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Introducere
Etapa 2022 are ca obiectiv dezvoltarea unui cadru metodologic pentru evaluarea contribuției
infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane. A fost utilizată
tehnica PPGIS pentru identificarea problemelor percepute de populație la nivelul spațiilor verzi de mici
dimensiuni, au fost identificați factorii favorizanți și barierele existente la nivelul României pentru
planificarea și managementul adecvat al acestor spații, a fost construit un set de indicatori bazat pe date
din fluxul administrativ, facil de utilizat la nivelul administrațiilor locale și a fost propus un model pentru
evaluarea contribuției acestor zone în crearea unor orașe sustenabile și echitabile.
Obiectivele și activitățile pentru etapa 2022 au fost îndeplinite în totalitate.
Actvitatea 3.1 – Integrarea percepției diferiților actori în planificarea și designul spațiilor verzi
mici utilizând PPGIS
Importanța planificării și designul spațiilor verzi
Parcurile urbane și alte zone cu vegetație din orașe (ex: pădurile urbane) au fost în mod tradițional privite
în principal ca facilități de agrement. Planificare și designul spațiilor verzi urbane provine din
recunoașterea faptului că acestea pot și ar trebui utilizate într-o manieră integrată, holistică, pentru multe
alte beneficii de mediu și sociale, dincolo de utilizarea recreativă și estetică. Acestea includ îmbunătățirea
sistemului sanitar de bază, furnizarea de apă potabilă, controlul apelor de inundații, tratarea apelor uzate,
reducerea poluării aerului, moderarea macro- și microclimatelor, creșterea biodiversității și reducerea
sărăciei (Liberalesso et al., 2020; Meerow & Newell, 2017; Sandström, 2002).
Spațiile verzi urbane oferă oportunități populației de reconectare cu natura ceea ce generează beneficii
directe și indirecte care pot influența bunăstarea populației (Brown et al., 2014a). De asemenea, acestea
pot încuraja activități de relaxare, recreere, pot reprezenta o zonă în care populația să desfășoare activități
fizice, favorizează interacțiunile sociale dintre diferite grupuri etnice.
Planificarea și proiectarea micilor zone verzi urbane rămân o provocare. Majoritatea planificatorilor s-au
concentrat pe integrarea diferitelor proiecte arhitecturale în orașe, dar nu iau în considerare problemele
locale din cartiere. Zonele verzi de dimensiuni mici sunt parte integrantă din infrastructura verde urbană
și mai mult decât atât reprezintă mijloace viabile în peisajul urban menite să creeze conectivitatea dintre
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zonele verzi cu suprafețe extinse. Legislația din România include în definiția generală a spațiilor verzi și
tipologii de spații mici verzi precum: grădini rezidențiale, pocket parks, aliniamente stradale, scuaruri și
locuri de joacă (în afara parcurilor urbane).
O provocare impusă de designul spațiilor verzi de mici dimensiuni este impusă de modul în care părerea
și nevoile cetățenilor este inclusă în cadrul acestui proces de planificare urbană.
PPGIS și rolul său în planificarea urbană
Implicarea populației în problemele publice este un element cheie, părerea acestora fiind factorul care
poate aduce modificări semnificative asupra proiectului (Tenney & Sieber, 2016). O participare activă la
procesul consultativ al comunităților locale este necesar pentru o mai bună înțelegere și o cuantificare a
serviciilor și deserviciilor aduse de un anumit proiect; precum și de a obține sprijin sau prioritate pe agenda
politică. De asemenea, indiferent de specificul geografic al arealului la care se face referire, cunoștințele
pe care le au comunitățile locale în urma contactului direct cu terenul, pot aduce informații și perspective
asupra cărora autoritățile locale nu aveau cunoștințe. În literatură principiul pe care se concentrează
agregarea informațiilor unui grup se numește ”crowd wisdom” (Surowiecki, 2004).
O problemă existentă încă în multe țări este aceea de segregare vizibilă a indivizilor pe diferite structuri
(grupe de vârstă, etnie, situație socială etc.), iar cei care fac parte din grupuri marginalizate nu sunt
angrenați în dialoguri eficiente cu actorii cu rol decizional. Pentru a putea crește coeziunea socială, de a
le oferi control asupra mediului apropiat și pentru a aduce schimbări la nivel social s-a pus la punct o
practică care îmbină cunoștințele comunității cu privire la informațiile geografice locale, comunicare și
networking, această practică fiind cunoscută sub denumirea de public participatory geographic
information system (PPGIS) (Korpilo, 2018).
Definiția formală a PPGIS se referă la un set divers de metode care implică oamenii în generarea de
informații spațial explicite pentru o varietate de scopuri de planificare și luare a deciziilor. În PPGIS,
participanții identifică locații spațiale pe o hartă, fie pe hârtie, fie digitală, folosind autocolante,
marcatoare sau adnotări digitale. De obicei, participanții răspund, de asemenea, la un set de întrebări din
sondaj care permit investigatorului să examineze corelațiile dintre aceste răspunsuri și plasarea locațiilor
(Tulloch, 2008). Mai mult decât atât, PPGIS reprezintă o metodă nouă, argumentată ca fiind subiectivă
din cauza componentei sale sociale, dar capabilă să evidențieze percepțiile, nevoile și preferințele
diferitelor părți interesate.
Cu toate acestea, sondajele PPGIS sunt adaptabile la varietatea contextelor surprinse de anchetele sociale,
în care măsurarea percepțiilor asupra locului este un obiectiv important de cercetare. Începând cu anii
1990, gama de aplicații PPGIS a fost extinsă, de la planificarea comunității și a cartierelor până la
cartografierea cunoștințelor ecologice tradiționale (Brown, 2005; Sieber, 2006).
PPGIS este o metodă specializată în colectarea de date geografice relevante care pot fi utilizate în scopuri
de cartografiere și prezentare generală și, prin urmare, este deosebit de utilă în procesele de planificare.
În plus, o caracteristică distinctă și o diferență față de sursele anterioare este că studiile PPGIS se bazează
pe principiile științei cetățenești, implicând membrii publicului în contribuția activă cu introducerea
datelor, ceea ce duce la generarea de noi seturi de date (Brown & Kyttä, 2014). Peschardt & Stigsdotter
(2013) sunt de părere că implicarea PPGIS în planificarea spațiilor verzi reprezintă o metodă potențial utilă
în vederea studierii atât a beneficiilor, cât și a deserviciilor asociate cu spațiile verzi urbane, integrând în
același timp caracteristicile fizice ale acestora.
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Prin urmare, studiul a explorat două aspecte cheie: (1) identificarea și cartografierea problemelor spațiilor
verzi de mici dimensiuni în vederea realizării unei baze de date bazate pe percepția cetățenilor și (2) modul
de planificare a spațiilor verzi de mici dimensiuni din perspectiva societății civile.
Modele de planificare
În procesul de planificare al spațiilor verzi sunt utilizate în mod frecvent standarde calitative și cantitative.
Natural England”s Accesible Natural Green Space Standard oferă un set de referință asupra spațiilor verzi
din apropierea zonelor rezidențiale. Acest standard recomandă proiectarea spațiilor verzi astfel încât
rezidenții să aibă la dispoziție o suprafață de minim 2 hectare la o distanță de 300 de m (echivalentul a 5
minute de mers pe jos) față de locuință.
Potrivit Standardelor spațiilor deschise din zone construite din Austria sunt aplicate standarde calitative în
funcție de funcționalitatea teritorială. De asemenea, tot în cadrul acestuia sunt luați în considerare indici
precum indicele de impermeabilitate, indici de biodiversitate utilizați pentru a clasifica spațiile verzi în
funcție de numărul și compoziția speciilor native; menținerea unei evidențe permanente a modificărilor
în calitatea aerului și a apei; și evidențierea utilizării și aprecierii publice prin măsurarea numărului de
vizite per persoană pe an însumat la toți utilizatorii.
Abordări în participarea publicului pentru planificarea și designul spațiilor verzi
În mod tradițional, autoritățile locale au fost actorul principal responsabil pentru planificarea și
gestionarea spațiului urban. Cu toate acestea, în prezent este larg cunoscut faptul că, în timp ce
autoritățile locale își păstrează un rol important, comunitățile locale, părțile interesate din mediul privat
și alte părți non-guvernamentale ar putea fi direct implicate în procesele de luare a deciziilor privind
amenajarea teritoriului.
Tranziția către guvernanță are ca rezultat noi forme de interacțiune între organismele guvernamentale,
cetățeni și alți actori non-guvernamentali. Aceasta include inițiative în care societatea civilă este
consultată în procesul de luare a deciziilor în cadrul planificării teritoriului sau în procesele de cooperare
între guvern și actori non-guvernamentali (Brand & Gaffikin, 2016). Cunoștințele pe care comunitățile
locale le pot oferi, împreună cu resursele legislative și economice disponibile guvernelor sau actorii de
luare a deciziilor, pot oferi o mai bună gestionare și planificare urbană în mod concret bazat pe nevoile
populației (Elbakidze et al., 2015).
În ceea ce privește implicarea publicului în planificare și designul spațiilor verzi putem observa în literatura
de specialitate că metodele de cercetare pentru acestea au implicat în mod tradițional cercetarea prin
sondaj și/sau jurnalele de activitate fizică care includ informații precum locația amplasamentului, modul
și/sau motivul pentru care a fost utilizat amplasamentul în raport cu domiciliul participantului la studiu
(Skriver Hansen et al., 2021).
Utilizarea acestei metode a fost pentru prima dată folosită în anii 1980, practicienii rezumându-se doar la
schițarea unor hărți tematice; pentru creșterea complexității acestora fiind nevoiți să acorde mai multe
resurse și timp în vederea realizării. În plus, cu toate că statele dezvoltate dețineau aerofotograme sau
imagini satelitare, acestea nu erau date spre folosință din considerente ale securității naționale (Rambaldi,
2004).
În următoarea decadă situația a cunoscut schimbări, evoluția sistemelor de geolocalizare a permis
utilizarea acestora în scopuri non-guvernamentale. De asemenea, tot în această perioadă s-au dezvoltat
aplicații în vederea prelucrării imaginilor satelitare, în mediul online s-au încărcat baze de date ce au putut
fi utilizate în diferite analize geospațiale și crearea unor platforme prin care studiile puteau fi transmise în
timp real și accesibile unui număr mult mai mare de persoane interesate.
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De remarcat este faptul că s-a conștientizat importanța și nevoia de analiză a situațiilor existente in diferite
areale, astfel că, elemente precum imaginile satelitare nu au mai fost păstrate ca informații de interes
național, ci din contră, se încuraja folosirea acestora în scop educațional și non-guvernamental. La scară
globală, cercetătorii și practicienii au putut utiliza noile tehnologii pentru a înlesni preluarea, prelucrarea
și schimbul de informații cu actorii interesați; precum și de a integra realitățile socio-culturale diferite de
la nivel local și regional.
Metoda PPGIS este orientată către populația locală, oferindu-le șansa de a-și susține principiile și valorile
socio-culturale în procesul decizional, prin practici prietenoase, cu informații validate ulterior cu ajutorul
tehnicilor GIS și care sunt orientate către o nevoie. Această metodă este flexibilă, se adaptează condițiilor
socio-culturale și geofizice, combină competențele de ”expert-opinion” ale membrilor locali și sprijină o
comunicare eficientă între actorii antrenați în decizia politică (Rambaldi et al., 2006).
PPGIS folosit în relație cu spațiile verzi
În literatura de specialitate astfel de abordări metodologice sunt utilizate la scară largă pentru a evalua
diferite tipuri de areale care prezintă interes pentru publicul larg, precum și diferite tematici cu privire la
acestea. De exemplu, Brown et al. (2014b) a evidențiat în studiul lor utilizarea parcurilor și a beneficiilor
asociate, bazându-se pe tehnologia PPGIS. În ceea ce privește spațiile verzi, PPGIS a fost utilizat în
planificarea urbană pentru a identifica potențiale amplasamente pentru spații verzi, cât și rutele aferente
către spațiile rezidențiale sau a altor funcțiuni urbane importante pentru public (Hawthorne et al., 2006).
Totodată, acest instrument a fost utilizat în studiile lui Brown (2008, 2017) în cadrul cărora au fost
identificate tipul și locația valorilor pe care oamenii le percep raportate la spațiile verzi urbane.
Un punct comun important în toate studiile este concentrarea asupra PPGIS ca instrument util pentru
colectarea și analiza datelor spațiale, care poate produce în mod eficient imagini de ansamblu asupra
distribuției și importanței diferitelor activități. În ceea ce privește scopul declarat al studiului, alegerea de
a utiliza PPGIS ca abordare a metodei este, prin urmare, bine fundamentată. Alte motive importante
pentru a lucra cu PPGIS în studiu includ faptul că PPGIS, spre deosebire de multe alte abordări cu metode
spațiale, cum ar fi GPS tracking, fotografierea aeriană și alte tehnici de teledetecție, sunt potrivite pentru
colectarea seturilor de date mari și detaliate pe zone mai mari relativ rapid.
Deoarece în prezent există puține date cu privire la spațiile verzi de mici dimensiuni din Municipiul
București, abordarea PPGIS a fost o modalitate rapidă și eficientă de a construi o bază de date cu informații
aferente acestui subiect. Sieber (2006) susține faptul că alte metode spațiale au tendința de a se concentra
mai mult pe anumite informații care nu surprind în totalitate informații despre calitatea spațiilor verzi, în
timp ce o abordare PPGIS, care pune accent pe contribuția cetățenilor, oferă o oportunitate mai bună de
a evidenția date unice ale utilizatorilor.
În vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul acestei activități s-a realizat o aplicație web pe baza
informațiilor pe care studiul și le-a propus să le colecteze. Informațiile care se regăseau în domeniile de
răspuns aferente aplicației web surprindeau aspecte precum: tipul de spațiu verde de dimensiuni mici
observate, principala problemă sesizată precum și intensitatea acesteia, modul de gestionare al problemei
și soluții. În vederea configurării aplicației de colectare s-au utilizat serviciile web app builder puse la
dispoziție de ESRI.
În ceea ce privește testarea aplicației, au fost introduse preliminar puncte de testare, în urma căruia s-a
confirmat faptul că nu există eventuale erori cu privire la geometria punctelor de sesizare, a previzualizării
serviciilor de hartă sau a domeniilor de răspuns. De menționat este faptul că aceste puncte au fost șterse
în procesul de prelucrare a datelor.
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După parcurgerea proceselor care au dus la finalizarea aplicației web GIS, s-a trecut la partea de
diseminare. Campaniile de diseminare s-au realizat prin intermediul surselor online/rețelelor de
socializare, vizate fiind grupurile asociațiilor comunitare aferente cartierelor din București și grupuri
cetățenești de sector. În ceea ce privește colectarea propriu-zisă a datelor provenite de la participanții
studiului, aceasta a fost realizată în perioada februarie – iunie 2022.
În toată perioada de colectare a datelor, s-au înregistrat 119 observații venite din partea reprezentanților
societății civile.
Studiu de caz – Implicarea comunității în planificarea și designul spațiilor verzi mici din Municipiul
București utilizând PPGIS
Pentru implicarea comunității în planificarea și designul spațiilor verzi, în cadrul proiectului am
optat pentru dezvoltarea unei aplicații mobile, care să permită participarea publicului în exprimarea
punctului lor de vedere în relație cu anumite categorii de spații verzi, spațiile de mici dimensiuni de tipul
scuarurilor, aliniamentelor stradale, grădinilor de bloc, parcurilor mici, precum și al locurilor de joacă din
afara parcurilor. Aplicația a fost realizată pe baza unor adaptări ale literaturii de specialitate care tratau în
studii relaționate cu spațiile verzi, metode prezentate anterior, la aplicabilitatea pe spațiile și aspecte
locale ale spațiilor verzi mici din București. Mai precis, aplicația a fost dezvoltată pentru a facilita
identificarea de către publicul larg, nespecializat, a unor probleme ale spațiilor verzi mici. Aceasta a fost
dezvoltată pe platforma ESRI de web app builder. Formatul aplicației se bazează pe introducerea unei
locații punctiforme în vederea localizării problemei, a tipului de spațiu verde asupra căruia este
manifestată problema, problema însăși, intensitatea ei, precum și posibile soluții pe care le văd oamenii
în rezolva respectivele probleme.
Aplicația se adresează publicului larg, iar PPGIS implică localizarea elementelor relaționate cu
părerea publicului, fapt pentru care a fost luată în considerare posibilitatea ca publicul nespecializat să nu
cunoască modul de utilizare al unei aplicații dedicate de web GIS. În soluționarea acestui aspect, a fost
realizat un chestionar paralel in Survey123 (asociat ESRI) și implicit aplicației mobile. Persoanele interesate
au putut completa probleme prin chestionar sau direct din aplicația web, cu posibilitatea vizualizării
rezultatelor direct din web. Publicul a fost consultat și implicat prin postarea pe grupurilor de Facebook
ale societății civile din februarie 2022 până în prezent, fiind îndemnați să participe la studiu și cu
posibilitatea alegerii modalității de completare a observațiilor (chestionar sau aplicație web – Fig. 1).

Figura 1 – Descrierea modului de realizare a înregistrărilor privind problemele spațiilor verzi mici
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Prin această metodă au fost colectate 119 înregistrări, 75% dintre ele fiind colectate prin
intermediul chestionarului. Grupurile pentru care au fost realizate postările, au vizat publicul rezident al
Municipiului București, toate datele fiind colectate în limitele orașului. Distribuția punctelor ce sunt
atribuite problemelor identificate de către rezidenți sunt concentrate în special în zonele de interes ale
societății civile, în special cartierele Aviației, Tineretului și Drumul Taberei (Fig. 2). Acest lucru nu înseamnă
neapărat că acele zone prezintă cele mai multe probleme, ci doar că acolo sunt oamenii implicați în a le
raporta și expune punctul de vedere.

Figura 2 – Distribuția problemelor asociate spațiilor verzi mici din Municipiul București
Principalele spații verzi mici pentru care au fost raportate probleme sunt aliniamentele stradale,
grădinile rezidențiale și scuarurile. Cele mai frecvente probleme fiind asociate managementului deficitar
al deșeurilor, însă în funcție de categoria de spațiu verde mic la care facem referire, probleme sunt
specifice după cum urmează. În cadrul aliniamentelor stradale problemele sunt reprezentate de deșeuri
menajere (32%) și parcarea autoturismelor pe această categorie de spațiu verde (25%), similar prezente
și în cadrul scuarurilor (Fig. 3). Categoria altele vizează în principal probleme legate de tăierea arborilor,
lipsa acestora fie din rabate/aliniamente sau scuaruri, fie lipsa substratului ierbaceu din acestea.
Intensitatea acestor probleme este ridicată, atât pentru aliniamentele stradale (40%), cât și pentru
scuaruri (52%).

Figura 3– Probleme asociate aliniamentelor stradale (stânga) și scuarurilor (dreapta)
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În cadrul locurilor de joacă și al părculețelor (pocket parks), principalele probleme identificate și
raportate de populație se rezumă la vandalizare și prezența deșeurilor menajere (33%, respectiv 25%), din
categoria altele fiind prezente probleme de tipul echipamentelor/dotărilor deteriorate (22%, respectiv
8%). Părculețe prezintă în plus probleme legate de siguranță, în sensul în care oamenii au raportat
prezența oamenilor străzii (16%), dar și faptul că există mașini parcate pe această categorie de spațiu
verde (Fig. 4). Intensitatea problemelor semnalate în cadrul locurilor de joacă este ridicată (42%), iar în
cadrul părculețelor este ridicată, dar prezintă cea mai mare valoare comparativ cu celelalte categorii de
spații verzi mici (75%).

Figura 4 – Probleme asociate locurilor de joacă (stânga) și părculețelor (dreapta)
Grădinile rezidențiale sau grădinile de bloc, sunt spațiile verzi mici pentru care populația locală
este cel mai activ implicată în amenajare și sunt afectați în general de faptul că rezidenții zonei aruncă
diferite categorii de deșeuri menajere pe aceste spații (40%). Parte din rezidenți au raportat existența în
aceste spații a animalelor fără stăpân, a câinilor sau pisicilor comunitare (17%) (Fig. 5). Intensitatea
problemelor este predominant ridicată (42%).

Figura 5 – Probleme asociate grădinilor rezidențiale
Din punct de vedere al tipului de acoperire al acestor spații verzi mici, respondenții au indicat că
există predominant acoperire de tip gazon în proporție de 42%, pe când 37% dintre spațiile verzi mici
prezintă sol, fără vegetație. Dintre spațiile verzi în care predomină solul sunt grădinile rezidențiale (48%)
și locurile de joacă (44%). Gazonul este specific spațiilor verzi mici de tipul aliniamentelor stradale (52%)
și scuarurilor (47%), pe când părculețe prezintă un procent similar de sol și gazon (41%).
Calitatea spațiilor verzi mici analizate este predominant marcată de faptul că acestea sunt deloc,
puțin sau moderat îngrijite, valorile variind în funcție de tipul de spațiu verde la care se face referire.
Aliniamentele stradale au valori în medie de 30% ce indică faptul că acestea sunt deloc, puțin sau moderat
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îngrijite, în funcție de zona în care se află distribuite. Scuarurile și părculețele sunt în general deloc îngrijite
(52%, respectiv 50%). Grădinile de bloc sunt deloc îngrijite (34%) sau moderat îngrijite (28%), pe când
locurile de joacă sunt moderat îngrijite (33%) (Fig. 6).

Figura 6 – Calitatea spațiilor verzi mici analizate
De asemenea, populația a propus și o serie de soluții care pot aduce rezolvare problemelor
identificate în teren. Aceștia au propus ca spațiile verzi mici să fie curățate de deșeuri, poliția locală ar
trebui să se implice mai mult în a sancționa oamenii care aruncă deșeurile în aceste spații, dar și să ofere
siguranță prin mutarea oamenilor fără adăpost în centre sociale. Foarte mulți dintre respondenți și-au
manifestat interesul și dorința de a participa în managementul acestor spații, în special al grădinilor
rezidențiale prin participarea activă în acțiuni de plantare a arborilor, însămânțarea gazonului sau
plantarea plantelor decorative. Aceștia au atras atenția asupra faptului că societatea civilă și implicit
asociațiile de proprietari pot gestiona în mod responsabil grădinile de bloc.
Rezultatele studiului indică faptul că populația este pregătită și are capacitatea necesară de a se implica
în planificarea urbană, a managementul și designul spațiilor verzi, chiar arătându-și interesul în acest sens.
De asemenea, oamenii au atras atenția asupra unor probleme specifice, cum ar fi existența trunchiurilor
de copaci păstrați după tăiere în spațiile verzi, care împiedică utilizarea lor în mod corespunzător. Lipsa
arborilor și a gazonului este semnalată de locuitorii mai multor cartiere rezidențiale și atenționează asupra
faptului că în zonele respective se produc inundări ale străzilor. Din cauza spațiilor verzi deteriorate, fără
arbori sau gazon, în opinia rezidenților, facilitează pentru ați rezidenți oportunitatea parcării
autovehiculelor pe aceste spații, care afectează și mai mult calitatea acestora. Pentru un management
sustenabil atât al orașului, al spațiilor verzi și implicarea publicului, municipalitatea trebuie și este
recomandat să ia în considerare problemele cu care se confruntă rezidenții în plan local. Semnalarea
acestora, conștientizarea și înțelegerea acestor cauze ce duc la apariția problemelor semnalate, reprezintă
cheia pentru a fi soluționate.
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Activitatea 3.2 – Dezvoltarea unui set de indicatori pentru evaluarea contribuției infrastructurii
verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane
În ultimele decenii, beneficiile furnizate de spațiile verzi urbane au fost și sunt recunoscute atât de către
comunitatea științifică dar și de factorii de decizie. Sub forma serviciilor ecosistemice, spațiile verzi pot
contribui indirect la reducerea costurilor de gestionare a mediilor urbane, îmbunătățind în același timp
nivelele de calitate a vieții (Cvejić et al., 2015; Lindholst et al., 2016). În pofida existenței unui consens
între cercetători și factorii de decizie privind beneficiile furnizate de spațiile verzi la nivelul mediilor urbane
și urbanizate, dezbaterea privind indicii sau indicatorii utilizați în evaluarea acestora rămâne deschisă
(Annerstedt van den Bosch et al., 2016). În timp ce autoritățile urbane locale se concentrează pe atingerea
indicilor și indicatorilor cantitativi legați de spațiile verzi, cercetătorii insistă pe asocierea acestora cu
indicii și indicatorii calitativi (Badiu et al., 2016).
Parametrii cantitativi care descriu spațiile verzi urbane au avantajul de a putea fi mai ușor de monitorizat
și de calculat. În contrapartidă, parametrii calitativi necesită de multe ori eforturi suplimentare, metodele
de evaluare impunând necesitatea unor cunoștințe avansate și angrenarea unor persoane calificate. În
acest sens oamenii de știință au încercat să creeze modele eficiente de evaluare calitativă a spațiilor verzi,
aplicabile contextului specific al administrațiilor locale (Nita et al., 2021; Van Oijstaeijen et al., 2020). În
cele mai multe situații, provocările asociate cu elaborarea unor modele de evaluare calitativă a spațiilor
verzi și a cadrului de indici/indicatori specifici sunt asociate cu disponibilitatea și calitatea datelor. În cazul
analizelor științifice, utilizarea metodelor și tehnicilor de ultimă oră contribuie semnificativ la sporirea
calității rezultatelor, însă aceste abordări nu pot fi translatate în sectorul administrativ foarte ușor. Astfel,
elaborarea unui model integrat de evaluare a spațiilor verzi urbane, care să cuprindă atât elemente
cantitative cât și calitative trebuie să se bazeze pe un set de indici/indicatori la care administrațiile urbane
locale să aibă acces facil.
Dezvoltarea cadrului metodologic
Stabilirea conceptului
În ultimele trei decenii, accesibilitatea neuniformă a spațiului verde urban a fost considerată drept o
problemă de justiție a mediului, deoarece s-a conștientizat faptul că suprafețele oxigenante funcționează
drept amplificator de sănătate (Wolch et al., 2014). Accesul grupurilor vulnerabile la spații verzi de calitate
a devenit o prioritate pentru majoritatea administrațiilor locale din țările dezvoltate (Markevych et al.,
2014; Song et al., 2021). Studii recente au evidențiat faptul că suprafețele verzi înregistrează o abundență
mai mică și o calitate mai slabă în cartierele populate cu reprezentanți ai grupurilor vulnerabile
(Majekodunmi et al., 2020; Song et al., 2021; Thompson et al., 2013). Aceste rezultate confirmă încă odată
segregarea comunităților vulnerabile în raport cu spațiile verzi. Astfel, limitarea acestor comunități către
accesarea unei game largi de servicii ecosistemice contribuie la diminuarea nivelului deja scăzut al calității
vieții. Totodată, deși percepția generală legată de spațiile verzi, în special cele largi, este că furnizează
cadrul propice pentru proliferarea activităților infracționale, studii recente au reușit să demonstreze
contrariul (Sukartini et al., 2021). Astfel, putem deduce faptul că sporirea abundenței și a calității spațiilor
verzi în comunitățile segregate sau vulnerabile contribuie și la sporirea siguranței publice.
Calitatea spațiilor verzi urbane este influențată de o varietate de factori. Majoritatea analizelor calitative
ale spațiilor verzi urbane s-au concentrat pe evaluarea calității vegetației componente (Dutta et al., 2021;
Tian et al., 2014), gradul de aprovizionare al acestora cu servicii ecosistemice (Kaczorowska et al., 2016;
Langemeyer et al., 2016), dotările aferente spațiilor verzi urbane (Jo Black and Richards, 2020) sau
eficiența acestora în eforturile de conservare a biodiversității (Kong et al., 2010). Din punct de vedere
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științific, orice cadru metodologic de evaluare integrată a calității spațiilor verzi urbane trebuie să
graviteze în jurul capacității de furnizare a serviciilor ecosistemice ale acestora. Un astfel de cadru are însă
puține șanse de a fi implementat în sectorul administrativ al mediilor urbane deoarece ar impune
formarea unor echipe pluridisciplinare de experți care să calculeze indicatorii specifici unei astfel de
abordări.
Prin proiectul SmallGreen dorim să propunem o abordare clasică și facilă în construirea cadrului
metodologic pentru evaluarea impactului SVMD în sporirea justiției de mediu. Astfel, pentru evaluarea
calitativă a SVMD vom propune indici/indicatori ce pot fi rapid calculați utilizând date existente în fluxul
administrativ. Totodată, clasificarea indicatorilor propuși va respecta structura DPSIR (Declanșatori,
Presiune, Stare, Impact, Răspuns) (Iojă, 2013) (figura xx). În ceea ce privește evaluarea cantitativă a SVMD,
indicatorul propus va fi legat de suprafața acestora, urmând să fie raportat la numărul de persoane
deservite.

Figura 7 - Rețeaua de indicatori în format DPSIR utilizați în evaluarea calitativă a SVMD

Propunerea cadrului metodologic
În cele ce urmează va fi prezentat cadrul de indici/indicatori utilizați în evaluarea calitativă a SVMD
clasificați după sistemul DPSIR:
DECLANȘATORI
1
Existența Planului Urbanistic General în termenii legali
Prag minim de calitate
DA
Scară minimă de analiză
Motivarea alegerii indicatorului

UM

DA/NU
urban
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Planul Urbanistic General (PUG) reprezintă documentul fundamental, cu caracter de reglementare, prin
care se stabilesc tipurile de utilizare și acoperire a terenurilor la nivelul unităților administrativ
teritoriale, precum și destinațiile acceptate ale unor terenuri, incluzând datele tehnice generale ale
potențialelor investiții. PUG are valabilitate 10 ani, perioadă după care acesta trebuie actualizat. Prin
respectarea prevederilor planului urbanistic general se poate întocmi ulterior un plan zonal (PUZ) sau
de detaliu (PUD). Existența unor astfel de documente la nivel local asigură, cel puțin la nivel legal, un
statut de protecție al spațiilor verzi urbane, inclusiv al SVMD. În același timp, acestea stabilesc cadrul
prin care spațiile verzi urbane se pot extinde. Un PUG actualizat presupune actualizarea strategiilor de
planificare și corelarea lor la nevoile curente ale orașului. PUG-urile ieșite din termenul de 10 ani sunt
deseori depășite de amploarea dinamicii urbane, fiind necesară elaborarea de PUZ-uri pentru derularea
unor investiții. Astfel, evoluția suprafețelor construite nu se face după un cadrul legal general, ci
defragmentat, pe suprafețe mici, abordare ce în final poate duce la probleme de funcționalitate urbană
și descreștere a suprafețelor verzi din orașe.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
2
Raport locuri de parcare și total autovehicule înscrise
UM
Loc/autovehicul
Prag minim de calitate
1 loc/autovehicul
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Existența unui număr mai mare de autovehicule înscrise decât locurile de parcare dintr-o localitate
sporește presiunea impusă de utilizatorii auto asupra SVMD. Astfel, proprietarii de autovehicule fie vor
utiliza SVMD pentru parcaj, fie situația lipsei locurilor de parcare va pune presiune pe administrația
publică locală, conducând spre decizia de a extinde numărul locurilor de parcare în detrimentul
suprafețelor verzi. Un deficit al locurilor de parcare într-o UAT reprezintă un factor declanșator pentru
o potențială degradare sau pierdere a suprafețelor SVMD
SURSĂ DATE: Administrația Publică Locală
3
Rata anuală de creștere a suprafețelor construite
UM
%
Prag minim de calitate
2%
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Creșterea suprafețelor construite la nivelul unei UAT se traduce prin extinderea suprafețelor acoperite
de clădiri. O rată mare de creștere a suprafețelor construite presupune un ritm accelerat de expansiune
urbană, fenomen ce poate îmbrăca diferite forme, unele considerate profund nesustenabile precum
sprawl-ul urban (Gavrilidis, 2017). Majoritatea formelor de expansiune, în special sprawl-ul sau
dezvoltarea de tip infill se produce cu pierderi însemnate ale suprafețelor verzi urbane (Gavrilidis et al.,
2019). Astfel, o rată anuală de creștere a suprafeței construite, sub pragul de 2% ar însemna un ritm
lent, ceea ce ar permite factorilor de decizie să remodeleze din punct de vedere urbanistic și legal
dispunea SVMD în localitate
SURSĂ DATE: Administrația Publică Locală; Teledetecție; Analize GIS
4
Număr de fenomene meteo extreme pe an
UM
Nr/an
Prag minim de calitate
12 FME/an
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Creșterea incidenței fenomenelor meteo extreme (FME), drept consecință a schimbărilor climatice
globale, produce pagube din ce în ce mai importante în zonele urbane aglomerate (Gasper et al., 2011).
Cele mai vulnerabile infrastructuri în fața FME sunt infrastructurile verzi urbane. Fenomenele meteo
extreme provoacă daune componentelor infrastructurilor (arbori căzuți, uscați, plante distruse etc.) iar
o incidență crescută a acestor fenomene poate depăși capacitatea și viteza de reacție a administrațiilor
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publice de a interveni în remedierea pagubelor înregistrate. În acest sens, indicele propus capătă o
relevanță sporită, deoarece un număr ridicat de FME pe an poate genera în final o scădere a calității
SVMD urbane.
SURSĂ DATE: https://eswd.eu/
PRESIUNE
1
Număr autovehicule avariate de componente SVMD pe an
UM
Nr. auto/an
Prag minim de calitate
0 auto/an
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Distrugerea bunurilor private de către componente ale SVMD, în special arbori, reprezintă un element
de presiune asupra calității acestora. Starea de sanogeneză a componentelor SVMD determină riscul ca
acestea să avarieze bunuri private ale cetățenilor, cu precădere autovehicule. Un număr mare de
autovehicule avariate de către componente ale SVMD reflectă o stare de sanogeneză precară a acestora
din urmă, deci implicit o calitate slabă a SVMD. Nu în ultimul rând, numărul mare de pagube pune
presiune și asupra administrației publice locale de a îndepărta elementele de risc, înlocuindu-le cu alte
componente verzi ce furnizează o paletă mai îngustă de servicii ecosistemice (ex: înlocuirea arborilor cu
arbuști, gazon sau aranjamente florare) sau intervenind mai agresiv în gestionarea acestora (ex:
îndepărtarea masivă a coronamentului arborilor prin toaletare).
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
Cuantum pagube generate de specii componente ale SVMD asupra
UM
Lei/an
2
infrastructurilor civile și edilitare pe an
Prag minim de calitate
10000 lei/an
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
La fel ca și în cazul indicelui precedent, pagubele generate de componente ale SVMD asupra
infrastructurilor civile și edilitare implică o presiune suplimentară asupra bugetelor locale. Degradarea
covorului asfaltic de către sistemul radicular al arborilor, distrugerea linilor de troleibuz/tramvai sau
ruperea cablurilor de curent/telecomunicații determină autoritățile publice locale să aloce fonduri
suplimentare în vederea remedierii pagubelor produse. Astfel de situații reprezintă presiuni asupra
integralității SVMD, deoarece în cele mai multe situații autoritățile locale optează pentru eliminarea
cauzelor ce provoacă astfel de pagube, fiind o abordare mai eficientă din punct de vedere al costurilor.
În acest fel, componența și structura SVMD poate fi afectată.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
3
Pondere specii invazive din total specii SVMD
UM
%
Prag minim de calitate
3%
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Speciile alogene invazive de plante sunt considerate a fi unul dintre factorii determinați pentru pierderea
biodiversității, prin urmare, alterează serviciile ecosistemice și condițiile socio-economice prin diferite
mecanisme (Rai and Singh, 2020). Printre amenințările specifice ale speciilor alogene invazive se numără
înlocuirea speciilor native, cu valențe ecologice mai puternice, ducând la scăderea abundenței specifice
(Gavrilidis et al., 2020). Ocurența ridicată a unor astfel de specii la nivelul SVMD reprezintă o presiune
serioasă la adresa SVMD urbane
SURSA DATE: Administrația Publică Locală, Administrația Domeniului Public, Registrul Verde
4
Ponderea persoanelor fără adăpost din total populație
UM
%
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Prag minim de calitate

0,05%
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
O presiune specifică, în special în cazul marilor orașe este reprezentată de existența persoanelor fără
adăpost. Atractivitatea spațiilor verzi urbane pentru persoanele fără adăpost este o realitate confirmată
științific (Koprowska et al., 2020). Cu toate acestea, utilizarea spațiilor verzi urbane, în special cele de
mici dimensiuni de către persoanele fără adăpost scade gradul de atractivitate și de securitate al
acestora față de publicul larg. În același timp, presiunea imprimată de utilizarea acestor spații drept
adăpost informal constă și în degradarea componentelor SVMD sau generarea deșeurilor pe
amplasament.
SURSA DATE: Serviciul de Asistență Socială
STARE
1
Diversitate specifică raportată la suprafață SVMD
UM
Specii/ha
Prag minim de calitate
5 specii/ha
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Calitatea spațiilor verzi urbane este determinată de complexitatea serviciilor ecosistemice pe care
acestea le generează (Kaczorowska et al., 2016). În cele mai multe cazuri diversitatea specifică a
spațiilor verzi urbane influențează pozitiv aportul de servicii ecosistemice furnizate de acestea (Nielsen
et al., 2014). Astfel, cu cât diversitatea specifică raportată la suprafață este mai mare, cu atât calitatea
SVMD este mai bună
SURSA DATE: Registrul/Cadastrul Verde
2
Număr de arbori amplasați în SVMD pe cap de locuitor
UM
Arbori/loc
Prag minim de calitate
1 arbore/loc
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Este recunoscut rolul arborilor din țesuturile urbane pentru ameliorarea efectelor generate de
schimbările climatice (Demuzere et al., 2014), menținerea calității aerului (Grote et al., 2016), suport
pentru conservarea biodiversității (Dearborn and Kark, 2010) sau îmbunătățirea peisajului urban
(Gavrilidis et al., 2016). Pentru ca o rețea de infrastructuri verzi urbane să fie performantă și să
funcționeze eficient în atingerea scopurilor specifice este nevoie ca raportul dintre numărul arbori
raportat la numărul de locuitori să fie supraunitar. Astfel, pe lângă arborii existenți în macrostructurile
verzi ale orașelor (ex: parcuri, grădini etc.), numărul de arbori componenți ai SVMD trebuie să fie de
asemenea supraunitar pentru ca aceste microstructuri verzi să suplinească lipsa parcurilor sau
grădinilor publice din anumite zone urbane.
SURSA DATE: Registrul/Cadastru Verde; Direcția de statistică
3
Personal de mentenanță raportat pe suprafață SVMD
UM
persoane/ha
Prag minim de calitate
5 persoane/ha
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Managementul spațiilor verzi urbane se proiectează în calitatea acestora. Pentru administrarea
eficientă și corectă a acestor spații este nevoie de personal calificat și specializat în acest sens. Suprafețe
mari de spații verzi presupun un personal mai numeros de mentenanță/intervenție. În caz contrar, unele
spații verzi, de cele mai multe ori cele de mici dimensiuni sunt neglijate, degradându-se în timp.
Personalul implicat în mentenanța SVMD reprezintă un factor cheie în determinarea calității acestora
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
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Distanță medie dintre SVMD și clădirile cu funcție
UM
metrii
rezidențială
Prag minim de calitate
250 m
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Studii recente au indicat faptul că este important ca în mediile urbane, amplasarea spațiilor verzi să se
facă la cel mult distanța maximă de mers pe jos, considerată undeva în jurul a 500 m (Annerstedt van
den Bosch et al., 2016; Rupprecht et al., 2015). Proximitatea spațiilor rezidențiale față de suprafețe
acoperite cu vegetație sporește calitatea locuirii și, nu în ultimul rând crește valoarea proprietății
(Panduro and Veie, 2013)
SURSA DATE: Prelucrare GIS
Număr de dotări edilitare (bănci, iluminat, spații de joacă etc)
UM Nr. dotări/ha
5
raportate la suprafața totală a SVMD
Prag minim de calitate
10 dotări/ha Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Pe lângă beneficiile de mediu pe care spațiile verzi urbane le aduc, acestea au capacitatea de a genera
un impact pozitiv important și în sectorul social. Pentru aceasta însă este nevoie de a stimula gradul de
interacțiune al publicului cu spațiile verzi. Astfel, dotările aferente spațiilor verzi (bănci, măsuțe,
iluminat, panouri informative etc.) sunt importante deoarece stimulează această interacțiune.
SURSA DATE: Administrația Domeniului Public
6
Raportul dintre suprafața SVMD și suprafața construită
UM valoare
Prag minim de calitate
0,2
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Balanța dintre suprafața construită și cea verde în orașe reprezintă un aspect relevant în stabilirea
preliminară a calității aerului, a anvergurii fenomenului insulei de căldură sau a gradului de retenție a
apelor pluviale. Cu cât raportul dintre suprafața spațiilor verzi și cele construite este mai mic cu atât
reziliența orașelor în fața provocărilor actuale de mediu este mai mică. În acest sens, este important ca,
excluzând macrostructurile verzi urbane (parcuri, grădini, păduri urbane etc.), și raportul dintre
suprafața SVMD și cea construită să fie luată în seamă deoarece aceasta poate compensa lipsa
macrostructurilor verzi din anumite cartiere, dar asigură și interconectivitatea dintre acestea la nivel
urban.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală/ www.land.copernicus.eu
4

IMPACT
1
Procent suprafață SVMD degradată din total
UM
%
Prag minim de calitate
15%
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Cu cât suprafața degradată cumulată a SVMD este mai mare înseamnă că există deficiențe în
capacitatea de management a acestora.
SURSA DATE: Administrația Domeniului Public
2
Procent specii cu potențial alergen din total specii
UM %
Prag minim de calitate
15%
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
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Prezența speciilor cu potențial alergen în componența spațiilor verzi determină nemulțumire în rândul
populației, în special a celor vulnerabile la alergii. Aceste reacții conduc la scăderea gradului de
interacțiune cu natura, dar și la solicitări privind desființarea spațiilor verzi sau a descreșterii bogăției
specifice a acestora.
SURSA DATE: Registrul/Cadastrul Verde
Procent din total suprafață SVMD distrusă ca urmare a
UM %
3
fenomenelor meteo extreme
Prag minim de calitate
5%
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Suprafețele verzi distruse ca urmare a ocurenței fenomenelor meteo extreme trădează un grad de
reziliență redusă al acestora. Prin urmare, cu cât ponderea suprafețelor SVMD distruse în urma
evenimentelor meteorologice extreme este mai mare înseamnă că nivelul de calitate al acestora nu este
unul conform cu realitățile curente.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
Număr de contravenții pe an aplicate pentru utilizarea SVMD
UM
Contravenții/an
4
pentru parcare auto sau construcții improvizate
Prag minim de calitate
50 contravenții/an
Scară minimă de analiză urban
Motivarea alegerii indicatorului
Orice schimbare ilegală a destinației terenurilor ce deservesc SVMD reprezintă un impact important
asupra calității acestora
SURSA DATE: Administrația Publică locală
5
Suprafață SVMD pierdută pe an
UM ha/an
Prag minim de calitate
0 ha/an
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
Motivarea alegerii indicatorului
Reconversia suprafețelor acoperite de vegetație în suprafețe artificiale, impermeabile reprezintă un
impact important asupra calității SVMD
SURSA DATE: Administrația Publică Locală/ www.land.copernicus.eu
RĂSPUNS
1
Cuantum amenzi aplicate pentru vandalizare SVMD pe an
UM
Lei/an
Prag minim de calitate
10000 lei/an
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Măsurile coercitive aplicate în urma evenimentelor care duc la degradarea SVMD reprezintă un răspuns
menit să elimine și să descurajeze acțiuni a căror finalitate o reprezintă degradarea calității SVMD.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală/Poliția Locală
Procent din suprafața totală a SVMD gestionată de populație
UM
%
2
(administrații de locatari, ONG-uri etc)
Prag minim de calitate
25%
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Managementul participativ al suprafețelor verzi aduce beneficii atât în ceea ce privește încurajarea
interacțiunii dintre om și natură, dar și în ceea ce privește costurile privind mentenanța SVMD.
Încurajarea sau permiterea grupurilor de inițiativă, a ONG-urilor sau a asociaților de locatari de a
gestiona SVMD, în special a celor adiacente zonelor rezidențiale reprezintă un răspuns eficient la
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provocările financiare și de personal cu care se confruntă administrațiile publice locale atunci când
trebuie să gestioneze astfel de spații. Nu în ultimul rând, implicarea publicului în gestionarea SVMD
poate spori sentimentul de apartenență al populației, îmbunătățind în consecință nivelul de calitate a
vieții urbane.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
3
Număr de reclamații privind degradarea SVMD pe an
UM
Nr/an
Prag minim de calitate
100 reclamații/an
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Preocupările societății cu privire la integralitatea și calitatea SVMD pot fi considerate o formă de
răspuns la presiunile cu care aceste spații se confruntă. Spiritul civic și reacția față de degradarea
deliberată sau accidentală a SVMD sprijină autoritățile locale în gestionarea și monitorizarea fondului
natural urban.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală/Poliția Locală
4
Procent din buget local alocat pentru spații verzi
UM
%
Prag minim de calitate
5% Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Resursele financiare alocate pentru gestionarea, monitorizarea și extinderea spațiilor verzi urbane
reprezintă cel mai elocvent răspuns pe care administrațiile publice îl dau amenințărilor și presiunilor cu
care fondul natural se confruntă. Totodată, alocarea de resurse financiare în această direcție denotă și
locul pe care spațiile verzi urbane îl ocupă pe lista priorităților autorităților urbane.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
5
Cheltuieli din buget alocat pentru spații verzi pentru SVMD
UM
%
Prag minim de calitate
40%
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
În majoritatea mediilor urbane, cheltuielile cele mai mari în domeniul spațiilor verzi sunt atribuite
macrostructurilor (parcuri, grădini publice etc.), ceea ce este și normal în contextul în care aceste spații
sunt caracterizate printr-o complexitate ridicată și se adresează unei palete mai largi a populației. Cu
toate acestea, inter-conectivitatea macrostructurilor verzi urbane este asigurată de SVMD, drept pentru
care gestionarea eficientă a acestora nu trebuie ignorată. O preocupare ridicată a administrațiilor
publice locale pentru SVMD este reflectată de fondurile pe care aceasta le alocă pentru gestionare și
extindere.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
6
Existență cadastru/registru verde actualizat în ultimii 5 ani
UM
DA/NU
Prag minim de calitate
DA
Scară minimă de analiză
urban
Motivarea alegerii indicatorului
Cadastru verde reprezintă o bază de date în sistem informatic prin care se ține evidența fondului natural
din cadrul unui oraș. O astfel de bază de date ajută administrațiile locale în eficientizarea procesului de
luare a deciziei. Întocmirea unei astfel de baze de date reprezintă un răspuns la provocările de
management pe care administrațiile locale le au în vederea gestionării spațiilor verzi urbane. Nu în
ultimul rând, un astfel de inventar ajută foarte mult la ținerea unei evidențe cantitative și calitative a
SVMD.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
7
Rata anuală de creștere a suprafeței SVMD
UM
%
Prag minim de calitate
3%
Scară minimă de analiză
Cartier/cvartal
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Motivarea alegerii indicatorului
Creșterea suprafeței globale a SVMD reprezintă un răspund la provocările de mediu și de planificare
urbană cu care orașele se confruntă în prezent.
SURSA DATE: Administrația Publică Locală
În baza cadrului DPSIR a indicilor/indicatorilor calitativ propunem calcularea unui indice global de calitate
al SVMD (GQSVMD). Pentru calcularea GQSVMD, fiecărei categorii de indici/indicatori i se va atribui o greutate
(g) după cum urmează: Declanșatori g=1; Presiune g=2; Stare g=3; Impact g=4; Răspuns g=5. Greutățile
atribuite se bazează pe relația dintre categoriile de indicatori (vezi figura xxx). Mai departe, pentru fiecare
grup de indici/indicatori se calculează ponderea (P) celor care înregistrează valori sub pragul minim de
calitate din totalul indicilor prezenți în grup (ex: Dacă în categoria Declanșatori unul dintre cei patru indici
sunt sub prag atunci P=0,25). Pentru indicii din grupul Răspuns se calculează și ponderea indicilor cu valori
peste pragul minim de calitate. Astfel, indice global de calitate al SVMD se calculează utilizând formula:
−
𝐺𝑄𝑆𝑉𝑀𝐷 = 𝑃𝑅+ × 𝑔𝑅 − ∑(𝑃𝐷𝑃𝑆𝐼𝑅
∗ 𝑔𝐷𝑃𝑆𝐼𝑅 )

Unde: GQSVMD = [-15, 5]
Scara de interpretare a valorilor GQSVMD este evidențiată în Tabelul xxx

Tabel xxx Scara de interpretare a valorilor GQSVMD

Interval valori GQSVMD
(0,5]
0
(-10,-5]
[-15,-10]

Interpretare
Calitatea foarte bună a SVMD
Calitate satisfăcătoare a SVMD
Calitate nesatisfăcătoare a SVMD
Calitate foarte proastă a SVM

Evaluarea SVMD în atingerea justiției de mediu
Pentru ca SVMD să răspundă principiilor justiției de mediu este nevoie ca acestea să satisfacă nevoia de
natură a grupurilor vulnerabile, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Drept grupuri
vulnerabile în cadrul unei societăți se identifică: persoanele fără venituri sau cu venituri mici, vârstnici,
copii, grupuri etnice, adolescenți, persoane cu dizabilități și imigranți.
Pentru a determina cantitatea globală de SVMD de care se bucură membrii grupurilor considerate
vulnerabile este nevoie următoarele date: populația totală la care ne raportăm (N), populația vulnerabilă
(Ngv) și suprafața totală în hectare a SVMD din teritoriul analizat (SSVMD). Astfel cantitatea globală de SVMD
(KSVMD) atribuită unei populații vulnerabile se calculează utilizând formula:
𝐾𝑆𝑉𝑀𝐷 =

𝑁𝑔𝑣
𝑆𝑠𝑣𝑚𝑑
×(
× 10.000)
𝑁
𝑁

Unde unitatea de măsură (UM) a KSVMD este m2/cap individ vulnerabil
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Exemplu:
Municipiul București are o populație oficială (N) de 1.835.258 locuitori și suprafață totală a spațiilor verzi
de mici dimensiuni (SSVMD), calculată prin tehnici de teledetecție de 2427,97 ha. Dacă dorim să determinăm
care este cantitatea globală de SVMD atribuită vârstnicilor din București (populația de peste 65 ani), grup
vulnerabil format din (Ngv) 394031 indivizi, aplicând formula prezentată anterior constatăm că în București
KSVMD= 2,84 m2/vârstnic. Deci la nivel general, în București există 2,84 m2 de SVMD pentru un vârstnic.
Aplicând același algoritm constatăm că pentru municipiul București există 2,19 m2 de SVMD pentru 1 copil
sau 0,53 m2 SVMD pentru persoanele cu dizabilități.
După cum am menționat anterior evaluările cantitative privind suprafețele verzi nu sunt suficiente pentru
o evaluare corectă a acestora. Factorul calitativ intervine foarte mult în această ecuație. De exemplu
suprafața de spațiu verde pe cap de locuitori este un indice cantitativ des utilizat de către autorități în
evaluarea spațiilor verzi urbane. Există chiar praguri minime recomandate de entități naționale și
internaționale cu privire la acest indicatori. Cu toate acestea acest indicator nu include aspecte ce țin de
accesibilitatea la spații verzi, diversitatea speciilor componente sau gradul de interacțiune al populației cu
acestea. Mai mult, este la latitudinea fiecărei autorități ce consideră spațiu verde. Astfel includerea unor
tipuri de utilizări ale terenurilor în categoria spațiilor verzi poate crește valoarea indicelui peste noapte
dar populația orașului nu va avea acces la mai multe spații verzi față de cele pe care deja le accesează.
Înțelegem astfel nevoia elaborării unor indici care să combine aspectele cantitative cu cele cantitative. În
acest sens o cantitate a spațiilor verzi mai mică dar cu o calitate superioară furnizează o gamă de servicii
ecosistemice mai mare în schimb ce viceversa nu este valabilă. Astfel, pentru evaluarea rolului pe care
SVMD le au în atingerea justiției de mediu din mediile urbane am propus un indice care ține cont atât de
aspectele cantitative cât și de cele cantitative:
𝐸𝐽𝑆𝑉𝑀𝐷 = 𝑄 × 𝐾

Activitatea 3.3 – Identificarea factorilor declanșatori și a barierelor în asigurarea justiției
distributive, interacționale sau procedurale relaționate cu infrastructura verde de mici dimensiuni în
orașe
Conceptele de justiție distributivă, interacțională și procedurală
Justiția sau echitatea din perspectiva domeniului de mediu și mai precis a spațiilor verzi nu înseamnă doar
egalitate sau împărțire corectă, ci prezintă dimensiuni distincte ale acestui concept bazate pe modul în
care sunt disponibile spațiile verzi, accesibile și atractive tuturor categoriilor sociale. Literatura de
specialitate indică utilizarea unui cadru de evaluare delimitat de trei dimensiuni: justiție distributivă,
interacțională și procedurală (Low, 2013) (Tabelul 1).
Justiția distributivă derivă din ideea de a împărți costurile și beneficiile în societate în mod egal
(McDermott, Mahanty and Schreckenberg, 2013), astfel încât toți să avem de câștigat accesul fizic la
spațiile verzi indiferent de condiția socială, economică sau grupul etnic din care facem parte. Kronenberg
et al. (2020) evidențiază faptul că grupurile cu o condiție socio-economică precară dispun de suprafețe
mai mici de spațiu verde, comparativ cu celelalte categorii sociale. În mediul urban în România,
disponibilitatea spațiilor verzi este mai mare pentru persoanele cu venituri medii, care locuiesc în locuințe
colective. De asemenea, aceste spații sunt mai atractive și mai ușor de accesat prin amplasarea lor în
zonele rezidențiale. Spațiile verzi mici în mod deosebit prezintă o dispunere mai mare în zona spațiilor
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rezidențiale colective prin prezența grădinilor de bloc, locurilor de joacă pentru copii sau parcurilor mai
mici.
Din punct de vedere legislativ sau administrativ, spațiile verzi sunt disponibile tuturor grupurilor sociale,
însă dotările sau distanța de parcurs pentru a accesa aceste spații limitează utilizarea unora dintre grupuri.
De exemplu, persoanele cu dizabilități locomotorii nu pot accesa toate spațiile verzi, mici sau mari, din
cauza faptului că nu există rampe, treceri la nivelul trotuarelor către aleile din parcuri.
Nevoile pe care unele dintre grupurile sociale le au sau care le-ar oferi acces și posibilitatea să utilizeze
astfel de spații, pot fi exprimate printr-un alt principiu al justiției de mediu, și anume justiția
interacțională. Aceasta are rolul de a susține participarea tuturor factorilor interesați, din diferite clase
sociale, diferite domenii de activitate, cu diferite convingeri și nevoi. De regulă, planificarea spațiilor verzi
și rezolvarea unor probleme administrative sunt percepute ca fiind acțiuni derulate doar de către factorul
politic sau administrativ, participarea publicului fiind deficitară. Foarte multe comunități nu își expun
punctul de vedere atunci când sunt realizate, de exemplu, strategiile de dezvoltare durabilă sau locale de
dezvoltare, fapt care duc la divergențe și diferențe de percepție a ceea ce vede un angajat al administrației
publice, comparativ cu un vârstnic sau o persoană cu venituri mici. Nevoile fiecărui grup socio-economic
în parte, pot fi susținute în cadrul unor dezbateri publice din prisma semnalării problemelor reale ale
societății.
Cunoașterea și recunoașterea aspectelor ce țin de nevoi, preferințele grupurilor sociale pot avea un aport
semnificativ la nivelul atractivității spațiilor verzi. De exemplu, parcurile sunt dotate cu locuri de joacă,
mese de șah, la fel ca grădinile de bloc, spații pentru sport, spații pentru animale, contact spiritual etc.
menite să ofere utilizatorilor săi posibilitatea de a desfășura din activitățile preferate. Pe de altă parte, din
cauza unor preferințe precum consum de alcool, droguri, prezența animalelor de companie, pot duce la
apariția unor conflicte între utilizatori care să genereze limitarea sau refuzul accesării unui spațiu din cauza
altor categorii de utilizatori (imigranți, dealeri, persoane în stare de ebrietate etc.).
Justiția procedurală se bazează pe corectitudinea procesului politic de alocare a resurselor, dar și pe
aspectele participatorii și implicarea grupurilor sociale relevante în procesul de luare al deciziilor (Low,
2013). În România, participarea în cadrul dezbaterilor publice este limitată, interesul populației este
scăzut, iar unele categorii sociale nu își exprimă punctul de vedere, chiar dacă sunt în cunoștință de cauză.
Există o nevoie în rândul procesului administrativ prin care oamenii să fie încurajați de către municipalitate
ca aceștia să își exprime punctul de vedere și să participe activ la derularea activităților privind spațiile
verzi (Nesbitt et al., 2018).
De asemenea, este important ca la proces să participe o varietate cât mai mare de persoane, grupuri
sociale, precum cercetători, oameni de rând, refugiați, imigranți, astfel încât să fie acoperite mai multe
puncte perspective. Participarea vizează nu doar etapele procesului de planificare, ci și managementul și
implicarea activă a societății în relație cu protecția, crearea, dotarea corespunzătoare și în concordanță
cu nevoile utilizatorilor a spațiilor verzi.
În orașele din România există un aspect procedural ce derivă din statutul juridic al unor spații verzi sau a
redobândirii și schimbării tipului de utilizare a unui teren care pot duce la apariția unor conflicte și
diminuarea spațiilor verzi. De exemplu, în București există un proiect aflat în derulare pentru reabilitarea
unui bulevard, în aria căruia este inclusă construcția unei parcări. Spațiul respectiv prezenta o zonă
naturală cu arbori și vegetație arbustivă, care a fost curățată de primăria de sector, pentru a crea locuri
de parcare. Însă terenul respectiv se află în litigiu, iar parcarea a fost realizată fără acordul unui proprietar
sau autorizație de la primăria generală. Situația a dus la apariția unui conflict, urmat de anchetă și ulterior
demararea în instanță pentru verificarea corectitudinii legislative a acțiunilor întreprinse. Astfel de situații
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sunt frecvent întâlnite în România, în special pe suprafețele de spațiu verde care sunt de interes pentru
dezvoltatori.
Tabel 1. Scurtă descriere a celor trei concepte ce caracterizează echitatea/justiția de mediu
Concept

Explicație scurtă

Referințe

Împărțirea în mod egal între categoriile sociale a
spațiilor verzi din punct de vedere al
Kronenberg et al. (2020)
disponibilității, accesibilității, atractivității
Justiție
distributivă

Justiție
interacțională

Justiție
procedurală

Distribuirea costurilor și beneficilor rezultate
din politicile de mediu și managementul
resurselor

McDermott, Mahanty and
Schreckenberg (2013)

Alocarea beneficiilor corect pe baza
contribuțiilor sociale, astfel încât să creeze cât
mai puține conflicte

Low (2013)

Recunoașterea nevoilor pe care le are
societatea în raport cu spațiile verzi

Kronenberg et al. (2020)

Calitatea interacțiunii personale într-un loc sau
o situație specifică, vizează discriminarea

Low (2013)

Corectitudinea procesului politic de a aloca
resurse și rezolva conflicte

McDermott, Mahanty and
Schreckenberg (2013)

Implicarea tuturor membrilor comunității în
procesul de luare al deciziilor

Kronenberg et al. (2020)

Participarea la dezbateri publice pentru
expunerea punctului de vedere, prezentarea
nevoilor, susține interacțiunea cu alte grupuri

Nesbitt et al. (2018)

Proces de negociere și decizii luate prin
percepția corectitudinii individuale

Low (2013)

Facilitatori și bariere în asigurarea echității privind spațiile verzi mici urbane
Conceptul de echitate privind spațiile verzi mici urbane este o noutate la nivelul administrației românești
și implicit al cadrului legislativ dezvoltat în orice direcție, fie ea economică, de mediu sau socială.
Abordarea nu este identificată în procesul legislativ decât din considerentul adresării unor probleme
sociale de ordin economic, mai mult decât de mediu sau a accesului la infrastructura verde de diferite
categorii de persoane. Faptul că echitatea este tratată tangențial în strategiile de dezvoltare durabilă ale
orașelor denotă o serie de probleme cu care societatea noastră se confruntă și anume modul în care este
abordată prin (a) mentalitatea societății statelor post comuniste, și (b) cadrul instituțional la diferite nivele
de luare a deciziilor.
a.

Mentalitatea societății în statele post-comuniste
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În perioada comunistă societatea se baza pe dezvoltarea economică a orașelor, mai mult decât pentru
bunăstarea populației sau sănătatea acesteia. După căderea regimului, cele mai multe state și implicit
orașe au resimțit și resimt încă o schimbare în mentalitatea și modul în care ne concentrăm ca indivizi și
comunitate pentru a avea un trai mai bun și o viață mai sănătoasă. Majoritatea orașelor după
industrializarea forțată din perioada comunistă se luptă cu adaptarea la condițiile actuale de mediu, dar
și de piață. Există așezări care prezintă foste platforme industriale care sunt vizate de comunitate pentru
a crea spații de recreere, dar și de investitori pentru a crea spații rezidențiale sau spații de birouri.
Problemele cu care orașele post-comuniste se confruntă variază în funcție de spațiul disponibil pentru
dezvoltarea actuală, de perspectivele oferite de autoritățile publice prin politicile pe care le dezvolt, dar
și prin implicarea publicului și a autorităților în domeniul planificării urbane (Haase et al., 2019).
Diferențele dintre vestul și estul Europei sunt vizibile în tipul de planificare și a modului în care orașelor
au reușit să răspundă nevoilor societății. Barierele încă există pentru acele orașe post-comuniste, forțate
să recupereze din suprafețele verzi ținte ale vestului și să reducă acele diferențe din conceptele de
echitate și environmental justice, pentru care orașele est europene au contact doar prin prisma lumii
academice (Kronenberg et al., 2020). Așa cum a fost identificat prin analiza strategiilor de dezvoltare
durabilă, orașele din România se adresează problemelor din domeniul mediului ce țin de poluare și de
prezența sau absența unor spații verzi. Foarte puține dintre acestea identifică noi provocări ce pot fi
soluționate prin concepte precum infrastructura verde, conectivitatea, accesibilitatea, atractivitatea
spațiilor verzi și a accesului diferitelor categorii de persoane la acest tip de infrastructură.

b.

Cadrul instituțional la diverse nivele de luare a deciziilor

Cadrul instituțional oferă suportul legislativ prin care sunt trasate direcțiile de dezvoltare ale societății,
atât din punct de spațial, cât și temporal. Cadrul instituțional prevede regulile necesar a fi respectate și
îndeplinite pentru traiul oamenilor din prezent și viitor, precum și a modului în care este dezvoltată
infrastructura verde la nivel național și local. Cadrul funcțional poate funcționa ca o barieră sau ca un
facilitator al soluționării problemelor din teritoriu, în funcție de gradul de implicare al diferiților actori în
acest proces (Biernacka and Kronenberg, 2018). Din punct de vedere al echității, accesului pentru
grupurile vulnerabile la spațiile verzi și implicit la accesarea infrastructurii verzi din orașe, cadrul
instituțional prezintă dualitate prin faptul că poate crea o barieră în accesarea acestor spații, dar și ca
facilitator prin posibilitatea rezolvării unor probleme asociate acestora. Actorii care survin implementării
legislației și modelării procesului de luare a deciziei, pot influența atât în mod pozitiv, cât și în mod negativ
relația cu spațiile verzi.
În România, cadrul legislativ este marcat de 2 nivele ierarhice de luare a deciziilor: primul vizează nivelul
național, și anume, acele decizii luate la nivelul instituțiilor centrale și cel de-al doilea, la nivel local, ce
vizează deciziile luate direct la nivelul comunităților. Grupurile vulnerabile sunt rareori prezente în
legislația românească, fiind prezente doar în acele documente menite să evite segregarea socială și
diferențele socio-economice. De regulă, grupurile vulnerabile de ordin economic sunt abordate în
documente asociate politicilor de muncă, pe când cele bazate pe vârste sunt asociate protecției sociale.
Spațiile verzi, pe de altă parte, sunt tratate din perspectiva mediului înconjurător și al beneficiilor pe care
îl aduc comunităților. Foarte rar sunt asociate spațiile verzi cu grupurile vulnerabile, accesul acestora la
ele, și mult mai rar referitor la gradul în care diferite spații răspund nevoilor acestor grupuri (Tabelul 2).
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Conform analizei de conținut realizată pe o serie de documente administrative (strategii de dezvoltare la
nivel național și local), cadrul instituțional în România ridică bariere în ceea ce privește abordarea
echitații în accesarea spațiilor verzi, confruntându-se cu lipsa unor obiective și măsuri de
dezvoltare/planificare, lipsa cunoașterii nevoilor comunității, lipsa cunoașterii problemelor din plan local,
lipsa fondurilor pentru implementare, lipsa implicării factorilor de decizie și a altor actori (economici,
societatea civilă, ONG-uri etc.). Facilitarea soluționării acestor probleme, a fost remarcată de o parte
dintre actorii care au dezvoltat în cadrul programelor de finanțare strategiile de dezvoltare, și care, prin
deschiderea pe care au avut-o au identificat potențialul de a crea noi direcții de dezvoltare, realizabile de
regulă cu susținerea ONG-urilor sau a societății civile. Existența acestor strategii oferă posibilitatea
accesării fondurilor externe pentru a răspunde politicilor UE (Hinţea and Ţiclău, 2015).
Tabel 2. Exemple privind documente care stabilesc cadrul instituțional în România și modul în care
abordează grupurile vulnerabile
Nivel
Național

Cadru instituțional
Strategia națională
privind incluziunea
socială şi reducerea
sărăciei 2015-2020

Abordarea problemelor privind echitatea/ grupuri
vulnerabile/ relația cu spațiile verzi
Accesibilitatea la nivelul serviciilor urbane este condiționată
de costurile de ordin economic, social, etnic etc. (de exemplu,
costuri de transport). Serviciile urbane pot include și spații
verzi, deși ele nu sunt menționate în cadrul strategiei.
Strategia tratează toate grupurile vulnerabile din România,
fiind reprezentate de 7 mari grupuri: (1) persoane sărace, (2)
copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental, (3) persoane
vârstnice singure sau dependente, (4) romi, (5) persoane cu
dizabilități, (6) persoane care trăiesc în comunități
marginalizate și (7) alte grupuri de persoane vulnerabile
reprezentate de persoane care nu au domiciliu, afectate de
violență, private de libertate etc.
Capacitatea instituțională de reducere a sărăciei și
promovarea incluziunii sociale prevede 5 aspecte cheie din
care doar unul vizează îmbunătățirea furnizării de servicii
(educație, muncă, sănătate, locuire, protecție și participare
socială). Relația cu spațiile verzi nu este tratată în mod
direct, însă se menționează faptul că, deși oamenii au acces
gratuit la anumite servicii, nu înseamnă neapărat că și
costurile de accesibilitate (cum ar fi cele de transport) sunt
gratuite. În cazul nostru, deși poate există spații verzi care să
fie accesate de cea mai mare parte a populației, accesibilitatea
grupurilor vulnerabile la aceste spații poate avea costuri de
ordin economic, social, etnic etc.

Strategia Națională în
domeniul politicii de
tineret 2015 -2020

Conform strategiei tineret este considerat grupul de tineri cu
vârste între 14 și 35 ani, în special tinerii care au părăsit
instituțiile de plasament, tinerii străzii, tinerii fără acces la o
locuință și fără perspectiva obţinerii uneia, tinerii Romi, tineri
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Nivel

Cadru instituțional

Abordarea problemelor privind echitatea/ grupuri
vulnerabile/ relația cu spațiile verzi
din zone compacte teritorial, tineri cu nevoi educaționale
speciale, tineri victime ale exploatării, tineri cu HIV/SIDA și
tineri victime ale discriminării.
În relația cu spațiile verzi, strategia tratează obiective menite
să ofere acces la spații de petrece a timpului liber care să
ajute tinerii în dezvoltarea într-un mediu sănătos. Dintre
obiectivele menționate trebuie amintite: ”dezvoltarea şi
creșterea calității rețelei de complexuri sportive pentru
tineret, cluburi și palate ale copiilor, cluburi sportive școlare,
inclusiv mai buna utilizare a celor existente”, ”acordarea de
îndrumare şi sprijin autorităților administrației publice locale
pentru a dezvolta infrastructura necesară practicării
sportului în proximitate: terenuri de sport, bazine de înot,
skate-parcuri, piste de biciclete, facilităţi pentru sport şi
mişcare în aer liber în zonele verzi din proximitatea
localităţilor etc.”.

Local

Strategia integrata de
dezvoltare urbana a
municipiului Slatina
2014-2020

Spații publice ușor de accesat pentru persoanele cu dizabilități
locomotorii.

Strategia integrată de
dezvoltare urbană a
polului de creștere
Craiova

Implicarea factorilor locali vulnerabili în procesul de luare al
deciziilor, inclusiv de management și amenajarea spațiilor
verzi

Strategia integrată de
dezvoltare urbană a
Municipiului Alba Iulia
2014-2023

Implicarea publicului în planificarea strategică

Strategia de dezvoltare
durabilă a Municipiului
Dorohoi

Creșterea numărului de locuri de joacă și noi dotări care să
ofere siguranță copiilor

În cazul zonelor de locuințe colective spatiile publice
punctuale, de mici dimensiuni asigura accesul la dotări
comunitare cum ar fi locuri de joaca pentru copii, sau preiau
rolul de spatii de socializare.

Intervenții de reconversie și refuncționalizare terenuri și spații,
pentru crearea unor zone de agrement, sport și loisir (inclusiv
racordare la utilități)

Activitatea 3.4 – Dezvoltarea unui model pentru evaluarea contribuției infrastructurii verzi
urbane de mici dimensiuni în crearea orașelor sustenabile și echitabile
Modelul pentru evaluarea contribuției spațiilor verzi urbane de mici dimensiuni în crearea orașelor
sustenabile și echitabile a fost structurat pe trei nivele:
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➢ Evaluarea situației inițiale la nivel urban. În urma experienței acumulate prin derularea
prezentului proiect au fost identificați doi piloni principali de raportare în momentul deschiderii
discuției despre echitate în domeniul spațiilor verzi, și anume cadrul de reglementare și grupurile
vulnerabile prioritare din respectivul spațiu. Analizele realizate în cadrul proiectului asupra
cadrului legislativ și de reglementare la nivel internațional, național, regional și local a evidențiat
diferențe de abordare. În special documentele de reglementare la nivel local au un rol important
în promovarea politicilor referitoare la echitate în domeniul spațiilor verzi. Pentru a putea evalua
rolul spațiilor verzi mici în asigurarea sustenabilității și echității la nivel urban trebuie evaluate
mecanismele disponibile pentru crearea, planificarea, întreținerea și finanțarea acestora. Analiza
acestor documente evidențiază de asemenea gradul în care publcul larg și grupurile vulnerabile
în particular participă la luarea deciziilor și la identificarea unor soluții optime de planificare la
nivel urban. Orice analiză referitoare la echitate trebuie să se bazeze pe realitatea din teren
referitoare la dimensiunea și caracteristicile grupurilor vulnerabile. Este optimă prioritizarea
grupurilor cu cel mai mare efectiv și a zonelor cu cele mai mari concentrări de persoane
vulnerabile. Fără înțelegerea acestor aspecte, eforturile de atingere a echității vor fi diluate și
puțin eficiente.
➢ Evaluarea cantitativă și calitativă a spațiilor verzi de mici dimensiuni generează o imagine
corectă la nivel urban a zonelor cu deficit de spații verzi (publice sau nu) și a suprapunerii acestora
cu zonele locuite sau frecventate cu preponderență de grupurile vulnerabile. Astfel, se pot
identifica zonele prioritare pentru investiții în domeniul spatiilor verzi, dar și zonele în care acestea
aduc cele mai mari beneficii grupurilor vulnerabile și pot reprezenta exemple de bune practici.
Pentru a contribui la creșterea sustenabilității, pe lângă disponibilitatea și accesibilitatea spațiilor
verzi este foarte importantă și calitatea lor, caracterizată prin atractivitate, securitate,
multifuncționalitate și gradul de satisfacere a nevoilor specifice grupurilor vulnerabile.
➢ Evaluarea nivelului de implicare al societății civile reprezintă măsura interesului populației
pentru aspecte care au un impact direct asupra calității vieții în mediul urban. Orașele sustenabile
și echitabile sunt caracterizate de un grad ridicat de implicare al societății prin mijloace din ce în
ce mai moderne cum ar fi includerea populației în procesul de planificare participativă.
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Figura 20 – Model pentru evaluarea contribuției spațiilor verzi de mici dimensiuni în crearea orașelor
sustenabile și echitabile
Concluzii
Elementele legate de echitate sunt încă în fază incipintă de introducere în legislație. În ceea ce privește
spațiile verzi, populația este încă în mare măsură concentrată pe existența, distribuția și atractivitatea
spațiilor verzi de mari dimensiuni (în special parcuri) și ignoră potențialul spațiilor verzi mici de a le
satisface mare parte dintre nevoile de sociale și culturale.
Evaluarea contribuției spațiale și funcționale a infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea
echității este un proces complex și dificil deoarece diversitatea acestora este foarte mare, iar literatura
științifică disponibilă în domeniu destul de limitată. Rezultatele obținute în cadrul proiectului evidențiază,
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folosind studii de caz diverse, aportul pe care aceste spații verzi îl au, dar și potențialul lor de a oferi servicii
ecosistemice mai diverse și mai intense în contextul unul management optim. Dacă din punct de vedere
al serviciilor de reglare aceste spații verzi contribuie la îmbunătățirea calității mediului urban asigurând
prin simpla prezență creșterea gradului de echitate în ceea ce privește accesul la un mediu mai curat, din
punct de vedere al serviciilor cuturale situația este mult mai complicată, multe dintre ele nefiind
percepute ca spații utilizabile din punct de vedere recreativ și social.
Planificarea participativă reprezintă o soluție viabilă în domeniul planificării spațiilor verzi mici pentru
multe orașe care doresc să se dezvolte sustenabil și incluziv. Studiile arată că există persoane dornice să
se implice în managementul activ al spațiilor verzi din imediata proximitate a locuinței, care le influențează
direct calitatea vieții și a locuirii. Modelul de evaluare și setul de indicatori propuse reprezintă instrumente
utile în evaluarea echității relaționate cu spațiile verzi de mici dimensiuni în zonele urbane.
Echitatea și justiția de mediu nu sunt în prezent corespunzător operaționalizate în fluxul administrativ și
de reglementare din România, în consecința creșterea gradului de conștientizare referitor la necesitatea
integrării acesotr concepte în politicile publice din cadrul tuturor politicilor sectoriale, inclusiv cele din
domeniul spatiilor verzi, reprezintă o prioritate.

Rezultate
Rezultate propuse
2 articole ISI
0 capitole carte
0 articole Policy Brief
2 Prezentări la conferințe științifice
internaționale
1 stagiu de cercetare - documentare
1 raport științific anual - (O4)
1 Pagina web a proiectului
1 aplicație web GIS
0 Lucrări de licență
0 Lucrări disertație

Rezultate obținute
5 articole ISI (2 publicate, 2 under review, 1 în
pregătire)
1 capitol carte acceptat
1 articol Policy Brief
5 prezentări la conferințe științifice
internaționale
1 stagiu cercetare documentare
1 raport științific anual aferent Obiectivului 4
(O4)
1 Pagina web a proiectului
2 aplicatii webGIS realizare
1 lucrare licență susținută iunie 2022
3 lucrări disertație susținute iunie 2022

Grad de îndeplinire
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

Raport științific anual – Raportul științific aferent Obiectivului 4 – Dezvoltarea unui cadru metodologic
pentru evaluarea contribuției infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în
mediile urbane
Pagina web a proiectului - https://ccmesi.ro/?page_id=1702
Articole ISI
1. Popa, A.M., Iojă, I.C., Niță, M.R., Onose, D.A. (2022) Urban sustainability assessment of Romanian
cities in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 17 (2), p.373-385, IF 1.347
http://www.cjees.ro/viewTopic.php?topicId=961
2. Popa A.M., Onose D.A., Șandric I.C., Dosiadis, E.A., Petropoulos, G.P., Gavrilidis A.A. Faka A.
(2022), Using GEOBIA and vegetation indices to assess small urban green areas in two climatic
regions, Remote Sensing 14 (19), 4888, IF 5.349 https://www.mdpi.com/2072-4292/14/19/4888
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3. Gavrilidis A.A., Popa A.M., Onose D.A., Grădinaru S.R. (2022) Planning small for winning big:
Small urban green space distribution patterns in an expanding city, Urban Forestry & Urban
Greening, under review
4. Gavrilidis A.A., Onose, D.A., Popa A.M., Zakerhaghighi K., Akbarian Z., Grădinaru S.R., Slave A.R.
(2022) Small public urban green spaces provisioning of cultural ecosystem services: Perspectives
from different cultural backgrounds, Ecosystem Services, under review
5. Slave A.R., Grădinaru S.R., Onose D.A., Albert C., Esmail, B.A., Popa A.M., Hossu C.A. (2022),
Trends in the role of strategic urban plans in mainstreaming quality green spaces, in preparation
Capitol carte
1. Dosiadis, E.A., Petropoulos, G.P., Popa, A.M., Șandric, I.C., Onose, D.A., Srivastava, P., Faka, A.
(accepted) Using PlanetScop imagery and GEOBIA to map urban green spaces in Srivastava, P.K.,
Kumar, A., Saikia, P, Nautiyal, S. & Kumar Mal R.(eds), Earth Observation in Urban Monitoring:
Techniques and Challenges, Elsevier
Articol Policy Brief
1. Onose D.A., Grădinaru S.R., Popa A.M., Slave A.R. (2022), Echitate în planificarea spațiilor verzi
urbane în Rapoartele CCMESI (2)
Conferințe științifice
1. Onose, D.A. (2022), GIS for participatory planning of urban nature in Bucharest, Workshop Making
Urban Nature Count, 8-10 Septembrie 2022, București, România
2. Onose, D.A., Gradinaru, S.R., Ioja, I.C., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2022), Equitable use of urban
green infrastructure. Insights for the co-design of urban parks, IALE 2022 European Landscape
Ecology Congress: Making the future, learning from the past, 11-15 Iulie 2022, Varșovia, Polonia
(online)
3. Popa, A.M., Onose, D.A., Slave, A.R., Grădinaru, S.R., Gavrilidis, A.A. (2022), Planning and
designing small urban green areas using PPGIS, 5th International Conference on “Changing Cities”,
20-25 Iunie 2022, Corfu Island, Grecia
4. Grădinaru, S.R., Onose, D.A., Slave, A.R., Popa, A.M., Gavrilidis, A.A. (2022), Equitable planning
of urban green infrastructure: the role of strategic planning in Romanian cities, Dresden Nexus
Conference, 23-25 Mai 2022, Dresden, Germania (online)
5. Dosiadis, E., Triantakonstantis, D., Popa, A.M., Detsikas, S.E., Șandric, I.C., Petropoulos, G.P.,
Onose D.A., Chalkias, C. (2022), A GEOBIA-based approach for mapping Urban Green Spaces using
PlanetScope imagery: the case of Athens, EGU General Assembly 2022, 23-27 May 2022, Viena,
Austria - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-11946
Aplicații web GIS
1. Aplicație colectare date probleme spații verzi mici - https://arcg.is/5HLHe
2. Aplicatie vizualizare date - https://dianaonose.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=285e43c587cc4a46afde50c54ed97
8b6
Stagiu de cercetare documentare – Slave Andreea Raluca – Ruhr-Universitat Bochum – Geographisches
Institut (Prof. Christian Albert) – 29 mai – 5 iunie 2022. Tematică – planificarea strategică a infrastructurilor
verzi urbane cu accent pe planificarea colaborativă și participativă
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