
Universitatea din București 

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact  

 

 

 

 

 

Raport științific 

 

WP3  

Stabilirea cadrului general pentru orașe 

sănătoase în România 

 

 

 

Proiect 

Evaluarea rolului inovațiilor bazate pe natura pentru orașe sănătoase 

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0316 

 

București, 2022  



 

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

 

 

 1 

 

Cuprins 

 

Echipa proiectului – An 2022 ............................................................................................................... 1 

Introducere ............................................................................................................................................ 2 

Act 3.1. Evaluarea determinanților pentru sănătatea urbană ........................................................... 3 

Act 3.2 - Identificarea factorilor favorizanți și restrictivi pentru sănătatea umană în orașele din 

România ............................................................................................................................................... 11 

Act 3.3 - Evaluarea integrării soluțiilor inovative bazate pe natură în sănătatea urbană ........... 23 

Act 3.4 - Dezvoltarea cadrului general HealthyNature pentru planificarea urbană .................... 28 

Act. 3.4. Dezvoltarea cadrului general de integrare a inovațiilor bazate pe natură pentru orașe 

sănătoase ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.4.1. Introducere ............................................................................................................................. 28 

3.4.2. Stabilirea viziunii de planificare urbană ............................................................................. 29 

3.4.3. Stabilirea anvergurii provocărilor specifice mediilor urbane din România .................... 32 

3.4.4. Selectarea inovațiilor bazate pe natură potrivite pentru atingerea obiectivelor de 

durabilitate și creșterea rezilienței în mediile urbane din România ......................................... 37 

Activități de diseminare și comunicare ............................................................................................ 45 

Bibliografie ........................................................................................................................................... 48 

 

 

Echipa proiectului  

Conf. dr. Mihai Răzvan Niță 

Lect. dr. Diana Andreea Onose 

Lect. dr. Athanasios Alexandru Gavrilidis 

Asist. Cercet. Drd. Ana Maria Popa 

Asist. Cercet. Drd. Larissa Nicoleta Stoia  



 

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

 

 

 2 

Introducere 

 

Sănătatea este unul dintre indicatorii cei mai evidenți ai dezvoltării sustenabile a unui oraș 

(Giles-Corti et al., 2019). Locuitorii mediilor urbane se confruntă cu provocări fără precedent la 

adresa sănătății (obezitate, boli respiratorii sau cardiovasculare, stres sau boli mentale) (Elwell 

Bostrom et al., 2017), ce au determinanți clari și în caracteristicile structurale și funcționale ale 

orașului (Dogru et al., 2019). În același timp orașele reprezintă spații propice pentru 

promovarea conștientizării problemelor de sănătate în cadrul mai larg al creșterii 

responsabilității sociale și activismului civic (Elias et al., 2019). 

Literatura de specialitate a demonstrat că Inovațiile Bazate pe Natură pot influența puternic 

sănătatea, atât prin efecte directe determinate de expunere și utilizare (Tost et al., 2019), cât și 

prin beneficii indirecte și co-beneficii (Mueller et al., 2017). Mediul politic, administrativ și de 

afaceri trebuie să considere tot mai frecvent includerea inovațiilor bazate pe natură (Sokolov 

et al., 2019), chiar dacă descifrarea legăturilor complexe dintre provocările urbane, inovațiile 

bazate pe natură și sănătate nu reprezintă o sarcină ușoară (Xie et al., 2019). Chiar dacă au fost 

făcute eforturi pentru dezvoltarea de măsuri sinergice între Țintele Dezvoltării Durabile 3 

(Sănătate și Bunăstare) și 11 (Orașe și Comunități Durabile), este încă necesară dezvoltarea 

unui cadru unitar pentru includerea inovațiilor bazate pe natură în orașele din România. 
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Act 3.1. Evaluarea determinanților pentru sănătatea urbană 

 

Rolul sănătății în planificarea urbană. Un stil de viață sănătos aduce oamenilor fericirea și 

bunăstarea de care au nevoie pentru un trai mai bun (Ramaswami et al., 2016). Din perspectiva 

dezvoltării durabile, aspectele sociale, economice și de mediu trebuie să coexiste într-un 

echilibru pe care oamenii îl percep ca bunăstare (Rama et al., 2021). Sănătatea umană fiind 

unul din aspectele cheie despre care ținem seama cu toți fie la nivel individual, fie la nivel 

colectiv. Modul în care acționăm sau reacționăm la nivel individual asupra sănătății noastre 

influențează comunitatea, orașul și implicit planificarea urbană (Black, 2004; De Montis et al., 

2021; Kabisch et al., 2017).  

În planificarea orașelor ne ghidăm după recomandări sau reguli (Nordh and Olafsson, 2021), 

cu obiectivul clar către o viață mai bună, o viață sănătoasă. Încercăm prin felul în care sunt 

organizate cartierele rezidențiale, rețeaua de infrastructură și dispuși arborii în orașe să creăm 

un cadru care să susțină un trai decent, sănătos, activ. Prezența parcurilor în mediile urbane 

sau a spațiilor verzi în general, atrag după ele beneficii trasate prin planificarea urbană a 

acestor spații să fie accesate și utilizate de cât mai mulți rezidenți (Jang et al., 2020; Wong et 

al., 2017). Planificarea urbană în contextul spațiilor verzi e menită să ofere accesibilitate și 

diferite categorii de servicii rezidenților mediului urban în viața de zi cu zi (Stępniewska, 2021; 

Zwierzchowska et al., 2018), dar și în situații de criză (Artmann et al., 2019; Haase, 2021). De 

regulă, beneficiile aduse de aceste spații sunt încadrate pe diferitele categorii ale serviciilor 

ecosistemice (de reglare, de suport, de aprovizionare și culturale) și cu efecte directe asupra 

sănătății umane (Park et al., 2017; Vujcic et al., 2017).  

Pe de altă parte, planificarea urbană deficitară poate aduce și efecte negative asupra sănătății 

umane. O astfel de situație poate fi resimțită primăvara, atunci când diferite specii de plante 

afectează starea fizică de sănătate a oamenilor prin alergii sau alte reacții alergice (Cariñanos 

et al., 2017; Gavrilidis et al., 2020). De asemenea, tot primăvara și până vara târziu vegetația 

poate crește (Artmann et al., 2017) și capta insecte care pot deveni vectori de transmitere a 

unor boli sau care pot afecta sănătatea sau bunăstarea oamenilor (Brady A., Brake D., 2001). În 

perioada verii pot apărea furtuni care să ducă la afectarea arborilor din parcurile urbane și să 

produce daune prin ruperea firelor electrice, prăbușirea arborilor peste automobile sau chiar 

producerea de accidente (European Commission, 2012; Gómez-Baggethun and Barton, 2013).  

Determinanții sănătății umane sunt acele elemente care influențează în mod pozitiv sau 

negativ starea de sănătate (European Commission, 2012). De exemplu, serviciile ecosistemice 

pot fi un determinant al sănătății umane prin beneficiile pe care le aduc asupra acesteia (van 

den Bosch and Ode Sang, 2017). Situația economică precară a unei familii poate duce la un trai 

care pune în pericol sănătatea membrilor familiei sau chiar munca în medii mai puțini 

sănătoase. Există și situații în care determinanții sănătății pot influența atât în mod pozitiv, cât 

și negativ sănătatea umană, în funcție de contextul în care sunt aplicați.  
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O parte a cercetătorilor propun ca determinanți ai sănătății umane o serie de domenii precum: 

transportul, mediul natural, locuirea, siguranța și criminalitatea, educația, veniturile, serviciile 

de sănătate și sociale, spațiul public, coeziunea socială și democrația locală, recreerea și 

cultura, alimentele și alte bunuri locale (Badland et al., 2014; Browne and Lowe, 2021). O altă 

abordare a determinanților poate fi scara spațială sau interpersonală la care fac referire: scara 

societală, scara locală sau scara individuală (Shi and Zhong, 2014). Dintre exemplele 

identificate în literatură asupra determinanților sănătății au fost analizate influențele pozitive 

sau negative ale acestora (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Scara determinanților și influența lor asupra sănătății umane -  

adaptare după Shi and Zhong (2014) 

 

Metode folosite în alte studii pentru evaluarea determinanților. Pentru a putea evalua 

determinanții este necesar în primul rând colectarea unor date relevante ce vizează pe de-o 

parte determinantul, iar pe de altă parte efectul pe care îl are asupra sănătății. Colectarea 

datelor necesare se poate realiza prin sondaje, observații directe, studii clinice, interviuri, 

grupuri țintă, discuții informale, accesarea bazelor de date naționale asupra sănătății. 

Principalele metode folosite pentru evaluarea determinanților sănătății umane sunt: analize 

statistice (corelații, regresii multivariate, regresii logistice), analize factoriale, analiza 

componentelor principale, analize cluster, analiza studiilor de caz, analiza social-media, 

aplicarea protocolului pentru evaluarea impactului asupra sănătății (Becker et al., 2021; 

Browne and Lowe, 2021; Daily et al., 2022; Shi and Zhong, 2014).  

De exemplu, în studiul lui Becker et al. (2021) au fost utilizate metode mixte pentru a evalua 

determinanții sănătății pe baza unor interviuri structurate ce au fost analizate cantitativ și 
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calitativ bazate pe o grupare a elementelor identificate în: factori constituționali, factorii ai 

traiului individual, rețeaua comunitară și socială, condițiile de trai, condițiile de muncă și 

condițiile generale socio-economice, culturale și de mediu (Figura 2). 

 
Figura 2 - Modelul curcubeu de evaluare a determinanților sănătății  

Sursa: Becker et al. (2021) 

 

Indici și indicatori utilizați în evaluarea stării de sănătate a populației urbane. În cazul 

României, există o serie de instituții care colectează permanent date cu privire la starea de 

sănătate a populației: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul 

Național de Evaluare a Stării de Sănătate, Centrul Național de Sănătate și Informatică în 

Sănătate Publică, spitale. Din păcate datele colectate de aceste instituții, deși sunt colectate 

din teritoriu, ele nu sunt păstrate dezagregate, ci sunt agregate la nivel județean, regional sau 

națională. Pentru menținerea unei congruențe la nivel administrativ în facilitarea procesului 

de planificare urbană, datele raportate de instituțiile sanitare pot fi integrate în procesul 

administrației locale.  

Pe baza analizei potențialelor surse de date și a literaturii de specialitate au fost identificați 

indicatori/indici care sunt monitorizați la nivel național și care pot fi monitorizați și la nivel 

local în procesul de planificare urbană. Printre indicatorii monitorizați se numără indicatorii 
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demografici, indicatori privind mortalitatea, morbiditatea și determinanții sănătății umane 

(Tabelul 1). Conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) determinanții sănătății 

umane sunt evaluați prin următorii indicatori: indicele de masă corporală, consumul de tutun, 

consumul de alcool, activitatea fizică, consumul de fructe și legume, expuneri la particule 

(PM10) și riscul la sărăcie (Cucu et al., 2021).  

Tabelul 1: Indici și indicatori pentru monitorizarea sănătății umane 

Sursa: Cucu et al., (2021) 

Categorii Indicatori/Indici Descriere Unitate de măsură 

Indicatori 
demografici 

Populația pe 
grupe de vârstă 

Populația defalcată pe grupe de vârstă Nr de locuitori 

Populația pe gen Populația în funcție de gen Nr de locuitori 

Indicele de 
îmbătrânire 
demografică 

Numărul de persoane vârstnice (peste 65 
ani) care revin la 100 persoane tinere (0-14 
ani) 

Nr de persoane 
vârstnice la 100  
tineri 

Natalitatea  Numărul de copii născuți vii Nr de născuți vii la 
1000 locuitori 

Sporul natural Diferența dintre natalitate și mortalitate Nr de persoane la 
1000 locuitori 

Fertilitatea Numărul de născuți vii la 1000 femei de 
vârstă fertilă (15-49 ani) 

Nr de născuți vii la 
1000 femei 

Indici 
medicali 

Mortalitatea Numărul de decese înregistrate Nr de decese la 1000 
locuitori 

Morbiditatea Numărul de îmbolnăviri la 100000 locuitori Nr îmbolnăviri la 
100000 locuitori 

Determinanți 
ai sănătății 

Indicele de masă 
corporală (IMC) 

Raportul între greutatea (kg) și înălțimea 
unei persoane (m) 

Kilograme/metru 

Consumul de 
tutun 

Numărul de persoane adulte fumătoare Număr de adulți 
care fumează 

Consumul de 
alcool 

Cantitatea consumată de alcool pur per 
adult 

Litri 

Activitate fizică Procent din persoanele care fac diferite 
tipuri de activități fizice 

Procent 

Consumul de 
fructe și legume 

Frecvența consumului zilnic de fructe și 
legume 

Procent 

Expuneri la 
particule (PM10) 

Cantitatea anuală medie a expunerii la 
poluarea aerului cu particule PM10 

Micrograme/metru 
cub 

Riscul de sărăcie Proporția persoanelor care se află sub 
pragul sărăciei sau într-o stare de deprivare 
materială severă sau trăiesc într-o 
gospodărie cu intensitate redusă a muncii 

Procent 
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Acești indicatori oferă informațiile necesare pentru a putea cuantifica aportul în care sănătatea 

umană este afectată de către determinanții menționați anterior. De exemplu, consumul de 

alcool sporește riscul de apariție a unor boli și deteriorează starea de sănătate, care împreună 

cu ați determinați, cum ar fi riscul de sărăcie, influențează negativ sănătatea umană. Riscul de 

sărăcie, un determinant local și individual, conform datelor INS (2021), a atins cele mai mici 

valori în anul 2020 comparativ cu valorile anilor trecuți, cu o medie națională de 23.4%. Cele 

mai afectate regiuni au fost regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest cu valori peste 30%. La 

nivel local, datele indică faptul că orașele cu rata sărăciei este mai mare în orașele mici (din 

punct de vedere al numărului de locuitori), iar orașele mari au rata sărăciei mai mică (World 

Bank, 2016). Datele utilizate de INS provin din recensământul realizat în 2011, dar nu există 

informații detaliate asupra ratei de sărăcie pentru fiecare oraș în parte, ci doar o agregare a lor 

la nivel de județe și regiuni de dezvoltare.  

Monitorizarea reflexivă este o metodă prin care soluțiile bazate pe natură pot fi 

monitorizate și evaluate pe o durată mai lungă de timp. Metoda este menită să faciliteze 

depășirea unor obstacole în atingerea țintelor propuse. Aceasta se bazează pe reflexie, pe 

modul în care învățăm din experiențe sau situații anterioare ale noastre sau ale altora (Beck et 

al., 2021). Reflexivitatea poate veni din modul în care percepem ceea ce ne înconjoară, cum 

utilizăm și cum depășim provocări prin mijloace adaptate spațiului pe care îl avem, al 

resurselor umane pe care le avem la dispoziție, dar și a contextului în care sunt utilizate NBS și 

modul în care membrii echipei și diferiți actori percep provocările și soluționarea lor (Van 

Mierlo et al., 2010).  

Pentru a putea fi utilizată metoda și ulterior pentru a obține rezultatele așteptate, specialiștii 

recomandă parcurgerea următorului flux de lucru: (1)  regândirea obiectivelor pentru 

implementarea NBS, (2) implicarea actorilor în implementarea NBS, (3) însușirea 

cunoștințelor, (4) analizarea cunoștințelor, (5)  împărtășirea rezultatelor și (6) reflectarea 

împreună cu alte echipe (Figura 3) (Lodder et al., 2020). 

Obiectivele pentru implementarea NBS trebuie să derive din modul în care sunt gândite 

aspecte precum cine se va ocupa de implementare, care sunt beneficiile și dezavantajele unor 

astfel de soluții, cum pot fi adaptate, care sunt resursele de care avem nevoie, cum putem crea 

un context din care să învățăm? Astfel că, prima etapă pentru o monitorizare reflexivă este să 

ne regândim obiectivele proiectului și să ne adresăm întrebări prin care să învățăm din acest 

proces (Malaurent and Avison, 2017).  
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Figura 3 - Flux de lucru pentru monitorizare reflexivă 

Sursa: adaptare după  Lodder et al. (2020) 

 

De asemenea, să cunoaștem actorii cheie în implementarea NBS este foarte important în 

special pentru atingerea întrebării cheie prin cine poate fi realizată implementarea. Care sunt 

acele entități care pot să faciliteze și să susțină poate nu doar implementarea de acum, dar să 

susțină perpetuarea pe termen lung a soluțiilor identificate? Cel de-al doilea pas al 

monitorizării reflexive vizează identificarea actorilor cheie și acordarea de roluri în cadrul 

acestui proces. Mai precis, actorii administrației locale pot reprezenta un factor cheie al 

implementării, la fel de importanți ca membrii societății civile sau chiar agenților economici 

sau ONG-urile ce pot oferi perspective asupra modului în care pot fi abordate diferite 

probleme sau obstacole (Kamil et al., 2021). Participarea la discuții regulate între actori și 

implicarea lor în procesul reflexiv susțin și asigură succesul monitorizării.  

În cea de-a treia etapă, a însușirii cunoștințelor, se succed activități ce prevăd întâlnirea cu 

actorii implicați, sunt discutate obstacolele apărute, sunt dezbătute soluții ce pot fi aplicate. 

Toate acestea constituie o înșiruire de evenimente pe baza unei agende dinamice dintre 

alternările întâlnirilor și problemelor identificate și soluționate (Borie et al., 2020). 

Analizarea cunoștințelor dobândite în pașii anteriori este o etapă prin care sunt asimilate 

informațiile, dar și consolidate. Existența unui antrenor care să faciliteze discuțiile între actorii 

din etapa anterioară și apoi care să evidențieze necesitatea și modul în care să fie realizată 

reflexia asupra deciziilor luate simplifică aplicarea acestui tip de monitorizare, dar mărește și 

capacitatea participanților de a reflecta și a identifica în profunzime noțiunile noi acumulate 

(Fu et al., 2021; Tubaro et al., 2021).  
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Etapa prin care sunt împărtășite rezultatele și reflexiile cu ceilalți denotă faptul că 

deschiderea și familiaritatea către acest tip de monitorizare, dar și posibilitatea învățării de noi 

abordări din discuțiile cu persoane sau actori neinițiați în acest demers (Gunn et al., 2021). 

Feedback-ul transmis celorlalți are dublu rol în cadrul monitorizării, pe de-o parte ne pune în 

postura în care trebuie să îi învățăm pe alții, iar pe de alta să reflectăm asupra a ceea ce am 

putut învăța din aplicarea monitorizării reflexive.  

Cu aceasta ajungem ultima etapă a monitorizării - reflectarea asupra reușitei, întregului 

proces, a conștientizării și a posibilității de a crea noi discuții și colaborări (Tubaro et al., 2021) 

pentru implementarea NBS. Este etapa în care ne gândim la ce am făcut, ce am realizat și prin 

ce mijloace (Malaurent and Avison, 2017). Pentru că procesul este unul de durată (6-12 luni) și 

se bazează pe a gândi rapid și reflecta asupra deciziilor luate, monitorizarea reflexivă este un 

proces circular, deci care trebuie repetat periodic (la 1-2 luni) (Lodder et al., 2020). 

În vederea inițierii monitorizării reflexive asupra NBS în Municipiul București, a fost aplicat 

cadrul de lucru pentru cele 6 etape. În primă instanță a fost determinat principalul obiectiv al 

utilizării NBS în locuințele rezidenților din oraș. Obiectivul este de a determina gradul de 

influență a plantelor de apartament asupra calității aerului din locuințe. În vederea 

implementării soluției și anume utilizarea plantelor de apartament, au fost contactate 298 

de persoane (pe baza unui chestionar) prin care actorii/respondenții au fost întrebați în 

special: ce plante dețin în locuințe, câte și unde sunt amplasate?   

Prin răspunsul la întrebările menționate a fost demarată cea de-a treia etapă a monitorizării 

reflexive, prin faptul că respondenții/actorii au devenit conștienți de numărul plantelor pe 

care le dețin, locația lor în cadrul apartamentului, precum și a speciilor pe care le au în 

locuințe. Mai mult decât atât, prin discuțiile pe care le-am avut cu cea mai mare parte dintre 

respondenți, au putut fi analizate cunoștințele pe care aceștia le dețin referitor la diversitatea 

speciilor și la serviciile pe care speciile respective le au asupra lor și a locuinței lor. 

Prezentarea rezultatelor este etapa care nu a putut fi realizată îndeaproape cu actorii 

implicați, doar o mică parte dintre aceștia au continuat să își exprime interesul față de 

imaginea cercetării asupra locuinței lor. Rezultatele indică faptul că dintre persoanele 

intervievate 77% dețin plante în locuință, 50% dintre aceștia preferând plantele pentru flori și 

25% plantele decorative. Speciile preferate de acestea sunt: Orchidaceae, Bambuseae, Lilium, 

Aloe vera, Dracaena, Yucca, Arecaceae, Pelargonium (mușcate), Ficus. Respondenții au indicat 

faptul că prezintă în medie 10 plante în locuințe (50%), ceilalți având între 11 și 30 de plante în 

locuințe. În ceea ce privește locul unde țin plantele, jumătate dintre aceștia preferă sufrageria 

sau balconul, pe când sub 30% din ei preferă să aibă plante în dormitoare sau bucătărie. 

Împărtășirea rezultatelor din alte studii a făcut posibilă înțelegerea necesității 

implementării unor soluții bazate pe natură în cadrul locuințelor proprii. Prezența plantelor în 

interiorul spațiilor rezidențiale au efect benefic asupra stării de sănătate a rezidenților prin 

efect de calmare sau reducere a stresului, reducerea disconfortului simptomatic. Studiile 

similare menționau necesitatea includerii variabilelor precum: numărul de plante, 
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dimensiunea și forma lor, precum și durata de expunere a rezidenților în încăperi cu plante 

(Bringslimark et al., 2009; Dijkstra et al., 2008; Fjeld et al., 1998). De asemenea, plantele joacă 

un rol foarte important din punct de vedere al efectului purificator pe care îl au asupra aerului. 

O serie de studii au realizat evaluări asupra parametrilor care influențează calitatea aerului și 

au determinat care specie are efecte asupra filtrării aerului de diferiți poluanți (Tabelul 2). De 

exemplu, Iedera curăță aerul de benzen, formaldehide, tricloretina, xilen și toluen, pe când 

crinul păcii și crizantemele îndepărtează concentrații variate de amoniu. 

Tabelul 2: Poluanți ai aerului eliminați de plantele interioare 

Sursa: Kalra et al. (2018) 

Plante Benzen Formaldehide Tricloretina Xilen si 
Toluen 

Amoniu 

Dypsis lutescens  (Areca) 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص
 

 ملسو هيلع هللا ىلص
 

Nephrolepis exaltata (Feriga 
sabie) 

 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 

Hedera helix (Iedera) ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص 
 

Chlorophytum comosum (Planta-
păianjen) 

 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 

Epipremnum aureum (Iedera 
dracului) 

 ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص
 

 ملسو هيلع هللا ىلص
 

Spathiphyllum (Crinul păcii) ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص 

Chamaedorea seifrizii (Bambus) 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص
 

 ملسو هيلع هللا ىلص
 

Sansevieria trifasciata (Limba 
soacrei) 

 ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص
 

Chrysanthemum (Crizantemă) ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص 

Aloe vera (Aloe) ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص 
   

 

     

Figura 4 - Hedera helix -iedera (stânga), Spathiphyllum - crinul păcii (centru), Chrysanthemum - 

crizantemă (dreapta) 

Cadrul de monitorizare reflexiv a fost aplicat parțial, dar rezultatele obținute pentru acesta ne 

arată că prezența plantelor în cadrul locuințelor din București devin soluții alternative 

preferate de locuitorii orașului. Cei mai mulți dintre rezidenți fiind marcați de efectul pe care 

restricțiile pandemiei le-au avut asupra lor. De asemenea, starea de sănătate, cel puțin 

generală pare să fie mai bună a persoanelor care dețin plante în locuințe. 
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Act 3.2 - Identificarea factorilor favorizanți și restrictivi pentru sănătatea umană în 

orașele din România 

În prezent peste 4.2 miliarde de persoane locuiesc în orașe și sunt constant expuse condițiilor 

neadecvate de locuire și transport, poluării aerului, apei și solului, zgomotului, fenomenului 

de insulă de căldură urbană, problemelor legate de gestionarea deșeurilor și lipsei de spațiu 

destinat activităților fizice. Toți acești factori pun presiune pe starea de sănătate a populației, 

principalele 10 cauze de deces fiind relaționate cu urbanizarea rapidă și neplanificată. Orașele 

se confruntă atât cu boli infecțioase (HIV/SIDA, tuberculoză, pneumonie etc), cât și cu boli 

netransmisibile (boli ale sistemului cardiovascular, AVC, astm, cancer, diabet, depresie etc), 

violență și accidente (World Health Organization, 2022). 

Bolile netransmisibile (cronice) sunt agravate de condițiile nesănătoase de locuire și muncă, 

lipsa spațiului verde, poluarea, insula de căldură urbană sau lipsa spațiului pentru activități 

fizice. De exemplu, diabetul este direct relaționat cu obezitatea și lipsa activității fizice. De 

asemenea, depresia și anxietatea sunt boli răspândite în mediul urban. Rănile (incluzând 

accidentele rutiere) și violența interpersonală afectează în special copii, adolescenții, vârstnicii 

și grupurile marginalizate ca urmare a condițiilor precare de locuire și muncă și lipsa 

securității legate de transport sau infrastructură. Bolile infecțioase se dezvoltă accelerat în zone 

aglomerate, cu condiții de mediu precare și sunt corelate cu condiții de locuire inadecvate, 

servicii sanitare deficitare sau chiar managementul ineficient al deșeurilor (care favorizează 

transmiterea Zika sau Ebola). Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, prin Ținta 3 – Sănătate 

și Bunăstare, are ca scop reducerea cu 33% a deceselor premature generate de boli cronice.  

Mediul de rezidență (urban sau rural) este unul dintre cei mai importanți factori care 

determină nivelul sănătății populației, indiferent de nivelul mediu de trai din diferite state. 

Caracteristicile mediilor urbane nu sunt importante numai pentru sănătatea fizică, ci și pentru 

cea mentală, în contextul în care orașele sunt asociate în general cu o sănătate mentală mai 

scăzută (McKenzie et al., 2013). Inechitatea socială, economică sau de mediu influențează 

negativ starea de sănătate a populației. 

Planificarea urbană reprezintă cel mai important factor ce condiționează sănătatea umană în 

orașe, deoarece poate reprezenta cauza sau soluția multora dintre problemele ce afectează 

mediul urban și agravează starea de sănătate a rezidenților (fig. 5). Planificarea urbană poate 

implementa standarde legislative minime în domeniul sănătății, limita aglomerația, asigura 

contextul pentru dezvoltarea unor zone rezidențiale în condiții sanitare optime, inclusiv cu 

acces la spații verzi și servicii medicale sau promova strategii holistice de planificare și 

dezvoltare (ex. inițiative prietenoase cu vârstnicii sau copiii, transport activ, sisteme de hrană 

urbane sau peri-urbane etc) (United Nations-Habitat & World Health Organization, 2020).  
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Figura 5 - Factorii determinanți pentru sănătate și bunăstare relevanți pentru planificarea urbană (preluat 

după (Barton & Grant, 2006)) 

 

Studiile în domeniu au sugerat că percepția subiectivă asupra calității și caracteristicilor unei 

zone au o influență directă atât asupra stării de sănătate fizică, cât și mentală condiționând 

anumite comportamente care pot îmbunătăți starea de sănătate, cum ar fi mersul pe jos (Ross, 

2000) sau interacțiunile sociale (Ellaway et al., 2009). Există o relație puternică între stilul de 

viață și starea de sănătate. Studiile focalizate pe România sugerează că stilul de viață are o 

influență mai mare asupra stării de sănătate (51%) decât factorii biologici (20%), de mediu 

(19%) și cei legați de serviciile de sănătate (10%) (Dumitrache, 2004). Prin comparație, stilul de 

viață contribuie la degradarea sănătății pentru 36% dintre polonezi, 35% dintre unguri, 37% 

dintre slovaci și 33% dintre cehi (Olisarova et al., 2021).   

Organizația Mondială a Sănătății estimează că 71% dintre decese (41 mil. persoane anual) sunt 

generate de boli cronice prevenibile care sunt agravate de fumat, lipsa activității fizice, 

consumul de alcool și diete nesănătoase (Olisarova et al., 2021). Cele mai frecvente categorii de 

boli la nivel mondial sunt bolile cardiovasculare (17.9 milioane persoane/an), cancer (9.3 

milioane persoane/an), boli respiratorii (4.1 milioane persoane/an) și diabetul (1.5 milioane 

persoane/an). 85% dintre bolile cronice sunt fatale persoanelor din țări subdezvoltate sau în 
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curs de dezvoltare. Principalii factori favorizanți și restrictivi pentru sănătatea umană au fost 

clasificați în 5 categorii (tab. 3) – factori de mediu, factori socio-demografici, factori 

economici, factori administrativi și factori metabolici. Numărul factorilor favorizanți pentru 

sănătatea umană în orașe este destul de redus. Majoritatea factorilor identificați au un impact 

negativ asupra stării de sănătate, adăugând o presiune suplimentară, iar un număr 

semnificativ pot fi clasificați ca favorizanți sau restrictivi în funcție de valorile înregistrate.  

 

Tabelul 3 - Principalii factori favorizanți și restrictivi pentru sănătatea umană 

Factorul 
determinant 

Detaliere Efecte Domeniu 
(1) 

FACTORI DE MEDIU 
 

Prezența 
spațiului verde  

Suprafața, Tipul, 
Calitatea , Dotările 

Încurajează activitatea fizică și petrecerea 
timpului în aer liber 
Reduce stresul, crește coeziunea socială 

SF 
SM 

Prezența speciilor 
alergene 

Apariția sau intensificarea alergiilor 
Intensificarea sentimentului de insecuritate 

SF 
SM 

Nivelul de 
zgomot 

Timpul de expunere 
la nivele ridicate de 
zgomot 

Crește nivelul de stres, oboseală 
La nivele ridicate pot apărea consecințe fizice 
(ex. durere, pierderea auzului) 

SM 
SF 

Calitatea aerului Concentrația 
poluanților 

Favorizează apariția și agravarea bolilor 
aparatului respirator 

SF 

Caracteristici 
specifice (ex. nivelul 
de ozonare) 

Benefic în anumite afecțiuni ale aparatului 
respirator (ex. astm) 

SF 

Insula de căldură 
urbană 

Intensitatea  Agravează anumite categorii de boli cronice, în 
special pe cele cardiovasculare. 

SF 

Poluarea apei Concentrația 
substanțelor  
(nutrienți, metale 
grele, detergenți etc) 

Favorizează ingestia unor substanțe, dar și 
răspândirea anumitor boli relaționate cu 
calitatea apei (ex. febra tifoidă, holeră, giardia, 
dizenterie, E. coli, hepatita A, Salmonella) 

SF 

Poluarea solului Concentrația 
substanțelor toxice  
(metale grele, 
pesticide etc) 

Favorizează contaminarea produselor agricole 
și ingestia substanțelor toxice care pot favoriza 
apariția unor boli (ex. DDT  a fost asociat cu 
creșterea incidenței cancerului la sân etc) 

SF 

Eliminarea 
deșeurilor 

Distanța între 
depozite deșeuri și 
locuințe, Neizolarea 
optimă a 
depozitelor, Tipurile 
de substanțe  

Contaminarea pânzei freatice, a apelor de 
suprafață și a solurilor cu substanțe poluante, 
potențial toxice cu efectele menționate anterior 

SF 

Contaminarea 
alimentelor 

Cu produse 
agrochimice, 
microtoxine, 
radioactivitate 

Alergii, indigestii, creșterea incidenței unor boli 
grave (ex. cancerul asociat produselor cu 
radioactivitate ridicată) 

SF 

Expunere la 
substanțe 
chimice 

Diversitate ridicată 
în mediul urban ca 
urmare a numărului 

Crește indecența diferitelor tipuri de afecțiuni, 
în funcție de categoriile de substanțe chimice 
eliminate și cantitatea acestora). 

SF 
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Factorul 
determinant 

Detaliere Efecte Domeniu 
(1) 

mare de activități 
desfășurate 
(industrie, trafic etc) 

Expunere la 
câmpuri 
electromagnetice 

Intensitatea, timpul 
de expunere 

Expunerea la intensități scăzute, caracteristice 
mediului, nu generează efecte negative asupra 
sănătății. Expunerea la intensități ridicate este 
dăunătoare și crește riscul cancerului.   

SF 

Expunere la 
radiații 
(ionizante și 
non-ionizante) 

Intensitate Expunerea la intensitățile scăzute existente în 
mediu crește ușor riscul apariției cancerului. 
Expunerea la intensități ridicare poate cauza 
arsuri, sindromul radiației acute, cancer si boli 
cardiovasculare. 

SF 

Terenuri 
abandonate / 
clădiri 
deteriorate 

Distanță față de 
locuință 

Peisajul neîngrijit poate agrava depresia. SM 

FACTORI SOCIO-DEMOGRAFICI 
 

Îmbătrânirea 
populației 

Creșterea numărului 
de vârstnici  

Speranța de viață sănătoasă este mai redusă 
decât cea totală, iar persoanele peste 65 de ani 
sunt mult mai predispuse apariției problemelor 
de sănătate, atât fizice cât și mentale. 

SF 
SM 

Șomajul Generează pierderea 
accesului la sistemul 
de asigurări de 
sănătate 

Restricționează accesul la servicii medicale, 
ceea ce poate interfera cu tratamentul bolilor 
cronice și diagnosticarea noilor probleme. 

SF 
SM 

Sărăcia  Restricționează accesul la serviciile medicale 
care nu sunt subvenționate în totalitate de 
sistemul de asigurări de sănătate 

SF 
SM 

Nivelul de 
educație 

Ultima școala 
absolvită, 
participarea la 
cursuri de prim 
ajutor, cursuri de 
educație sanitară etc 

Influențează atitudinea și încrederea față de 
actul medical (ex. frecvența controalelor), 
capacitatea de identificare a simptomelor 
timpurii și implementarea acțiunilor de 
prevenție. Un grad ridicat de educație este 
asociat cu diagnosticare precoce și număr mai 
redus de complicații. 

SF 
SM 

Segregarea 
socială 

 Cartierele foarte sărace se confruntă cu 
probleme mari de sănătate, în timp ce 
cartierele bogate, fără contact cu persoanele 
sărace, se bucură de cel mai ridicat nivel de 
sănătate 

SF 
SM 

Condițiile de 
locuire  

Lipsă sisteme 
încălzire, 
insalubritate, calitate 
slabă a aerului 
interior, vicii de 
construcție, lipsa 
rețele utilități, 
umiditate excesivă 

Pot genera sau agrava probleme cronice de 
sănătate (ex. umiditatea și calitatea slabă a 
aerului interior agravează bolile respiratorii; 
lipsa expunerii suficiente la lumină solară 
directă poate agrava depresia etc) 

SF 
SM 
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Factorul 
determinant 

Detaliere Efecte Domeniu 
(1) 

FACTORI ECONOMICI 
 

Nivelul 
veniturilor 

Venituri scăzute 
generează risc ridicat 
de expunere la 
produse sau practici 
nesănătoase și acces 
limitat la servicii de 
sănătate. 

Veniturile scăzute sunt asociate cu o stare de 
sănătate precară și limitează accesul populației 
doar la serviciile publice de sănătate (limitate 
ca acoperire si număr de beneficiari) 

SF 
SM 

Veniturile ridicate 
permit accesul la 
servicii medicale de 
calitate. 

Acces la medici supracalificați, aparatura 
modernă, tratamente de ultimă generație, 
controale periodice etc 

SF 
SM 

Rata de 
acoperire cu 
asigurări de 
sănătate 

Procentul de 
populație asigurată, 
serviciile incluse în 
asigurare 

Cu cât procentul de populație asigurată și 
numărul serviciilor incluse sunt mai mari, cu 
atât diagnosticele ar trebui să fie mai precoce și 
numărul complicațiilor mai mic 

SF 
SM 

FACTORI ADMINISTRATIVI 
 

Numărul de 
unități sanitare 

Numărul de unități 
în funcție de tip și 
grad de dotare 

Cu cât unitățile sanitare accesibile sunt mai 
multe și mai diverse, numărul de paturi și de 
medici specialiști mai mare și distanța parcursă 
pentru a accesa serviciile mai mică, cu atât mai 
multe persoane își permit să le apeleze la 
serviciile medicale de care au nevoie, reducând 
numărul de complicații ca umare a intervenției 
rapide. 
Valorile scăzute ale acestor indicatori se 
corelează cu un număr ridicat de complicații și 
deteriorarea stării de sănătate a populației. 

SF 
SM 

Numărul de 
paturi 

Numărul de paturi în 
funcție de dotarea și 
tipul unităților 
sanitare 

SF 
SM 

Numărul de 
medici specialiști 

 SF 
SM 

Accesibilitatea la 
serviciile 
sanitare 

Distanța parcursă 
pentru accesarea 
diferitelor servicii  

SF 
SM 

Calitatea 
serviciilor 
sanitare 

Evaluată deseori prin 
satisfacția 
utilizatorilor 

Este corelată direct cu starea de sănătate 
populația evitând serviciile pe care le consideră 
proaste sau în care nu are încredere.  

Sf 
SM 

Pregătirea 
pentru situații 
de urgență 

Numărul de 
autospeciale, timpul 
de intervenție 

Intervențiile rapide contribuie la scăderea 
numărului de complicații și la ameliorarea 
stării de sănătate. 

SF 

FACTORI METABOLICI (STILUL DE VIAȚĂ) 
 

Alimentația  Categoriile și 
cantitățile de 
alimente consumate  

Dietele personalizate în funcție de nevoile 
medicale pot ameliora simptomele diferitelor 
boli și îmbunătăți starea generală de sănătate 
(ex. eliminarea lactozei și glutenului pentru 
persoanele alergice, eliminarea zahărului 
pentru diabetici, eliminarea sării în bolile 
cardiovasculare și a proteinelor animale în 
bolile de ficat etc) 

SF 

Substanțe ingerate în 
exces (ex. 4.1 

Generează schimbări metabolice care cresc 
riscul de apariție și evoluție nefavorabilă a 

SM 
SF 
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Factorul 
determinant 

Detaliere Efecte Domeniu 
(1) 

milioane decese 
anual asociate 
excesului de sare / 
sodiu); malnutriție 

bolilor cronice: 
- Creșterea tensiunii arteriale 
- Obezitate 
- Hiperglicemie (nivel ridicat de zahăr în 

sânge) 
- Hiperlipidemie (nivel ridicat de grăsime în 

sânge) 
Cele mai frecvent agravate boli cronice: 
- Alimentația – boli gastrointestinale, 

cardiovasculare, anorexie, bulimie 
- Alcoolul – boli cardiovasculare, metabolice 

(ficat), depresie 
- Tutunul – boli respiratorii 
- Activitatea fizică – boli cardiovasculare, 

obezitate 

Consumul de 
alcool 

I se atribuie 3.3 
milioane decese 
anual, iar mai mult 
de jumătate dintre 
ele se înregistrează 
în contextul agravării 
unor boli cronice 

SM 
SF 

Consumul de 
tutun 

I se asociază 7.1 
milioane decese 
anual (inclusiv cele 
datorate expunerii 
pasive) 

SF 
SM 

Nivelul de 
activitate fizică 

Lipsei activității 
fizice i se atribuie 1.6 
milioane decese 
anual 

SF 

Tipul de activitate 
fizică, durata, 
frecvența 

Activitatea fizică moderată are efecte benefice 
de scădere a riscului în bolile cardiovasculare, 
reducere a obezității etc 

SM 
SF 

Nivelul de stres  Contribuie atât la agravarea bolilor mentale cât 
și a celor cardiovasculare (ex. creșterea 
tensiunii arteriale), hepatice etc 

SM 
SF 

(1) SF = Sănătate fizică, SM = Sănătate mentală  

 

Conform literaturii de specialitate, grupurile vulnerabile sunt numite și grupuri dezavantajate. 

Acestea sunt grupurile care nu se bucură de aceleași oportunități ca restul societății din cauza 

unor aspecte cognitive, medicale, economice sau sociale, cum ar fi vârsta, sexul, dizabilitățile, 

statutul social, etnia, religia etc (European Commission, 2019). Definirea acestor grupuri este 

flexibilă și există diferențe între diferite state (Kuran et al., 2020) și în funcție de problematica 

abordată. Din punct de vedere al stării de sănătate și al accesului la sistemul medical, cele mai 

comune grupuri vulnerabile identificate în literatura de specialitate sunt: persoanele cu boli 

cronice (inclusiv mentale) sau dizabilități, persoanele cu o situație materială precară 

(inclusiv persoanele fără adăpost), anumite grupuri etnice (în cazul României comunitățile 

de rromi), comunitatea LGBTQ+, copiii (Hardy et al., 2021) și persoanele vârstnice 

(Quashie & Pothisiri, 2019) și imigranții. Femeile însărcinate  sunt considerate de unii 

autori grup vulnerabil, în special cele aflate în situații economice precare sau în societăți 

patriarhale, cu un grad redus de educație în rândul femeilor (Paul & Chouham, 2020). 

Imigranții și alte grupuri dezavantajate tind să se concentreze în zone cu probleme de mediu 

și fără acces la servicii, educație sau locuri de muncă lucru ce le afectează negativ starea de 

sănătate.  
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Luând în considerare structura demografică a populației României, cele mai importante 

grupuri vulnerabile din punct de vedere al stării de sănătate sunt persoanele cu boli cronice, 

persoanele cu o situație materială precară, copiii și vârstnicii (tab. 4). La nivelul României sunt 

înregistrate în anul 2021 aproape 9 milioane de înregistrări de boli cronice, dar nu există o 

estimare a numărului de persoane care suferă de asemenea afecțiuni. Cele mai frecvente 

afecțiuni sunt cele ale aparatului circulator (4.43 mil înregistrări), diabetul zaharat (0.9 mil 

înregistrări), tulburările mentale (0.84 mil înregistrări), bolile aparatului digestiv ( 0.6 mil 

înregistrări), ale aparatului respirator (0.47 mil înregistrări) și obezitatea (0.36 mil înregistrări) 

(fig. 6).Persoanele cu boli cronice, ca și copiii și vârstnicii, sunt considerate segmente sensibile 

la condițiile de mediu, starea lor de sănătate fiind ușor influențată de expunerea la factori sau 

condiții extreme cum ar fi – calitatea redusă a aerului sau apei, temperatura ridicată, existența 

unor substanțe toxice sau radiații etc. Există cazuri frecvente în care o persoana se încadrează 

în același timp în mai multe grupuri vulnerabile, de exemplu vârstnicii de multe ori au boli 

cronice și o situația materială precară, fapt ce le crește gradul de risc de deteriorare rapidă a 

stării de sănătate. De altfel, 25% din populația României se află sub rata de sărăcie, iar cei mai 

expuși sunt vârstnicii și copiii. 

Tabelul 4 - Principalele grupuri vulnerabile din România din punct de vedere al stării de sănătate (date 

prelucrate după (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 2022; 

Institutul Național de Sănătate Publică, 2022; Institutul Național de Statistică, 2022) 

Grup vulnerabil Dimensiune grup 2021 Principalele categorii de factori care 
influențează starea de sănătate 

Persoanele cu boli 
cronice 

8.915.434 bolnavi rămași 
în evidență1 

Factori de mediu, factori metabolici, Factori 
administrativi, factori economici, factori sociali 

Persoanele cu 
dizabilități 

865.873 persoane Factori administrativi, factori economici 

Persoanele cu situație 
materiale precară 

5.158.978 persoane2 Factori economici, factori sociali, factori 
administrativi 

Persoane fără adăpost 10.8003 (2004) Factori economici, factori sociali, factori 
administrativi 

Grupurile etnice 2.091.963 (2011) Factori sociali 

Comunitatea LGBTQ+ Nu există date Factori sociali, factori metabolici 

Copiii 4.118.484 persoane sub 
19 ani 

Factori economci, factori de mediu, factori sociali, 
factori administrativi 

Vârstnicii 3.464.491 persoane peste 
64 ani 

Factori economici, factori administrativi, factori 
de mediu 

Imigranții 49.769 imigranți 
definitivi 

Factori economici, factori administrativi, factori 
sociali 

Femeile însărcinate 97.964 gravide noi luate 
în evidență  

Factori economici, factori de mediu, factori 
administrativi 

1 numărul persoanelor este probabil mai mic, o persoană putând avea mai multe boli cronice  
2 derivat pe baza ratei sărăciei relative (numărul de persoane care au un venit mai mic decât pragul de 

60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent) (Institutul Național de Statistică, 2022) 
3 Nu există estimări oficiale. Valoarea este bazată pe raportările a 81,4 % dintre primăriile orașelor 

(excluzând Municipiul Bucureșți), în cadrul unei cercetări științifice (Dan & Dan, 2005) 
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Figura 6 - Numărul de bolnavi aflați în evidența medicilor de familie, pe tipuri de afecțiuni (finalul anului 

2021) (date prelucrate după (Institutul Național de Sănătate Publică, 2022) 

La nivel european, principalele cauze de deces sunt cele relaționate cu sistemul cardiovascular 

(27%, dintre care 12% boală cardiacă ischemică și 8% AVC), cancerul (26%, dintre care cele 

mai frecvente sunt cancerul pulmonar (5%), cancerul colo-rectal (3%), cancerul de sân (2%) și 

cancerul de prostată (1%)), bolile respiratorii (8%, cu incidență predominantă în rândul 

persoanelor peste 65 de ani), diabet (2%) și demența Alzheimer (5%). Restul de 23% dintre 

decese sunt generate de cauze externe (5% - accidente, sinucideri) și de alte probleme de 

sănătate (17%) (Eurostat, 2020). Se poate observa ca principalele cauze de deces în rândul 

populației sunt strâns corelate cu factorii favorizanți și restrictivi identificați anterior. Bolile 

cardiovasculare, respiratorii și diabetul sunt patologii ușor influențate de factorii de mediu, 

sociali, economici sau de stilul de viață. România se află mult peste media UE (cu aproximativ 

40%) în ceea ce privește nivelul mortalității (Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), 2020) și înregistrează a doua valoare din UE, după Bulgaria, în ceea ce 

privește decesele cauzate de boli cardiovasculare (900 decese la 100.000 locuitori) (fig. 7).  

 

Figura 7 - Principalele cauze ale mortalității în statele membre UE (date mediate pentru perioada 2015-

2017 raportate la 100.000 persoane) (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 

2020) 
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Ca și la nivel european, principalele cauze ale mortalității în România sunt bolile 

cardiovasculare, bolile aparatului respirator și cancerul. Primele 2 au cunoscut o tendință 

ascendentă în perioada 2018 -2020 ca urmare a pandemiei de COVID-19 (fig. 8). Aceste boli 

pot fi agravate în contextul unei planificări deficitare a zonelor urbane, care are influență 

directă asupra calității mediului. Există studii care au investigat influență diferitelor 

caracteristici ale mediului urban, cum ar fi suprafața de spațiu verde sau calitatea aerului, 

asupra stării de sănătate a populației urbane. S-a demonstrat că principalele boli specifice 

mediilor urbane, dar si starea generală de sănătate, pot fi parțial contracarate printr-o 

planificare optimă sau agravate prin decizii nesustenabile.  

Bolile cardiovasculare sunt cea mai importantă categorie de afecțiuni cronice, dar și cea mai 

semnificativă cauză a deceselor la nivel urban. S-a demonstrat că persoanele care locuiesc în 

zone cu un procent mai ridicat de spațiu verde dezvoltă un risc mai redus de apariție a bolilor 

cardiovasculare, indiferent de nivelul de venituri, vârstă sau sex (Gascon et al., 2016; Seo et al., 

2019). Spațiile verzi moderează efectele pe care le au poluarea aerului și temperatura asupra 

sănătății și, în plus, reprezintă zone ce încurajează activitatea fizică. Shen & Lung (2016) susțin 

că este crucial ca planificarea să pună accentul pe maximizarea spațiilor verzi de mari 

dimensiuni și să reducă fragmentarea acestora, deoarece acești doi factori sunt corelați cu 

mortalitatea din cauze cardiovasculare. În acest context este subliniată importanța acțiunilor 

de planificare și a utilizării inovațiilor bazate pe natură pentru a crește suprafața de spațiu 

verde din proximitatea si interiorul zonelor rezidențiale, de a conecta aceste spații verzi într-o 

rețea funcțională și de a asigura o calitate ridicată a acestora. Acțiunile de planificare 

direcționate către implementarea unor inovații bazate pe natură, cum ar fi nodurile de răcire, 

axele albastre urbane, inelele verzi sau coridoarele de ventilare pot influența pozitiv calitatea 

vieții și diminua riscul asociat sănătății (Huanchun et al., 2021).  

 

Figura 8 - Cauzele mortalității in România 
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Cancerul este o boală amplificată în special de factori de mediu, ale căror valori sunt 

influențate direct de planificarea orașelor. Datele OMS subliniază că poluarea aerului este 

responsabilă pentru 29% dintre decesele asociate cancerului pulmonar. Benzenul este 

clasificat ca substanță cancerigenă și cel mai periculos poluant rezultat din traficul rutier, 

alături de pulberile în suspensie fine (PM 2.5). În mediile urbane expunerea populației la 

poluanții din aer este amplificată de lipsa spațiilor deschise, de amestecul de funcții urbane și 

de străzile de tip canion care favorizează acumularea (Schiavon et al., 2015). Implementarea 

unor strategii de planificare care să evite crearea bulevardelor canion, să favorizeze disiparea 

poluanților prin amenajarea unor coridoare urbane pentru evacuarea lor și includerea 

inovațiilor bazate pe natură care să contribuie la reținerea poluanților cât mai aproape de sursă 

sau la izolarea spațiilor rezidențiale ar putea genera un important impact pozitiv asupra stării 

de sănătate. Studiile în domeniu au stabilit că procentul de spațiu verde este corelat pozitiv cu 

șansa de supraviețuire în cazul pacienților cu cancer pulmonar (Yang et al., 2021).  

 

Figura 9 - Relația dintre țintele dezvoltării durabile și sănătatea umană în orașe (preluat după (United 

Nations-Habitat & World Health Organization, 2020)) 
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Bolile aparatului respirator sunt agravate semnificativ de nivelul de poluare al aerului în 

zonele urbane, care afectează populația în special în timpul deplasărilor zilnice către școală, 

muncă sau alte obiective de interes. De exemplu, dioxidul de azot are un impact important 

asupra dezvoltării sistemului respirator (și asupra celui nervos și a cogniției) în cazul copiilor, 

iar nivelele ridicate sunt corelate cu o incidență ridicată a astmului și a altor boli respiratorii. 

Impactul traficului asupra sănătății poate fi diminuat prin implementarea unor inovații bazate 

pe natură, cum ar fi aliniamentele stradale formate din arbori și arbuști și garduri verzi în jurul 

obiectivelor de interes (ex. școli sau locuri de joacă) (An et al., 2021).  

Obezitatea este atât o consecință a stilului de viață nesănătos, cât și un factor ce agravează 

bolile cronice cum ar fi cele cardiovasculare sau diabetul. Obezitatea  poate fi limitată prin 

activitate fizică, de la cea intensă realizată organizat până la mersul pe jos între spațiile în care 

se desfășoară activitatea zilnică. Planificarea zonelor urbane poate încuraja activitatea fizică 

atât prin realizarea elementelor de infrastructură necesare (trotuare, treceri de pietoni etc), cât 

și prin inserarea unor inovații bazate pe natură care îmbunătățesc experiență, cum ar fi 

aliniamentele stradale care moderează temperatura și înfrumusețează peisajul. 

În vederea analizării factorilor determinanți asupra sănătății populației urbane s-au 

analizat datele dintr-un chestionar aplicat pe populația urbană din România. Analiza s-a 

realizat pe un număr de 582 chestionare, cu un interval de confidență de 95% și o eroare de 

4% la nivelul populației urbane naționale. Chestionarul a vizat autoevaluarea stării de sănătate 

și percepția populației asupra factorilor de mediu și metabolici la nivel urban care le 

influențează starea de sănătate.  

Nu au fost identificate diferențe în ceea ce privește greutatea în funcție de frecvența și durata 

vizitelor în spații verzi, spre deosebire de alte studii realizate în domeniu. De asemenea nu s-

au înregistrat diferențe în ceea ce privește intervalul de timp scurs de la ultima vizită la spital 

pentru o boală cronică și greutatea respondenților. Ca și în cazul activității T.1.2 s-a optat 

pentru utilizarea analizei multicriteriale pentru crearea unui cadru metodologic care să ajute 

la prioritizarea inovațiilor bazate pe natură ce pot fi implementate într-o zonă urbană pe baza 

contribuției lor la reducerea factorilor care deteriorează sănătatea populației.  

Primul pas a constat în evaluarea aportului pe care inovațiile bazate pe natură îl pot avea în 

ameliorarea celor cinci categorii principale de factori determinanți ai sănătății umane – 

factorii de mediu, factorii socio-demografici, factorii economici, factorii administrativi și 

factorii metabolici. Ierarhizarea analitică pe cele 5 categorii de factori determinanți pe baza 

opiniilor experților a subliniat faptul că inovațiile bazate pe natura au un rol foarte important 

în diminuarea factorilor de mediu, un rol mediu în ameliorarea celor metabolici și un rol 

foarte redus în ceea ce privește efectul lor asupra factorilor sociali, economici și administrativi.  

În consecință, s-a optat pentru detalierea analizei multicriteriale pentru influența  rolul NBI în 

ameliorarea factorilor de mediu cu impact asupra stării de sănătate a populației în mediul 

urban. Rezultatele analizei multicriteriale realizate asupra intensității impactului factorilor de 

mediu asupra sănătății umane sunt în concordanță cu literatura de specialitate, care afirmă că 
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lipsa spațiilor verzi, calitatea aerului, temperatura ridicată și expunerea la substanțe chimice 

sunt principalii factori care agravează bolile cronice, în timp ce nivelul de zgomot este 

principala problemă de mediu care agravează stresul.  

În momentul în care se dorește implementarea unei inovații bazate pe natură, ea trebuie 

analizată din perspectiva impactului pe care îl are în direcția ameliorării celor 12 factori 

determinanți de mediu identificați. Pe baza scorurilor primite în funcție de capacitatea de 

ameliorare a inovației se realizează ponderarea cu greutățile celor 2 factori determinanți și, 

prin agregare, se obține scorul general. Ar trebui implementate acele inovații care 

înregistrează cele mai mari scoruri. Ar trebui ținut cont și de caracteristicile locale ale zonei 

pentru a asigura, pe lângă beneficii cât mai mari pentru sănătate și maximizarea beneficiilor 

sociale și economice furnizate de aceste inovații bazate pe natură.  

 

Tabelul 5 - Ierarhizarea factorilor de mediu cu influență asupra sănătății umane în funcție de intensitatea 

impactului pe care o pot avea asupra acesteia 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Greutate 

Prezența 
spațiului verde  

1 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 5.00 3.00 7.00 7.00 5.00 0.178 

Nivelul de 
zgomot 

2 0.50 1.00 0.50 0.50 2.00 3.00 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 0.133 

Calitatea aerului 3 1.00 2.00 1.00 1 3.00 3.00 5.00 5.00 2.00 6.00 6.00 5.00 0.165 

Insula de 
căldură urbană 

4 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 4.00 5.00 5.00 1.00 6.00 6.00 5.00 0.160 

Poluarea apei 5 0.33 0.50 0.33 0.33 1.00 2.00 2.00 1.00 0.50 5.00 5.00 4.00 0.068 

Poluarea solului 6 0.33 0.33 0.33 0.25 0.50 1.00 2.00 0.5 0.33 4.00 4.00 3.00 0.049 

Eliminarea 
deșeurilor 

7 0.17 0.2 0.2 0.2 0.5 0.33 1.00 0.5 0.25 2.00 2.00 2.00 0.030 

Contaminarea 
alimentelor 

8 0.20 0.2 0.2 0.2 1.00 2.00 2.00 1.00 0.25 3.00 3.00 2.00 0.045 

Expunere la 
substanțe 
chimice 

9 0.33 0.33 0.5 1 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 7.00 7.00 4.00 0.109 

Expunere la 
câmpuri 
electromagnetic
e 

10 0.14 0.17 0.17 0.17 0.20 0.25 0.5 0.33 0.14 1.00 1.00 0.33 0.017 

Expunere la 
radiații 
(ionizante și 
non-ionizante) 

11 0.14 0.17 0.17 0.17 0.20 0.25 0.50 0.33 0.14 1.00 1.00 0.33 0.017 

Terenuri 
abandonate / 
clădiri 
deteriorate 

12 0.20 0.17 0.20 0.2 0.25 0.33 0.50 0.5 0.25 3.00 3.00 1.00 0.027 

 

 

 

 



 

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

 

 

 23 

 

Act 3.3 - Evaluarea integrării soluțiilor inovative bazate pe natură în sănătatea urbană 

  

Când ne referim la starea mediului ne putem gândi atât la ce ne poate oferi mediul din punct 

de vedere productiv cât și la modul în care viața si sănătatea oamenilor, pot fi afectate de 

anumiți factori naturali nefavorabili sau de consecințele unor activități economice care 

declanșează procese de degradare sau duc la poluarea mediului (INSP, 2010). În prezent 

sănătatea și bunăstarea oamenilor se regăsesc în strânsă legătură cu starea mediului (Clark, 

2008). Conform World Health Organization, sursele de degradare ale mediului care au impact 

asupra stării de sănătate a populației, sunt definite ca fiind ” toți factorii fizici, chimici, 

biologici externi unei persoane și toate comportamentele conexe” (Neira & Prüss-Ustün, 2016). 

Starea mediului se degradează din ce în ce mai mult din cauza tuturor activitatilor întreprinse 

de oameni, doar puține activități umane putând să-l reabiliteze. În zilele noastre, factorii 

poluanți ai mediului sunt numeroși, iar efectele negative ale acestora și chiar nocivitatea lor 

diferă de la caz la caz (Zlatescu et. al., 2008). 

 

 

Figura 10 – Factorii degradării sănătății – elemente de peisaj, adaptare după (Fang et al., 2021). 

 

Cauza principală a degradării mediului, rămâne în continuare intervenția umană în procesele 

de mediu.  La rândul său, mediul ne afectează starea de sănătate în diverse moduri. 

Interacțiunea dintre oameni, mediul înconjurător și sănătate au fost studiate din ce în ce mai 

mult în ultimii ani și degradarea mediu s-a dovedit că are un impact semnificativ asupra 

sănătății umane, fie direct prin expunerea oamenilor la agenți nocivi, fie indirect, prin 

perturbarea ecosistemelor care susțin viața ( Tyagi et al., 2014). 
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Transportul urban și poluarea aerului. În prezent, poluarea aerului rămâne una dintre 

principalele cauze ale degradării mediului. Acest fenomen, reprezintă un risc major pentru 

sănătatea umană (Tyagi et al., 2014),  astfel că emisiile  provenite de la vehicule cauzează 

poluare la nivel local, în special apariția smogului fotochimic pe timpul verii. La nivel mondial, 

poluarea aerului în zonele urbane a devenit o problemă de sănătate publică, în special în 

orașele mai mari și în țările aflate în plin proces de dezvoltare (McMichael, 2000). 

Organizația Mondială a Sănătății estimează că 1,5 miliarde de locuitori din mediul urban se 

confruntă cu niveluri de poluare a aerului exterior care este peste maximul limitelor 

recomandate (WHO, 2010).  Dintre poluanții atmosferici ce se regăsesc în mediile urbane, 

particulele în suspensie, provenite în mare parte din trafic  (tab. 6) și din arderea 

combustibililor industriali, au cel mai mare efect asupra sănătății umane. La nivel mondial, o 

estimare arată că particulele fine în suspensie (PM 10 și PM 2,5 ) provoacă aproximativ 8 % din 

decesele cauzate de cancerul pulmonar și aproximativ 5 % din cele cauzate de infecțiile 

respiratorii (WHO, 2009). 

Tabel 6 - Poluanții aerului și efectele negative asupra sănătății, adaptare după (Satterthwaite, 1993) 

Poluanți ai aerului Efecte asupra sănătății 

Particule în suspensie, Dioxid de sulf Cresc frecvența apariției infecțiilor respiratorii 
Rate ridicate de deces cauzate de bronșită acută 
Reduceri temporare ale funcțiilor pulmonare 

Hidrocarburi policiclice aromate Au efecte cancerigene: au o contribuție semnificativă în 
apariția cancerului pulmonar 

Monoxidul de carbon Afectează sistemul nervos central 
În concentrații moderate are efecte negative asupra 
percepției și îndeplinirii unor sarcini 

Dioxidul de azot, ozonul, 
hidrocarburi volatile 

Provoacă iritații ale ochilor, reduc performanța atletică 
Provoacă apariția astmului și a infecțiilor pulmonare 

 

După poluarea atmosferică, poluarea fonică reprezintă unul dintre cei mai importanți factori 

de risc pentru sănătatea din zonele urbane și este  responsabilă pentru aproximativ 75% din 

bolile care pot fi atribuite condițiilor de mediu, traficul rutier fiind unul dintre cei mai mari 

emițători de zgomot (Silva et al., 2022). Zgomotul reprezintă un fenomen urban comun și 

constituie o consecință a transportului și a construcțiilor în orașe. Intensitatea și expunerea 

continuă la sursele de zgomot poate să fie asociată cu tulburări de auz, hipertensiune arterială 

și boli cardiovasculare (WHO, 2010). Zgomotul afectează în mod negativ sănătatea umană, 

prin pierderea auzului, apariția stresului și a hipertensiunii arteriale, perturbări ale somnului și 

distragerea atenției care de cele mai multe ori afectează productivitatea și reduce calitatea 

vieții (Singh & Davar, 2004). În spatiile urbane limitele zgomotului se diferențiază in funcție 

de zonele de influență, astfel că în zona comercială, limita zgomotului poate fi de 75 dB, însă 

aceste zone pot fi predispuse la valori mult mai ridicate. În zonele rezidențiale limita este de 

maxim 55 dB, aici este destul de important ca aceste valori să fie păstrate în limita impusă. 
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Fenomenul valurilor de căldură se distinge prin prezența temperaturilor ridicate în zonele 

urbane, comparativ cu cele din împrejurimi (Ward et al., 2016). De obicei, valurile de căldură 

pot avea impact direct sau indirect asupra populației. Grupurile de persoane vulnerabile 

(vârstnicii, copiii, etc) pot resimți în mod direct efectele negative și temperaturile ridicate 

(World Meteorological Organization and & World Health Organization, 2015). Impactul 

asupra sănătății asociat cu valurile de căldură, variază de la arsuri solare, stres termic și 

epuizare termică până la insuficiență renală și atacuri de cord (Zuo et al., 2015). Mediile urbane 

din ce în ce mai calde reprezintă amenințări grave la adresa sănătății umane, deoarece 

amplifică concentrațiile de ozon, reduc calitatea aerului, și favorizează consumul antropic de 

energie (Debbage & Shepherd, 2015).  

Recent, din ce în ce mai multe studii au arătat o relație pozitivă între existența și 

disponibilitatea spațiilor verzi urbane  și sănătatea rezidenților (De Vries et al., 2013). 

Elementele peisagistice ale zonelor rezidențiale sunt, de asemenea, importante astfel că 

majoritatea cercetărilor s-au axat pe efectele spațiilor verzi și albastre asupra sănătății publice 

în comunități, analizând în principiu conexiunile acestora cu mai multe ramuri ale sănătății 

(sănătatea fizică, mentală și generală), precum și mecanismele de impact (Fang et al., 2021).  

Multe dintre țările dezvoltate au scos în evidență numeroase dovezi observaționale care 

sugerau faptul că expunerea la zone în care există spații verzi, reduce oboseala mentală și 

stresul și ajută la restabilirea atenției indivizilor (Liu et al., 2019). De exemplu, într-un oraș 

care a fost conceput pentru a investi în infrastructura pentru transportul alternativ, cum ar fi 

mersul cu bicicleta sau cu trotineta electrică, vor exista mai multe persoane care vor alege 

acest tip de transport. Acest lucru va duce la diminuarea poluării aerului, nivelul de zgomot și 

de stres, vor exista mai puține efecte ale insulei de căldură. Pe de altă parte vor exista mai 

multe spații verzi unde oamenii vor realiza activități fizice și vor crește interacțiunea socială 

(Nieuwenhuijsen, 2020). 

Conexiunea dintre densitatea urbană și spațiile verzi existente în orașe prezintă un interes 

deosebit, deoarece percepția densității este afectată de infrastructura verde urbană. De aceea, 

anumite orașe au început să se gândească la îmbunătățirea calității mediului și a sănătății 

oamenilor. Conceptul ”superblock” care  a fost inițiat în Barcelona  reprezintă o strategie de 

transformare a cartierului urban, cu ajutorul căreia traficul auto este redirecționat departe de 

străzile care se află într-o configurație de bloc de 3 × 3. Acest concept de design urban promite 

oportunități de utilizare alternativă a străzilor, cum ar fi transformarea spațiului stradal în 

spațiu verde (Eggimann, 2022). Terminologia ”superblock” este ambiguă și diferă în funcție de 

contextul în care se regăsește. De exemplu, în cazul orașelor chineze acest concept este diferit 

din punct de vedere morfologic și funcțional și s-a observat faptul că se fragmentează zonele 

urbane (Johnson et al., 2020). Printre măsurile propuse pentru convertirea peisajului stradal cu 

spațiile verzi se numără: Grădini urbane (Tappert et al., 2018), Spații verzi de mici dimensiuni 

(pocket parks) (Mueller et al., 2020), Grădini de ploaie (Kloss, 2008) sau Arbori individuali 

(box trees) (Schwaab et al., 2021). 
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Este cunoscut dintotdeauna că, contactul cu natura poate fi benefic pentru o comunitate, iar 

dovezile beneficiilor pentru sănătatea mintală ale contactului cu natura și spațiile verzi sunt 

bine documentate. Există două teorii principale care încearcă să explice acest lucru (WHO 

Regional Office for Europe, 2016): (i) Teoria reducerii stresului psiho-fiziologic evidențiază în 

mod direct că legătura cu natura  are un efect pozitiv pentru cei cu un nivel ridicat de stres, 

prin trecerea lor la o stare emoțională mai pozitivă (Ulrich, 1983); (ii) Teoria restaurării atenției 

sugerează că atenția involuntară este facilitată în special de prezența spațiilor verzi, naturale 

cu ajutorul cărora aceasta poate fi restabilită și îmbunătățită (Kaplan, 2011). 

După cum se poate observa din fig. 11 , inovațiile bazate pe natură oferă diverse beneficii 

pentru sănătate care pot fi clasificate în cadrul conceptului de servicii ecosistemice, drept 

servicii de regalare. Serviciile de reglare acționează adesea pentru a promova sănătatea, de 

exemplu prin prevenirea bolilor și prin reducerea factorilor de risc. În special, serviciile 

ecosistemice de reglare atenuează urbanizarea, reduc poluarea atmosferică și fonică și 

atenuează stresul termic (Kabisch et al., 2017).  

 

Figura 11 – Beneficiile asociate cu diferite inovații bazate pe natură 

 

În cadrul evaluării soluțiilor verzi la nivel urban, ne-am concentrat pe distribuirea unui sondaj 

ce are la bază evaluarea percepției populației cu privire la beneficiile și deserviciile asociate. 

Sondajul a fost structurat în mai multe părți  și a inclus și o parte relevantă pentru sănătatea 

populației. Zona de interes în care a fost aplicat acest sondaj a cuprins  orașele mici ale 



 

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

 

 

 27 

României cu o populație sub 20.000 de locuitori, iar distribuirea chestionarului s-a realizat în 

format online în cadrul  grupurilor 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. Sondajul aplicat în mediile urbane a cuprins o întrebare referitoare la 

categoriile de beneficii pe care soluțiile verzi le generează și care dintre acestea sunt cele mai 

importante. A reieșit faptul că un procent de 39% dintre respondenți consideră că beneficiile 

relaționate cu sănătatea sunt cele mai importante în orașele în care aceștia locuiesc. Orașele 

Otopeni, Beclean, Videle, Techirghiol, Măgurele, Ineu, etc. resimt cel mai mult importanța 

spațiilor verzi pentru generarea de beneficii relaționate cu sănătatea umană. La polul opus, 

orașele Dorohoi, Bicaz, Abrud, Hârșova, Simeria, etc nu consideră că spațiile verzi sunt mai 

importante pentru sănătate, ci pentru mediu, spațiul social sau economia orașului. 

Categoriile infrastructurilor verzi urbane depind în mod direct de diverse caracteristici ale 

orașelor, de tipologia acestora, precum și de elementele complementare ce compun mediile 

urbane. Tipologiile infrastructurilor verzi urbane, permit identificarea adecvată și detaliată a 

anumitor aspecte relevante în procesul de planificare, construcție și mentenanță a acestora. Pe 

baza identificării tipurilor de soluții bazate pe natură, persoanele care au răspuns la 

chestionarul aplicat au putut identifica mai ușor și beneficiile de sănătate pe care aceste spații 

verzi le generează. Printre cele mai importante beneficii resimțite de populație se enumeră 

îmbunătățirea stării sănătate (67%) prin expunerea la spații verzi de calitate (fig. 12). 

Majoritatea au declarat că spațiile verzi de dimensiuni mai mari, precum parcuri, păduri 

urbane și chiar și grădinile existente în proximitatea spațiului de locuit, ajută foarte mult la 

îmbunătățirea sistemului respirator (65%) prin purificarea aerului. De asemenea, spațiile verzi 

destinate petrecerii timpului liber și relaxării (parcuri, terenuri sportive) au capacitatea de a 

ajuta oamenii să își îmbunătățească capacitatea de atenție ( 48%) și să se focuseze mult mai 

ușor pe îndeplinirea unor obiective. 

 

Figura 12 – Beneficii asociate cu spațiile verze percepute de respondenții la chestionar 
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Act 3.4 - Dezvoltarea cadrului general HealthyNature pentru planificarea urbană 

3.4.1. Introducere 

Provocările globale socio-economice și de mediu (ex: valurile de migrație, crizele economice 

frecvente, conflicte armate, schimbările climatice, declinul biodiversității etc.) induc 

necesitatea unei schimbări de abordarea în ceea ce privește gestionarea mediilor urbane, un 

model propus în acest sens fiind orientarea către soluțiile inspirate din natură (Nature Based 

Solutions – NBS) (Raymond et al., 2017). Presiunea asupra mediilor urbane este în continuă 

creștere, în special în cazul marilor orașe a căror arie de polarizare a depășit deja frontierele 

statelor de care aparțin (Kraas & Coy, 2016). Organizația Națiunilor Unite preconizează că 

până în anul 2050 aproximativ 70% din populația globului va locui într-un mediu urban 

(United Nations, 2019). Astfel, nevoia găsiri unor soluții prin care calitatea vieții în marile 

orașe să rămână ridicate devine imperativă. În caz contrar, mediile urbane riscă să devină doar 

niște areale neprietenoase locuirii, dar în care sunt concentrate principalele resurse. 

Dezvoltarea unor principii sănătoase, realiste și eficiente de gestionare și planificare a orașelor 

reprezintă principala provocare a comunității științifice dar și factorilor de decizie la toate 

scările (global, european, regional, local). Lucrarea științifică publicată de colectivul Raymond 

et al. (2017) invocă faptul că soluțiile bazate pe natură (NBS) pot genera co-beneficii socio-

economice și de mediu în contextul provocărilor globale actuale. În acest sens autorii propun 

un cadru de integrare al NBS în  planificarea urbană în șapte etape după cum urmează: 1) 

identificarea problemei sau a oportunității; selectarea și evaluarea NBS și acțiunilor specifice; 

3) configurarea procesului de implementare al NBS; 4) implementarea NBS; 5) implicarea 

permanentă a factorilor interesați și prezentarea co-beneficilor; 6) transferul și îmbunătățirea 

NBS; 7) monitorizarea și evaluarea co-beneficiilor în toate etapele.  

Cadrul general menționat anterior are valență teoretică deoarece realitățile specifice mediilor 

urbane, induse de sisteme și abordări de planificare diferite, sunt mult mai complexe și greu 

de integrat într-un astfel de cadru. În sprijinul acestei afirmații vine și studiul publicat de 

colectivul Wickenberg et al. (2021) care invocă necesitatea unei aplecări mai profunde asupra 

NBS, dincolo de aspectele conceptuale, spre înțelegerea operațională a principiilor și 

înțelegerea relațiilor dintre actorii locali, responsabili direct de implementarea NBS.  

Abordările actuale de planificare urbană încă prezintă o structură rigidă pentru ca NBS să 

poată fi integrate cu succes (Mahmoud & Morello, 2021). Cu această realitate se confruntă și 

strategiile de planificare din România. Studii recente dezvăluie faptul că strategiile de 

planificare locală sunt orientate cu preponderență spre a atinge indici cantitativi (ex: suprafața 

de spațiu verde pe cap de locuitori), aspectele legate de multifuncționalitate, co-beneficii și 

inter-conectivitate fiind ignorate (Niță et al., 2018). În acest context se înțelege faptul că este 

mai eficientă adaptarea cadrului de integrare a NBS în managementul orașelor din România la 

modelul de planificare românesc, decât schimbarea modelului de planificare în ansamblul său.  
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3.4.2. Stabilirea viziunii de planificare urbană 

Încă de la întemeierea primelor așezări umane, modul de organizare a determinat evoluția 

acestora (Gavrilidis, 2017). Fenomenul de globalizare din ultimele decenii a determinat o 

dinamică ridicată în ceea ce privește alegerea unui model de planificare (Crevoisier & Rime, 

2021), orașele contemporane fiind adevărate „muzee” la scară macro în care se pot observa 

diverse abordări de planificare. Revoluția Industrială, dezindustrializarea și Revoluția 

Tehnologică reprezintă momente care au catalizat ritmul de apariție a noilor abordări în 

planificarea urbană (Cowell, 2014; de Amorim et al., 2019; Yigitcanlar, 2016). Cu toate acestea, 

orașele se pot metamorfoza dacă strategiile de planificare se axează pe implementarea unui 

model anume, model pe care să și-l asume pe termen lung. În cele ce urmează prezentăm cele 

mai importante modele și concepte, atât clasice cât și moderne de planificare, punând accent 

pe oportunitățile și barierele pe care acestea le impun în legătură cu implementarea soluțiilor 

bazate pe natură.  

Orașele inteligente (Smart Cities) sunt definite de Comisia Europeană drept așezări în care 

rețelele și serviciile tradiționale sunt eficientizate prin intermediul utilizării soluțiilor digitale 

în beneficiul cetățenilor și al afacerilor locale (European Commission, 2022). Transformarea 

orașelor tradiționale în orașe inteligente nu presupune o metamorfozare din punct de vedere 

morfologic și structural, ci mai degrabă o schimbare la nivel funcțional a acestora. Orașele 

inteligente sunt considerate a fi orașe cu emisii reduse de carbon și gaze cu efect de seră 

datorită eficientizării transportului public și a trecerii la utilizarea comună a autovehiculelor 

electrice de către cetățeni (Pellicer et al., 2013). Pe de altă parte trebuie înțeles faptul că 

trecerea la orașe inteligente implică un anumit nivel de aptitudini tehnice în rândul populației. 

Revenind la contextul românesc, în care cu excepția marilor orașe, mediile urbane mici și 

mijlocii se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică, implementarea conceptului ar 

putea determina exact opusul rezultatelor scontate, îngreunând viața cetățenilor. 

Implementarea conceptului de oraș inteligent se poate suprapune peste orice model de 

planificare urbană, clasic sau modern, însă pentru ca acesta să fie funcțional este imperativă 

îndeplinirea unor condiții demografice specifice (vezi Ghid pentru implementarea inovațiilor 

bazate pe natură în mediile urbane). 

Orașele verzi (Green Cities) sunt așezări orientate pe extinderea și conservarea elementelor 

naturale din interiorul și proximitatea lor. Conceptul în sine implică utilizarea soluțiilor bazate 

pe natură, spațiile acoperite de vegetație din orașe având rolul de a combate efectele 

schimbărilor climatice, de a amortiza șocul generat de evenimentele meteo extreme, de 

ameliora calitatea precară a aerului, de a atrage noi investiții în oraș prin creșterea gradului de 

atractivitate sau de a combate fenomenul de segregare socială și etnică. Acest concept 

cunoaște succes în orașele care au atins deja un nivel de dezvoltare economică ce conferă 

cetățenilor un nivel de trai confortabil. În orașele aflate în plină dezvoltare, conceptul este 

dificil de implementat deoarece intră în antiteză cu expansiunea suprafețelor construite 

(clădiri sau infrastructuri). În acest sens, Asociația Europeană de Pepiniere (ENA), cu sprijinul 

Comisiei Europene a demarat campania Green Cities Europe  prin care se dorește susținerea și 
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motivarea factorilor de decizie implicați în planificarea urbană să investească în crearea de noi 

spații verzi urbane. Strategiile de planificare urbană din România se concentrează pe 

rezolvarea problemelor sociale, economice și edilitare, extinderea spațiilor verzi nefiind în 

topul priorităților (Gavrilidis et al., 2020b; Niță et al., 2018).  

Orașele compacte (Compact Cities) se bazează pe un model de planificare al cărui principal 

obiectiv este stoparea impactului asupra mediului generat de fenomenul de urbanizare (Van 

Der Waals, 2000). Adoptarea acestui model de planificare presupune impunerea unor limite 

imaginare dincolo de care procesul de urbanizare să nu aibă loc. În unele cazuri aceste limite 

sunt pur administrative, asumate de către autorități, alteori aceste limite sunt impuse de 

geografia în care s-au dezvoltat așezările. Un astfel de model este considerat eficient și din 

punct de vedere economic deoarece distanțele sunt mai scurte, consumul de 

energie/combustibil mai mic, iar utilizarea transportului în comun este mai facilă (Dempsey & 

Jenks, 2010).  Orașul compact este considerat un model sustenabil de planificare (Burton et al., 

2003), dar implementarea acestui model nu oferă o gamă largă de posibilități în vederea 

integrării soluțiilor bazate pe natură în interiorul orașelor din lipsa spațiului neconstruit. 

Modelul de planificare comunist din România a respectat în anumită măsură principiile 

descrise de acest concept, dezvoltându-se foarte mult cartierele de blocuri în toate orașele 

țării. După 1989, deschiderea către economia de piață a determinat o schimbare a modelelor 

de consum ale societății urbane românești (Ciocănea, 2017), sectorul imobiliar privat 

cunoscând o creștere importantă înregistrată și la momentul actual. Din acest motiv, marile 

orașe ale României s-au confruntat cu un fenomen antitetic conceptului de oraș compact, și 

anume cu sprawl-ul urban (Grădinaru et al., 2015; Grigorescu et al., 2012; Suditu, 2009), un 

model de urbanizare unanim acceptat ca fiind nesustenabilă (Brueckner, 2000).  

Orașele grădină (Garden cities – Edible cities) se bazează pe un model de planificare care 

are la bază concentrarea beneficiilor generate specifice mediilor rulare și urbane într-o singură 

așezare umane, bine delimitată. Modelul are la bază viziunea utopică a lui Ebenezer Howard 

de la începutul secolului 20 și presupune integrarea peisajelor tipice rurale într-un cadru 

urban (Hall et al., 2006). Astfel, orașele trebuie echipate cu centuri galbene/verzi, scopul 

inițial al acestui model fiind acela de a aduce clasa muncitoare din sectorul economic secundar 

de la oraș în contact sectorul economic primar din franjele rur-urbane. Conceptul edible city 

presupune alocarea stimularea practicilor agricole în mediile urbane și încurajarea cetățenilor 

să ia parte la acest proces. Fenomenul de globalizare a determinat o creștere a dependenței 

populației de resurse de hrană aflate la mii de kilometrii distanță, al căror flux este volatil și 

impredictibil (Young, 2004). Grădinile comunitare, element central în implementarea 

modelului edible city, au devenit esențiale în vremuri de criză. Înțelegem astfel că 

implementarea acestui model de planificare poate avea valențe strategice și de siguranță 

publică în condițiile în care fluxurile tradiționale ale resurselor alimentare sunt perturbate sau 

întrerupte. Soluțiile bazate pe natură reprezintă axul central al acestui model de planificare. În 

multe orașe românești, locuitorii de la bloc își amenajau grădini mai complexe, în care 

creșteau și animale pe „maidanele” din proximitate. După anul 2000 însă aceste practici au fost 
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abandonate, grădinile de bloc au fost reduse ca suprafață în detrimentul carosabilului și al 

locurilor de parcare iar terenurile au ocupate cu noi construcții rezidențiale (Badiu et al., 2018; 

Gavrilidis et al., 2019). 

Orașele modulare au la baza principiile de planificare descrise de Patrick Geddes care se 

bazează pe trei piloni esențiali: trai, muncă, familie. Practic, modelul propus de Geddes 

presupune organizarea cartierelor orașului astfel încât locurile de muncă și serviciile 

(educaționale, culturale, comerciale etc.) să fie amplasate la distanțe de promenadă față de 

zonele rezidențiale. Integrarea soluțiilor bazate pe natură într-un astfel de model de 

planificare trebuie să se adapteze la model în sine. Astfel, designul unor astfel de soluții 

trebuie realizat tot la nivel de cartier, acestea fiind orientate către rezolvarea provocărilor 

specifice fiecărui țesut urban. Modelul modular de planificare oferă cadrul potrivit pentru 

testarea soluțiilor bazate pe natură la scară mică. Dezavantajele acestui model pot fi asociate 

cu gradul mai redus de conectivitate al componentelor infrastructurilor verzi, deci un grad de 

fragmentare mai mare. La nivel general, modelul modular de planificare este asociat cu 

segregarea socială și etnică, deseori gestionarea unor cartiere din această configurație urbană 

devenind adevărate provocări pentru autoritățile locale (Hunt, 2005). 

Orașele concentrice sunt bazate distribuția modelelor de locuire concentric față de centrul 

administrativ și de afaceri al orașului. Dinspre centru spre periferie, acesta descrie o prima 

zonă de tranziție, locuită de expați și clasa de jos, urmată de o zonă destinată clasei de mijloc, 

cu locuințe de tip unifamilial, și inelul exterior, destinat navetiștilor (Nickerson, 2022). Într-un 

astfel de model, diferitele categorii de servicii sunt distribuite dispersat în cadrul fiecărei zone. 

Modelul concentric de planificare al orașelor este printre primele modele de planificare din 

istoria modernă a urbanismului (Brown, 2011). Și selectarea zonelor în care este necesară 

integrarea soluțiilor verzi este facilă deoarece aceasta corespunde zonelor concentrice. Astfel 

că pentru ca un model concentric să fie implementat în corespondență cu principiile teoretice, 

așezarea trebuie amplasată în spații deschise, largi și plane, cu o fragmentare redusă a 

reliefului. Astfel de condiții sunt rar întâlnite, motiv pentru care printre orașele din România 

nu au existat astfel de abordări. Și acest model de planificare este considerat că stimulează 

segregarea socială și etnică în cadrul orașelor.  

Modelul multinucleal de planificare urbană creat de Chauncy Harris și Edward Ullman în 

1945 pleacă de la ideea că orașele pot avea un centru administrativ dar mai multe centre 

economice și logistice. Aceste modele de locuire, stabilite tot pe criterii ce țin de clasa socială, 

se interpătrund, creând peisaje urbane eterogene, în special în zonele de tranziție. Multe orașe 

mari ale lumii sunt dezvoltate pe principiul policentric. În cazul României, municipiul 

București este cel mai bun exemplu în acest caz. În perioada comunistă centrele economice și 

logistice erau reprezentate de zonele unde era concentrată producția industrială, ulterior după 

1989 aceste centre fiind reconvertite către sectorul terțiar și cuaternar (Ex: platforma Pipera, 

Timpuri Noi, Semănătoare, Preciziei etc). Integrarea soluțiilor bazate pe natură într-un astfel 

de model de planificare implică asumarea unui proces complex deoarece și provocările 

specifice unor astfel de așezări sunt complexe și variate.   
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3.4.3. Stabilirea anvergurii provocărilor specifice mediilor urbane din România   

La nivel național, obiectivele stabilite mediilor urbane din România sunt relaționate cu 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, în special Obiectivul 11 – Dezvoltarea orașelor și a 

așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile (Celac et al., 

2018). Atingerea țintelor prevăzute pentru 2030 în Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030 reprezintă o provocare importantă la nivel local deoarece în acest 

demers este nevoie de întărirea capacității instituționale la nivelul unităților administrative, 

dar și de integrarea principiilor și conceptelor NBS într-un mod coerent și operațional atât în 

documentele administrative cât și în practicile de management local. Integrarea principiilor 

NBS pentru planificarea orașelor sănătoase din România trebuie să țină cont de specificul 

fiecărui oraș. Cu toate acestea, proiectul Healthy Nature dorește crearea unui cadrul general 

prin care factorii de decizie locali să identifice cu ușurință care sunt alternativele optime prin 

care să răspundă provocărilor socio-economice și de mediu cu care se confruntă, și în același 

timp să-și respecte obligațiile trasate prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României. În acest sens, prin proiectul de față propunem o abordare bazată pe patru piloni 

principali prin care NBS să fie integrate în modelul de planificare românesc (fig. 13). 

 

 

Figura 13 - Etape generale necesare pentru implementarea NBS în modelul de planificare al orașelor din 

România 

Etapa de evaluare reprezintă un pilon esențial deoarece în această etapă sunt identificate și 

ierarhizate obstacolele ce împiedică orașele din România să atingă nivelele de sustenabilitate 

și reziliență impuse de la nivel central și internațional. Evaluarea provocărilor specifice ale 

mediilor urbane Românești trebuie să fie orientate pe cele trei sectoare interdependente: 

social, economic și mediu, acestea imprimând și starea generală de sănătate a populației. 

Problemele actuale ale mediilor urbane sunt recunoscute atât prin studii științifice cât și prin 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, 2015). Principalul demers în etapa de evaluare este relaționarea 

problemelor de cauze. Specificul problemelor socio-economice și de mediu este determinat de 
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complexitatea cauzelor întâlnite în fiecare oraș din România. Cauzele din spatele problemelor 

orașelor din România pot fi identificate doar urmărind indici și indicatori relevanți, motiv. 

Acești indici și indicatori sunt prezentați pe larg în cadrul Ghidului pentru implementarea 

inovațiilor bazate pe natură în mediile urbane. Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a 

fost dezvoltat și un calculator integrat (UrChal), în care sunt concatenați toți indicii relevanți 

în stabilirea și provocărilor mediilor urbane. Acest calculator este disponibil pe pagina 

proiectului, cei interesați putând completa datele indicate pentru ca la sfârșit să observe care 

sunt indicii pe care trebuie să-i îmbunătățească. Datele necesare completării sunt date pe care 

autoritățile locale le dețin sau la care au acces facil.  

Etapa de propuneri alternative presupune o perioadă de dezbateri și discuții cu actori 

relevanți, în care se analizează provocările identificate și se caută soluții alternative pentru a le 

rezolva. În vederea atingerii țintelor impuse prin SDDR și a creșterii gradului de reziliență a 

orașelor este nevoie de găsirea unor soluții care să producă beneficii pe termen lung. Este de 

preferat ca aceste soluții alternative să poate fi dezvoltate astfel încât din momentul în care 

devin pe deplin operaționale acestea să se poată auto-susțină sau să necesite costuri de 

mentenanță minime. În acest sens, NBS reprezintă cea mai viabilă abordare care există la acest 

moment, însă configurarea lor pentru a răspunde provocărilor urbane identificate  implică pași 

specifici care să eficientizeze și să facă mai transparent procesul de luare a deciziei. Proiectul 

HealthyNature propune un model de proces de luare a deciziei pe care autoritățile locale îl pot 

implementa (fig. 14).  

 

Figura 14 - Reprezentare schematică a propunerii HealthyNature de proces de luare a deciziei în vederea 

identificări eficiente și optime a NBS pentru gestionarea provocărilor urbane 
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Procesul propus de luare a deciziei în vederea validării NBS pentru gestionarea provocărilor 

urbane specifice presupune 6 faze desfășurate pe o perioadă de maxim 270 de zile.  

Prima fază presupune identificarea provocărilor pentru fiecare sector (social, economic, 

mediu și sănătate) care se poate face utilizând calculatorul integrat UrChal, dezvoltat în 

proiectul de față. Ulterior, este necesară crearea unui grup de lucru pluridisciplinar, cu 

participare voluntară, a cărei configurație să fie după cum urmează: 4 reprezentanți ai 

autorității locale; 2 experți cu doctorate susținute în domenii relevante (urbanism, arhitectură, 

biologie, geografie, ecologie, silvicultură etc.), 1 expert silvic (din partea unei instituții de 

resort de la nivel local), 1 expert hidrolog (din partea unei instituții de resort de la nivel local), 

1 reprezentant ISU (de la instituția de resort din localitate), 1 expert în sănătate (de la o unitate 

sanitară locală), 2 reprezentanți din partea societății civile locale (ONG cu preocupări locale), 1 

secretar de ședință. Dacă după etapa de identificare a provocărilor urbane se constată că cel 

puțin un indice propus este sub pragul minim critic – PMC (vezi calculatorul integrat 

UrChal) se convoacă Grupul de Lucru NBS – GLNBS.  

În acest fel debutează faza a doua a procesului unde se discută cauzele/factorii determinanți 

care au dus la apariția provocării/lor identificate și se analizează măsurile clasice avute în 

vedere de autoritatea publică locală pentru a le rezolva. După această fază secretarul 

întocmește un Raport de situație cu concluziile GLNBS în legătură cu provocările identificate.  

În faza a treia a procesului de luare a deciziei, autoritatea publică locală pune la dispoziția 

cetățenilor Raportul de situație prin intermediul platformelor sociale și a paginii web oficiale 

ale autorității publice locale. Timp de 30 de zile documentul stă la dispoziția publicului, timp 

în care cetățenii își pot exprima punctele de vedere cu privire la acesta. La sfârșitul celor 30 de 

zile, secretarul centralizează toate punctele de vedere ale cetățenilor.  

În faza a patra a procesului de luare a deciziei, membrii GLNBS se întrunesc și discută 

posibile soluții bazate pe natură (NBS) pentru a gestiona provocările urbane identificate. 

Secretarul pune la dispoziția membrilor opiniile centralizate ale cetățenilor. Această fază se 

încheie cu formularea unui draft cu propuneri NBS pentru provocările identificate.  

Faza a cincea constă în punerea la dispoziția cetățenilor prin canalele de social media oficiale 

și a paginii web ale autorității publice locale a draftului elaborat în faza premergătoare. Timp 

de 30 de zile documentul va sta la dispoziția publicului, timp în care se vor centraliza opiniile 

acestora cu privire la document de către secretarul.  

Ultima fază a procesului de luarea a deciziei, faza a șasea implică reîntrunirea GLNBS în 

vederea elaborării pachetului NBS de gestionare a provocărilor urbane și propunerea unui 

calendar de implementare. La începutul dezbaterii, secretarul pune la dispoziția membrilor 

opiniile centralizate de la cetățeni urmând ca cei dintâi să le integreze în pachetul NBS. După 

elaborarea pachetului NBS procesul de luarea a deciziei se încheie, documentul intrând în 

fluxul administrativ clasic, fiind supus votului Consiliului Local.  

Modelul propus reprezintă un demers bazat pe participarea voluntară a factorilor implicați la 

care autoritățile locale pot apela. În elaborarea modelului s-a ținut cont de integrarea 
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abordării expert opinion și a implicării cetățenilor în procesul de luare a deciziei. Integrarea 

formelor de expert opinion în planificarea urbană este considerată o abordare utilă deoarece 

aduce în discuții puncte de vedere diferite, generând dezbateri finalizate cu decizii bazate pe 

expertize avizate (Masser & Foley, 1987). În același timp, implicarea unor persoane din afara 

aparatului administrativ local, în special a unor experți și cu preocupări științifice, în procesul 

de luare a deciziei poate contribui la diminuarea riftului dintre comunitatea științifică și 

sectorul administrativ (Gavrilidis et al., 2019; van Stigt et al., 2015). Implicarea reprezentanților 

societății civile, dar și consultarea publicului larg în vederea luării unor decizii de planificare 

urbană se aliniază conceptelor moderne care demonstrează că astfel deciziile municipalităților 

sunt agreate mai repede de contribuabili și sunt mai apreciate (Forester, 1999). Studii recente 

indică faptul că implicarea publicului în luarea deciziei atrage capital electoral, dar acest 

proces s-a dovedit operațional și funcțional doar în democrațiile consolidate (Abbott, 2021).  

Etapa de testare NBS are rolul de a verifica la scară mică eficiența soluțiilor alternative ca 

răspuns eficient la provocările urbane actuale. În acest sens, recomandăm autorităților locale 

care au în vederea integrarea NBS în planificarea orașelor testarea acestora prin proiecte pilot, 

pe care să le monitorizeze o perioadă după care să tragă evalueze eficiența soluțiilor bazate pe 

natură ca răspuns la provocările urbane. Testarea eficienței NBS pornește tot de la 

identificarea provocărilor urbane folosind calculatorul integrat UrChal. În urma rezultatelor 

obținute se alege un indice care este sub pragul critic minim (PCM) pentru care se întocmește 

o listă scurtă de NBS care să răspundă provocării identificate. La crearea listei scurte sunt 

invitați să participe reprezentanți ai autorității publice locale, experți și reprezentanți ai 

societății civile. Ulterior se alege un areal în care în care să fie implementată soluția ce 

urmează a fi aleasă.  

Lista scurtă de NBS și arealul selectat pentru implementare sunt puse în dezbatere publică 

(maxim 30 zile), timp în care cetățenii pot expune opinii cu privire la soluțiile propuse. După 

dezbaterea publică se selectează o soluție agreată de către autoritatea publică locală împreună 

cu ceilalți actori invitați să participe în proces și se trece la implementarea pilot a NBS în 

arealul de probă selectat. Odată implementată soluția, funcționalitatea și efectele acesteia sunt 

monitorizate pe o perioadă de timp prestabilită, urmând ca după perioada de monitorizare 

autoritatea publică locală să evalueze impactul NBS la scara stabilită evaluând indicele cu 

probleme. În urma acestui demers se realizează un raport de eficiență prin care se stabilește în 

ce măsură soluția implementată a adus îmbunătățiri valorii indicelui monitorizat. Procesul 

este descris sistematic în fig. 15.  
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Figura 15 - Reprezentarea sistematică a etapei de testare NBS 

 

Etapa de implementare la scară largă a NBS în planificare urbană trebuie să vină în 

momentul în care este testarea mai multor soluții de acest fel la scară mai mică înregistrează 

rezultate satisfăcătoare și după ce aparatul de luare a deciziei în privința selectării soluțiilor 

optime devine deplin operațional. Prin implementare la scară largă a NBS în planificarea 

urbană putem înțelege fie integrarea cu succes a soluțiilor bazate pe natură în vederea 

rezolvării unor probleme punctuale și în areale pilot care mai apoi să fie aplicate la nivelul 

întregului oraș, fie prin exemplul dat de un grup de administrații publice locale care a reușit să 

implementeze NBS la nivelul unităților administrativ teritoriale și care sunt urmate de 

celelalte, la scară națională. 

Este important de precizat faptul că promovarea integrării NBS în planificarea urbană nu 

reprezintă un argument împotriva abordărilor clasice de a răspunde provocărilor urbane. 

Soluțiile bazate pe natură au rolul de sprijinii abordările clasice, exemplele de bune practici 

din diferite orașe ale lumii demonstrând că NBS pot reduce costurile de gestionare a mediilor 

urbane (Le Coent et al., 2021), cresc reziliența acestora în fața problemelor globale de mediu 

(Bartlett & Mistry, 2021) și îmbunătățesc nivelurile de calitatea a vieții (Antuna-Rozado et al., 

2019). În acest sens este nevoie de eforturi suplimentare pentru ca reprezentanții autorităților 

locale și centrale să fie corect informați și instruiți cu privire la beneficiile impuse de 

integrarea NBS în planificare teritoriului în ansamblu și în planificarea urbană în mod special. 

Aceste eforturi trebuie susținute în special de comunitatea științifică și de experți care să se 

angajeze în dialog permanent cu factorii de decizie, la acest demers contribuind și activitățile 

derulate sau rezultatele obținute în cadrul proiectului HealthyNature.  
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3.4.4. Selectarea inovațiilor bazate pe natură potrivite pentru atingerea obiectivelor de 

durabilitate și creșterea rezilienței în mediile urbane din România 

Soluțiile bazate pe natură sunt asociate deseori cu beneficii asociate calității mediului în 

mediile urbane. Cu toate acestea, analize detaliate și aproape două decenii de cercetări 

confirmă faptul că, pe lângă beneficiile asociate mediului, acestea pot sprijinii și rezolvarea 

unor probleme din alte sectoare care nu au legătură directă cu calitatea mediului. Cum indică 

și numele conceptului, integrarea lor în planificarea urbană are rolul de oferi soluții pentru o 

varietate mare de probleme. Documentele de planificare amintesc despre infrastructuri verzi, 

servicii ecosistemice sau soluții bazate pe natură la componenta de mediu, deseori fiind 

folosite ca un sinonim modern pentru spațiile verzi pentru care sunt evaluate aproape exclusiv 

prin prisma indicelui de spațiu verde pe cap de locuitor (Badiu et al., 2016).  

Echipa proiectului HealthyNature încearcă, prin rezultatele proiectului, să crească gradul de 

conștientizare în rândul publicului larg, dar și în rândul autorităților locale, cu privire la 

beneficiile furnizate de soluțiile bazate pe natură, militând ca acestea să fie incluse și la 

capitolele ce țin de mediul economic, social sau sănătate publică din strategiile locale de 

dezvoltare. În continuare vom pleca de la provocările specifice mediilor urbane din România, 

identificate din informațiile prezentate în SNDDR si SDTR (Ghid pentru implementarea 

inovațiilor bazate pe natură în mediile urbane). 

PROVOCĂRI DE ORDIN SOCIAL  

■ (SOC 1) Fenomenul de îmbătrânire demografică este prezent cu predilecție în mediile 

rurale din România dar se resimte și în mediul urban, în special în orașele mici și mijlocii. 

Printre principalele cauze ale îmbătrânirii demografice se numără scăderea natalității la scară 

națională (Mihaescu et al., 2009), fenomen determinat la rândul lui de emigrarea populației 

tinere în alte țări. Conform statisticilor oficiale de la nivelul anului 2020, până la data 

publicării prezentului raport aproximativ 3 milioane de români locuiau în altă țară 

(International Organization for Migration, 2022). Estimările statisticienilor indică faptul că 

populația peste 60 de ani va atinge 33% în 2050 dacă se păstrează actualul trend (Bodogai & 

Cutler, 2014). În acest context se estimează o presiune imensă mediului economic și social al 

României (Asandului, 2012). Motivele emigrării populației tinere din România sunt multiple și 

țin de factori macro-economici, dar și standardele de calitate a vieții existente în țară.  

Teoretizăm, în baza situației din ultimele două decenii, că tinerii români preferă să-și 

întemeieze familii în alte țări datorită oportunităților și condițiilor pe care le pot oferi copiilor 

în țările dezvoltate. Astfel, identificăm faptul că pe lângă măsurile macro și microeconomice 

necesare, asigurarea unor condiții de viață potrivite în orașele românești ar reprezenta un 

obiectiv relevant în stoparea migrației populației tinere și în stimularea natalității, ceea ce ar 

stopa fenomenul de îmbătrânire demografică.  

■ (SOC 2) Abandonul școlar din România atingea în 2007  rata de 6.71% din totalul 

populației școlare, iar conform datelor de la Banca Mondială rata elevilor care au abandonat 

sistemul de educație încă de la ciclul primar este de 8,31% (World Bank, 2022). Fenomenul 
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este în principal asociat mediilor rurale, dar sunt afectate și orașele mici și mijlocii. Datele 

oficiale ale Institutului Național de Statistică arată faptul că numărul de unități școlare din 

mediile urbane, pe toate categoriile de învățământ a scăzut cu 60% din anul 2000 până în anul 

2022 (INS, 2022b). Printre cauzele abandonului școlar se numără scăderea atractivității 

unităților școlare determinate de echiparea precară, criza personalului didactic, distanțele în 

creștere dintre unitățile școlare și domiciliul elevilor și creșterea costurilor indirecte asociate 

cu procesul de învățământ. Bineînțeles la aceste cauze se adaugă motivele macro și micro 

economice, general valabile pentru întreaga țară.  

■ (SOC 3) Integrarea grupurilor vulnerabile în societate (minorități etnice, bătrâni, 

persoane cu handicap, femei) reprezintă o provocară importantă pentru autoritățile din 

România. Mediile urbane sunt percepute ca areale în care echitatea socială este adresată prin 

măsuri specifice (Botzat et al., 2016), cu toate acestea integrarea persoanelor vulnerabile în 

societate este proces anevoios și greoi. Echitatea socială reprezintă un obiectiv de dezvoltare 

durabilă pe care România și-a asumat că-l va atinge până în 2030.  

■ (SOC 4) Creșterea calității locuirii reprezintă, de asemenea, un obiectiv pe care România 

și l-a asumat prin SNDDR. Raportat la anul 1990, calitatea interioară a locuirii s-a îmbunătățit 

odată cu actualizarea și modernizarea normelor tehnice dar și datorită creșterii nivelului de 

trai în ansamblu. Chiar și în acest context, diferențele privind calitatea locuirii între clasa de 

mijloc și cea superioară au crescut, suprafața locuibilă raportată la venituri pe gospodărie 

indicând faptul că cei cu venituri medii își permit locuințe vechi, dezvoltate în timpul 

regimului comunist sau locuințe noi dar cu suprafețe utile comparabile cu cele vechi (Soaita & 

Dewilde, 2021). Cu toate acestea, calitatea locuirii în ansamblu este dată atât de mediul 

interior dar și de cel exterior, iar în ceea ce-l privește pe cel din urmă situația de la nivelul 

orașelor din România s-a deteriorat. Principalele cauze ale acestui fenomen sunt micșorarea 

spațiilor verzi, în special cele mici (grădini de bloc, aliniamente stradale etc.) în detrimentul 

suprafețelor asfaltate (Badiu et al., 2018), creșterea valorilor de trafic, deci implicit o creștere în 

intensitate a poluării fonice (Bilaşco et al., 2017) și densificarea suprafețelor construite care 

favorizează apariția insulei de căldură (Cheval & Dumitrescu, 2009).  

■ (SOC 5) Scăderea nivelului de culturalitate al populației reprezintă o provocare relativ 

recentă. Scăderea numărului de unități de cultură din orașele din românești reprezintă una 

dintre principalele cauze ale acestui fenomen. Statisticile oficiale ale INS artă că deși numărul 

de instituții de spectacol au crescut din 2000 până în prezent cu aproape 58%, numărul de 

spectatori a scăzut cu 37% (INS, 2022a). Numărul de biblioteci publice/private din România a 

scăzut cu 65% iar numărul de cititori activi cu 58% în ultimele două decenii. Aceste trenduri 

pot fi explicate prin creșterea numărului de utilizatori de internet sau de apariția alternativelor 

electronice pentru lectură.  

PROVOCĂRI DE ORDIN ECONOMIC 

■ (ECO 1) Lipsa locurilor de muncă, ■ (ECO 2) Lipsa investițiilor private și ■ (ECO 6) 

Criza forței de muncă reprezintă probleme cu care se confruntă în special orașele mici și 
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mijlocii din România. Printre cauzele acestei probleme se numără polarizarea investițiilor și a 

investitorilor de către orașele mari, centre regionale dar și atractivitatea scăzută a orașelor 

mici și mijlocii pentru investitori. Atractivitatea scăzută pentru investitori în orașele mici și 

mijlocii este determinată de lipsa forței de muncă, în special cea calificată. La acest fenomen 

contribuie factorii menționați anteriori privind migrația populației tinere și fenomenul de 

îmbătrânire demografică. În lipsa unor strategii guvernamentale și locale prin care să se 

încurajeze susținerea investițiilor și a antreprenorialului în orașele mici și mijlocii prin 

acordarea unor facilități, soluțiile bazate pe natură pot contribui pozitiv pentru a stimula 

creșterea numărului de angajatori.   

■ (ECO 3) Dependența bugetelor locale de fondurile județene sau centrale contribuie la 

dezvoltarea dezechilibrată a mediilor urbane românești, alocarea fondurilor făcându-se de 

multe ori pe criterii de culoare politică (Gavrilidis et al., 2020a). Această provocare este 

determinată de lipsa investițiilor private și a investitorilor care ar putea crește veniturile la 

bugetul local, eliminând astfel suplimentarea bugetelor locale din bugetul central.  

■ (ECO 4) Gradul scăzut de absorbție al fondurilor europene reprezintă o provocare 

specifică (Zaman & Georgescu, 2009). Criza personalului specializat în atragerea de fonduri 

europene în orașele mici și mijlocii ale României se numără printre cauzele acestei provocări.  

■ (ECO 5) Lipsa investițiilor în infrastructura locală rămâne o provocare chiar și pentru 

orașele mari ale României. Degradarea infrastructurilor existente, necesitatea extinderii 

infrastructurilor tehnico-edilitare și de transport reprezintă cerințe tot mai apăsate ale 

contribuabilului, iar ritmul în care autoritățile locale investesc în acest sector este considerat 

unul lent. 

PROVOCĂRI DE MEDIU 

■ (MED 1) Degradarea calității aerului și ■ (MED 3) Scăderea calității apelor subterane 

și de suprafață în mediile urbane este determinată de creșterea numărului de autovehicule, 

reducerea superfețelor acoperite cu vegetație și creșterea densității suprafețelor construite. 

Degradarea scăzută a aerului în mediile urbană reprezintă o cauză a scăderii calității locuirii și 

a nivelelor de sănătate a populației, având un impact în calitatea generală a vieții.  

■ (MED 2) Infestarea cu specii alogene invazive reprezintă o consecință a fenomenului de 

globalizare și libertății de circulație a cetățenilor. Ocurența speciilor alogene invazive în 

mediile urbane pot avea atât impact negativ atât asupra sectorului economic cât și asupra 

stării de sănătate a populației (Gavrilidis et al., 2020c). Speciile alogene invazive reprezintă o 

amenințare și la adresa demersurilor de conservare a biodiversității  (Vilà et al., 2011).  

■ (MED 4) Controlul depozitelor ilegale de deșeuri reprezintă o provocare a mediilor 

urbane la scară globală. În cazul orașelor din România managementul deșeurilor reprezintă o 

provocare în special din cauza Legii 98/2016 care reglementează modul de realizare a 

achizițiilor publice și prin care autoritățile sunt obligate să atribuie contractele de salubrizarea 

agenților economici care licitează prețul cel mai mic, neținându-se cont de logistica și 
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capacitatea operatorului economic necesare pentru salubrizarea orașelor la nivel ridicat. 

Incidența depozitelor ilegale de deșeuri de pe raza unităților administrative urbane ale 

României poate fi explicată și prin subdimensionarea personalului Gărzii de Mediu, instituție 

care prin reprezentanții ei din teren trebuie să aplice amenzi. Nu în ultimul rând, rata scăzută 

de racordare la sistemul de salubrizare a gospodăriilor din mediile urbane, în special cele mici, 

creează cadrul propice pentru depozitarea ilegală a deșeurilor.  

■ (MED 5) Incidența crescută a fenomenelor meteo extreme este asociată schimbărilor 

climatice globale. Ocurența fenomenelor meteo extreme în mediile urbane din România 

determină sucombarea infrastructurilor edilitare generând pagube și în unele cazuri chiar și 

pierderi de vieți omenești. În acest sens sunt necesare dezvoltarea unor soluții alternative care 

să preia din presiune pe care aceste fenomene le imprimă asupra infrastructurilor edilitare.  

■ (MED 6) Vulnerabilitatea în fața riscurilor naturale (altele decât cele meteorologice), 

în special alunecările de teren și viiturile, este determinată de expansiunea suprafețelor 

construite în zonele de risc. Această situație apare atunci când planurile urbanistice generale 

nu sunt respectate, nu sunt actualizate sau experții implicați în elaborarea acestora nu 

beneficiază de o expertiză suficientă. Și în acest caz soluțiile bazate pe natură pot reprezenta o 

alternativă prin care agresivitatea hazardelor naturale să fie amortizată.  

■ (MED 7) Declinul biodiversității este generat printre altele și de extinderea suprafețelor 

urbane sau urbanizate. Astfel mediile urbane sunt obligate să implementeze măsuri de 

conservare speciale, pentru a nu crea contextul favorabil apariției conflictelor dintre om și 

diferite specii. În contextul României sunt cunoscut exemplul conflictelor om-urs din mediile 

urbane montane. Un motiv al acestui conflict este determinat de extinderea suprafețelor 

construite în habitatul ursului dar și de lipsa surselor de hrană din habitatul natural al 

acestuia.  

■ (MED 8) Pierderea suprafețelor oxigenante în detrimentul infrastructurilor gri este 

principala provocare de mediu a orașelor mari din lume și implicit și din România analizele 

imaginilor satelitare și prelucrarea datelor prin tehnici GIS oferă dovezi incontestabile că 

suprafața spațiilor verzi în orașele mari ale României a scăzut în ultimii 30 de ani, în timp ce 

suprafața construită a crescut (Badiu et al., 2018; Costăchioiu et al., 2014; Mihai et al., 2015). 

Acest proces determină scăderea calității componentelor de mediu, influențând nivelul de 

calitate a vieții în mediile urbane.  

PROVOCĂRI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

■ (SAN 1) Personal medical insuficient reprezintă o provocare evidențiată foarte clar de 

criza sanitară mondială provocată de virusul SARS-COV2. Subdimensionarea personalului 

medical este cauzată de exodul medicilor din România din ultimii 30 de ani (Botezat & 

Moraru, 2020). O cauză acestui exod este  ■ (SAN 2) Lipsa infrastructurii medicale și a 

investițiilor din sistemul medical. Datele Băncii Mondiale indică un număr mediu de 3 medici 

la 1000 de locuitori în condițiile în care țări precum Bulgaria (4,21 medici/1000 loc) sau Grecia 

(6,23 medici/1000 loc) înregistrează valori mai bune. În ceea ce privește numărul de paturi de 
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spital raportate la mia de locuitori România înregistrează o valoare de 6.9 paturi/1000 loc, 

valoare în scădere față de anul 1980 când România înregistra 8,8 paturi/1000 loc. În acest 

context este necesar ca pe lângă măsurile de retenție a personalului medical în țară, să fie 

implementate o serie de soluții care să stimuleze și să asigure un stil de viață sănătos astfel 

încât numărul de pacienți să nu copleșească sistemul medical.  

■ (SAN 3) Alternativele insuficiente pentru o alimentație corectă a devenit o provocare 

odată cu infuzia de produse din import puse la dispoziția populației prin intermediul 

lanțurilor de unități comerciale. Produsele alimentare mai ieftine sunt preferate de un număr 

mare de români, de cele mai multe ori aceste produse fiind considerate mai puțin sănătoase. 

Astfel, provocările sociale și economice determină populația din clasele de jos și de mijloc să 

preferă produse mai ieftine dar cu valoare nutritivă mai mică. Datele puse la dispoziție de 

Global Nutrition and Policy Consortium (2022) indică faptul că obiceiurile alimentare ale 

României se înscriu în media globală, dar la nivel european alimentația românilor este una 

precară ce stimulează riscul apariției bolilor cronice. Diminuarea numărului de piețe agro-

alimentare din orașe și inundarea pieței românești cu produse din import, asupra cărora se 

aplică tratamente specifice pentru a rezista la transportul pe distanțe lungi au favorizat 

apariția acestei provocări.  

■ (SAN 4) Lipsa infrastructurilor pentru stimularea activităților în aer liber reprezintă o 

provocare ale cărei cauze pot fi identificate în strategiile de planificare urbană. Exemple chiar 

din orașe ale României indică faptul că dacă se creează cadrul pentru petrecerea timpului în 

aer liber cetățenii răspund pozitiv. Valorile de trafic pe rutele către zonele naturale și 

seminaturale din proximitatea orașelor înregistrate în perioada sărbătorilor legale sau a 

concediilor confirmă dorința populației de petrece timp și de avea activitate fizică în aer liber. 

Crearea unor astfel facilități sau oportunități în interiorul orașelor cresc nivelul de atractivitate 

al orașelor și îmbunătățesc indicii de calitate a vieții 

■ (SAN 5) Degradarea stării de sănătate a populației din mediile urbane românești are 

multiple cauze, printre principalele cauze fiind calitatea slabă a componentelor de mediu și 

prezența unor factori de stres complecși (zgomot, cromatica clădirilor, amplasarea haotică a 

panourilor publicitare, poluarea luminoasă pe timp de noapte etc.). De asemenea modelul 

alimentar al populației urbane contribuie la degradarea mai rapidă a stării de sănătate. Datele 

publicate de OECD (2022) arată că speranța de viață a românilor a scăzut de la 73,7 ani în 2010 

la 72,9 în 2021. Acesta este un semnal de alarmă ce obligă autoritățile locale urbane să 

implementeze în strategiile de planificare și dezvoltare măsuri care să contribuie la 

îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

■ (SAN 6) Creșterea ratei obezității în rândul tinerilor reprezintă o provocare determinată 

de modelele alimentare adoptate de populație. Datele statistice indică faptul că rata obezității 

în rândul populației adulte din România este de 22,5%. Conform Institutului Național de 

Sănătate Publică, incidența obezității de cauză neendocrină în rândul tinerilor din mediul 

urban a înregistrat în 2020 o valoare de 4,4% (INSP, 2020). Se preconizează că după doi ani de 

restricții impuse de situația pandemiei de SARS-COV2 aceste valori au crescut. Lipsa 
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oportunităților de activitate fizică în aer liber și regimul alimentar favorizează prevalența 

acestei afecțiuni în rândul populației tinere din mediile urbane. Această provocare are ecouri 

negative și în sectoarele social și economic. 

În urma sintezei provocărilor socio-economice, de mediu și de ordin sanitar identificate 

pentru mediile urbane, echipa HealthyNature propune o serie de soluții bazate pe natură care 

să răspundă acestor provocări pe termen mediu și lung (Tabel xxx). Aceste soluții sunt 

prevăzute să sprijine soluțiile tradiționale și autoritățile locale în atingerea obiectivelor de 

sustenabilitate și rezilienței urbane.  

 

Soluție bazată pe natură Eficiente pentru 

Acoperișuri verzi 
Stimularea prin hotărâri la nivel local ca noile clădiri civile (în 

special unitățile rezidențiale colective), comerciale și 

administrative să fie prevăzute cu acoperișuri verzi. Evaluarea 

pretabilității clădirilor deja existente pentru amplasarea unor 

astfel de amenajări 

Soc4 

Eco1; Eco2; 

Med1; Med7; Med8 

San5  

 

Pereți verzi 
Stimularea prin hotărâri la nivel local ca noile clădiri civile (în 

special unitățile rezidențiale colective), comerciale și 

administrative să fie prevăzute cu acoperișuri verzi. Evaluarea 

pretabilității clădirilor deja existente pentru amplasarea unor 

astfel de amenajări 

Soc4 

Eco1; Eco2; 

Med1; Med7; Med8 

San5 

 

Introducerea unor specii care să țină sub control populația 
de dăunători 
Rozătoarele, porumbeii sau insectele sunt specii care creează 

disconfort populației și produc pagube, generând cheltuieli 

suplimentare administrației locale. Introducerea controlată a 

speciilor de păsări răpitoare în vederea controlului populației de 

rozătoare sau porumbei s-a dovedit o soluție viabilă în multe 

orașe ale lumii. Crearea unor infrastructuri pentru protejarea 

speciilor de lilieci în mediile urbane generează beneficii indirecte 

deoarece un exemplar de liliac poate consuma până la 1000 de 

insecte într-o singură oră. Aceasta este o alternativă bazate pe 

natură la utilizarea substanțelor chimice repelente care presupun 

cheltuieli din bugetul local 

Med2; Med7 

San5 

 

Renaturarea rigolelor pluviale  
Înlocuirea rigolelor de beton cu rigole de pământ plantate cu 

vegetație higrofilă. Această abordare s-a dovedit eficientă prin 

creșterea capacității de retenție a apei, scăderea vitezei de 

scurgere a apei pluviale și amortizarea impactului pe care 

volumele mari de apă rezultate în urma precipitațiilor abundente 

îl are asupra sistemului de canalizare.  

Soc4; 

Eco1; Eco2; Eco5 

Med3; Med5; Med7; Med8 

Alocarea unor terenuri intravilane pentru grădini Soc1; Soc3; Soc4; Soc5 
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Soluție bazată pe natură Eficiente pentru 

comunitare 
Infrastructuri prezente pe scară largă în orașele occidentale, 

încurajează activitățile în aer liber, interacțiunea socială și 

asigură un nivel de subzistență în cazul apariției crizelor 

alimentare 

Eco1; Eco2; Eco6 

Med1; Med7; Med8 

San1; San2; San3; San4; San5; 

San6 

 

Centuri verzi  
Plantarea unor perdele de vegetație arboricolă și arbustivă la 

contactul zonelor funcționale cu arealele naturale și 

seminaturale aduc beneficii în ceea ce privește calitatea 

peisajului dar și a aerului. Odată ajunse la maturitate speciile din 

cadrul centurilor verzi, acestea devin bariere naturale în calea 

pulberilor în suspensie transportate de masele de aer pe distanțe 

lungi. Cu cât vegetația este mai deasă, centurile verzi pot 

funcționa ca bariere naturale pentru speciile sălbatice din 

habitatele apropiate. În același timp centurile verzi pot deveni 

areale de cuibărire pentru anumite specii de păsări, sprijinind 

eforturile de conservare a biodiversității 

Soc4 

Eco1; Eco2; Eco6 

Med1; Med3; Med5; Med6; Med7; 

Med8 

San4; San5 

 

Extinderea suprafețelor permeabile acoperite de vegetație 
Densitatea mare a suprafețelor construite, impermeabile nu 

permite apelor pluviale să infiltreze în sol, suprasolicitând 

sistemele de canalizare și provocând inundații. Înlocuirea 

tartanului din spațiile de joacă pentru copii cu gazon sau 

înlocuirea asfaltului de pe trotuare cu pavele care să permită 

scurgerea pe verticală a apei reprezintă câteva exemple de 

extindere a suprafețelor permeabile în mediile urbane 

Soc1; Soc3; Soc4 

Eco1; Eco2; Eco4; Eco5; Eco6 

Med5; Med6; Med8 

 

Crearea unor infrastructuri de captare și retenție apei 
pluviale 
Amenajarea unor bazine de recepție a apei pluviale, cu maluri 

naturale și acoperite de vegetație. Apa captată poate fi folosită 

pentru irigarea spațiilor verzi în perioadele secetoase, reducând 

costurile pentru această operațiune. Aceste infrastructuri pot fi 

folosite și ca locuri de agrement și petrecere a timpului liber de 

către cetățeni  

Soc4 

Eco5; 

Med3; Med6; Med7; Med8 

San5 

 

Culoare de vegetație în lungul arterelor principale de 
circulație 
Aceste culoare de vegetație, prevăzute cu specii de arbori cu 

coronament bogat funcționează ca barieră fonică și filtru al 

substanțelor poluante emise de autovehicule. De asemenea, 

acestea îmbunătățesc calitatea peisajului urban  

Soc4 

Eco1; Eco2; Eco5; Eco6 

Med1; Med5; Med7; Med8 

San1; San2; San5 

 

Permiterea vegetației spontane de a se instala pe anumite 
parcele de spațiu verde 
Cu toate că dau sentimentul de spațiu neîntreținut, parcelele pe 

care se instalează vegetația spontană și pe care nu se aplică 

tratamente de erbidicizare au valoare ecologică mai mare 

Med7; Med8 

aaaa 
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Soluție bazată pe natură Eficiente pentru 

deoarece susțin apariția speciilor polenizatoare, esențiale în 

lanțul trofic.  

Plantarea pomilor fructiferi/crearea livezilor urbane 
Aceste specii sprijină furnizarea serviciilor ecosistemice de 

aprovizionare, stimulează activitățile în aer liber, îmbunătățesc 

calitatea peisajului urban și oferă identitate cartierelor 

Soc1; Soc3; Soc4; 

Eco1; Eco2; Eco3; Eco6 

Med1; Med8 

San3; San5; San6 

 

Grădini comunitare 
Atribuirea unor parcele de teren către unități școlare, instituții 

de cultură sau companii în care acestora să li se permită crearea 

unor grădini identitate/tematice cu interdicția de construi. 

Demersul implică extinderea spațiilor verzi fără costuri de 

mentenanță ulterioară din partea autorității locale, întărirea 

sentimentului de apartenență, stimularea activităților în aer 

liber.  

Soc1; Soc2; Soc3; Soc4; Soc5 

Eco1 Eco2 Eco6 

Med1 Med3 Med5 Med7 Med8 

San4 San5 San6 

 

Plantarea speciilor autohtone 
Înlocuirea speciilor decorative, exotice cu specii autohtone. 

Astfel, se reduce riscul introducerii accidentale a unor specii 

alogene invazive în mediile urbane care se pot transforma ușor în 

dăunători pentru a căror combatere presupune cheltuieli și 

eforturi logistice suplimentare 

Soc4 

Med1 Med2 Med7 Med8 

 

Amenajarea depozitelor de compost 
Amenajarea unor depozite de compost în care deșeurile vegetale 

rezultate în urma lucrărilor de mentenanță a spațiilor verzi să fie 

depozitate. Crearea unui sistem de recompensarea a cetățenilor 

care depozitează deșeurile compostabile separate pentru ca 

acestea să fie preluate de agentul de salubritate și transportate la 

depozitul de compost. Ulterior, materialul rezultat poate fi 

folosit ca fertilizator în amenajarea spațiilor verzi urbane sau 

poate fi vândut, reducând astfel costurile de mentenanță pentru 

spațiile verzi și încasând venituri suplimentare la bugetul de stat 

Soc3 

Eco1 Eco2 Eco3 Eco4 Eco6 

Med4 

San4 San6 

 

Renaturarea malurilor râurilor  
Crearea unor zone umede, inundabile, adiacente cursurilor de 

apă, populate cu specii higrofile reduce impactul generat de 

viituri prin creșterea capacității de retenție a apei. Acestea pot fi 

accesate și scop recreative de către populație și pot devenii 

sanctuare pentru speciile de păsări ihtiofage. Înlocuirea digurilor 

și taluzurilor de beton cu diguri din anrocamente sau pământ 

care să permite instalarea vegetației ripariene contribuie la 

scăderea vitezei de scurgere a apei și îmbunătățește peisajul 

urban  

Soc1 Soc4 

Eco1 Eco2 Eco3 Eco5 Eco6 

Med3 Med6 Med7 Med8 

San5 
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Activități de diseminare și comunicare 

  

Activitățile de diseminare și comunicare au presupus realizarea categoriilor de rezultate 

principale la nivelul WP3 referitor la Stabilirea cadrului general pentru orașe sănătoase în 

România (Act 3.1 - Evaluarea determinanților pentru sănătatea urbană, Act 3.2 - Identificarea 

factorilor favorizanți și restrictivi pentru sănătatea umană în orașele din România, Act 3.3 - 

Evaluarea integrării soluțiilor inovative bazate pe natură în sănătatea urbană și Act 3.4 - 

Dezvoltarea cadrului general HealthyNature pentru planificarea urbană) 

Toate rezultatele propuse au fost îndeplinite. 

 

No. Rezultate propuse Rezultate obținute Grad de 

îndeplinire 

R1. 2 Articole ISI 4 Articole ISI (1 publicat, 3 under 

review) 

Îndeplinit 

R2. 2 prezentări la conferințe 

internaționale 

sau alta manifestare științifică 

5 prezentări la conferințe 

internaționale 

Îndeplinit 

R3. 1 site web al proiectului updatat cu 

informații relevante. 

1 site al proiectului updatat cu 

informații relevante. 

Îndeplinit 

R4. 2 conturi social media asociate cu 

proiectul updatate cu informații 

relevante. 

2 conturi social media asociate cu 

proiectul updatate cu informații 

relevante. 

Îndeplinit 

R5. 1 broșură electronică cu cadrul 

general de integrare in planificarea 

urbană. 

1 broșură electronică cu cadrul 

general de integrare in 

planificarea urbană. 

Îndeplinit 

R6 1 aplicație la un proiect cu 

finanțare EU. 

1 aplicație la un proiect cu 

finanțare EU. 

Îndeplinit 

R7 1 raport științific la finalul WP3. 1 raport științific la finalul WP3. Îndeplinit 

 

R1. Articole științifice 

Stoia N.L., Niță M.R., Popa A.M., Iojă I.C. (2022), The green walk – An analysis for evaluating 

the accessibility of urban green spaces, Urban Forestry & Urban Greening, 

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127685  (IF 5.766), publicat 

Popa A.M., Iojă I.C., Onose D.A., Niță M.R. (2022), Evaluating the integration of nature-

based solutions concepts in strategic urban planning, Journal of Environmental Planning and 

Management, IF 3.371, under review 

Gavrilidis A.A., Niță M.R., Onose D.A. (2022), Enabling and disabling health through urban 

landscapes, The Annals of Regional Science, IF 1.709, under review 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886672200228X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886672200228X
https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127685
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Pindaru L.C., Niță M.R. (2022), Methods of including invasive species research in urban 

planning – a case study on Ailanthus altissima, Polish Journal of Environmental Studies, IF 

1.699, under review 

Niță M.R., Iojă I.C. (2022), An introduction to teaching urban ecology in urban protected 

areas, Urban Ecosystems, IF 2.686, in pregatire 

 

R2. Conferințe și manifestări științifice 

Popa A.M, Iojă I.C., Niță M.R., Vânău G.O. (2022), Evaluating the potential of tree species to 

generate health disservices in urban parks, 24th European forum on urban forestry (EFUF), 17-

21 May, Belgrad, Serbia 

Gavrilidis A.A., Niță M.R., Stoia L.N, Onose D.A. (2022), Assessing Local Authorities’ 

Interest in Addressing Urban Challenges through Nature Based Solutions in Romania, 

International Conference on Green Urban Infrastructure and Climate Adaptation, May 26-27, 

Barcelona, Spania 

Niță M.R., Iojă I.C., Niculae M.I. (2022), Integrating nature in Romanian cities through urban 

protected areas, International Symposium Present Environment and Sustainable 

Development, 03-04 June, Iasi, Romania 

Stoia L.N, Niță M.R., Iojă I.C. (2022), Evaluating the accessibility of green spaces in Romanian 

small urban environments, 5th International Conference on “Changing Cities”, 20 – 25 June, 

Corfu Island, Greece 

Onose D.A., Niță, M.R., Popa A.M., Gavrilidis A.A. (2022), From socialist to green 

sustainable cities: Smart strategies for urban transformation, IGU Paris 2022, 13-22 July 2022, 

Paris, France 

 

R3. Site web al proiectului 

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

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

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

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

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

asociate proiectului HealthyNature. 

 

R4. Conturi social-media 

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

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

Cele două conturi au strans în un număr bun de urmăritori (367 follow-eri FB și 48 follow-eri 

https://ccmesi.ro/?page_id=1589
https://www.facebook.com/HealthyNature.ro
https://www.instagram.com/healthynature.ro/
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IG), cu o medie de 3 postări lunare, ce au privit atât diseminarea principalelor rezultate 

(apariția de articole sau participarea la manifestări științifice) cât și semnalarea unor materiale 

relevante pentru tematică din surse externe proiectului. 

 

R5. 1 broșură electronică cu cadrul general de integrare in planificarea urbană 

În cadrul proiectului s-a dezvoltat o Broșură electronică sub forma unui Ghid pentru 

implementarea inovațiilor bazate pe natură în mediile urbane cu un număr de 30 de pagini. 

Aceasta a fost încărcată pe site-ul proiectului, promovată pe paginile de facebook și instagram 

și transmisă prin e-mail tuturor instituțiilor publice ce au răspuns chestionarelor lansate prin 

activitățile proiectului. Broșura asistă într-un limbaj accesibil publicul și decidenții locali în: (i) 

evaluarea provocărilor specifice mediilor urbane, (ii) stabilirea viziunii urbane pentru 

sustenabilitate și reziliență la nivel local, (iii) definirea etapelor necesare în implementarea 

soluțiilor bazate pe natură în orașele din România, (iv) oferirea de exemple concrete de soluții 

bazate pe natură și asocierea acestora cu provocările orașelor din România. 

 

R6. 1 aplicație la un proiect cu finanțare EU 

În urma activităților proiectului, membrii echipei au fost implicați în depunerea proiectului 

urban storm water runoff management - a Civis initiative, în cadrul competiției Call: 

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01 (Clean environment and zero pollution), Topic: 

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-03, Type of Action: HORIZON-RIA, Proposal 

number: 101059854, Proposal acronym: CIVIS-SWARM. Din păcate propunerea a fost declarată 

ca fiind necâștigătoare. 

R7. Raport Științific la finalul WP3 

Odată cu finalizarea WP3 s-a elaborat un Raport științific detaliat de 53 pagini (încărcat pe 

site-ul proiectului) în care sunt prezentate stadiul cercetărilor și metodele de analiză pentru 

cele 4 activități principale (Act 3.1 - Evaluarea determinanților pentru sănătatea urbană, Act 3.2 

- Identificarea factorilor favorizanți și restrictivi pentru sănătatea umană în orașele din 

România, Act 3.3 - Evaluarea integrării soluțiilor inovative bazate pe natură în sănătatea 

urbană și Act 3.4 - Dezvoltarea cadrului general HealthyNature pentru planificarea urbană).  

Raportul Științific și Tehnic a reprezentat un sumar al acestuia fiind încărcat pe platforma 

UEFISCDI pentru raportarea finala a proiectului.  
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