturbările (precum hazarde sau 

dezastre naturale) și de a se reorganiza prin schimbare astfel încât să își păstreze funcțiile, 

structura și identitatea (Elmqvist et al., 2015). Termenul de reziliență, provenit inițial din 

știința materialelor, este folosit acum frecvent în legătură cu domeniul mediului. În 

accepțiunea actuală el reprezintă capacitatea sistemelor (în cazul nostru vorbim despre 

sisteme urbane) de a se adapta la schimbări și a își reduce vulnerabilitatea la apariția unor 

diverse șocuri sau perturbări (da Silva et al., 2019). 

Reziliența modernă implică existența unor cicluri adaptative ce să reflecte flexibilitatea 

orașelor la schimbările continue ce caracterizează sistemele socio-ecologice (Liang & Li, 2020). 

Nu există o singură definiție unanim acceptată pentru reziliența urbană, definițiile variind de 

la unele sectoriale concentrate pe aspecte specifice și termen scurt (de exemplu reziliența la 

un dezastru cunoscut) iar altele cu caracter general și termen lung (de exemplu privind 

pregătirea pentru schimbările climatice). 

În cazul orașelor, reziliența urbană este frecvent asociată cu capacitatea acestora de a 

suporta o gamă largă de perturbări, fie din gama problemelor de mediu (schimbări climatice, 

managementul apei, pierderea biodiversității), fie din spectrul economic (reducerea 

veniturilor sau investițiilor) sau social (îmbătrânire demografică, depopulare). În multe cazuri 
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reziliența urbană este un instrument util folosit ca o oportunitate pentru schimbare sau chiar 

și dezvoltare la nivel urban (Bergström, 2018). 

Pentru că reziliența este un fenomen complex și multidisciplinar, concentrarea pe un 

singur factor sau pe un număr redus din aceștia poate determina o interpretare defectuoasă a 

rezultatelor obținute (Jabareen, 2013). Există la nivelul literaturii de specialitate  (Elmqvist et 

al., 2019; Sanchez et al., 2018; Zhang & Li, 2018) mai multe tipologii de reziliență urbană, cu 

caracteristici diferite: 

- Reziliența la dezastre. Concentrată pe prevenirea și pregătirea răspunsului la dezastre 

(naturale sau tehnogene) prin includerea aspectelor instituționale ce au drept scop 

protejarea vieților omenești, a bunurilor și infrastructurilor (în special a celor critice). 

- Reziliența inginerească. O abordare tipic inginerească ce urmărește recuperarea rapidă 

în urma evenimentelor de șoc, cu o concentrare pe termen scurt. 

- Reziliență ecologică, bazată pe abordarea punctelor de echilibru și pe păstrarea 

funcționalității relațiilor existente la nivel urban. Provocarea este dată de dinamica 

accelerată ce caracterizează mediile urbane unde e destul de greu de stabilit un punct 

de echilibru static. 

- Reziliența socio-ecologică, extinde reziliența ecologică pentru a include și elementele 

umane și culturale, sistemele fiind capabile să absoarbă perturbările dar păstrându-și 

structura și funcționalitatea. 

- Reziliența evolutivă, o abordare multifațetată (creștere, conservare, distrugere creativă 

și reorganizare) în care recuperarea este văzută ca o oportunitate pentru îmbunătățire. 

- Reziliența construită. Este concentrată pe strategii proactive de răspuns la schimbare, 

operaționalizarea ei necesitând soluții structurale și non-structurale.  

- Reziliența la schimbări climatice, recunoaște incertitudinea și complexitatea sistemelor 

urbane fiind concentrată pe dezvoltarea capacității instituționale de răspuns la stres.  

Sustenabilitatea și reziliența urbană reprezintă subiecte ce pot fi abordate prin 

instrumentele de guvernanță locală atât la nivel strategic general (planuri și strategii), cât și la 

nivel operațional (planuri de urbanism de diferite scări, programe implementate la nivelul 

orașului) (van der Heijden, 2019). Planificarea urbană trebuie să fie suficient de dinamică 

pentru a ține pasul cu viitorul care inevitabil va fi semnificativ diferit față de condițiile actuale 

(Sanchez et al., 2018).  

În acest sens este importantă dezvoltarea unor cadre metodologice ce să asigure că 

planificarea urbană integrează aspectele de sustenabilitate și reziliență (fig. 1). Frecvent aceste 

cadre metodologice sunt susținute de sisteme de indicatori ce să monitorizeze progresul în 

atingerea țintelor de sustenabilitate și reziliență. 
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Figura 1 – Cadru metodologic de planificare a orașelor reziliente (Jabareen, 2013) 

 

Sistemele de indicatori reprezintă un mod de grupare a indicatorilor pe domeniile 

dezvoltării durabile, rezilienței sau în funcție de scopul pentru care a fost creat setul respectiv.  

Indicatorii de durabilitate concentrează informații complexe, redau trenduri și simplifică 

informațiile pentru a determina performanța în diferite domenii sau pentru rezolvarea unor 

provocări societale. Aceste sisteme de indicatori se diferențiază prin scara de analiză și 

abordare, domeniile pe care le acoperă sau obiectivele și țintele stabilite (tab. 1). 

Prima generație de indicatori de durabilitate folosea metrici economice convenționale 

pentru a măsura progresul, în general prin intermediul unor indicatori izolați (de exemplu 

populația, PIB-ul sau expansiunea urbană). Perspectiva era una unidimensională și simplistă 

(precum în cazul indicatorilor de dezvoltare ai Băncii Mondiale). 

A doua generație de indicatori merg spre o înțelegere mai largă a sustenabilității, 

incluzând evaluarea dimensiunilor multiple ale dinamicii urbane, dar și primele încercări de 

monitorizare și evaluare la nivel local sub îndrumarea Millenium Development Goals (de 

exemplu indicele de guvernanță urbană a UN Habitat). 

A treia generație de indicatori este dezvoltată în cadre holistice, integrate și 

multidimensionale, având bunăstarea populației și starea ecologică bună în centrul 

preocupărilor. Princiiple generale sunt inspirate din SDG 2020 și există un oarecare grad de 

sinergie și compatibilitate între indicatori (de exemplu indicele pentru o viață mai bună al 

OECD). 
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Tabelul 1 - Analiza sistemelor de indicatori de durabilitate (Popa, 2020) 

Nume Tipologie Scara de 
referință 

Scara de 
aplicare 

Domeniul Nr. 
obiective  

Nr. 
ținte  

Nr. 
indicatori 

Sursa 
datelor 

UN - SDG 
indicators 

performanță globală națională M, E. S. G 17 169 244 World 
Bank 

OECD 
indicators 

performanță globală națională M, E, S, G 17 98 131 OECD 
UN 

NEF Happy 
Planet  Index 

ierarhizare globală națională M, E, S, - 4 4 World 
Bank 

EU - SDG 
indicators 

performanță 
monitorizare 

regională  națională M, E, S, G 17 17 100 Eurostat 

EEA 
indicators 

monitorizare 
DPSIR 

regională națională 
locală 

M - 3 217 EEA și 
Eurostat 

EIU European 
Green City 
Index 

ierarhizare regională locală M. G - - 29 variată 

Indicatori 
SNDD a 
României  

performanță 
monitorizare 

națională națională M, E, S, G 13 - 110 INS 

Indicatori 
SNDD a 
României 

 - națională națională   17 192 - INS 

Arcadis 
Sustainable 
City Index 

ierarhizare locală locală  M, E, S - 3 48 variată 

 

În cadrul analizei noastre au fost urmărite prin intermediului unui protocol specific (fig. 2) 

identificarea formelor de exprimare a rezilienței și sustenabilității pe două componente: 

- Analiza documentelor la nivel local, în acest sens fiind consultate: 

o 41 de Planuri Locale de Acțiune pentru Mediu (corespunzând județelor din 

România); 

o 210 Planuri și Strategii de Dezvoltare Locală (pentru un segment important al 

orașelor din România); 

o 12 Planuri Urbanistice Generale (pentru orașe de diferite ranguri, informațiile 

din cadrul lor fiind validate și prin deplasări de teren). 

- Evaluarea percepției diferiților actori locali (se va desfășura în anul 2 al proiectului, 

când sperăm că restricțiile generate de pandemia Covid-19 se vor ridica permițând 

derularea mai eficientă a activităților) prin: 

o Aplicarea de chestionare pe grupuri de actori locali relevanți; 

o Derularea unei analize de tip expert-opinion pentru identificarea criteriilor 

relevante pentru sustenabilitatea și reziliența orașelor din România. 
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Figura 2 – Protocol de identificare a formelor de sustenabilitate și reziliență urmărite la nivel 

local 

 

Pe baza informațiilor extrase din Planurile Locale de Acțiune pentru Mediu s-au extras 

în primul rând dimensiunile sustenabilității și rezilienței exprimate pentru diferite sectoare de 

interes în cazul inovațiilor bazate pe natură, principalele sectoare relevante fiind: 

- Managementul apei (creare de sisteme durabile de drenaj al apelor și management al 

apelor pluviale; creare și restaurarea unor zone de protecție asociate cursurilor de apă; 

încurajarea agriculturii ecologice pentru a evita contaminarea acviferelor), 

- Managementul spațiilor verzi (plantarea de aliniamente stradale pentru a reține 

pulberile în suspensie și anumiți poluanți; creșterea atractivității și accesibilității 

spațiilor verzi existente; creare de coridoare ecologice pentru dispersia speciilor; 

plantări ale unor specii adecvate în zonele degradate în urma activităților antropice; 

protejarea spațiilor verzi existente pentru stocarea carbonului), 

- Urbanizare (promovarea folosirii acoperișurilor verzi pentru controlul parametrilor 

climatici; creșterea folosirii pereților verzi în cazul spațiilor comerciale; utilizarea 

suprafețelor permeabile pentru managementul apelor; crearea unor spații speciale 

dedicate activităților de recreere și agrement; dezvoltarea pistelor verzi de biciclete și 

promovarea transportului alternativ), 

- Riscuri naturale (împădurirea suprafețelor cu risc de alunecare sau alte riscuri 

geomorfologice; restaurarea zonelor umede pentru protecție împotriva inundațiilor, 

plantarea de arbori pentru combaterea eroziunii solului). 
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 Analiza noastră a urmărit și frecvența cu care indicatorii răspund categoriilor de 

provocări dezvoltate în cadrul general de analiză Eklipse (Raymond et al., 2017), rezultate 

reliefând ponderile ocupate de provocările asociate cu managementul apei (21,43% din totalul 

activităților relevante), planificarea participativă și guvernanță (20,94%), sănătate și bunăstare 

(16,46%) sau calitatea aerului (11,50%). Cu ponderi mai reduse au fost identificate provocările 

ce privesc echitatea și coeziunea socială (7,65%), oportunități economice și apariția locurilor 

de muncă în domeniu (7,20%), managementul spațiilor verzi (6,83%), reziliența climatică 

(4,07%), regenerarea urbană (3,73%) sau reziliența zonelor costiere (0,19%).  

Este interesant de asemenea, că deși dominanți sunt indicatorii de mediu (tab. 2), așa 

cum este și normal în cazul unor Planuri de Acțiune pentru Mediu, avem o frecvență destul de 

mare a indicatorilor administrativi, ce sunt mult mai frecvenți decât cei sociali sau economici. 

Acest lucru poate fi explicat fie prin dorința instituțiilor publice de întărire a capacității 

administrative, fie din perspectiva prezenței unor indicatori care sunt mai facili de atins și 

monitorizat. 

 

Tabelul 2 – Tipuri de indicatori prezenți în Planurile de Acțiune pentru Mediu 

Prezența 
indicatorilor 

Indicatori de 
mediu 

Indicatori 
sociali 

Indicatori 
economici 

Indicatori 
administrativi 

35 
PLAM-uri 

783 259 206 670 

 

Din analiza preliminară a documentelor la nivel local (analiza va continua la nivelul anului 

următor prin publicarea unui articol dedicat indicatorilor prezenți în cadrul acestora, dar și 

dimensiunilor sustenabilității și rezilienței) provocările curente în atingerea sustenabilității și 

rezilienței la nivelul orașelor din România vizează: 

- Existența unor bariere instituționale sau legislative, 

- Lipsa coordonării între autorități pentru implementarea unor sisteme de indicatori ai 

sustenabilității, 

- Capacitate administrativă redusă, 

- Distribuirea inadecvată a fondurilor de investiții. 
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Act 1.2 - Evaluarea transformărilor orașelor din Romania 

Odată cu căderea regimului socialist, orașele din Europa Centrală și de Est au intrat 

într-un amplu proces de transformare și remodelare sub influența modificărilor fundamentale 

în ceea ce privește regimul politic, social și economic.  

Regimul socialist a fost caracterizat de un sistem de planificare centralizat, bazat pe 

aspecte ideologice și prevalența proprietății publice, care avea ca scop implementarea unor 

proiecte rezidențiale și industriale de mari dimensiuni cu scopul creșterii gradului de 

industrializare și urbanizare (Badiu et al., 2019). Consecința acestui mod de planificare a fost 

crearea multor orașe monofuncționale (Bernhardt, 2005), a căror economie era bazată în 

principal pe industrie. Modelul de planificare socialist a favorizat crearea unor orașe 

compacte, cu o limită clară fața de zona suburbană și o densitate mai ridicată decât a orașelor 

capitaliste în aceiași perioadă.  

Trecerea la regimul capitalist, bazat pe economie de piață, a fost însoțită de 

transformarea sistemului de planificare într-unul centrat pe proprietate privată și utilizarea 

haotică a resurselor. Sistemul legislativ volatil și numărul mare de excepții generat de interese 

private (Onose et al., 2020) au diminuat poziția autorităților locale și au încurajat specula în 

domeniul imobiliar (Maly et al., 2020). În consecință, orașele post-socialiste sunt caracterizate 

de expansiune urbană haotică (urban sprawl) (Kovacs et al., 2019) în special prin zone 

rezidențiale individuale sau colective și spații comerciale (Hirt, 2013). 

În acest context, analiza transformărilor cu care se confruntă orașele din România este 

vitală pentru a înțelege tendințele în dezvoltarea lor și problemele existente din punct de 

vedere al calității mediului, vieții și locuirii, dar și pentru a putea dezvolta soluții pragmatice 

pentru îmbunătățirea acestora.  

Principalele transformări care au avut lor la nivelul orașelor post-socialiste sunt: 

- Suburbanizarea sau expansiunea haotică a zonelor periferice (urban sprawl) ce a 

generat deseori zone fără acces la infrastructuri tehnico-edilitare centralizate și la 

servicii urbane fundamentale (ex. unități de învățământ); 

- Regenerarea urbană a centrului (inclusiv prin crearea unor CBD – Central Business 

District) ce a dus la transformarea zonelor centrale din spații deteriorate și în mare 

parte goale în zone prioritare pentru investiții în vederea transformării lor în spații 

de servicii; 

- Abandonul terenurilor, în special a celor anterior ocupate de zone industriale și 

apariția spațiilor de tip brownfield este un fenomen foarte întâlnit din cauza 

suprafețelor industriale de mari dimensiuni existente în perioada socialistă. În 

special spațiile în litigiu, cele afectate de poluare istorică și cele situate în zone 

neconsiderate prioritare  sau atractive de către investitori pot păstra statutul de 

brownfield pe perioade de zeci de ani; 

- Reconversia spațiilor industriale, în special spre zone de servicii; 



 

Evaluarea rolului inovațiilor bazate pe natura pentru orașe 
sănătoase / PN-III-P1-1.1-TE-2019-0316 

 

 

 10 

- Dezvoltarea marilor centre comerciale, acestea înlocuind treptat sistemul de 

magazine de proximitate specific perioadei socialiste; 

- Apariția zonelor rezidențiale informale care nu erau decât rareori tolerate în 

perioada socialistă a generat o creștere a segregării sociale; 

- Crearea comunităților închise (gated communities) a contribuit de asemenea la 

creșterea segregării sociale; 

- Îmbătrânirea populației (Ageing cities) reprezintă urmarea creșterii speranței de 

viață a populației într-un ritm accelerat (în România speranța de viață a crescut cu 

aproximativ 10 ani în cele 3 decenii de la căderea regimului socialist); 

- Micșorarea orașelor prin depopulare (Shrinking cities) este un fenomen specific 

statelor post-socialiste ca urmare a emigrării către statele din Europa de Vest; 

- Schimbarea profilului funcțional reprezintă consecința dezindustrializării, 

privatizării și investițiilor străine în economie; 

- Densifierea țesutului urban are loc ca urmare a trasformării spațiilor deschise 

(inclusiv a celor verzi) în zone construite, acestea având o valoare imobiliară 

ridicată. 

O parte dintre transformările care afectează orașele din România au fost accentuate de 

procesul retrocedărilor, care a favorizat trecerea din proprietate publică în regim privat a 

multor zone din interiorul orașelor și transformarea lor funcțională.  

Pentru încadrarea orașelor post-socialiste într-o tipologie a fost propus un cadru de 

analiză bazat pe metoda MCDA (multicriteria decision analysis) – Analiză multicriterială.  

Pentru fiecare transformare identificată în literatura de specialitate au fost selectați indicatori 

cheie (tab. 3) ce pot fi derivați din date statistice sau de pe suporturi cartografice. Indicatorii 

urmăresc să sublinieze tendințele proceselor de transformare ce afectează orașele din 

România.  

 

Tabel 3 - Indicatori cheie caracterizând principalele transformări ce afectează orașele post-socialiste 

Nr. Transformare Indicatori cheie 

Developing cities (orașe în dezvoltare)  

1 Suburbanizarea Tendință locuințe existente  

Locuințe terminae 

Suprafețe nou construite 

2 Regenerarea urbană a centrului Număr  / Procent clădiri renovate 

Număr / procent clădiri neutilizate 

3 Reconversia spațiilor industriale Suprafață industrială în reconversie 

4 Dezvoltarea marilor centre comerciale Număr centre comerciale mari 

5 Crearea comunităților închise Număr complexe rezidențiale noi 

Shrinking cities (orașe în regres)  

6 Abandonul terenurilor Suprafață industrială abandonată 

7 Apariția zonelor rezidențiale informale Suprafața zonelor rezidențiale informale 
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8 Îmbătrânirea populației Diferență procent persoane vârstnice 

9 Micșorarea orașelor prin depopulare  Tendința populației  

Plecări cu domiciliul / rezidența 

Transforming cities (orașe în transformare)  

10 Schimbarea profilului funcțional Fondul funciar 

Număr angajați pe domenii de activitate 

Număr angajați 

Număr șomeri 

11 Densifierea țesutului urban Suprafața verde 

Diferenta fata de media anuala a temperaturii 

Diferenta fata de media anuala a precipitațiilor 

Intensitatea insulei de caldură 

Pondere suprafață impermeabiă 

Fără model clar  

(orașe cu transformări mixte) 

 

 

Cele 11 transformări identificate ca fiind caracteristice orașelor post-socialiste au fost 

grupate în 3 categorii caracterizând orașe în dezvoltare, orașe în regres și orașe în 

transformare. Pentru analiza ce are ca scop caracterizarea orașelor din România, a fost creată o 

bază de date la nivel național conținând valorile indicatorilor cheie identificați pentru toate 

centrele urbane. Folosind procesul de ierarhizare analitică au fost stabilite greutățile specifice 

fiecărui indicator în cadrul celor 3 categorii prestabilite (tab. 4, 5 și 6). Ulterior au fost 

calculate scorurile parțiale și apoi totale pentru fiecare oraș și comparate cu intervalele 

considerate caracteristice pentru fiecare categorie de orașe (fig. 3). Orașele care în urma 

analizei au primit scoruri caracteristice pentru două sau chiar trei categorii simultan au fost 

considerate orașe afectate de transformări mixte. 

 

Tabel 4 – Greutățile indicatorilor cheie aleși pentru caracterizarea orașelor în dezvoltare 

Indicatori cheie A B C D E F G H Greutate 

Tendință locuințe existente  A 1.00 0.50 0.17 2.00 3.00 1.00 0.33 0.50 0.070 

Locuințe terminate B 2.00 1.00 0.50 2.00 7.00 0.33 0.33 2.00 0.111 

Suprafețe nou construite C 6.00 2.00 1.00 4.00 6.00 2.00 1.00 2.00 0.232 

Număr  / Procent clădiri 
renovate 

D 0.50 0.50 0.25 1.00 2.00 0.25 0.14 0.33 0.043 

Număr / procent clădiri 
neutilizate 

E 0.33 0.14 0.17 0.50 1.00 0.17 0.14 0.20 0.025 

Suprafață industrială în 
reconversie 

F 1.00 3.00 0.50 4.00 6.00 1.00 0.33 0.33 0.114 

Număr centre comerciale 
mari 

 
G 

3.00 3.00 1.00 7.00 7.00 3.00 1.00 5.00 0.289 

Număr complexe 
rezidențiale noi 

H 2.00 0.50 0.50 3.00 5.00 3.00 0.20 1.00 0.116 
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Figura 3 – Flux metodologic pentru identificarea caracteristicilor transformărilor orașelor din România 

 

S-a constatat că orașele importante sunt de multe ori caracterizate de transformări 

foarte diverse ce nu le permit încadrarea într-o categorie anume. Orașele monoindustriale din 

perioada socialistă sunt în prezent majoritar orașe în regres, alături de orașele declarate forțat 

localități urbane, fără a îndeplini realmente indicatorii minimi ceruți de legislația în vigoare 

(Legea 351/2001). În funcție de regiunile geografice se constată predominanța orașelor în regres 

în Moldova și a orașelor în dezvoltare în Transilvania.  

 

Tabel 5 – Greutățile indicatorilor cheie aleși pentru caracterizarea orașelor în regres 

Indicatori A B C D E Greutate 

Suprafață industrială abandonată A 1.00 4.00 2.00 0.33 0.25 0.154 

Suprafața zonelor rezidențiale informale B 0.25 1.00 0.33 0.20 0.50 0.064 

Diferență procent persoane vârstnice C 0.50 3.00 1.00 0.50 0.33 0.127 

Tendința populației  D 3.00 5.00 2.00 1.00 2.00 0.380 

Plecări cu domiciliul / rezidența E 4.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.275 
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Tabel 6 – Greutățile indicatorilor cheie aleși pentru caracterizarea orașelor în transformare 

Indicatori A B C D E F G H I Greutate 

Fondul funciar A 1.00  2.00  5.00  5.00  2.00  4.00  4.00  4.00  3.00  0.266 

Număr angajați 
pe domenii de 
activitate 

B 0.50  1.00  3.00  3.00  2.00  4.00  4.00  4.00  3.00  0.204 

Număr angajați C 0.20  0.33  1.00  2.00  0.33  2.00  2.00  1.00  0.50  0.068 

Număr șomeri D 0.20  0.33  0.50  1.00  0.25  0.50  0.50  1.00  0.33  0.040 

Suprafața verde E 0.50  0.50  3.00  4.00  1.00  3.00  3.00  2.00  2.00  0.150 

Diferenta fata de 
media anuala a 
temperaturii 

F 0.25  0.25  0.50  2.00  0.33  1.00  1.00  1.00  0.50  0.054 

Diferenta fata de 
media anuala a 
precipitațiilor 

G 0.25  0.25  0.50  2.00  0.33  1.00  1.00  1.00  0.50  0.054 

Intensitatea 
insulei de caldură 

H 0.25  0.25  1.00  1.00  2.00  1.00  1.00  1.00  0.50  0.065 

Pondere suprafață 
impermeabiă 

I 0.33  0.33  2.00  3.00  0.50  2.00  2.00  2.00  1.00  0.099 

 

Identificarea transformărilor ce afectează fiecare oraș și încadrarea lor în cele 3 

categorii facilitează propunerea unor soluții de planificare optime pentru crearea unor orașe 

sustenabile și reziliente. În plus, metoda permite identificarea tendințelor și a intensității 

transformărilor și poate fi utilizată și pentru realizarea predicțiilor în ceea ce privește 

transformările la care este supusă o zonă urbană. Acest fapt facilitează implementarea unor 

strategii potrivite de planificare încă din faza incipientă de apariție a problemelor și poate 

minimiza efectele asupra calității mediului și a locuirii. 
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Act 1.3 - Evaluarea tranziției către orașele verzi 

Orașele din România prezintă o serie de transformări atât de ordin social, cât și 

funcțional și spațial, așa cum au fost detaliate în capitolul anterior. La fel ca alte orașe post-

socialiste din Europa, orașele din România sunt reconfigurate pentru asigurarea nevoilor 

societale din prezent și asigurarea tranziției spre a deveni orașe sustenabile, prin 

implementarea politicilor de management și planificare a teritoriului (Zejnilović & Husukić, 

2019). 

Cercetările privind sustenabilitatea și orașele tranziționale indică necesitatea analizelor 

spațiale a dezvoltării orașelor, precum înțelegerea modului de manifestare, a cauzelor, a 

efectelor și a relațiilor dintre acestea. Tranziția către orașe sustenabile necesită un fundament 

spațial (geografic), cadrul natural (resurse materiale), instituțional  (strategii, practici) și 

economic (resurse financiare). Toate angrenate într-un sistem echitabil, just și prietenos 

mediului înconjurător (Fratini, Georg, & Jørgensen, 2019). 

La nivel spațial, extinderea orașelor, mai precis a spațiului construit al acestora se 

remarcă prin suburbanizare (suburbanisation) sau prin dezvoltare urbană (urban sprawl), cu 

beneficiile și dezavantajele lor. Factorii care duc la suburbanizare și ulterior către dezvoltarea 

orașelor sunt în principal de ordin social și economic. Extinderea este datorată disponibilității 

terenurilor în zonele periferice, pentru a putea fi realizate construcții (rezidențiale, 

comerciale), a prețurilor mai mici de achiziție a terenurilor respective, precum și a costurilor 

mai mici de trai, comparativ cu centrul orașului, dar și o calitate mai bună a mediului (Grin, 

Frantzeskaki, Broto, & Coenen, 2017).  

Toate aceste elemente reprezintă semnale ale orașelor tranziționale de la orașele 

compacte, sistematizate la orașe sustenabile, verzi, ce integrează capacitatea de suport a 

mediului și nevoile actuale ale populației. Pentru evaluarea tranziției, în studiul de față, au fost 

realizate scenarii de dezvoltare pentru o serie de orașe din România. Studiile de caz ale 

cercetării noastre se bazează pe orașe de tipologii variate, amplasate în diferite zone ale țării. 

Studiile de caz sunt reprezentate de 6 orașe: București, Cluj-Napoca, Eforie, Popești-Leordeni, 

Reșița și Techirghiol.  

Municipiul București este singura localitate de rang 0, capitala țării, de importanță 

europeană, situat în zonă de câmpie, în sudul țării, în regiunea de Dezvoltare București-Ilfov, 

cu o suprafață administrativă de aproximativ 240 km2 și o populație de 2.13 milioane locuitori.  

Municipiul Cluj-Napoca este localitate de rang 1,  de importanță națională, situat tot 

în zonă de câmpie, în nord-vestul țării, în regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cu o suprafață 

administrativă de aproximativ 179 km2 și o populație de 325 mii locuitori.  

Municipiul Reșița este localitate de rang 2, de importanță interjudețeană, situat în 

zonă montană, în regiunea de Dezvoltare Vest,  cu o suprafață administrativă de aproximativ 

198 km2 și o populație de 85 mii locuitori.  
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Orașul Eforie este localitate de rang 3, situat în zonă de podiș, în sud-estul țării, în 

regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu o suprafață administrativă de aproximativ 8 km2 și o 

populație de 11 mii locuitori.  

Orașul Popești-Leordeni este localitate de rang 3, situat în zonă de câmpie, în sud-

estul Municipiului București, în regiunea de Dezvoltare București-Ilfov, cu o suprafață 

administrativă de aproximativ 52 km2 și o populație de 37 mii locuitori.  

Orașul Techirghiol este localitate de rang 3, situat în zonă de podiș, în sud-estul țării, 

în estul orașului Eforie, în regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu o suprafață administrativă de 

aproximativ 38 km2 și o populație de 8 mii locuitori (Institutul Național de Statistică, 2020; 

Parlamentul României, 2001) 

Variabilitatea tipologică a orașelor analizate este dată pe de-o parte de categoriile 

funcționale ale acestora, de la servicii (București, Cluj-Napoca, Techirghiol, Eforie) la orașe 

industriale (Popești-Leordeni, Reșița), de particularitățile poziției geografice și a cadrului 

natural, dar și de diferențele date de dinamica suprafeței intravilanului, dinamica populației, 

dinamica suprafețelor construite și a suprafețelor de spații verzi (fig. 4, 5, 6, 7). 

Pentru evidențierea modificărilor la nivelul orașelor din România, cu precădere a 

extinderii suprafețelor construite, au fot realizate scenarii de modificare a utilizării/acoperirii 

terenului prin Land Change Modeler (LCM), utilizând softul TerrSet, pe baza datelor obținute 

din remote sensing (Clark Labs, 2020; Kumar & Leela Krishna, 2014). Pentru analiză au fost 

utilizate imagini Sentinel L1C pentru anii 2015 și 2020 descărcate de pe pratforma Earth 

Explorer (USGS, 2020), pentru perioada 1 mai– 30 septembrie.  

 

 

Figura 4 - Suprafață intravilan localități  Figura 5 - Populația stabilă rezidentă 
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Figura 6 - Suprafață spațiu construit  Figura 7 -  Suprafață spații verzi 

 

Imaginile au fost corectate atmosferic cu ajutorul Sen2Cor (European Space Agency, 

2020; Main-Knorn et al., 2017), prelucrate pentru extragerea datelor privind acoperirea 

terenului și pregătirea datelor pentru analiza de modelare prin utilizarea ArcPro (Esri Inc., 

2018). Pentru stabilirea utilizării/acoperirii terenului (LULC) au fost utilizate clasificări 

supervizate pe baza Suport Vector Machine, fiind extrase 4 mari categorii: apă (water), spațiu 

construit (developed), sol (barren), verde (green) (Megahed, Cabral, Silva, & Caetano, 2015).  

În categoria spațiului construit au fost incluse spații rezidențiale, comerciale, 

industriale, de transport etc., pentru categoria sol au fost incluse suprafețele de teren agricol 

ce nu prezintă culturi în momentul surprinderii imaginii satelitare, iar în categoria verde au 

fost incluse toate categoriile de spații verzi, chiar și terenurile agricole care prezentau culturi 

la momentul surprinderii imaginii satelitare.  

În vederea realizării scenariilor de modificare a utilizării/acoperirii terenului (LULC), 

au fost utilizate ca variabile statice rețeaua rutieră, rețeaua hidrografică, modelul digital al 

terenului, distanța față de drumuri și ca variabilă dinamică marcantă spațiul construit. 

 Analiza de față prezintă o testare a metodei de modelare în baza imaginilor satelitare 

clasificate pe baza pixelilor și nu a orientării asupra obiectului, formei, texturii sau 

obstacolelor ce ar mai putea fi adăugate pentru a prezenta o acuratețe ridicată și ulterior 

performanțe foarte bune ale modelelor astfel rezultate. 

 Rezultatele pentru Municipiul București indică o modificare a utilizării/acoperirii 

terenului între categoriile de spațiu construit, spațiu verde, sol. Extinderea suprafețelor dintre 

acestea variază destul de mult, dată fiind perioada diferită a imaginilor satelitare, a culturilor 

ce au fost sădite la un moment dat. Pentru momentul predicției, anul 2025, există diferențe 

insesizabile ale utilizării/acoperirii terenului (fig. 8). 
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Figura 8 – Modificări în utilizarea/acoperirea terenului pentru anii 2015-2025 în Municipiul 

București 

 În ceea ce privește Municipiul Cluj-Napoca modificările sunt semnificative, în principal 

în lungul arterelor de circulație, a zonelor cu potențial de dezvoltare, zone deschise, 

neconstruite încă, așa cum reiese din fig. 9.  

 Pentru orașul Eforie modificările sunt semnificativ vizibile între anii 2015 și 2020, în 

special în ceea ce privește spațiul construit, dată fiind omogenitatea pentru spațiul verde. 

Pentru scenariul anului 2025 există zone ce se vor transforma din spațiu verde în sol, suprafețe 

necultivate sau își păstrează utilizarea/acoperirea (fig. 10). 

     

Figura 9 – Modificări în utilizarea/acoperirea terenului pentru anii 2015-2025 în Municipiul Cluj-

Napoca 

     

Figura 10 – Modificări în utilizarea/acoperirea terenului pentru anii 2015-2025 în orașul Eforie 
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Figura. 11 – Modificări în utilizarea/acoperirea terenului pentru anii 2015-2025 în orașul Popești-

Leordeni 

 Municipiul Reșița este străbătut de la nord la sud de râul Bârzava, de o parte și de alta 

fiind realizate construcții. Se observă modificări semnificative ale utilizării/acoperirii terenului 

în ceea ce privește trecerea de la spațiu verde/cultivat la terenuri necultivate (sol), dar și 

extinderea spațiului construit (fig. 12). Rezultatele obținute pentru orașul Techirghiol sunt 

vizibile în fig. 13, unde se observă dezoltarea către partea vestică a cadrului surprins pentru 

anul 2020, comparativ cu 2015 și o ușoară dezvoltare în zona nord-vestică, după cum indică 

predicția pentru anul 2025. 

     

Figura 12 – Modificări în utilizarea/acoperirea terenului pentru anii 2015-2025 în Municipiul 

Reșița 

     

Figura 13 – Modificări în utilizarea/acoperirea terenului pentru anii 2015-2025 în orașul 

Techirghiol 
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 În contextul dezvoltării urbane și a tranziției acestora, în figurile de mai jos sunt 

evidențiate perioadele de evoluție între cei 3 ani analizați, 2015-2020-2025.  

Rezultatele indică faptul că zona centrală este limitată la a mai dezvolta spațiu 

construit, modificările de obicei fiind limitate, a se vedea exemplele pentru București, Eforie, 

Popești-Leordeni, fiind cadrul natural ca morfologie, dar și disponibilitatea spațiului deschis, a 

zonelor în care pot fi realizate noi construcții sau de posibilitatea conversiei către o altă 

funcționalitate (fig. 14-15).  

Extinderea spațiului construit este marcată în general de prezența căilor de acces prin 

infrastructura rutieră, fapt care aduce cu sine avantajele și dezavantajele urbanizării. 

  

     

Figura 14 - Dinamica spațiului construit în perioada 2015-2025 pentru București (stânga), Cluj-

Napoca (centru), Eforie (dreapta) 

 

      

Figura 15 - Dinamica spațiului construit în perioada 2015-2025 pentru Popești-Leordeni (stânga), 

Reșița (centru), Techirghiol (dreapta) 

 

 Analiza prezintă limitări în ceea ce privește acuratețea clasificării, informațiile utilizate 

au fost extrase doar din imagini satelitare, nu au fost prelucrate suficient sau corectate, astfel 

încât există modificări ale acoperirii/utilizării terenului între cei doi ani de analiză. Se are în 
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vedere îmbunătățirea modului de clasificare, extragerea de informații pentru ca datele 

introduse în model să fie cât mai precise. 

Cunoașterea modului de utilizare/acoperire a terenului este foarte importantă în 

planificarea orașelor, întrucât în strânsă legătură cu acestea pot fi realizate proiecte de 

dezvoltare pentru un trai mai bun.  

Modelele realizate, chiar dacă trebuie îmbunătățite pentru a prezenta informațiile cu o 

acuratețe mai mare, prezintă chiar și în acest moment informații relevante cu privire la 

suprafața construită, a gradului de impermeabilizare, a suprafețelor ce pot fi atribuite unor 

altor tipuri de utilizări, zone cu accesibilitate redusă la infrastructura rutieră etc.  Informații 

care pot susține sistemul decizional în elementele de planificare, intuire a modelelor de 

consum (a spațiului) și dezvoltare urbană. 
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Act 1.4 - Identificarea actorilor cheie in planificarea urbana din Romania 

 

Evoluția umană, și odată cu ea și cea a așezărilor umane a determinat ca în prezent 

aproape 60% din populația globului să-și desfășoare activitatea în medii urbane, estimându-se 

că până în 2050 acest procent să atingă 75% (United Nations, 2019). Dacă în trecut atribuțiile 

privind gestionarea așezărilor umane se aflau în responsabilitatea unui grup bine definit de 

oameni, complexitatea actuală a noilor forme organizare socială presupune implicare unei 

palete largi de actori în procesul de planificare urbană. Date fiind interrelațiile dintre 

componentele urbane, noile tendințe în planificare urbană sunt orientate către o abordare 

integrativă care să implice toți factorii interesați în luarea deciziilor la nivel local sau regional 

(Nassar & Elsayed, 2018). Cu toate că la nivel teoretic mediile urbane sunt diferite, provocările 

și presiunile cu care acestea se confruntă sunt similare.  

Această realitatea este o consecință a globalizării modelelor de consum și a 

uniformizării modului în care societatea umană interacționează cu componentele de mediu 

(Ciocănea, 2017; Martinez‐Fernandez et al., 2012). Odată cu definirea și acceptarea unanimă a 

conceptului de „dezvoltare durabilă” (Sands, 1994; Weiss, 1992; Westing, 1996) practicieni și 

actori politici locali și-au manifestat interesul de integra principiile sustenabilității și în modul 

de planificare urbană (Yigitcanlar & Teriman, 2015). Cu toate acestea, acest deziderat a fost și 

încă este destul de greu de atins deoarece el presupune o abdicare de la abordarea de tip 

„business as usual” și orientarea către un tip de planificare participativă și anticipativă 

(Forester, 1999) care se dovedește greu de aplicat, lovindu-se de bariere culturale, ideologice, 

politice sau economice (Badiu et al., 2018).  

Procesul de planificare presupune stabilirea unor obiective și crearea unui set de reguli 

după care o așezare umană sau regiune se ghidează pentru a face față provocărilor actuale și 

potențiale pe plan socio-economic și de mediu (Myers, 1988). În contextul actual există o serie 

de obiective globale pe care societatea și implicit așezările umane trebuie să le atingă. Acestea 

au fost identificate și grupate de către Organizația Națiunilor Unite în 17 clase numite obiective 

de dezvoltare durabilă - sustainable development goals (SDG) (Griggs et al., 2013; Sachs, 2012). 

Astfel, se conturează un prim actor implicat în planificare urbană, și anume Organizația 

Națiunilor Unite care trasează obiectivele generale și linii directoare privind planificarea 

durabilă prin programul UN Habitat (UN Habitat, 2009).  

Principiile stabilite la nivelul ONU reprezintă fundamentul pe care entități regionale 

sau continentale își conturează propriile obiective și cadrul legislativ necesar pentru crea 

contextul potrivit și instrumentele necesare pentru ca aceste obiective să fie atinse. Astfel, în 

mai 2016 a fost lansat la Amsterdam programul Urban Agenda for the EU  al Comisiei 

Europene. Acest program este rezultatul unui acord între miniștrii cu responsabilități în 

planificare regională sau urbană din țările membre și înglobează patru obiective care ating 

aspecte legate de eficientizarea implementării politicilor urbane europene în legislația 

comunitară și națională printr-o mai bună finanțare încât să se promoveze coeziunea 
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teritorială și să se diminueze disparitățile socio-economice și de mediu existente la nivelul 

orașelor. Programul este susținut pe trei piloni principali: legislație mai bună; finanțare mai 

bună; cunoaștere mai bună. Prin semnarea Pactului de la Amsterdam se încurajează 

parteneriatele între diverși actori, aceste parteneriate fiind considerate principalele motoare 

ale programului.  

Actorii implicați în astfel de parteneriate sunt autorităților urbane (municipalitățile), 

Comisia Europeană, organizații ale Uniunii Europene (Banca Europeană pentru Investiții, 

Comitetul Economic și European și Comitetul Regiunilor), statele membre și partenere 

(Guverne), experți, organizații umbrelă (ex.: Eurocities, Consiliul European al 

Municipalităților și Regiunilor etc), organizații de cercetare (ex.: URBACT, ESPON etc) și 

factori interesați (ONG-uri, agenți economici etc.). În fig. 16 sunt reprezentați actorii 

relevanți pentru planificarea urbană din România. Printre principiile cheie ale programului 

Urban Agenda for the EU  se regăsește și atingerea obiectivelor ONU. Astfel, Uniunea 

Europeană încearcă să transpună și să armonizeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

(SDG) în conformitate cu propriile interese socio-economice dar și cu specificul țărilor 

membre. Spre deosebire de obiectivele ONU care abordează 17 teme, programul Urban 

Agenda for the EU abordează 14, acestea din urmă fiind mai aplicate pe provocările cu care se 

confruntă mediile urbane.  

La nivel național, obiectivele impuse de instituțiile europene sunt transpuse în 

legislația națională de către Parlamentul României  sau, în anumite situații de Guvern. 

Instrumentul central care creează cadrul și obiectivele generale de care trebuie să se țină 

seamă în planificarea urbană este Planul Național de Amenajare a Teritoriului, cu 

precădere Secțiunea IV – Rețeaua de localități. Această secțiune are la bază 36 de acte 

normative, ceea ce înseamnă că puterea legislativă a României este un actor foarte important 

în procesul de planificare. De altfel, Parlamentul și Guvernul României sunt instituțiile 

responsabile cu transpunerea obiectivelor și principiilor emise de entitățile internaționale într-

o legislație coerentă și eficientă care să ducă la atingerea obiectivelor generale pe plan local.  

Planul Național de Amenajare a Teritoriul furnizează cadrul în care sunt elaborate 

Planurile de Amenajare a Teritoriilor Zonale și Județene (PATZ și PATJ). Întocmirea 

acestor documente intră în atribuțiile autorităților județene, în speță a Consiliilor Județene și, 

cel puțin teoretic, a Agențiilor de Dezvoltare Regională și după caz a Zonelor Metropolitane. 

Cu toate acestea, la etapele de întocmire a PATZ și PATJ,  Consiliile Județene sunt cele care 

dau avizul final după ce documentația și planșele desenate sunt predate de firme de 

consultanță care deleagă experți în domeniu pentru elaborarea lor. Astfel, identificăm noi 

actori implicați în procesul de planificare și anume Consiliile Județene, agenți economici și 

experți.  
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Figura 16 – Actorii implicați în procesul de planificare urbană în România și mecanismele de implicare la 

nivel operațional 
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Orașele sunt structurile locale unde toate principiile stabilite pe toate palierele 

decizionale trebuie descărcate în practică. De cele mai multe ori, ritmul cu care apar noi 

principii și concepte în planificarea urbană este unul accelerat, astfel că multe medii urbane 

nu apucă să implementeze strategii aliniate cu obiectivele la zi ce sunt emise la scară globală 

sau continentală deoarece între timp apar altele noi (Gavrilidis et al., 2020).  

Principalul instrument utilizat în planificarea urbană din România este Planul 

Urbanistic General (PUG). Acestea se întocmesc la cererea primăriilor și sunt elaborate de 

firme de consultanță care desemnează experți pentru fundamentarea lor. Prin respectarea 

prevederilor din PUG se pot întocmi ulterior Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) și Planuri 

Urbanistice de Detaliu (PUD).  Planul Urbanistic General este supus dezbaterii publice, astfel 

că pe lângă primării, consilii locale, agenți economici sau experți, și publicul este teoretic 

integrat în procesul de luare a deciziei cu privire la modul de planificare urbană.  

De cele mai multe ori, la dezbaterile publice pe astfel de teme participă factori 

interesați și reprezentanți ai societății civile. Ca și în cazul PATJ sau PATZ, PUG-ul 

reglementează modul de planificare dintr-un teritoriu pe termen scurt, mediu și lung, 

stabilindu-se o lista de priorități. Înțelegem astfel că aceste documente au relevanță o anumită 

perioadă, ele trebuind a fi actualizate la un anumit interval de timp, pentru a permite 

implementarea noilor concepte apărute la nivel internațional și în modul local de planificare.  

În concluzie, procesul de planificare urbană începe de la nivel conceptual și general la 

nivel global și pe scară instituțională transpunerea componentei teoretice în practică revine 

instituțiilor naționale și locale. Pe tot acest parcurs putem delimita 6 categorii de actori care 

sunt implicați în procesul de planificare: actori instituționali,  actori financiari, experți, 

societate civilă, factori interesați și agenți economici.  

Pentru o mai bună înțelegere a relațiilor dintre actorii menționați anterior au fost 

utilizate o serie de analize de rețele sociale (SNA). Analizele au fost efectuate utilizând soft-ul 

open source Social Network Visualizer – SocNetV. Rezultatele preliminare indică modul în 

care actorii se grupează în funcție de paliere de putere la care acestea operează (fig. 17-18).  

Observăm că aceste clustere de actori gravitează în jurul programelor orientate către 

îmbunătățirea modului de planificare în mediile urbane. Nu în ultimul rând se poate observa 

faptul că există actori din grupuri aflate pe paliere inferioare de putere care participă sau fac 

parte din grupuri de actori aflați pe paliere superioare. Acest aspect nu accelerează 

întotdeauna modul în care principiile teoretice sunt transpuse în practică la nivelul orașelor, 

fapt menționat anterior. 
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Figura 17 – Poziționarea actorilor implicați în procesul de planificare urbană 

 

Figura 18 – Gradul de centralitate al diferiților actori implicați în procesul de planificare urbană  
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Activități de diseminare și comunicare 

  

Activitățile de diseminare și comunicare au presupus realizarea a cinci categorii de rezultate 

principale la nivelul WP1 și respectiv anului 2020: 1 articol ISI, 1 prezentare la conferință 

internațională sau altă manifestare științifică, 1 site web al proiectului, 2 conturi de social 

media pe platforme publice și 1 raport științific la finalul WP1.  

Toate rezultatele propuse au fost îndeplinite. 

 

No. Rezultate propuse Rezultate obținute Grad de îndeplinire 

R1. 1 articol ISI 1 articol ISI under review 

(1 articol ISI publicat) 

Îndeplinit 

R2. 1 prezentare la conferința 

internațională sau alta 

manifestare științifica 

5 prezentări la conferința 

internațională sau alta 

manifestare științifica 

Îndeplinit 

R3. 1 site web al proiectului 

creat. 

1 site web al proiectului 

creat. 

Îndeplinit 

R4. 2 conturi social media 

asociate cu proiectul create 

pe platforme publice. 

1 Cont Facebook 

1 Cont Instagram 

Îndeplinit 

R5. 1 raport științific la finalul 

WP1. 

1 raport științific la finalul 

WP1. 

Îndeplinit 

 

R1. Articole științifice 

Iojă I.C., Badiu D.L., Haase D., Hossu C.A., Niță M.R. (2020) How about water? Urban blue 

infrastructure in Romania, Submitted to Cities (IF  4,802), Under review Manuscript Number: 

JCIT_2019_400R3 

Niță M.R., Ioja C.I. (2020). Environmental conflicts in the context of the challenging urban 

nature. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 15(2), 471–479. (IF 0,907) – 

neraportat in platformă datorită datei de apariție, are acknowledgement  

 

R2. Conferințe și manifestări științifice 

Niță M.R., Popa A.M. (2020), Sustainability indicators used in the environmental planning 

process in Romania, The 8th European Environmental Evaluators Network Forum (EEEN2020) 

Environmental Evaluation Supporting the Implementation of SDGs and Transformative 

Policymaking, 4-5 November, Finnish Environment Institute, Online, Finland 

Niță M.R., Popa A.M., Grădinaru S.R. (2020) Evaluating the quality of local strategies for 

sustainability and resilience in Romanian cities; International Geographical Conference 

Dimitrie Cantemir, 40th Edition, October 24, Iasi, Romania 

http://cjees.ro/viewTopic.php?topicId=873
http://cjees.ro/viewTopic.php?topicId=873
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Niță M.R., Onose D.A., Ioja C.I., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2020) Playing with sustainable 

planning – analyzing the integration of playgrounds in the urban green infrastructure of 

Bucharest; International Geographical Conference Dimitrie Cantemir, 40th Edition, October 

24, Iasi, Romania 

Popa A.M., Iojă I.C., Niță M.R. (2020) Sustainability indicators frames for assessing urban 

sustainability; The 2nd International Conference on Re-Shaping Territories, Environment and 

Societies: New Challenges for Geography, November 20-21, Bucharest, Romania 

Onose D.A., Niță M.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M., Stoia N.L. (2020) Framework for 

assessing the transformation challenges of Romanian cities; XV-th edition International 

Conference Present Environment and Sustainable Development, November 21, Iași, Romania 

 

R3. Site web al proiectului 

Site-ul web al proiectului a fost creat încă de la lansarea acestuia la adresa: 

https://ccmesi.ro/?page_id=1589. Acesta conține informații despre titlul și numărul 

proiectului, datele de identificare ale contractului și finanțatorului, bugetul proiectului, 

perioada de derulare, membrii echipei proiectului, principalele rezultate obținute în cadrul 

acestuia (articole, conferințe, rapoarte științifice) și linkuri către conturile de social-media 

asociate proiectului HealthyNature. 

 

R4. Conturi social-media 

Pentru o mai bună comunicare pentru publicul larg au fost create pentru proiectul 

HealthyNature două conturi, unul realizat pe Facebook (FB) iar celălalt pe Instagram (IG). 

Cele două conturi au strans în cele puțin peste 2 luni până la realizarea prezentului raport un 

număr bun de urmăritori (333 followeri FB și 34 followeri IG), cu o medie de 3 postări 

lunare, ce au privit atât diseminarea principalelor rezultate (apariția de articole sau 

participarea la manifestări științifice) cât și semnalarea unor materiale relevante pentru 

tematică din surse externe proiectului. 

 

R5. Raport Științific la finalul WP1 

Odată cu finalizarea WP1 Identificarea provocărilor mediilor urbane din România s-a elaborat 

un Raport științific detaliat de 29 pagini (încărcat pe site-ul proiectului) în care sunt 

prezentate stadiul cercetărilor și metodele de analiză pentru cele 4 activități principale 

(Analiza provocărilor in atingerea sustenabilității si rezilienței urbane, Evaluarea 

transformărilor orașelor din Romania, Evaluarea tranziției către orașele verzi și Identificarea 

actorilor cheie in planificarea urbana din Romania). Raportul Științific și Tehnic de 3 pagini a 

reprezentat un sumar al acestuia fiind încărcat pentru raportarea 2020.  

https://ccmesi.ro/?page_id=1589
https://www.facebook.com/HealthyNature.ro
https://www.instagram.com/healthynature.ro/


 

Evaluarea rolului inovațiilor bazate pe natura pentru orașe 
sănătoase / PN-III-P1-1.1-TE-2019-0316 

 

 

 28 

Bibliografie  

 
Badiu, D. L., Nita, A., Iojă, C. I., & Niţă, M. R. (2019). Disentangling the connections: A network analysis 

of approaches to urban green infrastructure. Urban Forestry & Urban Greening, 41, 211-220. 

Badiu, D. L., Onose, D. A., Niță, M. R., & Lafortezza, R. (2018). From “red” to green? A look into the 

evolution of green spaces in a post-socialist city. Landscape and Urban Planning. 

Balian, E., Berhault, A., Eggermont, H., Lemaître, F., von Korff, Y., & Young, J. C. (2016). Social 

innovation and nature-based solutions. In J. F. W. Brussels (Ed.): EKLIPSE/EPBRS/BiodivERsA. 

Ciocănea, C. M. (2017). Modelele de consum ale societății și proiecția lor în peisajul urban. Studiu de caz: 

Sectorul 3 al municipiului București. București: Editura Etnologică.  

Clark Labs. (2020). Land Change Modeler in TerrSet. Retrieved November 26, 2020, from 

https://clarklabs.org/terrset/land-change-modeler/ 

Elmqvist, T., Andersson, E., & et al. (2019). Sustainability and resilience for transformation in the urban 

century. Nature Sustainability, 2(4), 267-273. 

Esri Inc. (2018). ArcGIS Pro (Version 2.2.4). Retrieved November 26, 2020, from 

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview 

European Space Agency. (2020). Sen2Cor . Retrieved November 26, 2020, from 

http://step.esa.int/main/third-party-plugins-2/sen2cor/ 

Forester, J. (1999). The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes: Mit Press. 

Fratini, C. F., Georg, S., & Jørgensen, M. S. (2019). Exploring circular economy imaginaries in European 

cities: A research agenda for the governance of urban sustainability transitions. Journal of 

Cleaner Production, 228, 974–989. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.193 

Gavrilidis, A.-A., Popa, A.-M., Nita, M.-R., Onose, D.-A., & Badiu, D.-L. (2020). Planning the “unknown”: 

Perception of urban green infrastructure concept in Romania. Urban Forestry & Urban 

Greening, 126649. 

Grin, J., Frantzeskaki, N., Broto, V. C., & Coenen, L. (2017). Sustainability transitions and the city: 

Linking to transition studies and looking forward. Urban Sustainability Transitions. 

https://doi.org/10.4324/9781315228389 

Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J., Öhman, M. C., Shyamsundar, P., Steffen, W., 

Glaser, G., Kanie, N., & Noble, I. (2013). Sustainable development goals for people and planet. 

Nature, 495(7441), 305-307. 

Hunter, R. F., Cleland, C., & et al. (2019). Environmental, health, wellbeing, social and equity effects of 

urban green space interventions: A meta-narrative evidence synthesis. Environment 

International, 130, 104923. 

Institutul Național de Statistică. (2020). Baze de date statistice. Retrieved November 26, 2020, from 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Kumar, K. S., & Leela Krishna, K. (2014). Urban sprawl change detection analysis of Vijayawada city 

using multi temporal remote sensing data. Available Online Www.Jocpr.Com Journal of 

Chemical and Pharmaceutical Research, 6(11), 728–734. Retrieved from www.jocpr.com 

Main-Knorn, M., Pflug, B., Louis, J., Debaecker, V., Müller-Wilm, U., & Gascon, F. (2017). Sen2Cor for 

Sentinel-2. In L. Bruzzone, F. Bovolo, & J. A. Benediktsson (Eds.), Image and Signal Processing 



 

Evaluarea rolului inovațiilor bazate pe natura pentru orașe 
sănătoase / PN-III-P1-1.1-TE-2019-0316 

 

 

 29 

for Remote Sensing XXIII (Vol. 10427, p. 3). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2278218 

Megahed, Y., Cabral, P., Silva, J., & Caetano, M. (2015). Land Cover Mapping Analysis and Urban Growth 

Modelling Using Remote Sensing Techniques in Greater Cairo Region—Egypt. ISPRS 

International Journal of Geo-Information, 4(3), 1750–1769. https://doi.org/10.3390/ijgi4031750 

Martinez‐Fernandez, C., Audirac, I., Fol, S., & Cunningham‐Sabot, E. (2012). Shrinking cities: Urban 

challenges of globalization. International journal of urban and regional research, 36(2), 213-225. 

Moglia, M., Cork, S. J., Boschetti, F., Cook, S., Bohensky, E., Muster, T., & Page, D. (2018). Urban 

transformation stories for the 21st century: Insights from strategic conversations. Global 

Environmental Change, 50, 222-237. 

Myers, D. (1988). Building knowledge about quality of life for urban planning. Journal of the American 

Planning Association, 54(3), 347-358. 

Nassar, D. M., & Elsayed, H. G. (2018). From Informal Settlements to sustainable communities. 

Alexandria Engineering Journal, 57(4), 2367-2376. 

Parlamentul României. (2001). Lege nr.351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. Retrieved November 26, 2020, from 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28862 

Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. The Lancet, 

379(9832), 2206-2211. 

Sands, P. (1994). International law in the field of sustainable development. British Yearbook of 

International Law, 65(1), 303-381. 

UN Habitat. (2009). Planning sustainable cities. Global Report on Human Settlements: United Nations 

Human Settlements Programme. 

United Nations. (2019). World Urbanization Prospects 2018. Highlights.  New York: United Nations 

Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/3828520?ln=en. 

USGS. (2020). EarthExplorer. Retrieved June 10, 2018, from https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Weiss, E. B. (1992). United Nations conference on environment and development. International Legal 

Materials, 31(4), 814-817. 

Westing, A. H. (1996). Core values for sustainable development. Environmental conservation, 218-225. 

Yigitcanlar, T., & Teriman, S. (2015). Rethinking sustainable urban development: towards an integrated 

planning and development process. International Journal of Environmental Science and 

Technology, 12(1), 341-352. 

Zejnilović, E., & Husukić, E. (2019). City in transition: Podgorica, Europe׳s youngest capital city. 

Frontiers of Architectural Research, 8(1), 55–65. https://doi.org/10.1016/j.foar.2018.12.004 


