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Introducere
Inovațiile bazate pe natură reprezintă un concept relativ nou utilizat pentru promovarea
dezvoltării durabile, în special în orașe (Comisia Europeană, 2015). Ele sunt definite drept
acțiuni care sunt inspirate de, susținute de sau copiate din natură (Comisia Europeană, 2015).
Soluțiile bazate pe natură pot fi utilizate pentru a răspunde simultan unor provocări diverse de
ordin social, economic și ecologic și de aceea sunt recunoscute în politică și cercetare drept
inovații promițătoare cu potențial de a facilita transformarea urbană (Nesshover et al., 2017).
În contextul actual al urbanizării rapide, a creșterii populației și a schimbărilor climatice,
inovațiile bazate pe natură constituie un bun esențial care ar putea ajuta orașele să atenueze
efectele negative ale urbanizării și expansiunii urbane (Abu Kasim et al., 2019). Importanța
soluțiilor verzi depinde în cea mai mare parte de efectele acestora și de capacitatea unei
comunități de a modela și măsura aceste valori suplimentare. În cea mai mare parte, definirea
sau măsurarea amplorii multiplelor beneficii a rămas o provocare (Gallet, 2012).

WP2 - Evaluarea inovațiilor bazate pe natură

Act 2.1 – Identificarea formelor de inovații bazate pe
natură

Act 2.2 - Evaluarea efectelor soluțiilor verzi la nivel
urban

Act 2.3 – Determinarea contribuției soluțiilor verzi
pentru sănătatea umană

Act 2.4 - Identificarea modalităților de integrare a
inovațiilor bazate pe natură în planificarea urbană
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1. Identificarea formelor de inovații bazate pe natură
Exemple de soluții bazate pe natură (NBS) sunt clădiri acoperite cu vegetație (ex. acoperișuri
verzi), parcuri, zone semi-naturale, grădini comunitare, șanțuri ecologice pentru captarea apei
din precipitații, zone verzi în interior, spații verzi și păduri urbane în zone nefolosite (Bulkeley
& Raven, 2017). Soluțiile bazate pe natură reprezintă inovații socio-ecologico-tehnice (van der
Jagt et al., 2020), iar potențialul lor multifuncțional (ex. o grădină comunitară poate genera
alimente sănătoase, coeziune socială și reglarea scurgerii apelor din precipitații) poate
răspunde provocărilor din mediile urbane într-un mod superior soluțiilor bazate numai pe
tehnologie (Devolder & Block, 2015). Soluțiile bazate pe natură (NBS) pot fi implementate
pentru a răspunde unor provocări relaționate cu durabilitatea urbană, cum ar fi un mediu
urban sănătos, securitate alimentară, drenajul și retenția apei în mediul urban, modificarea
climatului și calitatea aerului (Kabisch et al., 2016).
În afară de soluțiile bazate pe natură, inovațiile bazate pe natură includ infrastructurile verzialbastre, ariile naturale protejate urbane și agricultura urbană. Toate aceste elemente sunt
caracterizate de multifuncționalitate în generarea de servicii ecosistemice capabile să
răspundă nevoilor sociale, economice, de mediu și sănătate ale societății.
Sistemele de inovare tehnologică (TIS) reprezintă rețele de agenți ce interacționează într-o
zonă economică/industrială specifică în cadrul unei infrastructuri sau al unui set de
infrastructuri instituționale specifice și sunt implicate în generarea, diseminarea și utilizarea
tehnologiei (Carlsson & Stankieqicz, 1991). Funcțiile cheie ale sistemelor de inovare
tehnologică sunt experimentarea antreprenorială, dezvoltarea și diseminarea cunoașterii,
direcția cercetării, mobilizarea resurselor, crearea pieței, legitimitatea și dezvoltarea
externalităților pozitive (Jacobsson & Bergek, 2011).
Soluțiile bazate pe natură pot reprezenta în sine inovații (ex. acoperișurile verzi), pot fi hibride
între elemente naturale și tehnologice sau pot reprezenta inovații în ceea ce privește
integrarea principiilor ecologice în planificarea urbană tradițională (Gulsrud et al., 2018) sau
dezvoltarea unor instrumente de planificare. Termenul reprezintă o umbrelă pentru toate
inovațiile bazate pe natură (Dorst et al., 2019). Sistemele de inovare bazate pe natură (NBIS)
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reprezintă instituții, rețele și actori care inițiază, avansează și diseminează soluții bazate pe
natură.

Tabelul 1 - Exemple de concepte interconectate cu inovațiile bazate pe natură
Tip

Definiție

Exemplu

Referințe

Ecosystem
Services (ES)

Beneficiile pe care oamenii le
obțin din ecosisteme

ES de reglare, de suport, de
aprovizionare și culturale

Millennium
Ecosystem
Assessment, 2006

Blue & Green
Infrastructure

O rețea interconectată formată
din componente naturale și
artificiale incluzând suprafețe
acvatice și spații verzi deschise

Acoperișuri verzi, iazuri de
retenție,
râuri
renaturalizate,
mlaștini,
grădini de ploaie

Ghofrani
2017

Nature-Based
Solutions

Acțiuni care sunt inspirate de,
susținute de sau copiate din
natură

Pereți verticali

Comisia
Europeană, 2015

Urban
Protected
Areas

Arii protejate în interiorul sau la
periferia centrelor urbane cu
populație ridicată

Pot fi incluse în oricare
dintre cele 6 categorii ale
IUCN

Trzyna et al, 2014

Urban
Agriculture

Practici agricole în interiorul sau
proximitatea zonelor urbane
implicând
horticultură,
creșterea
animalelor,
acvacultură și alte practici
menite să genereze produse
proaspete

Ferme
verticale,
sere
hidroponice (ex. fără sol),
sere, grădini pe acoperiș

Kozal et al, 2013

et

al,

Analiza prezentării beneficiilor spațiilor verzi în literatura științifică
Pentru a evalua principalele beneficii generate de NBS a fost realizată o analiză calitativă a
documentelor utilizând o bază de date compusă din 189 articole științifice descărcate din baza
de date ScienceDirect folosind ca și criteriu de căutare beneficii și deservicii ale spațiilor verzi.
S-a preferat utilizarea termenului „spații verzi” în loc de „inovații bazate pe natură” deoarece
este un termen mai vechi, larg folosit în literatura științifică și care are o arie de acoperire mai
mare. Analiza calitativă a documentelor s-a realizat folosind programul NVIVO 12. Rezultatele
au evidențiat faptul că majoritatea articolelor care tratează beneficiile spațiilor verzi
(aproximativ 40%) au un discurs general, neinsistând pe categoriile de spații verzi din mediul
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urban. Cele mai analizate tipuri de spații verzi din acest punct de vedere sunt acoperișurile
verzi și pereții verzi, categorii de soluții inovatoare bazate pe natură (NBIS) care au cunoscut o
dezvoltare foarte dinamică în ultimii ani și un interes evident pentru analiză. Având în vedere
modalitatea de construcție a bazei de date, există riscul ca aceasta să nu conțină articolele care
tratează câte un singur beneficiu.

Figura 1 – Compoziția bazei de date din punct de vedere al tipurilor de soluții verzi analizate

Analiza calitativă a documentelor din baza de date a evidențiat faptul ca beneficiile ecologice
reprezintă subiectul a 45% dintre articolele selectate, în timp de beneficiile multiple sunt
analizate de 35% dintre ele. Beneficiile economice, cele legate de sănătate și cele sociale
reprezintă împreună doar 20% dintre cazuri. Acest fapt evidențiază preocuparea literaturii
științifice pentru analiza multifuncționalității spațiilor verzi urbane, aceasta fiind de altfel și
principala caracteristică pentru care NBS sunt vizate pentru integrarea tehnologiei și
transformarea în NBIS.
Principalele domenii în care este analizată importanța NBS sunt legate de climat (reglarea
microclimatului, diminuarea insulei de căldură urbană, reducerea fenomenelor extreme,
adaptarea la schimbări climatice) - aproape 50% dintre articole, managementul apei (reglarea
circuitului apei, preluarea apelor din precipitații, reducerea riscului la inundații) și reducerea
poluării (ex. reglarea circuitului azotului). Restul serviciilor (culturale, sociale, legate de
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sănătate, dar și de biodiversitate sau sechestrarea carbonului) fac împreună obiectul a sub 25%
dintre articolele existente în baza de date.

Figura 2 – Compoziția bazei de date din punct de vedere al principalelor categorii de beneficii
analizate

Figura 3 – Compoziția bazei de date din punct de vedere al serviciilor analizate
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Analiza relației percepute între soluții verzi și sănătate
Relația dintre sănătate și spații verzi reprezintă o temă de interes de aproximativ 40 de ani. În
momentul de față există un număr consistent de studii care arată că atât petrecerea timpului
în natură, cât și privirea naturii sau realizarea de activități fizice în natura, pot genera efecte
pozitive asupra stării de sănătate (Mansor et al, 2015). Există dovezi relaționate cu efectele
psihologice și comportamentale pozitive pe care spațiile verzi le au asupra populației, dar și
studii ce fundamentează noi discipline ca eco-psihologia (terapie bazată pe natură) sau terapia
prin horticultură (Maller et al. 2005). Efectele spațiilor verzi asupra sănătății sunt corelate cu
factori demografici și socioeconomici care influențează expunerea la acestea (Rigelon, 2016),
dar puținele studii existente în domeniu au furnizat rezultate contradictorii (RodriguezLoureiro et al., 2021).
Percepția asupra propriei sănătăți este considerată un indicator important al stării generale de
sănătate, iar studiile au arătat că este, în general, relaționată cu factori socio-economici,
numărul de boli preexistente, starea psihică, implicarea socială și activitatea fizică (FernandezMartinez et al., 2012). Un studiu realizat în Malaysia (Mansor et al, 2015) a evidențiat o
corelație pozitivă între calitatea naturii urbane și percepția asupra propriei sănătăți psihice.
Pentru a analiza percepția asupra propriei stări de sănătate și relația dintre aceasta și
caracteristicile de mediu, în special cele referitoare la spații verzi, ale orașului de reședință, s-a
utilizat un chestionar organizat în 3 părți: profilul orașului (conținând elemente referitoare la
problemele semnificative ale orașului, direcțiile prioritare pentru investiții, investițiile
realizate în spații verzi și principalii actori responsabili cu dezvoltarea urbană), profilul
sănătății respondentului (date demografice și relaționate cu dieta, activitatea fizică, expunerea
la probleme în timpul activității zilnice și probleme de sănătate existente) și relația dintre
starea de sănătate și calitatea mediului din orașul de reședință, în principal spațiile verzi
(tipurile de spatii verzi utilizate și modul de utilizare, relația dintre problemele de sănătate și
calitatea mediului, soluții propuse).
Chestionarul a fost aplicat on-line, în perioada iunie-noiembrie 2021, prin intermediul
platformei Facebook, utilizându-se două metode: servicii de boost prin intermediul paginii
proiectului HealthyNature.ro și distribuirea în grupuri publice și private relaționate cu diverse
orașe din România (nu au fost găsite grupuri pentru sub 5% dintre cele 320 de orașe). Serviciile
de boost de pe pagina oficială a proiectului au durat 4 săptămâni (1 în iulie, 1 în august și 2 în
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septembrie), au vizat persoane cu interes în domeniul spațiilor verzi, sănătății și calității
mediului urban și au asigurat un reach de 22143. Au fost completate 473 chestionare, astfel că
analiza realizată are un interval de încredere de 95% și o eroare de 4,41%. Structura
eșantionului care a completat chestionarul este direct proporțională cu cea a celor care au
vizualizat postarea din punct de vedere al sexului, fiind reprezentată în proporție de 64% de
femei (figura 4), dar nu și din punct de vedere al structurii pe vârste. Deși chestionarul a fost
vizualizat în special de persoane peste 65 de ani, răspunsurile acestora reprezintă doar 3% din
total. Persoanele între 51 și 65 de ani reprezintă 21% din respondenți, cele intre 36 și 50 de ani
38%, iar cei între 18 și 35 de ani 37%, ceea ce subliniază pe de o parte interesul mai mare al
populației tinere în această direcție.

Figura 4 – Caracteristicile eșantionului în al cărui news feed a apărut postarea

Eșantionul cuprinde răspunsuri referitoare la 136 de orașe – București (rang 0), toate cele 11
orașe mari din România, de importanță națională și potențial europeană (rang 1), 57 orașe
mijlocii din cele 81 de importanță regională (rang 2) și 68 orașe mici din cele 227 din țară (rang
3) (figura 5).
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Figura 5 – Distribuția spațială a orașelor în funcție de rang (stânga). Structura eșantionului în
funcție de tipul de oraș de reședință (dreapta)

Rezultatele subliniază faptul că spațiile verzi urbane (70%) și sănătatea (50%) se numără
printre domeniile considerate ca prioritare pentru investiții la nivel local. De asemenea,
deficitul de spațiu verde și sănătatea populației sunt considerate probleme prioritare pentru
majoritatea orașelor, alături de managementul deficitar al deșeurilor și bunăstare (figura 6).
Cu toate acestea, extinderea suprafețelor verzi urbane nu reprezintă o prioritate, investițiile
concentrându-se în special în jurul întreținerii celor existente, schimbării mobilierului și
amenajărilor peisagistice.
Technical infrastructure
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Figura 6 – Principalele probleme ce caracterizează orașele din România
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Din punct de vedere al stării de sănătate, persoanele intervievate sunt în majoritate
nefumătoare (75%) și nu urmează vreo dietă (73%). De asemenea, duc o viață destul de
sedentară, sub 40% realizând activități fizice intense cel puțin o dată pe săptămână.
Majoritatea persoanelor intervievate (65%), în ciuda mediei scăzute de vârstă, suferă de
diferite afecțiuni, cele mai întâlnite fiind stres (31%), alergii (23%), insomnie și oboseală
cronică (fiecare 15%), depresie, obezitate și afecțiuni cardiovasculare (aproximativ 10%).
Majoritatea afecțiunilor des identificate sunt corelate cu starea de sănătate psihică, asupra
căreia prezența spațiilor verzi are o influență pozitivă demonstrată de numeroase studii
științifice. Faptul că parte dintre aceste afecțiuni nu sunt neapărat ușor de diagnosticat sau de
recunoscut, face probabilă subestimarea numărului de persoane care suferă de aceste
probleme. Chiar și în contextul pandemiei mondiale, 50% din populație a vizitat o unitate
medicală din cauza problemelor cronice de sănătate în ultimul an, ceea ce demonstrează, că in
ciuda vârstei medii reduse a eșantionului analizat, aceste este potrivit din punct de vedere al
semnificației pentru tema studiată.
Respondenții au identificat ca principale probleme la care sunt expuși în timpul activității
zilnice poluanții din trafic și zgomotul (aproape 70% pentru fiecare), care au ca principală
sursă traficul rutier din zonele urbane și mirosurile (peste 40%) (figura 7). Poluarea aerului și
poluarea fonică sunt probleme care pot fi diminuate cu ajutorul unei planificări corecte a
spațiilor verzi urbane inclusiv prin implementarea unor inovații bazate pe natură cum ar fi
șinele înverzite pentru tramvaie care diminuează nivelul de zgomot produs de acestea sau alte
elemente de vegetație integrate în planificarea infrastructurii rutiere ce contribuie la izolarea
căilor pietonale față de carosabil. Aproximativ 15% din persoanele intervievate consideră că nu
sunt expuși la nici un fel de elemente care le pot influența starea de sănătate. Aceste persoane
provin în special din orașele mici, cu un grad de poluare inferior orașelor mijlocii sau mari.
În ceea ce privește principalele elemente considerate responsabile pentru problemele de
sănătate, aproape 50% dintre respondenți învinovățesc calitatea aerului (figura 8), problemă
de mediu direct corelată cu suprafață și distribuția zonelor verzi din orașe, care contribuie
direct la diminuarea acesteia. Dacă unele elemente sunt caracteristice activității zilnice și
dificil de evitat, cum este calitatea aerului sau zgomotul, altele țin de comportamentul asumat
sau de alegerile individuale, cum ar fi nivelul de activitate fizică, consumul apei de la robinet
sau dieta.
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Figura 7 – Principalele elemente la care este expusă populația în timpul activității zilnice
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Figura 8 – Principalele elemente considerate responsabile pentru problemele de sănătate
existente

Pentru identificarea relațiilor dintre percepția asupra propriei stări de sănătate, percepția
asupra calității mediului în orașele de reședință și situația din teren, orașele din România au
fost împărțite în categorii în funcție de indicatorii referitor la spațiile verzi urbane (suprafață
de spațiu verde totală, suprafață verde pe cap de locuitor, NDVI) și calitatea mediului
(concentrația poluanților din aer). Au fost realizate corelații și teste de diferențe și s-a
evidențiat faptul că populația care locuiește în orașe mai poluate și cu suprafețe verzi mai
restrânse este mai predispusă la apariția unor probleme de sănătate, cu excepția alergiilor, care
sunt foarte întâlnite în zonele cu spații verzi întinse, fiind în mare parte generate de vegetație.
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2. Evaluarea efectelor soluțiilor verzi la nivel urban

În prezent, există un grad de conștientizare tot mai mare a valorii naturii în abordarea
provocărilor de mediu, sociale și economice, iar soluțiile bazate pe natură joacă, de asemenea,
un rol esențial în promovarea tranziției de la un model de creștere bazat pe utilizarea
intensivă a resurselor către un model mai eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor,
mai incluziv și mai sustenabil (Faivre et al., 2017). Recent au fost descoperite numeroase
contribuții ale spațiilor verzi cu privire la gestionarea, cantitatea și calitatea apei pluviale,
precum și atenuarea temperaturilor ridicate și a poluării atmosferice. În plus, există o
conștientizare tot mai mare a rolului infrastructurilor verzi pentru biodiversitate și pentru
oportunitățile din mediul urban de a contacta natura, de a promova bunăstarea fizică și
mentală, precum și oferirea de oportunități pentru bunăstarea socială și comunitară și
dezvoltarea mai largă a administrării biosferei. Beneficiile infrastructurilor verzi sunt diverse și
pot fi clasificate în funcție de efectele pe care acestea le au în beneficii ecologice (de mediu),
economice și sociale (Nita 2017).
Beneficiile ecologice (de mediu). Soluțiile verzi urbane reprezintă cu adevărat un modelator
al impactului produs de activitățile umane în cadrul mediului înconjurător. Acestea contribuie
la ameliorarea numeroaselor presiuni precum îmbunătățirea calității aerului, moderarea
climatului urban, atenuarea poluării fonice, asigurarea aspectului estetic (Chiriac, 2009).
Perdelele vegetale constituie bariere împotriva poluării fonice, acestea sunt îndeosebi
amenajate în spații cu trafic intens al automobilelor, pe bulevarde. De asemenea, aceste
aliniamente verzi captează poluanții emișii în atmosferă de traficul greu și opresc particulele
în suspensie și sedimentabile de tipul PM10, PM 2,5.
Beneficiile sociale. Beneficiile sociale ale soluțiilor verzi urbane sunt reprezentate de
creșterea apartenenței la mediul social, prin crearea diverselor oportunități pentru ca
persoanele de toate vârstele să interacționeze atât prin contact social, cât și prin participarea la
diverse manifestații publice. Spațiile verzi cu o bună accesibilitate și localizate în apropierea
zonelor rezidențiale învecinate tind să fie utilizate frecvent de către rezidenți. Aceștia sunt mai
consecvenți în a face exerciții fizice însoțiți de rudele și prietenii lor atunci când nivelul
barierelor pentru a ajunge la spațiile verzi este scăzut (Abu Kasim et al., 2019).
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Beneficiile economice. Prezența soluțiilor verzi în mediul urban este benefică atât pentru
persoanele care locuiesc în jurul acestora, cât și pentru municipalitățile care gestionează,
controlează și planifică zonele verzi, care vor obține un profit egal (Badiu et al., 2016).
Infrastructurile verzi au impact pozitiv asupra sectorului economic al mediilor urbane prin
creșterea economică și a investițiilor, precum și prin creșterea valorii și importanței
terenurilor (Nita 2017). Un mediu plăcut creat prin prezența spațiilor verzi ajută la realizarea
unei imagini favorabile asupra centrelor urbane.
Soluțiile bazate pe natură pot contribui la minimizarea consumului și costurilor energetice
prin realizarea unor proiecte minimaliste la nivelul spațiilor urbane care să includă acoperișuri
verzi (Lafortezza & Sanesi, 2019), înlocuirea gardurilor de beton cu garduri vii, urmând
exemplul occidental, dar și acoperirea zidurilor exterioare cu plante cățărătoare. Aceste
elemente asigură păstrarea unui microclimat în parametrii optimi, atât vara, cât și iarna
printr-o izolare termică mai bună, rezultând costuri mult mai reduse la încălzire iarna și răcire
vara. În cadrul literaturii de specialitate, studiile au demonstrat și cuantificat numeroase
beneficii furnizate de spațiile verzi, după cum se poate observa sintetizat în tabelul 2.

Tabelul 2. Tipologii de beneficii furnizate de infrastructurile verzi
Beneficii ecologice (de mediu)
▪ Reducerea riscului de
inundații, conservarea naturii
(Pagano, Pluchinotta, Pengal,
Cokan, & Giordano, 2019),
▪ Beneficii termale; restaurarea
biodiversității (Vijayaraghavan,
2016),
▪ Atragerea insectelor și
animalelor mici (Cristiano et al.,
2020)
▪ Reducerea temperaturii
ambientale (Liberalesso, Oliveira
Cruz, Matos Silva, & Manso,
2020)
▪ Furnizarea oxigenului,
Stabilizarea solului (Conway &
Yip, 2016)
▪ Creșterea evapotranspirației,
îmbunătățește infiltrarea apei
pluviale (N. Kabisch, van den

Beneficii sociale
▪ Bunăstare, sporirea valorilor
estetice ale zonei urbane și
contribuția la îmbunătățirea
calității vieții oamenilor
(Cristiano et al., 2020)
▪ Apartenența la un loc/spațiu
(Fastenrath, Bush, & Coenen,
2020)
▪ Creșterea confortului uman
și a stilului de viață (Kazemi,
Rabbani, & Jozay, 2020)
▪ Forța legăturilor sociale și
sentimentul de comunitate
(Zwierzchowska, Fagiewicz,
Poniży, Lupa, & Mizgajski, 2019)
▪ Angajament psihologic cu
natura, precum grădinăritul,
socializarea, experiența în
natură, învățarea mediului
înconjurător (N. Kabisch et al.,

Beneficii economice
▪
Contribuie la economia de
energie a clădirilor (Cristiano et
al., 2020)
▪
Durată de viață extinsă a
acoperișurilor (de ex
acoperișuri verzi)
(Vijayaraghavan, 2016)
▪
Creșterea valorii
economice și estetice a
clădirilor
(Liberalesso et al., 2020)
▪
Reducerea pierderii de
căldură din interior, creșterea
valorii proprietății (Kazemi et
al., 2020)
▪
Economii de energie
electrică, prețuri imobiliare,
crearea de oportunități de
afaceri (Zwierzchowska et al.,
2019),
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Beneficii ecologice (de mediu)
Bosch, & Lafortezza, 2017)

Beneficii sociale
2017)
▪ Socializare, activitate fizică și
relaxare (Poortinga, Bird,
Hallingberg, Phillips, & Williams,
2021)

Beneficii economice
▪
Creșterea dezvoltării
economice (Colléony &
Shwartz, 2019)
▪
Reducerea costurilor de
răcire a imobilelor (Koch,
Ysebaert, Denys, & Samson,
2020)

În termeni generali, serviciile ecosistemice sunt caracterizate prin beneficiile pe care
societatea le dobândește în cadrul ecosistemelor (Niță, 2016), care sunt fundamental
importante pentru bunăstarea oamenilor, sănătate și pentru traiul de zi cu zi (Ruskule, 2018).
Mai multe studii acceptă clasificarea generală a serviciilor ecosistemice: serviciile ecosistemice
fac referire la beneficiile pe care oamenii le obțin din ecosistemele funcționale din zonele verzi
urbane. Aceste beneficii sunt diverse, dar, de obicei sunt clasificate în patru tipuri principale:
aprovizionare, reglare, culturale și de suport (figura 9).

REGLARE
• Moderarea climatică
• Îmbunătățrea
calității aerului
• Prevenirea eroziunii
solului
• Purificarea apei

APROVIZIONARE
• Resurse de apă
• Lemn
• Plante medicinale
• Combustibili
• Hrană

SUPORT
• Formarea solului
• Circuitul
nutrienților în
natură
• Fotosinteza

CULTURALE
• Estetică
• Experiențe
recreaționale
• Experiențe
spirituale

Figura 9 - Categoriile principale ale serviciilor ecosistemice, adaptată după Overpeck et al., 2013

În literatura de specialitate, un număr redus de studii, dar importante de analizat, aduc în
prim plan și efectele negative pe care soluțiile verzi le au asupra mediului și societății în
principal (tabelul 3). Cele mai multe deservicii asociate se împart în două categorii importante:
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deservicii de mediu și deservicii conectate cu sfera economică (Jennings, Browning, & Rigolon,
2019). Pe de altă parte, disfuncțiile ecosistemice sunt adesea legate de scăderea bunăstării
umane din punct de vedere estetic, economic și sunt implicate în determinarea daunelor și
neplăcerilor percepute ale naturii, care ar putea avea efecte asupra modului în care sunt
administrate și utilizate spațiile verzi (Tian et al., 2020).

Tabelul 3. Tipologii de deservicii furnizate de infrastructurile verzi
Deservicii ecologice (de mediu)
o
Bioemisiile provenite de la arbori (Zwierzchowska et al., 2019)
o
Frunze care blochează canalele de scurgere a apelor pluviale (Semeraro, Scarano, Buccolieri,
Santino, & Aarrevaara, 2021)
o
Copacii ar putea împiedica pătrunderea radiațiilor solare și ar putea scădea temperaturile în
timpul iernii (Choi, Berry, & Smith, 2021)
Deservicii sociale
o
Excluziune socială sau relocări legate de creșterea prețurilor imobiliare (Zwierzchowska et
al., 2019)
o
Creează o zonă nesigură pentru activități infracționale (Conway & Yip, 2016)
o
Diminuează sau chiar împiedică mobilitatea și siguranța oamenilor (de exemplu, căderea
unui copac) (Colléony & Shwartz, 2019)
Deservicii economice
o
Costuri de instalație și mentenanță (Koch et al., 2020)
o
Cantitatea de apă utilizată pentru creșterea plantelor (Semeraro et al., 2021)
o
Copacii creează probleme cu cablurile de utilități (Conway & Yip, 2016)

Metode de cuantificare a efectelor spațiilor verzi
Recent, numeroase studii au dezvoltat metode de cuantificare și evaluare a beneficiilor
infrastructurilor verzi, iar cele mai multe dintre acestea au ca scop principal beneficii generate
la scară regională sau națională, precum și beneficii ce se focusează pe peisaje urbane și rurale
(Derkzen et al., 2015).
Cuantificarea beneficiilor generate de infrastructurile verzi în orașe reprezintă o nișă
disciplinară care integrează tehnologii avansate și metodologii cu studii de teren, combinând
mai multe metode din diverse domenii de activitate, cum ar fi GIS și teledetecție, analiză
statistică, analiză chimică, analize ecologice și socio-economice (tabelul 4) (Pulighe et al.,
2016).
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Tabelul 4. Metode de cuantificare a beneficiilor
Indicatori pentru cuantificarea
beneficiilor
Cantitatea de carbon stocată de
vegetație (kg/ha/an)
Beneficii de
mediu

Beneficii
sociale

Suprafața umbrită (m2)
Suprafața de spațiu verde (m2)
Răcirea aerului (0C)
Accesibilitatea la zonele verzi
publice
Numărul de vizitatori pe an (nr/an)
Numărul de spații recreative (nr)
Oportunitățile de recreere

Metode de cuantificare

Extrapolare, analize
spațiale (LST, NDVI,
NDWI), analize statistice

Analize spațiale (Service
area)
Metode calitative
(chestionare, fișe de
observație)
Relații cauzale, modele
de extrapolare și regresie

Numărul de locuri de muncă (nr/an)
Beneficii
economice

Consumul energetic (kW)

Scara
Urbană și
regională
Regională
Urbană și
regională
Regională
Urbană și
regională
Regională
Urbană și
regională
Regională
Regională

Analize cost-beneficiu

Valoarea monetară a proprietăților

Urbană și
regională
Regională

Evaluarea percepției populației privind beneficiile și deserviciile infrastructurilor verzi
în orașele mici
În scopul acestui studiu a fost elaborat un chestionar ce cuprinde trei părți. Prima parte a
sondajului a evidențiat aspecte referitoare la noțiunea de spațiu verde văzută prin ochii
respondenților, orașul de proveniență și tipurile de spații verzi pe care aceștia le pot întâlni în
orașele în care locuiesc. Au fost folosite imagini sugestive pentru tipologia spațiilor verzi
pentru a evita confuzii sau pentru a pune respondenții în dificultate. A doua parte a sondajului
a subliniat în linii mari importanța pe care oamenii o atribuie beneficiilor spațiilor verzi.
Astfel că, în această etapă au fost selectate din literatura de specialitate 19 beneficii incluse în
categoriile mediu, sănătate, social și economic și 8 tipuri de deservicii.
Ultima parte a sondajului a inclus întrebări socio-demografice (vârstă, gen și nivelul educativ).
În cadrul evaluării soluțiilor verzi la nivel urban, ne-am concentrat pe orașele mici ale
României cu o populație sub 20.000 de locuitori. Evaluarea percepției populației cu privire la
beneficiile și deserviciile infrastructurilor verzi s-a realizat pe baza unui sondaj online aplicat
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pe grupurile social media (Facebook) ale comunității din orașele selectate. În analiză a fost
inclus un număr de 48 de orașe distribuite în arealul regiunilor de dezvoltare ale României
(figura 10). Orașele care au arătat cel mai mare interes sondajului aplicat au fost Otopeni
(Ilfov) - 33 răspunsuri, Beclean (Bistrița Năsăud) - 19 răspunsuri și Videle (Teleorman) - 17
răspunsuri. Cele mai puține răspunsuri au fost obținute din orașele: Agnita, Geoagiu, Mizil,
Novaci etc.

Figura 10 – Numărul de respondenți pentru orașele incluse în analiză

Pe baza rezultatelor obținute în urma chestionarului, principalele tipuri de infrastructuri verzi
pe care oamenii le-au identificat în orașele lor au fost: parcuri și grădini publice, grădini ale
spațiilor rezidențiale, grădini private, aliniamente stradale, cimitire și baze sportive (figura 11).
Orașele mici din România reprezintă acele tipuri de așezări care au avut o importanță majoră
în perioada socialistă, când au fost declarate având un scop industrial și reprezentând,
totodată, puntea de tranziție dintre mediul urban și mediul rural, având cel mai scăzut nivel al
sistemului urban. În aceste orașe respondenții au declarat că există foarte puține inovații
bazate pe natură, precum acoperișuri verzi, pereți verzi sau pavaje permeabile.
Un procent de 98,4 % din persoanele care au ales să răspundă acestui sondaj au declarat că
infrastructurile verzi aduc beneficii la nivelul orașelor din care provin. De asemenea,
majoritatea respondenților consideră că în funcție de tipologia spațiului verde, beneficiile de
mediu sunt cele mai importante, urmate de beneficiile sociale (figura 12).
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Având în vedere răspunsurile obținute, se observă că în percepția populației, aliniamentele
stradale generează cele mai multe beneficii de mediu (202 mențiuni), urmate de parcurile și
grădinile publice. În aceste orașe mici, aliniamentele stradale nu se regăsesc pe toate arterele
de circulație, însă le întâlnim în special pe bulevardul principal care, de obicei, traversează
orașul. Astfel că, arborii din componența acestora joacă un rol important în absorbția și
stocarea CO2, dar și din modul în care contribuie la diminuarea densității solului pentru
prevenirea scurgerii apei pluviale.

Figura 11 - Tipurile de infrastructuri verzi identificate în orașele analizate

Figura 12 - Importanța infrastructurilor verzi în funcție de tipurile de beneficii generate
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Bazele sportive, fiind locuri unde se desfășoară activități de recreere și sportive generează cele
mai multe beneficii sociale dintre infrastructurile verzi menționate anterior, astfel că, un
număr de 157 de respondenți au scos în evidență acest lucru. De altfel, bazele sportive și
spațiile verzi ale instituțiilor publice (157) oferă cele mai multe beneficii economice. Pentru a
scoate în evidență care dintre beneficiile generate de spațiile verzi sunt cele mai importante
sau mai puțin importante din perspectiva respondenților a fost generat următorul grafic
(figura 13).

Figura 13 - Tipurile de beneficii în funcție de importanța acordată în cadrul chestionarului

Se observă că populația consideră că stocarea și fixarea CO2 este cel mai important beneficiu
de mediu pe care spațiile verzi îl generează într-o zonă urbană. De asemenea, moderarea
climatului și îmbunătățirea calității apei se află printre preferințele respondenților. Dintre
beneficiile sociale, oamenii consideră că activitățile fizice și de recreere urmate de evadarea
din rutina zilnică și estetică sunt cele mai importante, de asemenea, consideră neimportantă
observarea plantelor și/sau a animalelor.
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Este deja cunoscut faptul că spațiile verzi cresc atractivitatea unor țesuturi urbane și ajută la
diminuarea costurilor energetice ale clădirilor, însă majoritatea respondenților au declarat
faptul că acesta din urmă nu reprezintă un beneficiu major pentru ei. Pe lângă beneficiile pe
care spațiile verzi le aduc populației, acestea generează și numeroase deservicii (figura 14), însă
numărul și impactul acestora este deseori depășit de beneficii. Cea mai mare problemă pe care
respondenții au identificat-o a fost faptul că, în general, aceștia sunt deranjați de emisiile de
substanțe alergenice. Aceste emisii pot provoca neplăceri, în special atunci când vegetația este
prost gestionată (de exemplu, atunci când coroanele copacilor sunt dezvoltate haotic sau
toaletarea lor este efectuată în mod necorespunzător). Neîngrijirea zonelor verzi (în special
parcuri, grădini publice, cimitire) atrag după sine și insecuritate, astfel că, majoritatea
oamenilor sunt de acord că un deserviciu oferit de spațiile verzi neîngrijite este insecuritatea.
De asemenea, majoritatea persoanelor chestionate au menționat că un inconvenient major,
sunt costurile ridicate pentru gestionarea zonelor verzi.

Figura 14 - Tipurile de deservicii în funcție de importanța acordată în cadrul chestionarului

Indicele normalizat al vegetației (NDVI)
Indicele normalizat al vegetației (NDVI) este unul dintre cei mai utilizați indici în studiile
ecologice (Borowik, Pettorelli, Sönnichsen, & Jędrzejewska, 2013), calculând pe baza imaginilor
multispectrale consistența vegetației. NDVI are în vedere evidențierea signaturilor spectrale
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ale vegetației în infraroșul apropiat (zona spectrală în care clorofila are reflectanța cea mai
mare) în raport cu cea din zona roșului (radiațiile luminoase sunt absorbite de clorofilă).
NDVI= (NIR-RED)/(NIR+RED)
Pentru evidențierea prezenței sau absenței vegetației în orașe a fost calculat indicele NDVI
pentru 3 orașe sub 20.000 de locuitori din zone și regiuni de dezvoltare diferite și anume
Toplița, Urziceni și Filiași. Pentru analiză au fost utilizate imagini satelitare Landsat 8 OLI
(Collection 1 level 1) din luna Iulie a anului 2021, descărcate de pe site-ul Earth Explorer (USGS,
2021). Imaginilor li s-au aplicat corecții atmosferice de tipul land cloud cover și scene cloud
cover pentru a obține imagini cu mai puțin de 10% acoperire cu nori.
După ce au fost prelucrate imaginile satelitare, acestea au fost supuse modelării pe baza NDVI
în programul ArcGis Pro (Esri, 2018). În cazul imaginilor Landsat, pentru NDVI se folosesc
benzile spectrale 4 (roșu) și 5 (infraroșu apropiat) calculate cu ajutorul funcției raster
calculator și evidențiate prin următoarea formulă: float (RED-NIR)/float(RED+NIR).
Cuantificarea NDVI rezultă din valorile -1 și 1 ce reprezintă consistența vegetației, unde
valorile apropiate de -1 scot în evidență zone acoperite de sol, rocă sau în cazul orașelor zone
construite sau artere de transport, iar valorile ce tind să se apropie de valoarea 1 semnifică
zone acoperite de vegetație (păduri, parcuri, aliniamente de arbori sau chiar pâlcuri de arbori
izolați). În figura 15 se pot observa rezultatele indicelui NDVI, care sunt diferite în funcție de
zonele geografice în care se regăsesc orașele, dar și în funcție de existența sau absența
infrastructurilor verzi.
Datorită așezării depresionare a orașului Toplița, se poate observa un indice NDVI mai ridicat
în special în zona sudică unde Lunca râului Mureș traversează zona de intravilan a acestuia. O
importantă zonă cu vegetație densă se delimitează în partea de nord unde se concentrează
numeroase pajiști sau terenuri agricole. Astfel, este de la sine înțeles că un peisaj urban natural
reflectă mai bine nevoile ecologice actuale în zonele urbanizate.
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Figura 15 - NDVI calculat pentru orașele Toplița, Urziceni și Filiași

Orașele Filiași și Urziceni sunt situate în zone de câmpie cu puternice accente de deșertificare,
ceea ce duce la o lipsă acută a vegetației în special în arealul urban unde și lipsa
infrastructurilor verzi urbane contribuie la acest aspect. Singurele zone verzi sunt reprezentate
de câteva spații verzi precum Parcul Central, cimitire și o bază sportivă. Fiind orașe în care
predomină rezidențialul de tip individual, grădinile private constituie adevărate zone verzi și
pot fi incluse în categoria infrastructurilor verzi urbane pentru că beneficiile de mediu ale
grădinilor par să fie mixte. Grădinile contribuie la îmbunătățirea confortului termic al
locuitorilor, au potențialul de a reduce consumul de energie domestică și reducerea la
minimum a scurgerilor pluviale.

Accesibilitatea spațiilor verzi. Studiu de caz: Parcul Tineretului din București
În evaluarea accesibilității unui spațiu, pot fi luate în considerare trei elemente esențiale, cum
ar fi alegerea unei zone de destinație (în cazul studiului nostru, Parcul Tineretului) și un punct
de plecare către destinația aleasă. Pentru a determina gradul de accesibilitate al Parcului
Tineretului, am folosit analiza Service area, cu ajutorul software-ului ArcGis Pro (ESRI, 2018).
Acest tip de analiză permite calcularea distanțelor pe baza rețelei de transport (Morar, 2014).
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Primul pas în analiza Service area a fost prelucrarea bazei de date rutiere pentru București pe
baza căreia am calculat timpul de călătorie în minute folosind următoarea formulă: lungimea
rețelei rutiere (m)* 1,42 m/s - aprox 5 km/h (Browning et al., 2006), fiind viteza preferată de
mers pe jos pentru adulții cu greutate normală. Calculul accesibilității parcului folosind
bicicleta ca mijloc de transport s-a reflectat în următoarea formulă: lungimea rețelei rutiere
(m)/ 23 km/h*60, unde 23 km/h este viteza medie de mers cu bicicleta în zonele urbane
(Sustainability Info, 2021). A fost creat setul de date de rețea folosind ca atribute de cost
timpul și lungimea străzilor și semafoarele și trecerile de pietoni au fost utilizate ca atribute de
restricție (Pafi et al., 2016).
Figura 16 prezintă analiza Service area pentru mersul pe jos și a Parcului Tineretului cu raza de
accesibilitate rezultată folosind acest mod de transport. Analiza a fost creată utilizând
intervale de timp de 5, 10, 15 și 30 de minute pentru a obține o imagine mai detaliată a
accesibilității zonei studiate. S-a constatat că persoanele care locuiesc în zone rezidențiale din
apropierea parcului pot ajunge în parc în 5 minute. Spațial au fost corelate și adresele
vizitatorilor care au selectat ca mod de transport mersul pe jos.
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Figura 16 - Analiza Service area calculată pentru mersul pe jos

S-a dovedit că 34 dintre vizitatorii care merg pe jos se află în intervalul de timp de 5 minute
rezultat din analiza Service area. Zona reprezentată cu roșu semnifică intervalul de timp de 30
de minute pe care oamenii îl petrec pentru a ajunge în Parcul Tineretului. Din cauza timpului
foarte lung necesar, zona marcată cu roșu arată un număr mult mai mic de vizitatori
(aproximativ 18) care aleg să meargă în parc. În București, potrivit datelor vectoriale extrase de
pe Google Maps, sunt 15,4 kilometri de piste de biciclete omologate. Având în vedere numărul
redus de piste de biciclete desemnate, a fost folosită întreaga rețea stradală a Bucureștiului în
analiză. Rezultatele obținute arată că cea mai mare parte a orașului se încadrează în cele 30 de
minute de mers cu bicicleta spre Parcul Tineretului.
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3. Determinarea contribuției soluțiilor verzi pentru sănătatea umană

Sănătatea umană și abordarea la nivel urban
Sănătatea populației reprezintă o prioritate la nivel individual, administrativ, politic și global și
este dezbătută și analizată din diferite perspective (Cousins, 2021). Sănătatea umană reprezintă
bunăstarea fizică, mentală și socială, nu marchează în mod implicit prezența sau absența unei
boli, ci a bunăstării însăși (WHO, 1946).
Sănătatea umană este abordată de regulă din două perspective: (1) sănătate fizică și (2)
sănătate mentală sau psihică (Maćkiewicz and Asuero, 2021), alături de care mai pot fi
adăugate (3) sănătatea socială (Mygind et al., 2019), (4) sănătatea financiară (Guariglia et al.,
2021), (5) sănătatea spirituală (Chiang et al., 2021) și (6) sănătatea emoțională (Dohrn et al.,
2021). Conform literaturii putem spune că există mai multe tipologii de sănătate, iar în funcție
de acestea apar definiții și manifestări, ce pot fi de sine stătătoare sau pot avea interconexiuni
(tabelul 5).
Tabelul 5 – Sănătatea umană și exemple de afecțiuni manifestate
Tip de
sănătate
Sănătate
fizică

Sănătate
mentală

Sănătate
socială

Sănătate

Definiții
Starea
fizică
corpului uman

a

Sănătatea psihicului
uman ce se manifestă
prin bunăstare sau
lipsa
afecțiunilor
mintale.
Relații
interpersonale,
interacțiunea
în
comunitate, așteptări
și implicații cu și de
la oameni
Se referă la banii

Afecțiuni/Manifestări

Referințe

Boli ale aparatului respirator
(bronșită, astm, alergii)
Boli
ale
aparatului
digestiv
(obezitate, diabet,
Boli de piele
Boli cronice de inimă
Cancer
Atacuri cerebrale
Diabet
Boli mintale
Depresie
Anxietate
Stres

(van den Bosch and
Ode
Sang,
2017;
Kolokotsa et al.,
2020; Public Health
England, 2020)

Coeziune socială
Depresie
Deznădejde
Teamă
Izolare

(van den Bosch and
Ode
Sang,
2017;
Mygind et al., 2019;
Coventry et al., 2021)

Bunăstare

(Guariglia

(van den Bosch and
Ode
Sang,
2017;
Vujcic et al., 2017)

et

al.,
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Tip de
sănătate
financiară

Sănătate
spirituală

Sănătate
emoțională

Definiții
alocații
pentru
sănătate
și
comportamentul
financiar
și
de
consum în relație cu
sănătatea umană
Ține de convingerile
umane,
principii,
valorile pe care le
avem în viață și după
care ne ghidăm, etică
Abilitatea
de
a
manifesta și exprima
trăiri

Afecțiuni/Manifestări

Referințe

Obezitate

2021)

Stimă de sine
Depresie
Anxietate

(Chiang et al., 2021)

Bună-dispoziție
Tristețe
Furie
Stimă de sine
Acceptare
Copleșire
Inutilitate
Anxietate
Stres

(Bowler et al., 2010;
van den Bosch and
Ode
Sang,
2017;
Public
Health
England, 2020)

Sănătatea umană este și continuă să fie un subiect de analiză științifică și tehnologică datorită
importanței pentru fiecare dintre noi. La nivel urban, aceasta este studiată din perspectiva
cauzalității, ce a condus la diferite probleme de sănătate, din perspectiva condițiilor de mediu
la care sunt expuși oamenii, durata și categoriile de oameni afectați de diferite probleme de
sănătate (Morandeira et al., 2019; Mouratidis and Yiannakou, 2021). Pentru evaluarea sănătății
în contextul orașelor sănătoase și a soluțiilor bazate pe natură pot fi abordate o serie criterii în
vederea obținerii unei imagini cât mai reale a subiectului evaluat (tabelul 6).
Tabelul 6 – Abordări ale sănătății la nivel urban
Criterii
Scara spațială

Scara temporală

Grupul țintă

Impact asupra

Detaliere
Parcelă: aliniamente stradale, acoperișuri
verzi, pereți verzi, grădini private
Peisaj: zone umede, grădini
Oraș: parcuri urbane, păduri urbane
Zilnic
Sezonier
Anual
Toată populația
Grupuri vulnerabile
Copii
Bătrâni
Adulți
Sănătății fizice
Sănătății mentale

Referințe
(Fastenrath, Bush and Coenen,
2020; Kolokotsa et al., 2020)

(Fastenrath, Bush and Coenen,
2020)
(Mygind et al., 2019; Coventry et
al., 2021)

(Kolokotsa et al., 2020)

26

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

Beneficii și deservicii ale NBS asupra sănătății
Soluțiile bazate pe natură (NBS) sunt utilizate în literatură sub diferite aspecte ce aduc
rezolvări ale unor probleme din viața cotidiană și probleme globale pe termen lung. NBS sunt
asociate frecvent cu reziliența asupra schimbărilor climatice, design urban (Cariñanos et al.,
2017), orașe durabile, inteligente (Cariñanos and Marinangeli, 2021) și sănătoase (Ramaswami
et al., 2016). NBS sunt considerate a fi acele soluții ce copiază natura, ce pot genera beneficii
asupra economiei, mediului societății și sănătății oamenilor (van der Jagt et al., 2020; Davies et
al., 2021), atât la nivel fizic, cât și mental (Fastenrath, Bush and Coenen, 2020; Ascenso et al.,
2021; Maćkiewicz and Asuero, 2021), pot avea efecte directe sau indirecte (Kabisch, van den
Bosch and Lafortezza, 2017) sau pot genera deservicii asupra sănătății (Gómez-Baggethun and
Barton, 2013; Cousins, 2021; European Commission, 2021).
La nivel mental au fost identificate beneficii ce duc la reducerea stresului, depresiei, creșterea
capacității de atenție, reducerea anxietății, creșterea dispoziției, a gradului de satisfacție și
stima de sine, precum și creșterea calității vieții. Principalele activități care contribuie la
acestea sunt activități simple, ce implică un contact direct sau indirect cu natura (van den
Bosch and Ode Sang, 2017; Martin et al., 2020), precum: admirarea naturii, exerciții făcute în
natură, plimbări, grădinărit, terapii în grădină (Vujcic et al., 2017; Birch, Rishbeth and Payne,
2020; Kolokotsa et al., 2020; Bayulken, Huisingh and Fisher, 2021).
La nivel fizic există beneficii ale NBS-urilor asociate cu diferite mecanisme. Beneficiile asupra
sănătății fizice sunt reprezentate de reducerea numărului de boli cardiovasculare, reducerea
obezității, reducerea simptomelor la nivel respirator, reducerea incidenței numărului de cazuri
de cancer, accidente vasculare cerebrale sau chiar numărului de decese. NBS au o contribuție
semnificativă asupra temperaturii ambientale, poluării aerului, poluării fonice, care acționează
asupra sănătății oamenilor fie la nivel mental, fie la nivel fizic (Kabisch, van den Bosch and
Lafortezza, 2017; Kolokotsa et al., 2020).
Reducerea poluării aerului, poluării fonice, temperaturii aerului sunt considerate efecte directe
ale NSB (Gómez-Baggethun and Barton, 2013; White, Collier and Stout, 2021), iar indirect
reduce simptomele la nivelul aparatului respirator, la nivel cardiovascular (Haase, 2021),
obezitatea și bolile asociate (Cousins, 2021).
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Pe de altă parte, NBS pot fi asociate și cu dezavantaje sau deservicii pe care le aduc asupra
sănătății umane. Dintre acestea sunt amintite: emisiile de compuși organici volatili produse de
anumite tipuri de plante, arborii bătrâni și uscați, insectele asociate ce pot fi vectori pentru
diferite boli, alergii provocate de polen (Gómez-Baggethun and Barton, 2013). Compușii
organici volatili biogeni (bVOCs) sunt compuși organici volatili produși de plante, ce
generează poluarea biotică a aerului pe baza polenului produs de plante (Prigioniero et al.,
2021) și duce la apariția rinitelor alergice pentru acele persoane care au o sensibilitate la
anumite plante (Cariñanos et al., 2017; Cariñanos and Marinangeli, 2021).
La nivelul influenței NBS asupra sănătății, studiile se concentrează pe efectele directe sau
indirecte pe care acestea le aduc, concentrându-se pe efecte cumulate și indirecte asupra
sănătății și destul de rar focusat pe efectele asupra sănătății (WHO, 2016; Dumitru,
Frantzeskaki and Collier, 2020). Cuantificarea efectelor asupra sănătății poate fi realizată prin
două abordări:
(a) cantitativă prin studii de caz precum chestionări epidemiologice, statistici regionale pe
diferite categorii de boli sau studii medicale și
(b) calitativă prin interviuri structurate sau semi-structurate, chestionare, observații directe
(European Commission, 2021).
Studiile care tratează metodologia de ordin cantitativ sunt complexe și prezintă un eșantion
semnificativ statistic, raportat la scara la care este realizat studiul.

Sunt destul de rar

efectuate, întrucât durata și efortul depus este foarte ridicat, dar necesită și resurse umane și
financiare consistente pentru a fi realizat. Marea Britanie prezintă o serie de astfel de studii la
nivel administrativ, dar și științific prin care spațiile verzi și NBS sunt asociate cu beneficii
asupra sănătății și cuantificate (Martin et al., 2020; Public Health England, 2020).
Există și studii care identifică efectele NBS asupra sănătății din perspectiva unor analize de
ordin cantitativ asupra factorilor de mediu, precum: influențele temperaturii ambientale
asupra populației (stres termic), impactul NBS asupra reducerii temperaturii aerului sau a
reducerii efectului de insulă de căldură urbană (van den Bosch and Ode Sang, 2017;
Fastenrath, Bush and Coenen, 2020; Bayulken, Huisingh and Fisher, 2021), reducerea poluării
aerului (dioxid de azot, ozon etc.) (Ascenso et al., 2021), reducerea poluării fonice, polenizare
(Gómez-Baggethun and Barton, 2013). Contribuțiile aduse de NBS la scară locală pentru
calitatea aerului, sechestrarea carbonului, managementul resurselor de apă, reglării
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temperaturii, sănătatea populației nu pot fi determinate tot timpul și la scară urbană (White,
Collier and Stout, 2021).
Metodele calitative sunt frecvent reprezentate de studii bazate pe terapie a unor persoane cu
probleme de sănătate (fizică și mentală) și care sunt monitorizate și chestionate în diferite
situații relaționate cu natura (Vujcic et al., 2017; Birch, Rishbeth and Payne, 2020). Din aceeași
categorie fac parte și anchetele sociologice sau interviurile aplicate publicului larg privind
percepția asupra serviciilor pe care natura le oferă (Maćkiewicz and Asuero, 2021; Moosavi,
Browne and Bush, 2021). Aceste metode pot trata aspecte ce țin de experiențe proprii sau de
observații ale persoanelor chestionate/intervievate, precum și convingerile pe care acestea le
au cu privire la natură, relația cu natura, contactul cu natura.

Studiu de caz – Analiză efectelor unui parc urban asupra sănătății
Pentru prezentul studiu au fost selectate o serie de metode cantitative și calitative dintre cele
prezentate anterior pentru a evalua impactul produs de NBS asupra sănătății umane. În
această direcție s-a utilizat o metodologie bazată pe teledetecție, date colectate din teren, date
colectate din literatură și aplicarea de chestionare (figura 17). Datele au fost colectate pentru
Municipiul București pe durata anului în curs ca studiu de caz pentru metodele amintite.

Figura 17 – Fluxul de lucru utilizat la determinarea contribuției spațiilor verzi pentru sănătatea
umană

În primă etapă au fost descărcate imagini satelitare Landsat, pentru perioada verii între anii
1984-2017 și calculat temperatura medie reflectată pentru vară în perioada menționată (Cheval
et al., 2020). Pentru aceasta au fost utilizate 134 benzi termale, fără nori și corectate
atmosferic.
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Rezultatele LST (land surface temperature) indică zonele afectate de efectul insulei de căldură
și diferențele termice locale pe diferite tipuri de suprafețe. De exemplu, pentru zonele cu spații
verzi și corpuri de apă, cum este parcul Alexandru Ioan Cuza, temperatura are valori cu 4-5 oC
mai mici decât în spațiile rezidențiale din imediata vecinătate (100 m) sau spații rezidențiale
cu spații verzi mici (grădini de blocuri, aliniamente stradale etc.) și cu până la 6-8 oC diferență
pentru spațiile rezidențiale fără spații verzi (figura 18). Pentru zonele industriale temperatura
este cu până la 15 oC mai mare față de zonele verzi-albastre ale orașului, așa cum este situația
pentru zona industrială Faur, din sectorul 3 al capitalei (figura 19).

Figura 18 - Valorile medii LST pentru perioada 1984-2017 în anotimpul verii în zona parcului
Alexandru Ioan Cuza din București și vecinătatea acestuia

Figura 19 - Valorile medii LST pentru perioada 1984-2017 în anotimpul verii în zona industrială
Faur din București și vecinătatea acestuia
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Rezultatele analizei indică acele zone predispuse stresului termic și a populației ce accesează
diferite categorii de infrastructură, precum și mediul cotidian și industrial în care lucrează.
Medical vorbind, NBS contribuie la reducerea deceselor, a stresului, a tensiunii arteriale,
îmbunătățirea funcțiilor cognitive și a bunei dispoziții, ducând la creșterea calității vieții
(Bayulken, Huisingh and Fisher, 2021).
O altă etapă a studiului a constat în colectarea datelor din teren privind caracteristicile
vegetației unui parc urban din București, parcul Tineretului, pentru a permite calcularea
indicelui de alergenicitate al zonelor verzi urbane (IUGZA – index of urban green zones
alergenicity). Datele au fost colectate în perioada verii cu ajutorul unei aplicații ce permite
colectarea din teren a datelor. Pentru calcularea indicelui au fost necesare date precum:
numărul de arbori, înălțimea arborelui, coronamentul arborelui și o serie de informații privind
valoarea potențialul de alergenicitate (VPA). Indicele a fost calculat după formula dezvoltată
de Cariñanos et al. (2017). Deoarece datele necesare indicelui necesită cunoștințe aprofundate
privind potențialul de alergenicitate, a fost realizată o analiză asupra potențialului alergenic și
invazivității speciilor identificate în parc (Jochner-Oette et al., 2018; Cariñanos and
Marinangeli, 2021).
În parc au fost identificate peste 40 de specii de arbori și arbuști cu potențial alergenic de la
foarte scăzut la foarte ridicat. IUGZA prezintă o valoare scăzută comparativ cu cele identificate
în studii similare și anume 0.073. Acesta sugerează faptul că speciile deși prezintă potențial
alergenic foarte ridicat și acoperă suprafețe semnificative din parc, raportat la suprafața totală
a parcului (tabelul 7), gradul de alergenicitate este mic (Cariñanos, Casares-Porcel and
Quesada-Rubio, 2014; Cariñanos et al., 2017).
Pentru a înțelege mai bine problemele cu care se confruntă populația, a fost aplicat un
chestionar online ce a vizat întrebări relaționate direct cu deserviciul adus de polenizare și
anume potențialul alergenic al unor specii. Deși cele mai alergene specii sunt frasinul
(Fraxinus excelsior) și stejarul (Quercus robur), populația a identificat ca alergeni specii
precum plopul (Populus spp.), teiul (Tilia spp.) și chiar arțarul (Acer platanoides) și platanul
(Platanus acerifolia), deși au un potențial alergenic mai mic și o distribuție spațială mai mică
(tabelul 7).
În ceea ce privește percepția populației chestionate asupra simptomelor resimțite și implicit
efectul alergenicității asupra sănătății se remarcă faptul că peste 30% dintre persoanele
chestionate manifestă strănut, iritații ale ochilor și nasului, rinite (figura 20). Din punct de
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vedere al serviciilor ecosistemice resimțite de către populație sunt prezente: umbra, rolul
estetic, reducerea temperaturilor, liniște, bunăstarea și aerul curat (figura 21).

Tabelul 7 - Specii de arbori problematice la nivelul potențialului alergenic în parcul Tineretului
Denumire
populară a
speciei
Frasin
Stejar
Tuia
Plop
Tei
Arțar
Platan

Denumire științifică
specie
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Thuja occidentalis
Populus spp.
Tilia spp.
Acer platanoides
Platanus acerifolia

Specie
semnalată pe
teren
X
X
X
X
X
X
X

Specie
semnalată de
populație

Potențial
alergenic
Foarte ridicat
Foarte ridicat
Ridicat
Ridicat
Slab
Ridicat
Ridicat

X
X
X
X

Procent din
suprafața
analizată
20.7
3.6
<1
2.4
10.5
4.5
3.5

Percent (%)

40
30
20
10
0
Eye
irritation

Tears

Nose
irritations

Sneeze

Runny
nose

Skin
Nasal
irritations discharge

Figura 20 - Simptome alergice manifestate de populația chestionată
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Figura 21 - Servicii ecosistemice direct oferite și resimțite de populația chestionată
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Principala problemă identificată de populația chestionată este strâns legată de mentenanța
parcurilor urbane și de prezența alergiilor. Însă la nivelul parcului, conform datelor colectate
în teren se remarcă și o problemă ce ține de tipologia speciilor de plante identificate. Mai
precis, au fost identificate două specii a căror distribuție este redusă, dar care prezintă statut
de invazivitate ridicat. Cele două specii sunt cenușerul sau fals oțetarul (Ailanthus altissima)
(Pioarca-Ciocanea et al., 2020a) și salcâmul (Robinia pseudoaccacia) (Pioarca-Ciocanea et al.,
2020b) (figura 22). Salcâmul are o distribuție de 7% din suprafața parcului, comparativ cu
cenușerul de 5%

a

b

Figura 22 - Cenușer (Ailanthus altissima) (foto a) și salcâm (Robinia pseudoaccacia) (foto b)

Astfel că, prin intermediul analizei prezentate au fost identificate o serie de date cantitative și
calitative obținute prin metode de la cele mai complexe (LST, IUGZA) la cele mai simple
(anchetă sociologică, colectare date din teren) ce pot fi folosite pentru a determina modul în
care NBS are un impact pozitiv sau negativ asupra mediului, populației și sănătății populației.

Evaluarea utilizării parcurilor urbane în timpul pandemiei de COVID-19
Rezultatele aceste analize au fost publicate în cadrul articolului: Niță M.R., Arsene M., Barbu
G., Cus A.G., Ene M., Serban R.M., Stama C.M., Stoia L.N. (2021), Using Social Media Data to
Evaluate Urban Parks Use during the COVID-19 Pandemic. International Journal of
Environmental Research and Public Health. 2021; 18(20):10860, Publicat, IF 3.390
În cadrul analizei au fost evaluate opt parcuri urbane din București, review-urile de pe Google
și postările de pe Instagram din perioada Ianuarie – August 2020. Această metodă de colectare
a datelor permite obținerea unor volume mari de date. Datele au fost integrate în o bază de
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dată Microsoft Office Excel, de unde s-au realizat analize statistice primare. Informațiile au
fost privitoare la: aspectele menționate în review, dar și extragerea textului integral pentru
analiză, precum și principalele activități desfășurate în parc (figura 23).

Figura 23 – Principalele activități desfășurate în parcurile analizate
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4. Identificarea modalităților de integrare a inovațiilor în planificarea urbană

Frecvența apariției conceptelor științifice noi in domeniul planificării urbane depășește de
foarte multe ori capacitatea factorilor locali de decizie de a implementa în mod real aceste
concepte în planurile, programele și strategiile locale (A.-A. Gavrilidis, Popa, Nita, Onose, &
Badiu, 2020). În multe cazuri, chiar și includerea noilor concepte de planificare în
documentele locale nu reprezintă garanția unei implementări corecte în teren. La nivel global,
factorii de decizie ai mediilor urbane se raportează la diferiți indici și indicatori pentru a
evalua sustenabilitatea orașelor. Cei mai utilizați indici sunt cei legați de obiectivele de
dezvoltare durabilă propuse de Organizația Națiunilor Unite (Sustainable Development Goals)
(Kanuri, Revi, Espey, & Kuhle, 2016).
Suprafețele naturale și semi-naturale din mediile urbane și din proximitățile acestora sunt
considerate elemente esențiale în atingerea obiectivelor de durabilitate (Elmqvist et al., 2019).
În acest sens, indicii și indicatorii relevanți pentru monitorizarea și managementului
capitalului natural al orașelor sunt orientați către accesibilitatea (Annerstedt van den Bosch et
al., 2016), interconectivitatea (Fatmi & Rejeb), multifuncționalitatea (Belmeziti, Cherqui, &
Kaufmann, 2018) sau diversitatea (Aronson et al., 2017) spațiilor verzi urbane. În cazul spațiilor
verzi urbane din România, principala atenție a autorităților locale se concentrează pe
suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor, indice cantitativ dar fără valențe calitative (Badiu
et al., 2016). Astfel, integrarea inovațiilor bazate pe natură în documentele de planificare
urbană reprezintă o provocarea reală.
În mod tradițional și asumat, atât de factorii de decizie, cât și de public, administrarea
localităților din România cade aproape exclusiv în sarcina autorităților administrative (Niță et
al., 2018). Interacțiunea dintre autorități și publicul larg procesul de luare a deciziei este destul
de timid, fapt determinat de textele de lege aflate în vigoare (Apostolache, 2014; Margarit,
2016). Plecând de la Planul de Amenajare a Teritoriului Național și până la Planurile
Urbanistice Generale, participarea publicului în procesul de luare a decizie este formală și
rigidă, permițând autorităților să ia deciziile de facto la nivel local (Haruță & Bianca, 2010).
Presiunile publicului asupra autorității locale se manifestă punctual și sporadic, vis a vis de
anumite proiecte și modul de exercitare al acestor presiuni nu se face într-un cadrul
reglementat, ci prin manifestări sau petiții (Florea & Jacobsson, 2015).
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Este cunoscut faptul că interesul publicului larg din România de a se implica activ și pro-activ
în luarea deciziilor la nivel local este dependent de activitatea diferitelor ONG-uri sau de
propriul interes (Ciuhandu, 2008). Cu toate acestea, diverși stimuli sociali pot fi introduși în
legislație cu scopul de a crea cadrul potrivit de dialog între autoritate și contribuabil, însă o
astfel de abordare este încă privită cu reticență de către factorii de decizie. În ultimele decenii
publicul urban din Romania a început să înțeleagă aportul pe care infrastructurile verzi, în
special elementele naturale îl au asupra nivelelor de calitate a vieții (Badiu, Onose, Niță, &
Lafortezza, 2018) și a reacționat cu precădere la acțiuni care vizau diminuarea spațiilor verzi și
expansiunea suprafețelor construite (Nae, Dumitrache, Suditu, & Matei, 2019; Petrisor,
Mierzejewska, Mitrea, Drachal, & Tache, 2021).
Ocurența conflictelor de acest gen în orașe a crescut în ultima perioadă (Ianoş, Sorensen, &
Merciu, 2017), atestând faptul că publicul urban devine mai interesat de modul în care aceste
medii sunt administrate. În acest context, este posibil ca pe termen scurt sau mediu, factorii
de decizie din România să adapteze cadrul legislativ existent, astfel încât să încurajeze
participarea publică în procesul de luarea a deciziilor și sub alte forme decât cele deja
existente. Acest deziderat are potențialul de a scădea ocurența conflictelor în mediile urbane și
de a eficientiza managementul acestora.
În contextul românesc există aspecte ce reprezintă favorabilități în vederea implementării
inovațiilor bazate pe natură în planificarea urbană, dar și elemente restrictive (figura 24).
Plecând de la scepticismul vis a vis de schimbare, atât al autorităților publice, cât și al
comunităților, aspectele restrictive sunt completate de slaba promovare a participării publice
la luarea deciziilor în documentele legislative, falia dintre sectorul administrativ și cel
științific, corupția existentă în procesul de luare a deciziilor și alocarea de fonduri prin
programe de dezvoltate orientate către dezvoltarea infrastructurilor clasice, gri.
Pe de altă parte, beneficiile și oportunitățile oferite de evoluția tehnologică, apariția civismului
în rândul comunităților, presiunea pusă de diferite ONG-uri asupra autorităților și
obligativitatea alinierii României la politicile, strategiile și principiile Uniunii Europene
reprezintă elemente favorabile integrării soluțiilor verzi în planificarea urbană. În acest
context, efortul comunității științifice cade pe excluderea elementelor restrictive din această
paradigmă prin evidențierea avantajelor socio-economice și de mediu rezultate din orientarea
administrațiilor locale către soluțiile bazate pe natură.
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Figura 24 - Aspecte favorabile și restrictive generale în vederea introducerii inovațiilor bazate pe
natură în planificare urbană din România
Procese inovative precum cele legate de co-creare și co-design sprijină colaborări care între
administrații și factorii interesați într-un cadru transparent și de încredere (Bisello, Vettorato,
Ludlow, & Baranzelli, 2021). Avantajele generate de integrarea procesului de co-creare în
planificarea urbană constă în catalizarea resurselor spre transpunerea rezultatelor științifice în
practică prin politici și instrumente puse la îndemâna autorităților locale și a factorilor de
decizie (Mahmoud & Morello, 2021).
Pentru ca inovațiile bazate pe natură să poată fi integrate în mozaicul urban acestea trebuie să
beneficieze de susținerea publicului și trebuie să aibă valențe multifuncționale, iar implicarea
actorilor specializați prin procese de co-creare și co-design poate asigura acceptarea acestora
de către societate (Frantzeskaki, 2019). Identificarea sinergiilor și compromisurilor care apar în
demersul de armonizare al preferințelor comunității, cu privire la modul de utilizare și
gestionare a unor componente verzi, și necesitatea furnizării de servicii ecosistemice, în
contextul creșterii rezilienței climatice, poate fi susținută prin co-creare și educare socială
(Gulsrud, Hertzog, & Shears, 2018).
Modalitățile de implicare a cetățenilor și inovarea socială devin aspecte cheie în proiectare și
implementarea soluțiilor bazate pe natură (Bisello et al., 2021). Procesele de co-design pot fi
foarte utile în încercarea de a identifica aspectele contextuale relevante pentru planificarea și
proiectarea unor elemente inedite, inclusiv a diferitelor tipologii de infrastructuri verzialbastre (Rubi & Hack, 2021). Co-designul poate sprijinii planificatorii și factorii de luare a
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deciziei să proiecteze infrastructuri verzi-albastre care integrează atât aspecte ecologice, cât și
aspecte ce țin de nevoile și solicitările publicului (Basnou, Pino, Davies, Winkel, & De Vreese,
2020). Mai mult de atât, integrarea principiilor de co-design în procesul de planificare poate
ajuta factorii de decizie să integreze soluții bazate pe natură în planificarea urbană (Nadja
Kabisch et al., 2016).
O altă abordare modernă prin care publicul larg poate fi implicat în procesul de luare a
deciziei este PPGIS (Public Participation GIS). Pe lângă aspecte ce țin de buna gospodărire a
unităților administrativ teritoriale sau semnalarea unor probleme acute ce apar la nivelul
localităților, PPGIS poate sprijini implementarea unor principii de bază ce țin de planificarea
infrastructurilor verzi urbane – conectivitatea componentelor, armonizarea cu alte tipuri de
infrastructuri urbane, asigurarea unor procese colaborative de planificare și incluzive din
punct de vedere social (Rall, Hansen, & Pauleit, 2019). Acceptarea PPGIS drept instrument de
suport în managementul mediilor urbane oferă posibilitatea publicului dea se implica, dar
rezumarea doar la PPGIS pentru transparentizarea proceselor decizionale este insuficientă.
Utilizarea PPGIS dă posibilitatea doar unor grupuri ale societății de a se implica, segregând
astfel acele categorii care nu au aplecare mare spre utilizarea tehnologiei.
Conform datelor oferite de Banca Mondială, România înregistrează un scor peste medie în
ceea ce privește aptitudinile digitale ale populației (4,49 din 7), fiind pe locul 53 în lume la
acest capitol în anul 2019. Aceste date pot reprezenta un argument suficient pentru orientarea
orașelor către o dezvoltare SMART și integrarea PPGIS ca instrument de planificare
participativă. Cu toate acestea, datele naționale indică faptul că doar publicul până în 60 de
ani, cu educație medie deține astfel de aptitudini. Astfel, pe lângă platforme și mijloace
digitale de suport al planificării sunt necesare și o serie de abordări clasice, deoarece pentru a
avea cu adevărat un proces participativ de luare a deciziilor acesta trebuie să ofere acces unei
plaje cât mai largi de populație (figura 25).
Necesitatea înțelegerii modului în care administratorii spațiilor urbane românești se
raportează la noile concepte asociate managementului spațiilor verzi urbane reprezintă un
demers important. Astfel, începând cu luna mai a anului 2021 a fost demarată o evaluare
sociologică prin care s-a dorit obținerea punctelor de vedere ale instituțiilor publice locale, în
speță primăriile orașelor și municipiilor din România cu privire la integrarea inovațiilor bazate
pe natură și principalele direcții și mijloace de investiții în sprijinirea durabilității localităților
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reprezentate. Instrumentul sociologic utilizat a fost reprezentat de un chestionar, pus la
dispoziție în format on-line primăriilor incluse în analiză.

Figura 25 - Condițiile prioritare pe care planificarea urbană participativă trebuie să le respecte în
vederea funcționării acestui concept

Chestionarul a fost alcătuit din 8 componente principale orientate pentru a determina 1) care
sunt problemele de mediu asumate, 2) cine sunt administratorii componentelor naturale verzi
urbane, 3) care sunt principalele probleme în managementul capitalului natural urban, 4) care
au fost principalele direcții de investiție la nivel local în ultimii ani, 5) prin ce programe au fost
accesate fonduri și care este ponderea alocată către capitalul natural urban, 6) care sunt
documentele locale în care se face referire la capitalul natural urban sub diferite forme și care
este gradul de actualizare al acestora, 7) care sunt motivele percepute de actorii locali pentru
care investițiile în capitalul natural urban sunt reduse și 8) care sunt măsurile și reacțiile pe
care autoritățile locale le-ar decide în cazul în care localitățile acestora s-ar confrunta cu
diverse amenințări.
Analiza este prevăzută a se extinde și în prima jumătate a anului 2022, astfel încât rezultatele
obținute să fie relevante pentru mediile urbane din România. Până în momentul elaborării
raportului, chestionarul a fost trimis în 4 etape succesive tuturor unităților administrativ
teritoriale urbane din România, în fiecare etape fiind excluse UAT-urile care au răspuns în
precedenta etapă. După primele 4 etape de diseminare a chestionarului, au fost înregistrate
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răspunsuri relevante pentru 16% din mediile urbane din România, ținta echipei de proiect
fiind aceea de a trece peste pragul de 30%, asigurând astfel un nivel de relevanță ridicat
rezultatelor obținute.
Dintre cele 41 de județe, plus municipiul București, rată bună a răspunsurilor a fost
înregistrată în județele Suceava, Botoșani, Caraș-Severin și Ialomița, la polul opus fiind
județele Cluj, Alba, Harghita, Covasna, Gorj, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Călărași, Tulcea și
Vaslui de unde niciun UAT urban nu a răspuns solicitării noastre până în prezent. În figura 26
este reprezentată distribuția preliminară a răspunsurilor pe județe în raport cu gradul de
urbanizare al acestora (în acest caz gradul de urbanizare este determinat de numărul de
localități cu statut de oraș sau municipiu din județ).

Figura 26 - Rata de răspunsuri primite raportată la gradul de urbanizare al județelor

Rezultatele preliminare generate prin procesarea răspunsurilor primite indică faptul că
gestionarii mediilor urbane se confruntă cu probleme legate de gestionarea deșeurilor (peste
60%) și efectele generate de schimbările climatice (peste 45%) (figura 27). Asocierile de
probleme de mediu indicate de UAT-uri arată ce în cele mai multe cazuri pierderea
suprafețelor agricole a fost asociată cu probleme de calitate ale apelor subterane, apelor de
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suprafață și a aerului, în timp ce managementul deficitar al deșeurilor a fost asociat cu
preponderență cu pierderea suprafețelor agricole și calitatea slabă a apelor subterane.
Aceste rezultate sunt în acord cu concluziile emise de Koop and van Leeuwen (2017) conform
cărora actualele provocări ale orașelor lumii sunt legate de menținerea calității apelor,
gestionarea deșeurilor și combaterea efectelor determinate de schimbările climatice. De
asemenea, problema managementului deșeurilor se detașează în răspunsurile reprezentanților
locali în contextul în care Romania este în procedură de infringement pentru gestionarea
deșeurilor (Todor, 2021). Astfel, problema deșeurilor în România este pe lângă una
administrativă și logistică, și una de natură legală.

Poor waste management
Climate change effects
Infestation with invasive alien species
Low air quality
Loss of agricultural land
Low underground water quality
Low surface water quality
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Figura 27 - Probleme de mediu identificate de administrațiile publice locale ca fiind specifice
UAT-ului

În ceea ce privește managementul capitalului natural urban, rezultatele preliminare indică
faptul că în 67% din cazuri acesta este gestionat de administrațiile locale, iar doar în 2% din
cazuri acesta este administrat de alte entități publice sau companii private. Rezultatele
proiectează faptul că managementul suprafețelor naturale din orașe cade în responsabilitatea
administrațiilor locale. Pe de altă parte, țările europene, în special cele vestice și nordice
propun o abordare participativă ale acestor spații în care pe lângă administrațiile locale sunt
implicați atât cetățenii, cât și actori economici locali. Această abordare implică atât costuri
reduse de mentenanță, cât și o asimilare mai mare a componentelor naturale de către
societățile urbane (van der Jagt et al., 2017). Analizele spațiale și publicațiile anterioare au
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remarcat faptul că există o densificare a suprafețelor construite, în special a celor rezidențiale
în proximitatea componentelor naturale (Cucu, Ciocănea, & Onose, 2011), dar pentru ca
asocierea dintre locuire și proximitatea componentelor naturale să genereze un nivel ridicat de
calitate a vieții, este necesară și stimularea interacțiunii om – natură (Soga & Gaston, 2016).
Printre problemele cu care se confruntă capitalul natural urban, rezultatele preliminare indică
o recurență a problemei legate de deșeuri, 86% dintre UAT-urile respondente sugerând faptul
că depozitarea ilegală de deșeuri în aceste spații este printre principalele probleme (figura 28).
Peste 50% dintre UAT-uri au indicat, de asemenea, fenomenele meteo extreme și utilizarea
spațiilor verzi pe post de parcare printre principalele probleme cu care se confruntă capitalul
natural urban. În ceea ce privește asocierile de probleme cu care se confruntă capitalul natural
urban, depozitarea ilegală sau necontrolată de deșeuri este alăturată vandalizării, fenomenelor
naturale extreme. Acestea din urmă sunt alăturate la rândul lor cu traficul rutier și utilizarea
spațiilor verzi pe post de loc de parcare, vandalizarea și expansiunea construitului.

Figura 28 - Gradul de asociere al problemelor specifice componentelor naturale urbane
semnalate de administrațiile publice locale

În timp ce depozitarea necontrolată sau ilegală de deșeuri reprezintă o problemă specifică
României raportată la spațiul european (Apostol & Mihai, 2012; Mihai, 2019), fenomenele
meteo extreme (Cheng et al., 2021) și expansiune suprafețelor construite (Badiu et al., 2018)
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apar drept presiuni recurente asupra suprafețelor naturale. Rezultatele preliminarii expun
faptul că principalele două probleme legate de managementul și calitatea capitalului natural
urban pot fi rezolvate prin adoptarea de măsuri specifice și aplicate.
În privința investițiilor anterioare pe care s-au concentrat administrațiile locale, acestea indică
faptul că principalele direcții a fost legate de infrastructura rutieră și infrastructurile tehnicoedilitare (figura 29). Peste 50% din respondenți au menționat printre principalele 5 direcții de
investiții componente legate de infrastructura sanitară, spațiile verzi sau infrastructura de
educație. Cele mai puține selecții le-au înregistrat investițiile în întărirea capacității
administrative și siguranța publică. Aceste rezultate preliminarii au fost comparate cu
indicatori statistici relevanți preluați de la Institutul Național de Statistică. Astfel, au fost
calculată rata medie de creștere înregistrată în perioada 2010 – 2020 a indicatorilor relevanți
pentru tipurile de investiții oferite drept opțiuni de selecție în cadrul chestionarului.
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Figura 29 - Investițiile anterioare semnalate de administrațiile publice locale în raport cu situația
descrisă de indicatorii monitorizați de Institutul Național de Statistică
S-a optat pentru utilizarea ratei de creștere ca indice comun, deoarece indicatorii specifici
aveau unități de măsură diferiți (pentru infrastructura rutieră – lungimea drumurilor
orășenești modernizate în kilometrii pe an, pentru siguranță publică sumele de bani investite
anual în acest domeniu, pentru capacitatea administrativă – sumele de bani investite anual
pentru abilitare, amenajare, extindere patrimoniu imobil și dotări, pentru infrastructura
culturală – numărul de unități culturale pe an, pentru transport public – sumele de bani
alocate pentru achiziționarea de mijloace de transport pe an, pentru sănătate – numărul de

43

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

unități sanitare pe an, pentru spațiu verde – suprafața în hectare pe an, pentru educație –
numărul de unități de educație pe an și pentru dotări edilitare – lungimea diferitelor tipuri de
infrastructuri pe an). Trebuie menționat faptul că datele statistice au fost preluate doar pentru
mediile urbane din România și nu s-au rezumat doar la UAT-urile care au răspuns solicitării
noastre până la întocmirea prezentului raport.
Astfel, prin compararea rezultatelor generate de răspunsurile oferite și a rezultatele obținute
prin prelucrare datelor statistice oficiale observăm că într-adevăr, extinderea infrastructurilor
edilitare (apă, canal, gaze) a înregistrat cea ai mare rată de creștere în ultimii zece ani în
mediile urbane. Cu toate acestea, următoarea categorie de investiții prioritară, conform
datelor publice este cea legată de siguranța publică (ex: investiții pentru polițiile locale,
camere CCTV etc.), componentă în care, conform rezultatelor preliminarii au investit cele mai
puține UAT-uri. Un aspect interesant este legat de confirmarea rezultatelor legate de investiții
în spații verzi urbane, care conform singurului indicator INS, și anume suprafața, acestea
înregistrează o rată de creștere în ultimii 10 ani de aproape 3%.
Pe de altă parte, deși peste 50% dintre respondenți au indicat că printre principalele 5
investiții anterioare sunt și investiții în infrastructura sanitară, indicatorii INS relevanți
(numărul de unități sanitare din mediile urbane) au determinat o rată de creștere negativă
(aprox. -2%), ceea ce înseamnă că investițiile nu s-au orientat către deschiderea unor unități
noi, ci probabil pe modernizarea celor existente. Rezultatele generate de răspunsurile UATurilor cu privire la investițiile în capacitatea administrativă sunt confirmate și de datele INS,
acestea înregistrând o rată de creștere negativă, de asemenea.
Dintre mecanismele de finanțare indicate de UAT-urile respondente ca fiind accesate în
ultimii ani, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a înregistrat cel mai mare succes,
peste 80% dintre respondenți menționând faptul că au primit fonduri prin acest program. De
asemenea, au fost menționate și programe europene de finanțare precum Programul
Operațional Regional (POR) – 80%, Program Operațional Capacitate Administrativă (POCA) –
55% sau Program Operațional Infrastructură Mare (POIM) – 39% (figura 30).
Cu toate acestea, doar 4% dintre UAT-urile respondente până în prezent au menționat că au
alocat peste 50% din fondurile accesate către componenta naturală urbană, cei mai mulți
(29%) menționând că au direcționat mai puțin de 5% din fonduri către capitalul natural urban,
iar 16% dintre administrațiile locale participante au menționat că nu au alocat nimic din aceste
fonduri către componenta naturală. În figura 31 sunt evidențiate programele care au fost
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accesate în relație cu sumele pentru capitalul natural. Se observă faptul că administrațiile care
pe lână PNDL au accesat fonduri și prin programe precum POR, POCA, PCTE, POIM sau
Fonduri Norvegiene au alocat mai mult de 20% din sumele obținute către componenta
naturală. Înțelegem, astfel că, dintre administrațiile care au admis că alocat peste 50% din
fonduri către infrastructurile verzi urbane 50% au accesat fonduri fie prin POCA, PCTE, POIM,
Fonduri norvegiene sau PNDL.

Figura 30 - Ponderea principalelor programe de finanțare accesate de administrațiile publice
locale
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Figura 31 - Relația dintre procentele alocate pentru componentele verzi urbane și tipurile de
programe de finanțare
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A cincea componentă a chestionarului trimis către administrațiile publice urbane din
România s-a concentrat pe identificarea documentelor în care se face trimitere la capitalul
natural al orașelor. Cei mai mulți dintre respondenți au menționat faptul că Planul Urbanistic
General (PUG) – 73% și Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă - 71% includ aspecte legate
managementul și planificarea capitalului natural al orașelor. În evaluarea au fost incluse și
documente precum Planul de Mobilitate Urbană și Planul Integrat de Calitate a Aerului,
documente despre care au spus că includ elemente ce fac trimitere la capitalul natural urban
37%, respectiv 16% dintre respondenți. O mică parte dintre aceștia (2%) au indicat Agenda 21
Locală drept un alt document în care sunt prevăzute aspecte ce țin de managementul și
planificarea componentelor naturale urbane.
Studii anterioare au scos în evidență că autoritățile locale se concentrează pe atingerea
indicatorilor cantitativi, în special cei legați de suprafață sau suprafață pe cap de locuitor
atunci când se au în vedere managementul și planificarea componentelor naturale urbane
(Niță et al., 2018). În această paradigmă este de cele mai multe ori făcută referirea la capitalul
natural urban în documentele locale. Pe de altă parte, majoritatea documentelor europene
susțin faptul că sustenabilitatea mediilor urbane trebuie să se bazeze investiții durabile
orientate către soluții bazate pe natură (Mitincu, Hossu, Niță, & Niță, 2021).
Analizele preliminare pe baza răspunsurilor privind gradul de actualizare al documentelor
locale menționate anterior arată faptul că există puține administrații publice locale care și-au
actualizat aceste documente în ultimii 5 ani (figura 32). În multe cazuri acestea sunt în curs de
actualizare, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru ca noile abordări privind gestionarea
durabilă a capitalului natural urban să fie introduse în mod coerent în aceste documente și să
fie armonizate cu obiectivele de economice, sociale și de mediu. În majoritatea cazurilor
Planul de Mobilitate Urbană (35%), Planul Integrat de Calitatea a Aerului (59%) și Agenda 21
Locală (59%) nu există în portofoliul documentelor locale.
Motivele semnalate de administrațiile locale participante până în prezent la studiu pentru care
nu se acordă o atenție prioritară capitalului natural urban sunt identificate prin faptul că nu
există o decizie la nivel central care să stimuleze investițiile în soluții verzi și că există alte
deficiențe la nivel urban mai apăsătoare, fiecare variantă fiind indicată de 57% dintre
respondenți (figura 33). Aceste rezultate preliminare semnalează faptul că politica locală se
bazează pe deciziile luate la nivel central. Această abordare reprezintă o deficiență importantă
în planificarea și managementul capitalului natural urban în armonie cu noile concepte.
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Gestionarea componentelor naturale urbane reprezintă o temă locală ce trebuie abordată în
concordanță cu favorabilitățile și restrictivitățile de mediu specifice fiecărui oraș. Dependența
față de deciziile centrale poate fi considerată o abordare greșită, deoarece de la nivel central
nu vor fi impuse decât obiective generale legate de acest aspect, intrând în atribuțiile
primăriilor stabilirea obiectivelor specifice și activităților necesare.

Local Agenda 21

SLDD

PICA

PMUD

PUG
0%
Updating

10%

20%

Updated in the last 12 month

30%

40%

Updated in the last 5 years

50%

60%

Not Updated

70%
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Figura 32 - Gradul de actualizare al documentelor oficiale locale relevante pentru planificare și
gestionarea durabilă a localităților

There is no central decision to stimulate investment in green solutions
There are other more pressing urban deficiencies
There are no budgets for investments in green solutions
Citizens of Romanian cities want other types of investments at the…
There are not enough qualified staff to manage and plan green…
There are no specialized companies for the implementation of green…
There is no legal framework to allow greater investment in green…
Green solutions are not as effective as classic ones in managing cities
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Figura 33 - Motivele pentru care atenția asupra componentelor naturale urbane nu reprezintă o
prioritate pentru administrațiile publice locale
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Faptul că administrațiile publice locale consideră că sunt alte probleme mai urgente pe care
trebuie să le rezolve confirmă faptul că puntea dintre comunitatea științifică și sectorul
administrativ și politic este aproape inexistentă în România, dar și faptul că actorii locali nu
înțeleg pe deplin noile direcții stabilite de instituțiile europene (A.-A. Gavrilidis et al., 2020).
Există exemple de bune practici și studii științifice care dovedesc eficiența soluțiilor bazate pe
natură în gestionarea problemelor economice, sociale, de mediu sau de planificare cu care se
confruntă orașele (Faivre, Fritz, Freitas, de Boissezon, & Vandewoestijne, 2017; A. A. Gavrilidis,
Niță, Onose, Badiu, & Năstase, 2019).
Cu toate acestea, aparent orașele din România aleg abordările clasice, de multe ori considerate
învechite și nesustenabile, în rezolvarea problemelor cu care acestea se confruntă. Necesitatea
integrării soluțiilor bazate pe natura în procesul de planificare și implementarea acestora în
mediile urbane românești va fi posibil în momentul în care atât publicul larg, cât și factorii
administrativ vor lucra împreuna la atingerea acestui obiectiv (figura 34).

Figura 34 - Etape necesare pentru implementarea conceptelor NBS în procesul de planificare și
rolul participării publice în acest proces
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Rezultatele proiectului
Activitățile de diseminare și comunicare au presupus realizarea a șase categorii de rezultate
principale la nivelul WP2 și respectiv anului 2021: 2 articole ISI, 4 prezentări la conferințe
internaționale sau altă manifestare științifică, 1 site web al proiectului updatat cu informații
relevante, 2 conturi de social media asociate cu proiectul updatate cu informații relevante și 1
raport științific la finalul WP2.

Toate rezultatele propuse au fost îndeplinite.

No.
R1.
R2.

R3.

R4.

R5.

R6.

Rezultate propuse
2 articole ISI
4 prezentări la conferințe
internaționale sau altă
manifestare științifică
3 stagii de informare
documentare la instituții
partenere
1 site web al proiectului
updatat cu informații
relevante
2 conturi social media
asociate cu proiectul
updatate cu informații
relevante
1 raport științific la finalul
WP2

Rezultate obținute
2 articole ISI publicate
2 articole ISI under review
8 prezentări la conferințe
internaționale
sau
altă
manifestare științifică
3 stagii de informare
documentare la instituții
partenere
1 site web al proiectului
updatat
cu
informații
relevante
1 Cont Facebook updatat cu
informații relevante
1 Cont Instagram updatat
cu informații relevante
1 raport științific la finalul
WP2

Grad de îndeplinire
Îndeplinit
Îndeplinit

Îndeplinit

Îndeplinit

Îndeplinit

Îndeplinit

R1. Articole științifice
Niță M.R., Arsene M., Barbu G., Cus A.G., Ene M., Serban R.M., Stama C.M., Stoia L.N. (2021),
Using Social Media Data to Evaluate Urban Parks Use during the COVID-19 Pandemic.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(20):10860,
https://doi.org/10.3390/ijerph182010860, IF 3.390, published
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Vasilescu A.G., Niță M.R., Stupariu-Pătru I. (2022), Methods for identifying the benefits
associated with urban green infrastructures at different urban scales, Carpathian Journal or
Earth and Environmental Sciences, February 2022, Vol. 17, No. 1, p. 69 – 80;
DOI:10.26471/cjees/2022/017/201, IF 1.347, published
Gavrilidis A.A., Niță M.R., Onose D.A. (2021), Landscape of health – a review of the research
on urban landscapes associated with health and wellbeing, Health and Place, IF 4.078, under
review
Popa A.M., Iojă I.C., Onose D.A., Niță M.R. (2021), How much do we plan for nature in
cities? Evaluating the integration of nature-based innovations in urban planning, European
Planning Studies, IF 3.269, under review.

R2. Conferințe și manifestări științifice
Niță M.R., Popa A.M., Stoia L.N. (2021) A combined analysis for integrating synergies and
trade-off in planning sustainable urban parks, IOER Annual Conference 2021: Space &
Transformation, September 22-24, Dresden, Germany
Gavrilidis A.A., Niță M.R., Onose D.A. (2021) Healthy landscapes – evaluating the influence
of urban landscapes over health and weelbeing, 34th INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL
CONGRESS, August 16-20, Istanbul, Turkey
Onose D.A., Niță M.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M., Stoia L.N. (2021) Insights of the relation
between urban green inrastructure and self-perceived health of residents, The World Conference
of the Society for Urban Ecology, July 7-9, Poznan, Poland
Nita M.R., Stoia L.N., Onose D.A., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2021) Evaluating the health
effects of urban parks use during the pandemic period, 17th International Conference on Urban
Health – Transforming our Collective Urban Future: Learning from COVID-19, July 6-8, online
Nita M.R., Stoia L.N., Onose D.A., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2021) The green walk – An
analysis for improving the accessibility of urban green spaces, EUGEO 2021 8th EUGEO
Congress on the geography of Europe, June 28 – July 1, Prague, Czechia
Pindaru L.C., Nita M.R. (2021) Dysfunctions caused by alien invasive species in urban areas:
Case of study – Ailanthus altissima, International Syposium Present Environment and
Sustainable Development (PESD), June 18-19, Iași
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Nita M.R., Onose D.A., Gavrilidis A.A., Popa A.M., Stoia L.N. (2021) The challenges of
urban nature in Romania cities, Geobalcanica 7th International Sciencific Conference Connect
all geographers, June 15-16, Ohird, North Macedonia
Popa A.M., Niță M.R., Iojă I.C., Onose D.A., Grădinaru S.R. (2021) Nature-based solutions:
from theory to implementation in Romanian urban planning, Third ESP Europe Conference –
Ecosystem Services Science, Policy and Practice in the face of Global Changes, June 7-10, Tartu,
Estonia

R3. Stagii de formare
Ana Maria Popa – Technical University, Dresda (Germania) – 21/24 Septembrie 2021
Mihai Răzvan Niță - Charles University, Praga (Republica Cehă) – 1/6 Octombrie 2021
Larisa Nicoleta Stoia – Humboldt University, Berlin (Germania) – 1/5 Noiembrie 2021

R4. 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 și conține toate informațiile despre activități și rezultate.

R5. Conturi social-media
Proiectul HealthyNature are două conturi social-media, Facebook (FB) și Instagram (IG). Cele
două conturi au strâns un număr semnificativ de aprecieri (353 likeuri FB) și urmăritori în
această perioadă (357 followeri FB și 35 followeri IG), cu o medie de 2 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.

R6. Raport Științific la finalul WP2
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Odată cu finalizarea WP2 s-a elaborat un Raport științific detaliat încărcat pe site-ul
proiectului în care sunt prezentate stadiul cercetărilor și metodele de analiză pentru cele 4
activități principale, in limbile romană și engleză, precum și un raport științific sintetic de
max. 20 pagini oferit finanțatorului.

Director de Proiect
Conf. Mihai Răzvan NIȚĂ
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