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1. INTRODUCERE_OBIECTIVE

1. Identificare spații verzi domeniul public pe raza Sectorului 3. 

2. Analiza spatii publice deja amenajate - “conformitatea” si “sustenabilitatea” 
amenajărilor. 

3. Identificare spații publice neamenajate 

4. Identificare terenuri domeniul public cu potențial de a deveni spații verzi 
prin amenajare. 

5. Îmbunătățirea calității vieții în cartierele de locuințe colective și noile 
dezvoltări periferice prin amenajarea de spații verzi publice. 

6. Imagine “verde“ a sectorului.





1. INTRODUCERE_METODOLOGIE DE LUCRU

I. Organizarea echipelor 
Împărțirea teritoriului în zone delimitate cadastral după axe majore de circulații.  
Formarea echipelor - corespunzătoare zonelor de analiză.  

II. Metoda de lucru
Identificarea zonelor de interes și a celor cu potențial. 
Parcurgerea spațiului și analiza zonelor cu potențial - în teren.  
Echipele au analizat și au încadrat zonele cu potențial în clasa corespunzătoare. 
Clasificarea zonelor s-a făcut după criterii: 

1. funcționale (utilizarea actuală și potențială a spațiului)  
2. sociale (afective, legende urbane etc.)
3. culturale 
4. istorice 
5. economice
6. estetice





1. INTRODUCERE_METODOLOGIE DE LUCRU

III. S-au identificat:  
posibilitatea de valorificare a spa"iilor 
starea de degradare  
dinamica factorilor perturbatori  
analiza schimb!rilor, a transform!rilor  
starea fizic!  
deservirea 
compozi"ia vegetal!. 

IV. Au fost întocmite 170 de fi"ele de analiz% pentru clasificarea spa"iilor cu poten"ial.  
V. Au fost identificate 3 tipuri de spa!ii cu poten!ial: 

spa!iile mici, cu poten!ial mare (zone dens populate, neamenajate) - teme 
de proiectare  - proiecte pilot - cu executie în orizontul apropiat de timp 
spa!ii de interes urban - teme de concurs - derulate cu sprijinul OAR 
spa!ii amenajate sub standardul "i poten!ialul zonei - proiecte de echip!
- cu execu"ie în orizontul mai îndep!rtat de timp - fac parte din Strategia de 
dezvoltare a spa"iului (verde) public.  

VI. Au fost f!cute propuneri pentru 3 zone pilot de interven!ie.





2. ANALIZA SI CARTOGRAFIEREA SPAȚIILOR PUBLICE
_Situația existentă





2. ANALIZA SI CARTOGRAFIEREA SPAȚIILOR PUBLICE
_Localizarea tipologiilor de spații verzi





2. ANALIZA SI CARTOGRAFIEREA SPAȚIILOR PUBLICE
_Sinteza analizei





3. REALIZAREA CONCEPTULUI ȘI A VIZIUNII DE DEZVOLTARE 

A SPAȚIULUI VERDE PUBLIC_ Strategia de intervenție





3. REALIZAREA CONCEPTULUI ȘI A VIZIUNII DE DEZVOLTARE 

A SPAȚIULUI VERDE PUBLIC_ Proiect pilot scuar Tribunal





3. REALIZAREA CONCEPTULUI ȘI A VIZIUNII DE DEZVOLTARE A 

SPAȚIULUI VERDE PUBLIC_ Proiect pilot scuar pasaj Mărășești









3. REALIZAREA CONCEPTULUI ȘI A VIZIUNII DE DEZVOLTARE 

A SPAȚIULUI VERDE PUBLIC_ Proiect pilot scuar Mântuleasa







ANALIZA SI CARTOGRAFIEREA SPA!IILOR PUBLICE 

Spatii amenajate cu aspect monoton, zone cu potential pentru recreere, loc de 
joaca pentru copii etc, zone pentru activitati statice (sah etc), mobilier urban 
deteriorat, lipsa corpurilor de iluminat in zone cu potential peisager, lipsa 
aleilor pietonale in anumite zone, spatii slab ingrijite, alei cu diferite texturi 
care denota discordanta în peisajul urban, necesitatea abordarii integrate a 
problemelor peisagistice, urbane si arhitecturale; 
Au fost realizate 170 de fi"e de localizare a spa#iilor verzi - mapare a situa$iei 
existente în teren; 
Sectorul 3 este cuprinde spa$ii verzi încadrate dupa urm!toarele tipologii: pol 
verde, scuar, #esut, cvartal, ax$ verde, nod verde, teren în curs de 
restructurare, teren viran. 
Exist! zone cu densitate mare de spa#ii verzi publice de tip cvartal - propuse 
pentru a fi valorificate "i zone propuse pentru reconfigurarea profilurilor 
stradale. 
Au fost propuse 8 zone prioritare de interven#ie.

4. CONCLUZII &I PROPUNERI



REALIZAREA CONCEPTULUI %I A VIZIUNII DE DEZVOLTARE A SPA!IULUI 
VERDE PUBLIC 

Acces facil in spatiul public verde, cresterea atractivitatii zonelor prin diverse solutii 
moderne de amenajare peisagera, zone expozitionale, zone prevazute cu sistem wi-
fi, zone cu potential educativ, împrejmuirea zonei de protectie a arborilor pentru 
prevenirea tasarii pamantului si incurajarea drenarii apei pluviale, amenajarea unor 
garduri verzi pentru atenuarea zgomotului si diminuarea poluarii, refunctionalizarea 
terenurilor degradate/abandonate, armonizarea peisajelor antropice cu cele 
naturale, îmbunatatirea aspectului estetic peisager, crearea unor spatii adecvate 
pentru practicarea sporturilor in aer liber si diverselor activitati recreative; 
S-au propus direc#ii de interven#ie prioritar$ pentru reabilitarea spa$iilor publice verzi 
identificate; 
Au fost realizate propuneri de proiecte pilot în 3 zone de interven#ie care vizeaz! 
reabilitarea acestor spa$ii.

4. CONCLUZII &I PROPUNERI



V% mul!umim pentru aten!ie!




