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Introducere 
În prezent orașele se confuntă cu multiple probleme legate de spațiile verzi, cum ar fi asigurarea și distribuția 
neadecvată și neuniformă a spațiilor verzi publice, insuficiența lor în zone cu venituri reduse și cartiere informale, 
insecuritate, neglijarea nevoilor speciale ale grupurilor vulnerabile, lipsa aprecierii și recunoașterii nevoii și 
contribuției spațiului verde la urbanizarea sustenabilă, sănătatea populației, bunăstarea ei, simțul civic și 
mobilitate, lipsa spațiului pentru dezvoltarea lor sau costurile mari de mentenanță. În acest context existența și 
calitatea spațiilor verzi de mici dimensiuni reprezintă un determinant principal al calității mediului și vieții în 
special în zonele urbane dense, iar întelegerea multifuncționalității lor și a provocărilor cu care se confruntă pot 
facilita dezvoltarea unor instrumente de planificare care să vină în completarea strategiilor și politicilor deja 
existente la diferite nivele decizionale.  

Planificarea unor zone verzi de mici dimensiuni reprezintă o alternativă viabilă în contextul lipsei de spațiu din 
mediile urbane și este importantă evaluarea și cuantificarea capacității lor de a furniza servicii ecosistemice care 
să compenseze lipsa suprafețelor verzi de mari dimensiuni. Având în vedere că studiile recente au demonstrat 
faptul că orașele cu suprafețe verzi mai întinse nu sunt automat și mai incluzive (Haase et al, 2017), este 
important ca această analiză să fie realizată și din perspectiva diferitelor grupuri vulnerabile.  

Spațiile verzi de mici dimensiuni sunt spații verzi publice, cu suprafețe reduse, precum aliniamente stradale, 
grădini, scuaruri etc. (Zhang et al., 2020). Spațiile verzi de mici dimensiuni reprezintă legături (linear coridors) și 
punți (stepping stones) pentru biodiversitatea urbană și conectivitatea infrastructurii verzi-albastre (Luo et al., 
2021). Acestea ajută la îmbunătățirea calității mediului, contribuie în mod pozitiv la  sănătatea umană din punct 
de vedere psihic și fizic (Lin et al., 2019) și cresc calitatea vieții (Li et al., 2005).  

 

Scopul proiectului Evaluarea contribuției spațiale și funcționale a infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni 
în asigurarea echității în mediile urbane a fost să analizeze contribuția spațiilor verzi de mici dimensiuni în 
asigurarea echității în mediile urbane folosind metode moderne de analiză. Contribuția proiectului este 
semnificativă în contextul în care există un număr mic de studii referitoare la cuantificarea multifuncționalității 
spațiilor verzi urbane de mici dimensiuni, cât și la echitatea accesibilității și utilizării lor la nivel urban. 

Originalitatea proiectului rezidă din abordarea infrastructurilor verzi de mici dimensiuni care pot reprezenta un 
instrument valoros în crearea orașelor compacte verzi și din studiul unor grupuri sociale diverse (din punct de 
vedere al vârstei sau statutului social) cu scopul de a furniza soluții incluzive de planificare și design. 

 

Obiectivele proiectului SmallGreen au fost: 

O1. Stabilirea unui cadru conceptual pentru evaluarea contribuției infrastructurii verzi de mici dimensiuni 
în asigurarea echității în mediile urbane 

O2. Evaluarea contribuției spațiale a infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității 
în mediile urbane 

O3. Evaluarea contribuției funcționale a infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea 
echității în mediile urbane 

O4. Dezvoltarea unui cadru metodologic pentru evaluarea contribuției infrastructurii verzi urbane de 
mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane 

Obiectivele și activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost îndeplinite în totalitate.  
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Obiectivul 1 – Stabilirea unui cadru conceptual pentru evaluarea contribuției 
infrastructurii verzi de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane 

Actvitatea 1.1 Evaluarea politicilor și reglementărilor internaționale și naționale relaționate cu 

echitatea accesibilității și utilizării infrastructurilor verzi urbane 

Evaluarea a fost realizată pe baza unei analize a legislației în domeniu ce a constat într-o analiza cantitativă pe 
baza frecvenței unor cuvinte cheie (realizată prin analize de tip text minning cu ajutorul pachetului software open 
source R – pachetele pdfsearch și pdftools), precum și o analiză calitativă a documentelor. Analiza a fost realizată 
pe 4 nivele: internațional (20 de documente emise de diverse organizații, printre care Organizația Mondială a 
Sănătății și Națiunile Unite), național (10 documente ce reprezintă legi, programe și strategii de dezvoltare), 
județean (83 de documente - strategii și planuri din domeniile dezvoltare durabilă, amenajarea teritoriului, 
agricol, economic, analiza riscului) și local (strategii de dezvoltare, planuri de management al riscurilor, planuri 
de mobilitate etc). Analiza cantitativă a frecvenței cuvintelor a subliniat lipsa terminologiei asociate cu echitatea 
și justiția de mediu din cadrul documentelor la nivel național și județean, ele apărând ocazional în cele la nivel 
local. Documentele internaționale prezintă în general abordări sociale (15 documente), doar jumătate dintre ele 
fac trimitere la elemente verzi ale infrastructurii, fie ele și de mici dimensiuni și doar trei dintre documente 
prezintă legătura dintre spațiile verzi și anumite grupuri sociale. Analiza calitativă a documentelor a subliniat lipsa 
prevederilor referitoare la asigurarea echității și incluziunii în domeniul spațiilor verzi, dar și lipsa implicării 
grupurilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor în acestă direcție.  

    

 

 

În cadrul activității s-a realizat și o analiză focalizată pe strategiile de dezvoltare la nivel urban care a inclus 242 
de orașe din România. Studiul a avut ca obiective să analizeze modul în care echitatea este discutată în cadrul 
strategiilor de dezvoltare urbană, să identifice grupurile vulnerabile care sunt prioritare din perspectiva spațiilor 
verzi, să identifice instituțiile responsabile și mecanismele de finanțare pentru implementarea proiectelor ce se 
adresează planificării echitabile a spațiilor verzi și să evalueze gradul în care strategiile de dezvoltare iau în 
considerare nevoile grupurilor vulnerabile în domeniul spațiilor verzi. Rezultatele analizei sunt prezentate în 
articolul Equity in urban greening: Evidence from strategic planning in Romania, aflat în evaluare (2nd revision) 
la revista Landscape and Urban Planning. Articolul conține și o serie de recomandări adresate actorilor implicați 
în procesul de planificare cu rolul de a integra mai bine nevoile grupurilor vulnerabile în procesul de planificare 
al spațiilor verzi urbane. 

Figura 1 - Fluxul de lucru și structura protocolului din 
cadrul analizei calitative a documentelor 

Figura 2 - Compoziția grupurilor vulnerabile din 
perspectiva abordării internaționale 
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Fact base and challenges section

 

Proposed measures 

 

Proposed strategic projects 

 
Figura 3 – Aspecte ale echității in domeniul planificării spațiilor verzi relaționate în strategiile de dezvoltare urbană cu 

grupurile vulnerabile 

Rolul jucat de spațiile verzi în creșterea durabilității orașelor a fost analizat în cadrul articolului Urban 
sustainability assessent of Romanian cities publicat în revista Carpathian Journal of Earth and Environmental 
Sciences. 

Activitatea 1.2 Identificarea categoriilor de infrastructură verde urbană de mici dimensiuni 

Identificarea categoriilor de spații verzi de mici 
dimensiuni a avut ca reper raportul referitor la 
tipologiile de spații verzi urbane realizat în 
cadrul proiectului GreenSurge, folosit ca punct 
de plecare în multe politici și proiecte la nivel 
european. S-a realizat un review al literaturii 
științifice în domeniu pe baza unui set de 
cuvinte cheie și au fost extrase 318 articole 
publicate în reviste cu factor de impact ce 
vizează analiza spațiilor verzi urbane de mici 
dimensiuni pe baza cărora s-au realizat analize 
calitative. Baza de date realizată cuprinde 
informații generale despre spațiile verzi 
urbane de mici dimensiuni (recomandări 
referitoare la suprafețe, amenajare), serviciile 
ecosistemice și deserviciile generate și 
elemente referitoare la modul de gestionare a 
acestor suprafețe.  

Activitatea 1.3 Identificarea și ierarhizarea serviciilor ecosistemice generate de diferite categorii de 

infrastructură verde urbană de mici dimensiuni 

Utilizând rezultatele A1.2 au fost asociate principalele servicii ecosistemice fiecărei categorii de spațiu verde 
urban de mici dimensiuni luat în analiză. Acestea au fost incluse într-un fomular de tip expert opinion și 
diseminate în cadrul comunității științifice internaționale în scopul ierarhizării serviciilor ecosistemice generate 
de fiecare categorie de spațiu verde. Experții au acordat scoruri pentru categoriile de servicii și deservicii oferite 
de fiecare categorie de spatiu verde urban de mici dimensiuni, iar rezultatele au fost utilizate într-o analiză 
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Figura 4 – Categorii de servicii ecosistemice generate de spațilei verzi 
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multicriterială care a avut ca scop evaluarea gradului de multifuncționalitate al acestor spații. Analiza este utilă 
în identificarea categoriilor de spații verzi utile pentru rezolvarea diferitelor probleme specifice mediilor urbane.  

 
Figura 5 – Servicii ecosistemice generate de spațiile verzi pentru copii 

Activitatea 1.4 Identificarea provocărilor cu care se confruntă infrastructura verde urbană de mici 

dimensiuni 

În contextul global actual, spațiile verzi urbane trebuie să răspundă unei serii diverse de provocări specifice 
orașelor, problemele socio-economice și de mediu impunând criteriile de care trebuie să se țină cont atunci când 
este proiectată rețeaua urbană de infrastructuri verzi: amplasare, investiții, dimensionare, compoziție. Analiza a 
constat într-un review al literaturii științifice publicate în ultimii 10 ani în reviste științifice cu factor de impact și 
o analiză calitativă a acesteia. A fost utilizată o bază de date conținând 61 de articole (publicte în 30 de jurnale 
cu factor de impact) construită pe baza căutării după cuvinte cheie cu trimitere la spații verzi urbane și 
managementul acestora. Au fost extrase informații privind datele de identificare ale acestora, scara la care s-a 
făcut analiza, tipul articolului, tipurile de spații verzi identificate, metodele, indicii și indicatorii utilizați, aspectele 
pozitive și negative identificate, provocările sau problemele în gestionarea spațiilor verzi menționate. 
Principalele provocări identificate în articolele analizate se referă cu preponderență la adaptabilitatea 
componentelor verzi la schimbările climatice globale și la expansiunea construitului în detrimentul suprafețelor 
naturale din periferiile mediilor urbane, mai exact combaterea efectelor generate de fenomenului de extindere 
urbană haotică (urban sprawl). Au fost identificate și provocări în ceea ce privește promovarea conceptului de 
oraș compact deoarece acesta presupune o expansiune a construitului de tip infill development, ceea ce pune 
presiune pe suprafețele verzi deja existente în orașe. Alte provocări menționate în articolele analizate au fost 
cele legate de faptul că actorii locali, în special autoritățile percep mai greu modul în care beneficiile ecologice 
generate de componentele verzi pot fi cuantificate monetar, făcând astfel conceptul serviciilor ecosistemice steril 
în multe medii urbane care preferă o abordare clasică a modului de planificare a spațiilor verzi, orientată mai 
mult către valența lor estetică.  
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Obiectivul 2 – Evaluarea contribuției spațiale a infrastructurii verzi urbane de 
mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane 

Actvitatea 2.1 – Dezvoltarea și testarea unei metodologii bazate pe teledetecție pentru evaluarea 

distribuției infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni 

Spațiile verzi de mici dimensiuni necesită o rezoluție spațială mare pentru a fi corect identificate prin metode  
semiautomate de extragere care să permită utilizarea lor în analize ulterioare. În vederea extragerii spațiilor verzi 
de mici dimensiuni, a fost dezvoltat un flux metodologic ce are la bază metoda de clasificare GEOBIA. Au fost 
descărcate imagini satelitare de pe Planet Satellite Constellation. Pentru identificarea corectă în cadrul climatului 
temperat s-au folosit imagini din timpul verii (1 iunie – 15 iulie). Pentru testare au fost folosite imagini din anii 
2010, 2015 și 2019 (Planet Team, 2021) pentru zonele Berceni și Tineretului din Municipiul București în care s-a 
putut realiza și validare în teren. Imaginile sunt deja corectate atmosferic, au o rezoluție de 3.7 m și nu sunt 
acoperite cu nori. Extragerea spațiilor verzi a fost realizată prin metoda Geographic Object-Based Image Analysis 
(GEOBIA) în ArcGIS Pro (Esri Inc., 2018) utilizănd clasificarea Random Forest pentru identificarea a 3 clase 
distincte spații verzi, spațiu construit și apă. Pentru validarea clasificării au fost folosite puncte de acuratețe și 
matricea de validare (Confusion matrix) (Cheval et al., 2020). Valorile obținute pentru acuratețea clasificărilor au 
fost cuprinse între 84% și 92%.  

 
Figura 8 - Flux de lucru al analizei GEOBIA 

Metoda a fost aplicată de asemenea pentru evaluarea dinamicii spațiilor verzi  la nivelul Municipiului Constanța 
în perioada 2010 -2020 în cadrul unei teze de disertație îndrumată de directorul de proiect, iar validarea cu datele 
din teren a evidențiat un procent foarte bun de acuratețe în cazul spațiilor verzi de mici dimensiuni, cu excepția 
aliniamentelor stradale și scuarurilor din intersecții care au suprafețe prea mici chiar și pentru rezoluția aleasă 
(cea mai bună disponibilă public fără costuri pentru analize științifice). 

Figura 7 - Aspectele ce accentuează provocările cu care 
se confrunctă spațiile verzi mici 

 

Figura 6 – Categorii majore de probleme și provocări în 

gestionarea spațiilor verzi urbane 
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Odată validată, metoda de extragere a fost folosită la scară urbană și testată în condiții climatice diferite în cadrul 
unei analize axate pe București (România) și Atena (Grecia) pentru perioada 2018-2020. Pentru toate imaginile 
utilizate în analiză acuratețea a fost peste 90% (foarte bună). Principalele elemente de care trebuie ținut cont în 
momentul extragerii spațiilor verzi mici cu ajutorul GEOBIA sunt, pe lângă rezoluția spațială și calitatea imaginilor, 
factorii tehnici (ex. umbrele), dinamica utilizării terenurilor, condițiile climatice din perioada dinainte achiziției 
imaginilor. Rezultatele sunt prezentate în articolul Using GEOBIA and vegetation indices to assess small urban 
green areas in two climatic regions, acceptat pentru publicare în revista Remote Sensing și în capitolul Using 
PlanetScope imagery and GEOBIA to map urban green spaces acceptat pentru publicare în cartea Earth 
Observation in Urban Monitoring: Techniques and Challenges, publicată de Elsevier. 

  

Figura 9 – Dinamica spațiilor verzi de mici dimensiuni în perioada 2018-2020 în București (a) și Atena (b) 

Activitatea 2.2 – Evaluarea conectivității infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni 

Două categorii de conectivitate sunt discutate în cadrul strategiilor de dezvoltare urbană: conectivitatea 
structurală și conectivitatea funcțională. Prima categorie face referire la capacitatea unui areal de a susține 
fluxurile ecologice de materie și energie fără a lua în considerare nevoile de habitat și mobilitate ale speciilor sau 
oamenilor. Conectivitatea funcțională se referă la posibilitatea organismelor (oameni, animale, plante) de a se 
dispersa într-un areal pentru maximizarea gradului de viabilitate al populațiilor. 

La nivelul României, planificarea strategică încă nu încorporează aspecte de conectivitate decât într-o foarte mică 
măsură. Analiza realizată în cadrul acestui proiect pe un eșantion de 243 de strategii ale orașelor din România a 
evidențiat faptul că doar 11.5% dintre orașe fac referire la conectivitate ca principiu al planificării spațiilor verzi, 
cele mai multe însă într-un mod superficial, declarativ (8.6%). Doar 2.9% dintre strategii tratează în detali aceste 
aspecte.  

Pentru a evidenția modul în care spațiile verzi mici urbane pot contribui la creșterea conectivității unei 
infrastructuri verzi, în cadrul proiectului au fost realizate două analize, respectiv (1) analiza morfologică a 
patternului spațiilor verzi mici urbane și (2) analiza multiscalară a conectivității spațiilor verzi mici urbane. 
Analizele au fost realizate pe spații verzi mici de tip arboret, utilizând datele puse la dispoziție de Copernicus 
Land Monitoring Service. Au fost utilizate date la nivelul anului 2015, pentru Small woody features, date cu 

a b 
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rezoluția spațială de 5 m (EEA, 2019).  Analizele au fost realizate cu ajutorul softului GuidosToolbox (Vogt & 
Ritters, 2017), pachetele Morphological Spatial Pattern Analysis (MSPA) și Forest Area Density (FAD). 

Analiza morfologică a patternului spațiilor verzi mici urbane de tip arboret. În cadrul acestui studiu de caz la 
nivelul Municipiului București, am dorit să scoatem în evidență rolul jucat de spațiile verzi de dimensiuni mici. 
Accentul a fost pus pe identificarea celor două clase de spații verzi, respectiv coridoarele și stepping stones.   

Analiza a scos în evidență faptul că cea mai mare parte a spațiilor verzi urbane mici de tip arboret din București 
îndeplinesc funcția de stepping stone (56.5% din suprafața totală). Menținerea acestor stepping stones joacă un 
rol important în cadrul ecologiei urbane, deoarece ajută organismele să traverseze peisajul urban și să acceseze 
habitatele de dimensiuni mari cum sunt parcurile sau pădurile urbane. Stepping stones facilitează cel mai bine 
dispersarea speciilor capabile să parcurgă succesiv distanțe scurte într-o zonă urbană. În comparație cu 
coridoarele care sunt continue din punct de vedere structural, stepping stones sunt înconjurate de alte utilizări 
ale terenului ce formează un peisaj intermediar (de exemplu, spații construite, infrastructură de transport).  

Analiza multiscalară a conectivității spațiilor verzi mici urbane de tip arboret: Această tip de analiză este un 
instrument bun în evaluarea peisajului verde urban în funcție de necesitățile diferitelor specii. Deoarece fiecare 
specie are capacitatea ei de dispersie, distanțele pe care le poate parcurge diferă. Raportarea valorilor 
fragmentării la diverse scări permite alegerea pragurilor dorite în clădirea unei infrastructuri verzi urbane care 
să răspundă la necesitățile speciilor din orașul respectiv.  

  

  

În cadrul proiectului a fost analizat gradul de fragmentare (ca indicator complementar connectivității) la diverse 
scări, pentru municipiul București. Scările de observație 1, 2, 3, 4, 5 corespund unor ferestre cu dimensiunile de 
7 (35m × 35m), 13(65m × 65m), 27 (125m × 125m), 81 (405m × 405m), 243 (1215m × 1215m) pixeli. De exemplu, 
veverița roșie europeană (Sciurus vulgaris) are o capacitate de dispersie de 1,014±925 m (Wauters et al, 2010), 
cu diferențe insesizabile între sexe. Planificarea unei infrastructuri verzi care să răspundă nevoilor veveriței roșii 
trebuie să ia în considerare aceste distanțe. În cazul Municipiului București, majoritatea spațiile verzi mici de tip 
arboret reprezintă fie habitate de tranziție (transitional) fie petice de arboret cu potențial mic de a fi folosite ca 
stepping stones (patchy). Deși multe dintre parcurile din municipiul București sunt utilizate de verevița roșie ca 
habitat principal, analiza scoate în evidență că acestea sunt sub necesitățile oferite de un habitat natural. 

Figura 10 - Clase de spații verzi urbane mici în funcție 
de rolul jucat în rețeaua urbană 

Figura 11 - Analiza multiscalară a gradului de fragmentare a 
spațiilor verzi mici de tip arboret 
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Activitatea 2.3 - Analiza relațiilor spațiale dintre infrastructura verde urbană de mici dimensiuni și 

diferite servicii urbane 

În cadrul Activității 2.3. s-a avut în vedere identificarea factorilor determinanți ai distribuției spațiale a micro-
componentelor infrastructurilor verzi urbane. Principala direcție a analizei a constat în identificarea gradului de 
asociere a spațiilor verzi de mici dimensiuni cu diferite funcții urbane, soluție testată pe Municipiul București. În 
acest sens, prin tehnici de teledetecție (Activitatea 2.1) au fost extrase suprafețele verzi de pe raza capitalei. 
Ulterior, din baza de date rezultată au fost păstrate doar patch-urile omogene mai mici sau egale cu un hectar. 
Acestea au fost considerate spații verzi de mici dimensiuni, tipologia lor nefiind luată în considerare în această 
etapă. Din totalul suprafețelor verzi extrase pentru municipiul București, cele egale sau sub 1 h reprezintă 29%, 
deci aproape o treime din zonele acoperite de vegetație din capitală constă în spații verzi de mici dimensiuni.  

În vederea analizei gradului de asociere a spațiilor verzi cu diverse funcții urbane au fost selectate 6 funcții 
urbane: 1) complexe comerciale; 2) rezidențial uni-familial; 3) rezidențial pluri-familial; 4) industrial (activ și 
relict); 5) unități sanitare; 6) unități de educație preuniversitare. Scopul analizei a constat în identificarea 
ocurenței spațiilor verzi de mici dimensiuni în proximitatea funcțiilor selectate pentru a vedea care funcții atrag 
planificarea microstructurilor verzi. Cu ajutorul soluției GIS ArcMap a fost realizată o matrice vectorială cu celule 
de 25 ha. Această matrice a fost utilizată drept mască pentru a extrage informații cu privire la prezența celor 8 
funcții urbane selectate și a spațiilor verzi de mici dimensiuni la nivelul celulei de 25ha. Astfel, au rezultat 9 
matrici, fiecare dintre ele având celule codate în funcție de prezența sau absența funcțiilor analizate. Ulterior, 
matricile au fost transformate în rastere. Rasterele obținute au fost adunate pentru a identifica asocierea dintre 
spațiile verzi de mici dimensiuni și funcțiile urbane selectate.  

 
Figura 12 - Schema metodologică utilizată la evaluarea gradului de asociere dintre spațiile verzi de mici dimensiuni și alte 

funcții urbane 

În urma adunării rasterelor a rezultat un fișier raster nou în care fiecărei celule i s-a atribuit un cod unic bazat pe 
asocierea dintre diferite funcții. Procesarea datelor prin software-ul Ucinet 6 (Borgatti, Everett et al. 2002) indică 
faptul că cele mai multe asocieri ale spațiilor verzi de mici dimensiuni sunt cu zonele rezidențiale unifamiliale 
(procent de asociere - 55,15%), zonele rezidențiale plurifamiliale (procent de asociere - 41,86%) și unitățile de 
educație preuniversitare (procent de asociere – 38,25%). La polul opus, unitățile sanitare și zonele comerciale au 
înregistrat cel mai mic grad de asociere cu spațiile verzi de mici dimensiuni (procent de asociere de 9,18%, 
respectiv 10,52%).  
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Pentru creșterea nivelului de acuratețe a rezultatelor obținute este necesară clasificarea spațiilor verzi de mici 
dimensiuni, extrase prin tehnici de teledetecție, pe tipologii. Astfel, analiza gradului de asociere a diferitelor tipuri 
de infrastructuri verzi de mici dimensiuni cu funcții urbane specifice va proiecta existența unor modele de 
planificare. 

Rezultatele analizei sunt prezentate în detaliu în articolul Planning small for winning big: Small urban green 
space distribution patterns in an expanding city aflat under review la revista Urban Forestry & Urban Greening. 

Activitatea 2.4 – Identificarea zonelor cu probleme de echitate cauzate de lipsa infrastructurii verzi 

urbane de mici dimensiuni 

Identificarea zonelor cu probleme de echitate cauzate de lipsa infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni a 
fost realizată prin analize spațiale. Metoda este reproductibilă la nivelul oricărui oraș, acuratețea și complexitatea 
analizei fiind direct corelată cu volumul de date spațiale (sau care pot fi spațializate) existente și cu corectitudinea 
lor.  Au fost testate două variante de analiza, una realizată pe baza unei împărțiri administrative a țesutului urban 
(au fost utilizate unitățile de recensământ, dar poate fi folosită orice variantă de împărțire adminstrativă care  
ine însoțită de date demografice) și una realizată pe baza unui caroiaj cu dimensiune fixă (pentru exemplul de 
față a fost utilizat un grid conținând pătrate cu latura de 100m). Analiza realizată pe caroiaj a evidențiat faptul că 
în general cartierele de blocuri construite în perioada socialistă includ suprafețe importaante de spații verzi, în 
special cele de mari dimensiuni cum sunt Titan, Berceni și Drumul Taberei. Zonele cu probleme în ceea ce privește 
existența spațiilor verzi de mici dimensiuni sunt sunt zonele centrale (din cauza densității construcțiilor, a străzilor 
înguste care nu permit crearea de aliniamente sau scuaruri și a lipsei grădinilor private din zonele de locuințe 
unifamiliale) și zonele periferice reprezentate de locuințe unifamiliale (care in cauza prețului ridicat al terenului 
au curți mici sau din cauza modelului de locuire preferă transformarea acestora în garaje, foișoare etc).  

Pentru testarea relației dintre structura pe vârste a 
populației și densitatea spațiilor verzi au fost 
utilizate unitațile de recensământ și s-au realizat 
corelații (Pearson) între procentul populației 
vârstnice / tinere și densitatea spațiului verde de 
mici dimensiuni. Rezultatele au identificat o 
corelație slabă inversă între procentul ce copii din 
populație si suprafața verde, ceea ce sugerează că 
familiile tinere nu se orientează spre cartierele mari 
de blocuri din oraș, ci mai degrabă înspre zonele de 
case sau ansamblurile rezidențiale din zona 
periferică sau periurbană.  

S-a luat în considerare și un studiu de caz în ceea ce 
privește relația dintre vechimea zonelor rezidențiale 
și suprafața de spațiu verde de mici dimensiuni din 
cadrul lor. Astfel, pe baza a 12 zone din București 
construite între 1940 si 2019 s-a constatat că 
ansamblurile rezidențiale noi, deși supuse regulilor 
de planificare care solicită o suprafața de 2m2 pe 
locuitor, dețin suprafețe mai restrânse de spațiu 
verde decât zonele rezidențiale construite în 
perioadele interbelică și socialistă. 

Figura 13 - Densitatea spațiilor verzi de mici dimensiuni în 
Municipiul București 
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Figura 14 - Relația dintre densitatea spațiilor verzi și procentul de copii (sub 19 ani) și vârstnici (peste 65 ani) raportat la 

unitățile de recensământ din Municipiul București 
 

 

Obiectivul 3 - Evaluarea contribuției funcționale a infrastructurii verzi urbane de 
mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane 

Activitatea 2.5 – Cuantificarea capacității infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni de a 

compensa lipsa spațiilor verzi de mari dimensiuni în ceea ce privește serviciile ecosistemice de reglare generate 

Pentru evaluarea serviciilor de reglare au fost utilizate două metode de analiză – teledetecție, prin calcularea 
unor indici de vegetație (NDVI, RENDVI, MSAVI2) și măsurători în teren pentru determinarea temperaturii aerului 
la diferite nivele de înălțime cu ajutorul senzorilor montați pe dronă și a temperaturii suprafețelor cu ajutorul 
camerei de termoviziune.  

Indicii de vegetație aleși evaluează densitatea vegetației și starea ei de sănătate care condiționează capacitatea 
de furnizare a serviciilor de reglare. NDVI este util în cazul zonelor cu vegetație bine dezvoltată, MSAVI2 oferă 
informații complementare pentru zonele cu vegetație ierboasă sau puțin dezvoltată, în timp ce RENDVI evaluează 
conținutul de clorofilă, care evidențiază starea fiziologică a plantelor. Valorile indicatorilor oferă informații 
referitoare la cantitatea de apă reținută de plante, precum și gradul de sănătate a plantelor și potențialul lor de 
sechestrare a carbonului. De asemenea, valorile ridicate ale indicatorilor sunt corelate cu capacitatea de 
moderare climatică și de reținere a poluanților din atmosferă. 

 

Indicii de vegetație au fost calculați pentru aceleași studii de caz 
folosite și în cazul activității 2.1. În plus, la nivel urban pentru 
București și Atena au fost realizate analize statistice ale 
distribuției valorilor acestor indicatori și s-a investigat distribuția 
lor spațială în corelație cu trei factori considerați importanți în 
literatura de specialitate – distanța față de centrul orașului, 
distanță față de principalele artere rutiere și densitatea spațiului 
construit. A fost investigat de asemenea potențialul de 
generalizare al metodei propuse pentru diferite zone climatice, 
explorându-se rezultatele pentru o zona temperată și una 
mediteraneană. Rezultatele detaliate sunt prezentate în articolul 
Using GEOBIA and vegetation indices to assess small urban 

green areas in two climatic regions, acceptat pentru publicare în 
revista Remote Sensing.  
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Figura 15 - Valorile NDVI obținute pentru 
țesutul urban Tineretului, iunie 2019 
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A doua metodă de evaluare utilizată s-a bazat pe măsurători în teren. În cadrul proiectului SmallGreen a fost 
realizat un design experimental prin care au fost înregistrate temperaturile aerului pe nivele atitudinale diferite 
într-un țesut urban. Curiozitatea de la care s-a plecat în momentul stabilirii pașilor metodologici a fost legată de 
posibila existență a unei relații de dependență între distribuția pe verticală a temperaturilor și diferitele tipuri de 
acoperire a terenurilor.  

Pentru suport logistic a fost achiziționată o dronă DJI Mini2 cu o greutate până în 250 g pentru a putea înregistra 
valorile de temperatură la diferite praguri altitudinale. Pentru înregistrarea valorilor de temperatura s-a utilizat 
un data logger cu un diametru de 8mm. Pentru a elimina interferențele care ar fi afectat valorile de temperatură 
înregistrate s-a stabilit ca partea posterioară să fie cea care de care data loggerul să fie atașat. A fost creată o 
microinfrastructură care să simuleze adăpostul meteorologic, în care a fost introdus data loggerul iar aceasta a 
fost atașată de carcasa superioare a aparatului de zbor.  

Data loggerul a fost setat să înregistreze temperatura la un interval de 5 secunde, iar pragurile altitudinale vizate 
au fost: 0m, 5m, 10m, 20m și 40 m. Durata de staționare a dronei la fiecare prag altitudinal s-a hotărât a fi de 60 
- 90 de secunde, permițând în jur de 15 – 18 înregistrări pe nivel atitudinal. În protocolul de teren a fost introdusă 
și o fișă de observații, care a presupus inclusiv înregistrarea temperaturii la nivelul suprafețelor cu ajutorul unei 
camere de termoviziune. 

Au fost realizate măsurători în 5 zone urbane cu caracteristici morfologice diferite o zona cu locuințe colective 
construite în perioada comunistă (Drumul Taberei), o zonă cu locuințe colective noi (Popești Leordeni), o zonă 
cu locuințe individuale vechi (zona Călărași), o zonă cu locuințe individuale noi (zona construită la sud de cartierul 
Drumul Taberei) și o zonă naturală (Parcul Natural Văcărești). Fiecare zonă de monitorizare a concentrat 
aproximativ 30 de puncte de măsurare, iar măsurătorile au fost realizate în zile de vară cu temperaturi de oeste 
30°C, în intervalul orar 11.00 – 16.00.  

 
Figura 16 - Distribuția diferențelor de temperatură la nivelul arealului pilot de studiu – metodă de interpolare IDW 

Datele au fost analizate prin interpolare (IDW) și regresii liniare și interpretate în relație cu temperaturile orare 
înregistrate la stația meteorologică Filaret. Pentru Zona Drumul Taberei, rezultatele arată diferențe față de 
temperatura oficială de 8.5-9°C. În 75% dintre cazuri există corelații între diferențele de temperatură la fiecare 
prag altitudinal. Anomaliile s-au înregistrat în special în punctele suprapuse peste Parcul Drumul Taberei, unde 
diferențe de temperatură similare s-au constatat pentru altitudinile de 0m, 20m și 40m, pe o parte, și pentru 
altitudinile de 5m și 10m pe de cealaltă parte. La toate nivele altitudinale există diferențe între arealele în care 
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avem preponderent spații verzi și cele în care predomină construcțiile. Pe măsură ce creștem în altitudine, 
temperatura aerului se răcește, în special în cvartalul în care este amplasat parcul (parte vestică), diferențele 
nefiind atât de evidente în cvartalul estic în care predomină spațiile verzi de mici dimensiuni.  
 

Activitatea 2.6 – Evaluare echitătii distribuției serviciilor ecosistemice culturale generate de 

infrastructura verde urbană de mici dimensiuni 

În cadrul proiectului au fost alese câteva studii de caz pentru evaluarea echității distribuției serviciilor 
ecosistemice culturale, iar dintre acestea vom prezenta în continuare două studii de caz – grădinile lăcașelor de 
cult și grădinile spatiilor rezidențiale colective. 

Analiza referitoare la grădinile lăcașelor de cult a vizat evaluarea serviciilor ecosistemice culturale pe care 
acestea le generează și echitatea dintribuției lor în funcție de grupa de vârstă a utilizatorilor. S-a folosit ca studiu 
de caz Municipiul București pe suprafața căruia au fost identificate 287 lăcașe de cult aparținând diverselor 
confesiuni. Pentru evaluarea serviciilor ecosistemice generate de grădinile lăcașelor de cult s-au aplicat fișe de 
observație ce au evaluat caracteristicile vegetației, modul de amenajare, dotările și problemele de la nivelul 
grădinilor. Aproximativ 50% dintre lăcașele de cult identificate au o grădină proprie (nu cimitir), iar analizele au 
stabilit că principalele servicii ecosistemice culturale generate sunt legate de recreere, socializare și rolul estetic 
și spiritual, ele fiind susținute de o gamă variată de dotări destinate diferitelor grupe de vârstă – locuri de joacă, 
zone de lectură, spatii de meditație, spații pentru socializare etc. Principalele probleme cu care aceste spații se 
confruntă țin de diminurea suprafeței și schimbara utilizării, aspecte ce diminuează gama de servicii ecosistemice 
culturale oferite.  

Pentru evaluarea echității 
accesului la aceste servicii 
culturale s-a optat pentru 
realizarea unei analize bazate pe 
modului Network Analyst luându-
se ca studiu de caz accesibilitatea 
pentru și pentru persoane 
vârstnice, aceste două categorii 
având probabilitatea cea mai 
mare de a utiliza aceste spații. 
Acest tip de analiză evidențiază 
zonele de deservire ale funcțiilor 
studiate și în consecință 
potentialul de utilizare al 
serviciilor culturale pe care le 
oferă. Pentru analiza de față s-a 
observat că accesul adulților la 
grădinile lăcașelor de cult este 
facil aproapepe întreaga 
suprafață a orașului, în timp ce 
vârstnicii se confruntă cu probleme de accesibilitate în majoritatea cartierelor. Potențialul de generare al 
serviciilor ecosistemice culturale de către grădinile lăcașelor de cult este ridicat, dar bariere ca accesul (distanță, 
dar și faptul că sunt spații private), amenajarea și lipsa unor acțiuni la nivel de comunitate fac ca utilizarea lor să 
fie limitată. Rezultatele analizei sunt prezentate în cadrul articolului Can church gardens represent a valuable 
recreation alternative in cities publicat în revistă BDI. 

Figura 17 - Service area pentru bisericile în cadrul cărora se regăsesc spații verzi 
(calculat pentru adulți – stânga și bătrâni – dreapta) 
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Al doilea studiu de caz prezentat în raportul de față se referă la evaluarea echității distribuției serviciilor 
ecosistemice generate de grădinile spațiilor rezidențiale colective în relație cu aspectele caracteristice (statut 
social, vechime construcții) diferitelor cartiere din Municipiul București. Au fost utilizate două instrumente de 
colectare a datelor necesare desfășurării studiului; acestea fiind constituite din: (1) chestionare aplicate atât 
persoanelor rezidente, precum și a celor care accesează grădinile blocurilor și (2) fișe de observație aplicate 
grădinilor aferente spațiilor rezidențiale colective. Analiza s-a bazat pe aplicarea unui număr de 550 de 
chestionare și 1700 de fișe de observație în cadrul a 14 dintre cartierele principale de blocuri din București. 

Chestionarele aplicate au vizat aspecte precum (1) principalele utilizări ale grădinilor, (2) beneficiile generate, (3) 
managementul grădinilor rezidențiale, (4) calitatea mediului perceput, precum și (5) corelarea stării de sănătate 
cu calitatea mediului. Pe de altă parte, fișele de observație aplicate au dorit să surprindă aspecte ce țineau de: 
(1) amplasament, (2) compoziția floristică, (3) modul de utilizare a spațiului verde, (4) problemele existente și (5) 
dotările. 

Grădinile spațiilor rezidențiale colective prezintă dotări care ajută la diversificarea serviciilor culturale oferite prin 
încurajarea utilizării lor – iluminare (45%), coșuri de gunoi (35%) și mobilier urban (16%). 47% din grădinile 
rezidențiale colective nu sunt utilizate de către locatari, chiar dacă aceștia, împreună cu administrațiile de bloc 
se fac responsabili de gestionarea lor. Printre beneficiile identificate de respondenți în relație cu serviciile oferite 
de grădinile rezidențiale se numără atât servicii de reglare (scăderea temperaturii (25%), reducerea nivelului de 
zgomot (16%)), cât și servicii culturale (recreere (26.5%), îmbunătățirea esteticii peisajului urban (33%)). 
Principalele activitățî desfășurate în grădinile blocurlor sunt plantarea florilor (46%), plimbarea animalelor de 
companie (25%), întâlnirile cu prietenii / vecinii (23%) în vederea socializării și petrecerii timpului liber. Prin cele 
două studii de caz se poate remarca faptul că cele două categorii de spații verzi au capacitatea de a furniza servicii 
ecosistemice culturale și de a face față deficitului de spațiu verde cu care se confruntă municipiului București. 
 

Activitatea 2.7 – Evaluarea percepției referitoare la rolul infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni 

în asigurarea calității mediului și a echității 

Pentru evaluarea percepției populației s-au realizat analize pentru 3 categorii de spații verzi – grădini rezidențiale 
(rezultate prezentate în cadrul Activității 2.6), aliniamente stradale și parcuri mici (sub 1 ha). La baza evaluării au 
stat sondaje aplicate prin intermediul platformelor on-line menite să evalueze percepția populației referitoare la 
rolul și importanța acestor spații, dar și comportamentul în relație cu ele.  

Rezultatele analizelor au evidențiat faptul că populatia consideră că parcurile mici generează o gamă mai vastă 
de beneficii socio-culturale decât aliniamentele stradale. Singurele beneficii relevante (peste 50% răspunsuri 
acord puternic) în cazul aliniamentelor stradale sunt considerate îmbunătățirea esteticii, sporirea stării de bine 
și imprimarea unei identități locale cartierelor. Restul beneficiilor se consideră ca au importanță redusă (sub 30% 
răspunsuri acord puternic), cele mai nesemnificative fiind incurajarea practicilor religioase și scăderea nivelului 
de rasism și segregare etnico-socială. În ceea ce privește parcurile mici, pe lângă cele 3 categorii de beneficii care 
sunt relevante și în cazul aliniamentelor stradale, se consideră ca stimulează socializarea și activitățile în aer liber. 
În general, se consideră că toate beneficiile socio-ulturale sunt mai bine furnizate de către parcurile mici decât 
de către aliniamentele stradale.  

Analiza a arătat că parcurile mici sunt mai importante decât aliniamentele stradale și din punct de vedere al 
modului în care populatia le utilizează. Activități ca relaxarea în aer liber, întâlnirile cu prieteni, practicarea 
sporturilor, activitățile de joacă cu copiii, fotografierea sau menționarea ca punct de reper sunt mult mai des 
realizare în interiorul sau în relație cu parcurile mici decât cu aliniamentele stradale. Rezultatele acestei analize, 
prezentate în comparație cu cele obținute în Iran, sunt prezentate în articolul Small public urban green spaces 
provisioning of cultural ecosystem services: Perspectives from different cultural backgrounds aflat under 
review la revista Ecosystem Services. 
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Obiectivul 4 – Dezvoltarea unui cadru metodologic pentru evaluarea contribuției 
infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane 

Actvitatea 3.1 – Integrarea percepției diferiților actori în planificarea și designul spațiilor verzi mici 

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 larg, nespecializat, la identificarea 
problemelor existente la nivelul spațiilor verzi de mici dimensiuni (scuaruri, aliniamente stradale, grădini de bloc, 
parcuri mici, locuri de joacă din afara parcurilor) și în evidențierea unor soluții pentru rezolvarea acestora.  

Aplicația 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, a tipului de problemă intensitatea ei, precum și posibile soluții pe care le văd oamenii în rezolva 
respectivele probleme. Pentru a preîntampina problemele relaționate cu utilizarea aplicației mobile, s-a realizat 
alternativ un chestionar cu același conținut și posibilitatea de identificare a locației în Survey123 (dar fără 
posibilitatea de previzualizare a datelor înregistrate). 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. 

 
Figura 18 – Descrierea modului de realizare a înregistrărilor privind problemele spațiilor verzi mici / – Probleme 

asociatei grădinilor rezidențiale 

Prin această metodă au fost colectate 119 înregistrări, 75% dintre ele fiind colectate prin intermediul 
chestionarului. 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. 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.  

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. De exemplu, în cadrul 
aliniamentelor stradale problemele sunt reprezentate de deșeuri menajere (32%) și parcarea autoturismelor 
(25%), similar prezente și în cadrul scuarurilor. Grădinile rezidențiale (de bloc) sunt spațiile verzi mici pentru care 
populația locală este cel mai activ implicată în amenajare, iar problema principala identificată este legată de 
deșeurile menajere (40%). Parte din rezidenți au raportat existența în aceste spații a animalelor fără stăpân, a 
câinilor sau pisicilor comunitare (17%). Intensitatea problemelor este predominant ridicată (42%). 

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 
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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. 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. 

Activitatea 3.2 – Dezvoltarea unui set de indicatori pentru evaluarea contribuției infrastructurii verzi 

urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane 

Prin proiectul SmallGreen dorim să propunem o abordare clasică și facilă în construirea cadrului metodologic 
pentru evaluarea impactului spațiilor verzi de mici dimensiuni în sporirea justiției de mediu. Astfel, pentru 
evaluarea calitativă a spațiilor verzi de mici dimensiuni (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). În ceea ce privește evaluarea 
cantitativă a spațiilor verzi de mici dimensiuni, indicatorul propus va fi legat de suprafața acestora, urmând să fie 
raportat la numărul de persoane deservite.  

 

Figura 19 – Rețeaua de indicatori în format DPSIR utilizați în evaluarea calitativă a spațiilor verzi de mici 
dimensiuni 

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.  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 
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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 1 - Scara de interpretare a valorilor GQSVMD 

Interval valori GQSVMD Interpretare 

(0,5] Calitatea foarte bună a SVMD 
0 Calitate satisfăcătoare a SVMD 

(-10,-5] Calitate nesatisfăcătoare a SVMD 
[-15,-10] Calitate foarte proastă a SVMD 

 

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

𝑁
× (

𝑆𝑠𝑣𝑚𝑑

𝑁
× 10.000) 

Unde unitatea de măsură (UM) a KSVMD este m2/cap individ vulnerabil 

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 

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. 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. 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).  

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. 
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În perioada comunistă societatea se baza pe dezvoltarea economică a orașelor, mai mult decât pentru 
bunăstarea populației sau sănătatea acesteia. Mentalitatea creată în acea perioadă, alături de lipsa educației în 
domeniul civic și juridic, limiteaza interesul pentru implicarea societății civile în procesul de luare a deciziei. 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.  

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. 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.  

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: 

➢ 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 
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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.  

 
Figura 20 – Model pentru evaluarea contribuției spațiilor verzi de mici dimensiuni în crearea orașelor 

sustenabile și echitabile 

➢ 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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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, 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. 

 

Impactul cercetării 
Din punct de vedere științific proiectul are un impact semnificativ, principalele rezultate fiind: 

➢ Analiza implementării conceptului de echitate în domeniul spațiilor verzi în documentele de 
planificare la nivel local, județean și național. Analiza a evidențiat rolul periferic pe care îl joacă 
echitatea în domeniul planificării spațiilor verzi și lipsa de informație referitoare la nevoile 
speciale ale grupurilor vulnerabile. Pentru a creste nivelul de conțientizare al administrației 
publice a fost elaborat articolul policy brief Echitate în planificarea spațiilor verzi urbane care 
va fi pus la dispoziția administrațiilor locale. 

➢ Evaluarea capacității spațiilor verzi de mici dimensiuni de a contribui la crearea unor orașe 
sustenabile. Analizele referitoare la caracteristicile spațiale și funcționale ale spațiilor verzi mici 
au demonstrat capacitatea lor de a suplini lipsa parcurilor și utilitatea lor în crearea noilor 
modele urbane sustenabile (ex. orașul verde compact). Metodele propuse pot fi utilizate și 
pentru alte zone urbane, iar studiile de caz referitoare la diferite categorii de spații verzi și 
grupuri vulnerabile au avansat considerabil cercetarea în domeniu. 

➢ Dezvoltarea unui model de evaluare a contribuției spațiilo verzi de mci dimensiuni la crearea 
orașelor sustenabile, completat de un set de indicatori facil de utilizat în fluxul administrativ.  

Activitățile de diseminare au contribuit la creșterea vizibilității subiectului în literatura științifică și în 
cadrul conferințelor de specialitate.  
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În ceea ce privește impactul asupra dezvoltării resursei umane, proiectul a contribuit formarea tinerilor 
cercetățori și la dezvoltarea competențelor directorului de proiect în ceea ce privește creșterea capacității de 
coordonare a unei echipe. Vizibilitatea întregii echipe a proiectului în cadrul comunității științifice 
înternaționale a crescut ca urmare a activităților de diseminare (participare la 16 conferințe), a celor două stagii 
de cercetare-documentare realizate de cei doi doctoranzi din echipa proiectului în centre universitare din 
Germania și Grecia. În plus, 5 dintre cele 7 articole ISI realizate în cadrul proiectului, reprezintă rezultatul 
colaborării cu cercetători din Germania, Grecia, Iran. Cele 3 articole publicate sau acceptate au un factor de 
impact cumulat de 14.815, iar încă 2 articole sunt în evaluare și 2 în pregătire. 

În cadrul proiectului au fost implicați activ și studenți din ciclul de licență sau master, care au ajutat în 
procesul de colectare a datelor din teren și au elaborat lucrări de finalizare a studiilor pe teme relaționate cu 
prezentul proiect de cercetare.  

Impactul social al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de conștientizare al populației ca 
urmare a chestionarelor referitoare la percepția si utilizarea spațiilor verzi de mici dimensiuni realizate atât prin 
metode clasice cât și moderne (PPGIS). De asemenea, Policy brieful elaborat are rolul de creștere a gradului de 
conștientizare în cadrul administrației publice. Rezultatele proiectului pot fi utilizate pentru crearea unor spații 
verzi urbane multifuncționale, care să satisfacă nevoie unei palete largi de utilizatori. Rezultatele pot fi integrate 
în strategiile și politicile de planificare de la nivel local în încercarea de a crea orașe sustenabile.  

 

Rezultate 
Rezultate propuse Rezultate obținute Grad de îndeplinire 

4 articole ISI  
7 articole ISI (2 publicate, 1 acceptat, 2 under 

review, 2 în pregătire) 
Îndeplinit 

0 articole BDI 1 articol BDI publicat Îndeplinit 

0 capitole carte 1 capitol carte acceptat Elsevier Îndeplinit 

0 articole Policy Brief 1 articol Policy Brief Îndeplinit 

6 Prezentări la conferințe științifice 
internaționale 

14 prezentări la conferințe științifice 
internaționale 

Îndeplinit 

2 Prezentări la conferințe științifice naționale 2 prezentări la conferințe științifice naționale Îndeplinit 

2 stagii de cercetare - documentare 2 stagii cercetare documentare Îndeplinit 

3 rapoarte științifice anuale  
3 rapoarte științifice anuale aferente etapelor 
1/2020 (O1), 2/2021 (O2+O3) si 3/2022 (O4) 

Îndeplinit 

1 Pagina web a proiectului  1 Pagina web a proiectului Îndeplinit 

1 aplicație web GIS  2 aplicatii webGIS realizare  

0 Lucrări de licență 
2 lucrari licență susținute în iunie 2021 și  

1 lucrare licență susținută iunie 2022 
Îndeplinit 

0 Lucrări disertație 
1 lucrare disertație susținută în iunie 2022 

3 lucrări disertație susținute iunie 2022 
Îndeplinit 

Rapoarte științifice anuale  
1. Raportul științific 2020 aferent Obiectivului 1 (O1) Cadru conceptual pentru evaluarea contribuției 

infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echitătii în mediile urbane. 
2. Raportul științific 2021 aferent Obiectivelor 2 și 3 (O2+O3) - Evaluarea contribuției spațiale și funcționale 

a infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile urbane 
3. Raportul științific 2022 aferent Obiectivului 4 (O4) – Dezvoltarea unui cadru metodologic pentru 

evaluarea contribuției infrastructurii verzi urbane de mici dimensiuni în asigurarea echității în mediile 
urbane 
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Raport științific final -  pentru perioada 2020-2022 
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  

3. Grădinaru S.R., Onose D.A., Oliveira E., Slave A.R., Popa A.M., Gavrilidis A.A. (2021), Equity in urban 
greening: Evidence from strategic planning in Romania, Landscape and Urban Planning, IF 8.119 
(accepted) 

4. 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, IF 5.766 (under 
review) 

5. 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, IF 6.91 (under review) 

6. Onose D.A., Iojă I.C., Artmann M., Popa A.M., Mitincu C.G., Gavrilidis A.A. (2021) Green for Grey: 
Interaction with green amenities in elder care facilities from Romania, IF 4.537 (prepared for 
resubmission) 

7. 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) 

Articole BDI 
1. Onose D.A., Iojă, I.C., Slave A.R., Grădinaru S.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2021) Can church gardens 

represent a valuable recreation alternative in cities? In Schrenk M., Popovich V.V., Zeile P., Elisei P., 
Beyer, C., Ryser J., Stoglehner G., RealCorp 2021 Proceedings 

Capitol carte 
2. Dosiadis, E.A., Petropoulos, G.P., Popa, A.M., Șandric, I.C., Onose, D.A., Srivastava, P., Faka, A. (2022, 

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 

https://ccmesi.ro/?page_id=1702
http://www.cjees.ro/viewTopic.php?topicId=961
https://www.mdpi.com/2072-4292/14/19/4888
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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 -  

6. Gavrilidis A.A., Onose D.A., Grădinaru S.R., Popa A.M., Slave A.R (2021) Experimental assessment of 
urban green features influences over urban microclimate, The 2nd International 
Conference: Geographical Sciences and Future of Earth, November 12, Bucharest, Romania (online); 

7. Onose D.A., Popa A.M., Grădinaru S.R., Gavrilidis A.A. (2021) Potential of small urban green spaces of 
providing nature experience for children, IOER Annual Conference 2021: Space Transformation, 
September 21-24, Dresden, Germany (fizic); 

8. Onose D.A., Iojă, I.C., Slave A.R., Grădinaru S.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M. (2021) Can church gardens 
represent a valuable recreation alternative in cities?, 26th International Conference on Urban Planning 
and Regional Development in the Information Society - RealCorp 2021, September 7-10, Vienna, Austria 
(fizic); 

9. Gavrilidis A.A., Onose D.A., Grădinaru S.R., Popa A.M., Slave A.R. (2021) Identifying key determinants 
for the dispersal patterns of small urban green spaces, 34th International Geographical Congress. 
Geography: Bridging the Continents, August 16-20, Istambul, Turkey (online); 

10. Onose D.A., Gavrilidis A.A., Grădinaru S.R., Vânău G.O., Popa A.M., Slave A.R. (2021) Methodological 
frameworks for assessing the equity in planning urban parks, The 3rd World Conference of the Society 
for Urban Ecology, July 7-9, Poznan, Poland (fizic); 

11. Popa A.M., Gradinaru S.R., Onose D.A., Gavrilidis A.A., Slave A.R. (2021) Green Equity in international 
planning documents, International Syposium Present Environment and Sustainable Development (PESD), 
June 18-19, Iași (online); 

12. Onose D.A, Ioja I.C., Popa A.M. (2021) Assessing the ecosystem services and disservices provided by 
green spaces in care facilities for elderly people, Ecosystem Services Science, Policy and Practice in the 
face of Global Changes (ESP Europea), June 7-10, Tartu, Estonia (online); 

13. Popa A.M., Onose D.A., Sandric I.C., Gradinaru S.R., Gavrilidis A.A. (2021) Dynamic evaluation of small 
urban green areas at local level using GEOBIA, European Geosciences Union, April 19-30, online 

14. Gavrilidis A.A., Onose D.A., Grădinaru S.R., Popa A.M., Slave A.R. (2020), Management challenges of 
small urban green spaces – a 10 year literature review, International Symposium Present Environment 
and Sustainable Development, November 21, Iași, Romania 

15. Onose D.A., Iojă I.C., Slave A.R., Grădinaru S.R., Gavrilidis A.A., Popa A.M., (2020) Assessing the use of 
collective residential gardens in cities, The 2nd International Conference on Re-shaping Territories, 
Environment and Societies: New Challenges for Geography, November 20, Bucharest, Romania 

16. Popa A.M., Onose D.A., Gavrilidis A.A., Grădinaru S.R., Slave R.A. (2020) Potential contribution of small 
green infrastructure in improving quality of life at urban level, International Geographical Conference 
Dimitrie Cantemir, 40th Edition, October 24, Iasi, Romania 

Stagiu de cercetare documentare 
1. Ana Maria Popa – Universitatea Harokopio, Atena, Grecia (Conf. Geoge Petropoulos) – 4-8 octombrie 

2021. Tematică – teledetecție aplicată în analiza infrastructurilor verzi urbane  
2. 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 

https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-11946
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-11946
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Aplicații web GIS 
1. Aplicație colectare date probleme spații verzi mici - https://arcg.is/5HLHe  
2. Aplicatie vizualizare date - https://diana-

onose.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=285e43c587cc4a46afde50c54ed978b6  
Alte rezultate 

1. Simona Raluca Gradinaru-Rădulescu a participat în calitate de speaker invitat la IUFRO Landscape Ecology 
Working Party pe tema How can green infrastructure contribute to pandemic and climatic urban 
resilience? 

2. Participare la Community Talks 21.09.2021 – Grădini urbane comunitare, întâlnire organizată de Fundația 
Comunitară București 
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