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Definițiile actuale identifică amenajarea pădurilor parc cu arta, știința și 
tehnologia de conducere a arborilor, a resurselor forestiere și a ecosistemelor din 
jurul comunităților în scopul obținerii beneficiilor de natură psihologică, socială, 
economică și estetică, care satisfac ulterior nevoile societății (Miller 1997, Helms 
1998).

Principalele riscuri care apar la transformarea unei păduri în pădure-parc țin de
antropizarea excesivă prin dezvoltarea unei infrastructuri imobiliare și de 
amenajări care pot să diminueze calitatea serviciilor ecosistemice specifice unei 
păduri naturale.
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Legea 46/2008 cu modificările și completările ulterioare:

Amenajările necesare pentru realizarea pădurilor-parc - Amenajările permise
în pădurile-parc sunt:

a) alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2 m sau piste
pentru biciclete;
b) bănci;
c) iluminat;
d) puncte de informare;
e) toalete ecologice;
f) construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maximum 15 m2.



Wald.Berlin.Klima. – Exhibition in the Forest

hochC Landscape Architects
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http://landezine.com/index.php/landscape-architects/hochc-landscape-architects/


Arninge-Ullna Riparian Forest Park | Stockholm, Sweden

Topia landskapsarkitekter
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LOCALIZARE
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Tematica parc - biodiversitate
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Alei
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Intersectii



10

Elemente naturale
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Micro-interventii
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Referinte
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Puncte info
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Popas
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Platforma educative (E)
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Amfiteatru
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Platforma activitati (Y)
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Platforma belvedere (G)
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Adapost (C)
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Signalistica
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Principii constructive
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Identitate

vizuala
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Afisaj
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Signalistica orientare
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Signalistica intersectii
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Elemente

naturale
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Accesibilitate – transport in comun
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Accesibilitate – transport in comun
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Accesibilitate – auto
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Accesibilitate – auto
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Accesibilitate – trasee pietonale si de biciclete
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Accesibilitate – localizarea popasurilor cu rastel velo
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Plan existent – faza 1
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Plan propus – faza 2
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Traseu intrare principala
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Semnalizare intrare principala
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Pavilion info



39

Pavilion info
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Accese secundare
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Accese amfiteatru si platforme activitati
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Devierea traseelor pietonale la intersectia cu cele de bicicleta
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Devierea traseelor de bicicleta la intersectia cu cele pietonale
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Platforma topografica
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Balti cu amfibieni
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Traseu infinit
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Traseu infinit
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Toalete
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Plan iluminat



Multumim pentru atentie!
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