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Problematica aspectelor ecologice implicate în asigurarea unui mediu construit sustenabil

Problematica comunităţii

Pentru realizarea unor dezvoltări sustenabile sunt necesare o serie de iniţiative organizate sub 
formă de aspiraţii conceptuale ale procesului de proiectare, după cum urmează:

• Crearea vecinătăţilor cu incluziune şi mixtare socială;

• Asigurarea serviciilor locale şi facilităţilor ce satisfac o gamă largă de nevoi;

• Asigurarea serviciilor de transport public de calitate;

• Asigurarea managementului şi strategiilor de menţinere pe termen lung ale proiectelor şi 
vecinătăţilor;

• Implicarea comunităţilor locale.

Canalul Morii, Municipiul Cluj-Napoca
Mai, 2020
(sursa: autorii)
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Asigurarea unei ierarhii bazate pe calităţile spaţiale pentru realizarea valorilor sociale de referinţă ale 
comunităţilor rezidenţiale: 
• Permeabilitate (cu diverse intensităţi);
• Lizibilitate;
• Adaptabilitate;
• Eficienţă energetică;
• Activitate;
• Intimitate.

Conceptul formal de organizare a spaţiului cartierului implică definirea distinctă şi clară între: 
- domeniul public (cu acces nemijlocit) 
- domeniul privat (ierarhizat)

Element principal de organizare: insula urbană 

Provocări: 
- medierea între sisteme (deschis - închis) 
- restructurarea şi integrarea parcărilor auto
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Exemplu de spaţiu public reprezentativ la nivelul unităţilor de vecinătate şi a comunităţilor locale
(sursa: autorii, Ghid de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Constanţa, 2019, p. 315)
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„Buzunar” verde- la maxim 200 m faţă de locuinţă; S = 0,01ha – 1ha

Scuar verde al „vecinătăţii”- la maxim 400 m faţă de locuinţă; S = 1ha – 6 ha

Scuar verde al „comunităţii”- la maxim 800 m faţă de locuinţă; S = 6ha – 8ha

Parc urban- la maxim 1600 m faţă de locuinţă; S = 18ha – 200ha

Parc natural / Parc pădure- la maxim 3200 m faţă de locuinţă; S > 200ha

Componentele sistemului verde integrat

Aceste elemente constitutive se pot clasifica în 2 mari categorii:
 
1. Coridoarele ecologice
2. Diverse tipologii de spaţii verzi publice
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Analiza lizibilităţii existente 
(sursa: autorii, Ghid de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Constanţa, 2019, p. 299)

Configurarea unor noi insule urbane 
(sursa: autorii, Ghid de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Constanţa, 2019, p. 301)
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Această structurare se face prin crearea de noi centre secundare şi 
organizarea spaţiului privat al insulei urbane.
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Elementele constitutive ale regenerării urbane:

Spaţiu verde public 

Spaţiu de tip străzi de diferite categorii 

Scuar la nivelul cartierului (Piaţă civică)

Scuar public al comunităţii locale

Spaţiu privat al insulei urbane



Exemplu de propunere pentru 
Zona privată a insulei urbane
Cartier Tomis Nord, Municipiu Constanţa
(sursa: autorii, Ghid de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Constanţa, 2019, p. 311, p. 317)



Exemple de mobilier urban
(sursa: autorii, surse internet)



Exemple de mobilier urban
(sursa: autorii, surse internet)



Exemple de finisaje pavaje
(sursa: autorii, surse internet)







5. Problematica locurilor de parcare

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3

















Exemplu de spaţiu public reprezentativ pentru
Centru de cartier
(sursa: autorii, Ghid de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Constanţa, 2019, p. 361)









Exemplu de spaţiu public reprezentativ la nivelul unităţilor de vecinătate şi a 
comunităţilor locale

(sursa: autorii, Ghid de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Constanţa, 
2019, p. 325)





Exemplu de spaţiu public 
reprezentativ pentru 

Centru secundar de cartier
(sursa: autorii, Ghid de 

regenerare urbană a 
cartierelor de blocuri. 

Constanţa, 2019, p. 379)

















Vă mulţumim!


