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ABSTRACT 
 

Parcurile și spațiile verzi sunt bunuri valoroase și sunt adesea puncte focale in viața 

comunităților lor. Acestea oferă oportunități de petrecere a timpului liber, relaxare și activităţi 

sportive, dar sunt, de asemenea, fundamentale pentru coeziunea comunității, sănătatea și 

bunăstarea fizică și mentală, biodiversitatea, atenuarea schimbărilor climatice și creșterea 

economică locală. Parcurile și spațiile verzi au o contribuție vitală la multe din cele mai 

importante obiective strategice ale comunităţilor, cum ar fi atenuarea schimbărilor climatice, 

sănătatea publică și integrarea în comunitate. 

Spațiile verzi, printre care parcurile și terenurile de sport, precum și pădurile și pajiștile 

naturale, zonele umede sau alte ecosisteme, reprezintă o componentă fundamentală a 

oricărui ecosistem urban si periurban. Zonele verzi facilitează activitatea fizică și relaxarea, 

formand totdata un refugiu in fata zgomotului. Copacii produc oxigen și ajută la filtrarea 

poluării nocive a aerului si solului, respectiv a particulelor din aer şi a substanţelor şi metalelor 

grele poluante din sol. Zonele de apă, de la lacuri până la râuri și fântâni, contribuind la 

moderarea temperaturilor. 

Atat parcurile și grădinile urbane si periurbane joacă un rol esențial în răcorirea orașelor 

oferind de asemenea, spaţii sigure pentru mersul pe jos și cu bicicleta, precum și locuri pentru 

activitate fizică, interacțiune socială și recreere. Estimările recente arată că inactivitatea fizică, 

legată de lipsa accesibilității și lipsa accesului la zonele de agrement, reprezintă 3,2% din cauza 

deceselor la nivel global.1 

Spațiile verzi sunt, de asemenea, importante pentru sănătatea mintală. Accesul la spațiile verzi 

poate reduce inegalitățile în materie de sănătate, îmbunătățește bunăstarea și ajuta la 

tratarea bolilor mintale. Unele analize sugerează că activitatea fizică într-un mediu natural 

poate ajuta la remedierea depresiei ușoare și la reducerea indicatorilor de stres fiziologic. 

Parcurile se confruntă cu provocări importante. Ca active comunitare comune, ele trebuie să 

deservească diferite scopuri și să fie capabile să răspundă nevoilor diferite ale comunităților 

locale, uneori conflictuale. Acestea trebuie să concureze cu alte servicii ce necesită investiții 

pentru a-și asigura viabilitatea pe termen scurt și lung.  

Studiul de faţă ȋşi propune să determine oportunitatea amenajării unui spaţiu public 

multifuncţional ȋn Comuna Domneşti, jud. Ilfov, prin reliefarea si relativa cuantificare a 

beneficiilor aduse de realizarea unui asemenea proiect, astfel ȋncât să ofere factorilor 

decidenţi informaţii relevante şi suficiente ȋn fundamentarea unor decizii.  

  

                                                      
1 Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, Organizatia Mondiala a Sanatatii 
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  ANALIZA CONTEXTULUI 
NAŢIONAL ŞI 
INTERNAŢIONAL 

 
Viziunea Organismelor 

Internaţionale asupra rolului şi 

importanţei parcurilor  

recreaţionale şi de agrement ȋn 

bunăstarea locuitorilor. Politici şi 

Strategii. 

 

Abordarea României asupra 

tematicii parcurilor recreaţionale 

şi de agrement. Situaţia actuală 

şi măsuri pentru imbunătăţire. 

 

Strategia de Dezvoltare 

Regională a Regiunii Bucureşti-

Ilfov. Ȋmbunătăţirea cantitativă 

şi calitativă a spaţiilor verzi şi de 

agrement. 

 

Comuna Domneşti – Judeţul 

Ilfov. Prezentare. Populaţia şi 

dezvoltarea socială. 

Infrastructura, organizarea 

teritoriului, servicii publice. 

Cultură, sport si agrement. 
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PARCURILE PUBLICE ȊN CONTEXTUL 
INTERNAŢIONAL 
 

Există o gamă largă de acorduri internaționale și angajamente de a consolida și sprijini crearea 

de spații verzi în mediul urban si periurban, deoarece acestea sunt considerate a oferi o serie 

de beneficii pentru populație.  

 

In prezent, Organizatia Natiunilor Unite a stabilit 17 Obiective de Dezvoltare Durabila ce pot 

conduce la o dezvoltare sustenabila a ȋntregii lumi. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un 

apel la acțiune adresat tuturor țărilor - sărace, bogate și cu venituri medii - pentru a promova 

prosperitatea protejând în același timp planeta. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt planul 

de realizare a unui viitor mai bun și mai durabil pentru toți. Acestea abordează provocările 

globale cu care ne confruntăm, inclusiv cele legate de sărăcie, inegalitate, climă, degradarea 

mediului, prosperitate, pace și justiție. Membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite recunosc că 

eliminarea sărăciei trebuie să fie însoțită de strategii care să contribuie la creșterea economică 

și să abordeze o serie de nevoi sociale, inclusiv educația, sănătatea, protecția socială și 

oportunitățile de angajare, avand in vedere în același timp schimbările climatice și protecția 

mediului. Anul-ţinta pentru realizarea acestor obiective este anul 2030. 

Obiectivul 11 al Agendei 2030 este reprezentat de dezideratul de a avea „Oraşe şi comunităţi 

sustenabile”. Orașele şi zonele adiacente acestora sunt centre pentru idei, comerț, cultură, 

știință, productivitate, dezvoltare socială și multe altele. În cele mai bune cazuri, ele au permis 

oamenilor să avanseze din punct de vedere social și economic. Având în vedere că numărul 

persoanelor care trăiesc în aceste zone orașe este estimat să crească până la 5 miliarde de 

locuitori până în 2030, este important să existe practici eficiente de planificare urbană și de 

gestionare pentru a face față provocărilor cauzate de urbanizare. Atingerea Obiectivului 11 

presupune, printre altele, ca până în 2030, să fie asigurat accesul universal la spații verzi 

publice sigure, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în vârstă și 

persoanele cu handicap. Este de asemenea necesară susținerea legăturilor economice, sociale 

și de mediu pozitive dintre zonele urbane, periurbane și rurale, prin consolidarea planificării 

dezvoltării naționale și regionale. 

În plus, cea de-a treia Conferință a Națiunilor Unite privind locuințele și dezvoltarea urbană 

durabilă (Habitat III), desfășurată la Quito în octombrie 2016, a pus în aplicare "o nouă Agendă 

Urbană" care conține un angajament tematic puternic pentru dezvoltarea spațială și spațiul 

public. Agenda propune ca orașele și așezările umane sa devina participative, să promoveze 

angajamentul civic, să dea un sentiment de apartenență și proprietate între toți locuitorii lor, 

să prioritizeaze spațiile publice sigure, incluzive, accesibile, verzi și de calitate, prietenoase 

pentru familii şi care să sporească interacțiunile sociale și intergeneraționale, expresivitatea 
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culturală și participarea politică. Totodată, aceste spaţii sunt menite să încurajeze coeziunea 

socială, incluziunea și securitatea, în societăți pașnice și pluraliste, în care sunt satisfăcute 

nevoile tuturor locuitorilor, ȋn acelasi timp recunoscând nevoile specifice ale celor aflați în 

situații vulnerabile.2 

❖❖❖ 

Investiţiile ȋn amenajarea spațiior verzi în mediul urban si pre-urban pot contribui la 

ameliorarea problemelor de sănătate publică legate de obezitate, efecte cardiovasculare, 

sănătate mintală și bunăstare. Pentru a explora eficacitatea intervențiilor asupra spațiilor verzi 

ȋn îmbunătățirea mediilor urbane sănătoase, Oficiul Regional pentru Europa al Organizatiei 

Mondiale a Sanatatii a revizuit rezultate ale unor cercetări, studii de caz locale și evaluări ale 

impactului asupra mediului / asupra sănătății și a determinat impactul acestor investiţii asupra 

mediului, sănătății, bunăstării și echităţii sociale. Raportul rezultat, „Urban Green Space 

Interventions and Health - A review of impacts and effectiveness”, prezintă concluziile asupra 

componentelor de intervenție care s-au dovedit a fi eficiente în maximizarea beneficiilor de 

mediu, sănătate și echitate generate de spațiile verzi. Raportul furnizează indicatori pentru 

evaluarea locală a accesibilității spațiului verde. Astfel de indicatori permit autorităților locale 

și planificatorilor urbani să evalueze în ce zone urbane trebuie să se îmbunătățească accesul 

la spațiul verde și să stabilească deciziile de planificare respective. Cu toate acestea, se cunosc 

puține despre modalitățile cele mai eficiente de a interveni pentru crearea sau modificarea 

spațiilor verzi și despre modalităţile cele mai eficiente de a se asigura că beneficiile de mediu, 

sociale și de sănătate sunt maximizate, în timp ce potențialele efecte secundare sunt prevenite 

sau reduse. Pentru a explora care componente de intervenție în spațiul verde funcționează și 

care oferă cele mai bune rezultate, OMS a compilat: 

− dovezi de cercetare disponibile privind intervențiile în spațiul verde urban și impactul 

acestora; 

− studii de caz privind intervenția asupra spațiului verde local și lecțiile învățate; 

− experiențe existente în evaluarea impactului privind planificarea spațiului verde. 

Rezultatele indică faptul că spațiul verde urban si periurban este o componentă necesară 

pentru existenta orașelor sănătoase, durabile și sustenabile. Intervențiile de creștere sau de 

îmbunătățire a spațiului verde urban si periurban pot genera rezultate pozitive pentru 

sănătate, sociale și de mediu pentru toate grupurile de populație, în special în rândul 

grupurilor cu statut socio-economic inferior. Există foarte puține alte intervenții în domeniul 

sănătății publice care pot realiza toate aceste beneficii, impactul asupra stilului de viață activ, 

bunăstarea și interacțiunea socială fiind în mod special si deseori subliniate ca un beneficiu-

cheie.  

Dovezile compilate arată că colaborările multidisciplinare și intersectoriale contribuie la 

asigurarea faptului că investiţiile în spațiile verzi oferă rezultate multiple și oferă o varietate 

                                                      
2 New Urban Agenda - 2017 United Nations 
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de oportunități funcționale care atrag diferite grupuri de populație. Lucrările pentru crearea 

si amenajarea de spaţii verzi par să fie cel mai eficiente atunci când o îmbunătățire fizică a 

spațiului verde este cuplată cu un element de implicare / participare socială care promovează 

spațiul verde și ajunge la noi grupuri țintă ("abordare duală"). 

Lucrarile trebuie planificate și proiectate împreună cu comunitatea locală și grupurile-ţintă. 

Prin aceasta se va asigura obținerea de beneficii pentru rezidenții locali și se va contribui la 

furnizarea de intervenții care să răspundă nevoilor comunității - în special în zonele 

defavorizate. Întrucât toate acestea trebuie considerate investiții pe termen lung, lucrările 

trebuie integrate în cadrul strategiilor și cadrelor de dezvoltare locală. 

❖❖❖ 

Încă de la mijlocul anilor 1970, politica Uniunii Europene privind mediul a fost orientată prin 

programe de acțiune care au definit obiectivele prioritare de atins într-un anumit număr de 

ani. Programul actual, al șaptelea de acest tip, a fost adoptat de către Parlamentul European 

și Consiliul Uniunii Europene în noiembrie 2013 și vizează perioada de până în 2020. Prin acest 

Program de Acțiune pentru Mediu (PAM), Uniunea Europeana a consimțit să depună eforturi 

mai mari pentru a proteja capitalul natural, a stimula creșterea și inovarea caracterizate printr-

o utilizare eficientă a resurselor și prin emisii reduse de carbon și a proteja sănătatea și 

bunăstarea oamenilor – respectând limitele naturale ale planetei. Programul reprezintă o 

strategie comună, menită să orienteze acțiunile viitoare ale instituțiilor UE și ale statelor 

membre, care sunt responsabile împreună de implementarea strategiei și de atingerea 

obiectivelor prioritare ale acesteia.  

Obiectivul prioritar 8 al acestui Program se refera la imbunatatirea sustenabilităţii oraşelor 

Uniunii Europene şi porneşte de la realitatea că Uniunea Europeana este dens populată și până 

în 2020, 80% din populația sa este probabil să locuiască în zone urbane și periurbane. 3 

Calitatea vieții va fi influențată în mod direct de starea mediului urban. Impactul asupra 

mediului al orașelor se răspândește, de asemenea, mult peste limitele lor fizice, deoarece 

acestea se bazează în mare măsură pe regiunile periurbane și rurale pentru a satisface cererea 

de alimente, energie, spațiu și resurse și pentru a gestiona deșeurile. Dezvoltarea urbană a 

Uniunii a crescut gradul de conștientizare a importanței mediului natural din zonele urbane. 

Conservarea biodiversității prin acțiuni precum reintroducerea naturii în mediul urban și ȋn 

peisajul urban este tot mai evidentă. Performanțele biodiversității orașelor europene trebuie 

evaluate și îmbunătățite. Cetățenii Uniunii, fie că sunt locuitori din mediul urban sau rural, 

beneficiază de o serie de politici și inițiative ale Uniunii care sprijină dezvoltarea durabilă a 

zonelor urbane. Cu toate acestea, o astfel de dezvoltare durabilă necesită o coordonare 

eficientă și eficace între diferitele niveluri de administrație și peste granițele administrative și 

implicarea sistematică a autorităților regionale și locale în planificarea, formularea și 

dezvoltarea politicilor care au impact asupra calității mediului urban. 

                                                      
3 General Union Environment Action Programme to 2020; Living well, within the limits of our planet 
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Inițiativa de re-naturalizare a orașelor este promovată de Directoratul I "Acțiuni în domeniul 

climei și eficiența resurselor" din cadrul Directoratului General pentru Cercetare și Inovare al 

Comisiei Europene si are ca scop investigarea instrumentelor inovatoare, strategiilor și celor 

mai bune practici din domeniul soluțiilor bazate pe natură (NBS) pe care orașele europene le 

adoptă. Această inițiativă are scopul de a arăta cum re-naturalizarea orașelor poate conduce 

la o ecologizare a economiei europene prin combinarea unei productivități mai mari și a unei 

capacități mai bune de inovare, cu costuri mai reduse și cu un impact redus asupra mediului. 

Orașele re-naturalizate sunt configurate în conformitate cu o abordare sistemică, 

multidisciplinară și multistakeholder pentru a lega ecologizarea orașelor cu alte chestiuni 

cheie, în special rezistența, riscurile urbane, adaptarea la schimbările climatice, restaurarea 

ecosistemelor, sănătatea și bunăstarea oamenilor.  

Soluțiile bazate pe natură recurg la puterea și sofisticarea naturii pentru a transforma 

provocările de mediu, sociale și economice în oportunități de inovare. Acestea pot aborda o 

varietate de provocări societale în moduri sustenabile, cu potențialul de a contribui la o 

dezvotare ecologică, la o "societate care protejează viitorul", la favorizarea bunăstării 

cetățenilor, la furnizarea de oportunități de afaceri și la poziționarea Europei ca lider pe piețele 

mondiale. 

In raportul final al Grupului de Experti Horizon 2020 pe tematica „Solutiilor bazate pe natura 

si Re-naturalizarea localităţilor”4, au fost identificate patru obiective principale care pot fi 

abordate prin soluții bazate pe natură (NBS – Nature-based Solutions): 

− Îmbunătățirea urbanizării durabile prin intermediul soluțiilor bazate pe natură poate 

stimula creșterea economică, precum și îmbunătățirea mediului, sporind atractivitatea 

orașelor și îmbunătățind bunăstarea oamenilor; 

− Restaurarea ecosistemelor degradate prin utilizarea unor soluții naturale poate 

îmbunătăți durabilitatea ecosistemelor, permițându-le să livreze servicii ecosistemice 

vitale și, de asemenea, să răspundă altor provocări societale; 

− Dezvoltarea adaptării la schimbările climatice și atenuarea acesteia prin utilizarea unor 

soluții bazate pe natură pot oferi răspunsuri mai durabile; 

− Îmbunătățirea gestionării riscurilor și a durabilitatii prin utilizarea soluțiilor bazate pe 

natură poate duce la beneficii mai mari decât metodele convenționale și poate oferi 

sinergii pentru reducerea riscurilor multiple. 

Ȋn cadrul Raportului, se constată că disponibilitatea spațiului verde poate fi legată de 

fericirea percepută a oamenilor și de sănătatea generală, în timp ce apropierea de spațiul 

verde pare să reducă incidența unor forme costisitoare de boli, cum ar fi bolile de inimă, 

obezitatea și depresia. Aceste beneficii par a avea o influenţă mai puternică asupra 

grupurilor vulnerabile: copii, vârstnici și persoane cu statut socio-economic scăzut. 

Parcurile, fermele urbane și grădinile comunitare oferă locuri ȋn care oamenii pot fi activi 

                                                      
4 EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate I — Climate Action and Resource Efficiency, Unit 
I.3 — Sustainable Management of Natural Resources 
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fizic și se pot întâlni cu alții, creând comunităţi ȋn adevaratul sens al cuvântului. Unul dintre 

beneficiile socio-economice ale creşterii şi ȋmbunătăţirii spațiilor verzi publice de 

vecinătate identificate de Raportul menţionat este că legaturile sociale și rețelele de sprijin 

cetăţenesc sunt întărite, deoarece cetățenii sunt încurajați să utilizeze aceste spații publice 

și să fie mai puțin teamători. De asemenea, creșterea dimensiunilor alocate spațiilor verzi 

poate ameliora temperatura zonelor urbane si pre-urbane, reducând astfel stresul termic. 

Parcurile comunitare s-au dovedit a fi în măsură să reducă temperatura ambiantă în timpul 

zilei cu o medie de 0,94 °C si cu o medie pe timp de noapte de 1,15 °C.5 Traiul ȋn apropierea 

spațiilor verzi are o influență pozitivă asupra mai multor indicatori de sănătate (inclusiv 

sănătatea percepută, stresul și morbiditatea bolii)6 și poate reduce ratele de criminalitate. 

Dat fiind că orașele reprezintă cea mai mare parte a populației Uniunii Europene este 

evident că politicile de dezvoltare urbană au un impact considerabil asupra problemelor 

de mediu și durabilității. Majoritatea oamenilor cred că orașele consumă cantități 

considerabile de energie, generând niveluri ridicate de poluare a aerului sau deșeuri. Acest 

lucru poate fi valabil pentru zonele suburbane și periurbane (zonele hibride cu 

caracteristici urbane și rurale fragmentate), care sunt adesea caracterizate de un număr 

mare de clădiri noi cu densitate redusă, cu consum mare de energie, sub formă de case 

individuale, cu un grad ridicat de dependență de mașină ca mijloc de transport. Într-

adevăr, extinderea urbană poate duce la creșterea cererii de energie, a emisiilor de carbon 

și a poluării aerului, exercitând în același timp presiuni asupra ecosistemelor și având ca 

rezultat pierderea biodiversității. Cu toate acestea, se recunoaște din ce în ce mai mult că 

aceste zone reprezintă modalități eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor 

pentru ca oamenii să trăiască și pentru ca întreprinderile să existe, deoarece proximitatea 

oferă câștiguri potențiale de eficiență.  

Caracterul unui oraș este definit, într-o anumită măsură, prin modul în care sunt prevăzute 

străzile sale și spațiile publice; exemplificarea putând fi realizată prin compararea unui oraș 

caracterizat prin bulevarde cu aliniamente de arbori și un număr generos de parcuri 

publice cu unul cu spaţii restrânse, centrate pe blocuri de apartamente. Zonele urbane 

verzi au potențialul de a juca un rol important în orașe: pe de o parte, pot contribui la 

atenuarea schimbărilor climatice prin absorbția carbonului din atmosferă, oferind o zonă 

de absorbție a apelor pluviale și umbra; iar pe de altă parte pot îmbunătăți sănătatea 

generală și mentală, oferind o oportunitate de interacțiune socială și creșterea calității 

vieții individului.7 

                                                      
5 4 Bowler, D.E. et al. (2010) Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. Landscape and urban 
planning 

6 Hartig, T. et al. (2014) Nature and health. Annual Review of Public Health. 

7 Urban Europe statistics on cities, towns and suburbs - 2016 edition, European Union. 
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Un studiu realizat de Directoratul General pentru Politici Regionale şi Urbane al Comisiei 

Europene8 relevă că, pe baza datelor disponibile care acoperă aproape toate orașele din 

UE și din țările AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb), se constată o diversitate 

substanțială în proximitatea zonelor verzi, atât în orașele mai mari cât și în cele mai mici. 

Nu există aproape nicio relație între proximitatea zonelor verzi și mărimea orașului. Printre 

capitalele cu mai mult de 1 milion de locuitori, valorile variază între mai puțin de 12 hectare 

în orașe precum Lisabona, București, Atena, Dublin, Paris, Budapesta și Roma și mai mult 

de 50 hectare în Praga și Stockholm. Se observă totodată şi unele diferențe între țări. 

Ținând cont de populația orașelor, vedem medii naționale ridicate în țări precum Finlanda, 

Suedia, Republica Cehă și Germania, în timp ce România, Croația, Italia și Portugalia au 

valori medii relativ scăzute. Valori mai mari pot fi observate și în multe dintre orașele mai 

mici din Olanda sau într-o serie de orașe mai mici din jurul Parisului. 

❖❖❖ 

Unul din principalele instrumente de finanţare ale Uniunirii Europene, Fondul European 

de Dezvoltare Regionala (FEDR) contribuie la Strategia Uniunii pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, asigurând astfel o mai mare concentrare a 

ajutorului acordat în temeiul FEDR asupra priorităților Uniunii. Pentru a promova 

incluziunea socială și pentru a combate sărăcia, în special în comunitățile marginalizate, 

este necesar să se îmbunătățească accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere prin 

furnizarea infrastructurilor la scară mică, ținând seama de nevoile specifice ale 

persoanelor cu handicap și ale persoanelor în vârstă. Ȋn cadrul dezvoltării urbane durabile, 

se consideră necesară susținerea acțiunilor integrate pentru a aborda provocările 

economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, 

inclusiv zonele urbane funcționale, ținând cont în același timp de necesitatea promovării 

legăturilor dintre mediul urban și cel rural. Astfel, FEDR sprijină ca prioritate de investitii 

in cadrul Obiectivului Tematic 9 -  promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 

oricărei forme de discriminare, „investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în 

materie de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 

servicii sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de colectivitățile locale” şi „oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 

economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”.9  De 

asemenea, in cadrul Obiectivului Tematic 6 - conservarea și protecția mediului și 

promovarea utilizării eficiente a resurselor, inclusiv prin realizarea de acțiuni destinate 

îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 

aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. In cadrul acestei prioritati pot fi 

                                                      
8 A WALK TO THE PARK? ASSESSING ACCESS TO GREEN AREAS IN EUROPE'S CITIES / UPDATE USING COMPLETED COPERNICUS URBAN ATLAS 
DATA - European Union, 2018 

9 REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
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finantate o serie de proiecte ce includ investiții (creare/modernizare/reabilitare) în spații 

destinate utilizării publice, cum ar fi: parcuri, spații verzi, spații publice, scuaruri, locuri de 

joacă pentru copii, alei pietonale, străzi, trotuare, piste pentru bicicliști, inclusiv utilități, 

precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. 

terenuri de sport, etc.). 
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PARCURILE PUBLICE ŞI SPAŢIILE PUBLICE ȊN 
ROMÂNIA. DIRECŢII, POLITICI ŞI STRATEGII. 
 

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind 

dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un 

program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care 

promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi 

de mediu. România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie implementată de 

către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile 

acestora trebuie să fie soluționate prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și 

națională. Excluziunea socială este identificată ca fiind o provocare majoră la adresa 

implementării Obiectivelor. România este angajată să implementeze Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă la nivel naţional şi va revizui Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, 

pentru a integra Obiective de Dezvoltare Durabilă. În Strategia românească revizuită, se va 

pune accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în 

politicile de dezvoltare. 

In cadrul sesiunii din luna iulie 2018 a Forumului Politic la Nivel Înalt al ONU privind 

Dezvoltarea Durabilă, ce a avut loc la sediul ONU din New York, Romania a prezentat Evaluarea 

Naţională Voluntară (Voluntary National Review) oferind informații despre procesul de 

implementare a Agendei 2030 și obiectivele sale de dezvoltare durabilă (evidențiind 

obiectivele revizuite în acest an). Evaluarea prezintă progresele realizate până în prezent și 

obiectivele pentru anul 2030, rezultate din analiza indicatorilor SDG (Sustainable 

Development Growth) din mai multe sectoare și de aici va reprezenta o linie de referință 

pentru dezvoltarea ulterioară a României, în spiritul Agendei pentru Dezvoltare Durabilă din 

2030. In documentul prezentat, Romania isi asuma Obiectivul de Dezvoltare Durabila 11 prin 

care isi propune ca orașele și așezările umane sa devina „incluzive, sigure, rezistente și 

durabile”.10 

❖❖❖ 

Ȋn România, Constituţia stipulează „dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos 

şi echilibrat ecologic” (Art.35), însă, transformările teritoriale ale localităţilor de-a lungul 

timpului nu au ţinut întotdeauna seama de menţinerea unui echilibru între dezvoltarea 

urbană/peri-urbană şi asigurarea necesarului de spaţii verzi prin care să se poată asigura 

aceste drepturi. Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, aflată în vigoare începând cu 21.01.2007, în forma ei actuală, este 

singura care reglementează administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.  

                                                      
10 „Transformation towards a sustainable and resilient Romania” - Romania’s Voluntary National Review 2018 
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Astfel, in articolul 2 din legea Nr.24/2007 se menționează că în vederea asigurării calităţii 

factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei, statul recunoaște dreptul fiecărei 

persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate 

publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori 

şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare. Conform articolului 8 din 

aceeași lege, administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile 

administraţiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop, în timp ce 

administrarea spațiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către 

proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.  

❖❖❖ 

În zona municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, 

locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive, era la sfârşitul anului 

2017 de 26639 ha, revenind pe un locuitor în medie 21,3 mp suprafaţă spaţii verzi. 11 

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 114/2007 Autorităţile 

administraţiei publice locale aveau obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de 

spaţiu verde de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013. Cei 26 mp de 

spațiu verde pe cap de locuitor au devenit un etalon al administrațiilor publice locale în 

programele de administrare ale localităților. Într-adevăr, este important ca suprafața de spațiu 

verde să atingă acestă suprafață minimă, însă mult mai importantă este componența din punct 

de vedere al vegetației care formează aceste locuri (ex. Proiecția la sol a unui arbore matur nu 

poate fi comparată din punct de vedere calitativ și ecologic cu aceeași suprafață acoperită de 

gazon, capacitatea de absorție a arborelui fiind mult mai mare. Calitatea este dată de specie, 

vârstă și densitatea foliajului). Astfel administrațiile trebuie să cunoască beneficiile aduse de 

fiecare specie în parte, să îmbunătățească calitatea spațiilor verzi gestionate și să nu se lase 

ghidați doar de atingerea suprafeței de 26 mp pe cap de locuitor. 

❖❖❖ 

Strategia de dezvoltare teritorială a României12 este documentul care stă la baza întregului 

sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național 

fundamentând documentele strategice de nivel regional, județean și local (strategii de 

dezvoltare teritorială , planuri de amenajarea teritoriului, planuri de dezvoltare regională) și 

documentaţiile operaționale (planuri de urbanism), precum şi celelalte strategii de dezvoltare 

de la nivel naţional cu relevanţă şi impact teritorial. 

După 1990, odată cu procesul de descentralizare, concomitent cu schimbările economice 

majore - reducerea sau încetarea activităților industriale, dezvoltarea urbană a cunoscut noi 

forme, influenţate şi de tendinţa de migrare a populației spre zonele rurale sau periurbane. 

                                                      
11 Activitatile privind utilitatea publica de interes local, anul 2017 – Institutul National de Statistica 

12 STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI România policentrică 2035 - Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi 
şanse egale pentru oameni 
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Majoritatea localitatilor din România, au in limitele intravilanului terenuri și suprafețe 

degradate și/sau abandonate, etc. fapt ce se reflectă asupra calității vieții cetăţenilor și 

imaginii/atractivității localitatii. Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor neutilizate și 

abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, 

grădini publice, etc.), are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. În acelaşi 

timp, revitalizarea urbană constituie un instrument pentru utilizarea raţională a resurselor de 

teren, în contextul intensificării procesului de expansiune urbană necontrolată. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României stabilește 10 linii directoare de planificare. 

Acestea sunt prevederi obligatorii care vor fi luate în considerare și operaționalizate în toate 

documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism și alte documente strategice care au o 

dimensiune teritorială. Printre acestea se numara si incurajarea construirii în zone industriale 

dezafectate (brownfields) și limitarea extinderii nejustificate a intravilanului ca urmare a 

dinamicii populației și a dinamicii economice - interzicerea construirii în zone verzi, scopul 

urmarit fiind acela de a obtine un teritoriu naţional cu resurse naturale protejate, folosind 

eficient spațiul deja construit. Consolidarea funcţiilor recreative poate veni în completarea 

conservării capitalului natural. 

În privința rețelei de localități rurale din România, Strategia de dezvoltare teritorială stabilește 

un set de obiective care are în vedere conservarea și valorificarea spațiului rural, promovarea 

unor spații rurale durabile care asigură condiții de locuire și recreere optime, precum și 

creșterea accesibilității populației din mediu rural la servicii de interes general prin 

consolidarea rolului teritorial al localităților rurale cu potențial de deservire și polarizare. În 

acord cu obiectivele stabilite, pentru zonele rurale au fost stabilite măsuri teritoriale și 

proiecte strategice, printre care si „dezvoltarea unor spații rurale atractive și creșterea calității 

vieții cetățenilor”13. Pentru a stimula creșterea demografică și a dinamiza viața rurală este 

necesar ca populația să considere localitățile rurale atractive. Pentru aceasta, trebuie ca 

mediul rural să ofere pe lângă sursa de trai și adăpost, spații publice de calitate, precum spații 

publice de recreere sau spații de tipul târgurilor (care devin totodată locuri de socializare și 

stimulatori ai dezvoltării economice). Aceste spații publice sunt esențiale pentru menținerea 

populației locale, mai cu seamă a populației tinere. Una din principalele actiuni din cadrul 

acestei masuri o reprezinta reabilitarea și dotarea spațiilor publice (spații verzi, locuri de joacă, 

zone pietonale, de agrement) din mediul rural, inclusiv amenajarea de centre civice, cu 

precădere în polii de excelență rurali. 

  

                                                      
13 STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI România policentrică 2035 - Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi 
şanse egale pentru oameni 
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STADIUL PARCURILOR PUBLICE ŞI A 
SPAŢIILOR VERZI ȊN REGIUNEA BUCUREŞTI-
ILFOV 
 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României – şi judeţul 

Ilfov, este situată în sudul ţării. Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1.821 km2 , 

din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului 

Ilfov. Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi de nivel 

judeţean ale României din punct de vedere al întinderii, ceea ce determina ca Regiunea 

Bucureşti – Ilfov să fie cea mai mică regiune de dezvoltare din România. Regiunea Bucureşti 

Ilfov se învecinează cu 5 din cele 7 judeţe aparţinând Regiunii Sud Muntenia (Dâmboviţa, 

Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Giurgiu), neavând raporturi de vecinătate cu alte regiuni din 

România. Teritoriul regiunii se situează în Câmpia Română şi se suprapune în întregime unor 

subunităţi ale acesteia: Câmpia Snagovului, Câmpia Moviliţei, Câmpia Bucureştiului, Câmpia 

Câlnicului şi Lunca Argeş – Sabar.  

Regiunea Bucureşti-Ilfov se distinge printr-o diversitate biologică ridicată, existând specii de 

floră şi faună protejate, precum şi diferite tipuri de habitate naturale. Pe teritoriul judeţului 

Ilfov, există diverse tipuri de habitate naturale : întinderi de lotus indian aclimatizat 

(caracteristic Lacului Snagov), alături de alte specii de nuferi: nufărul alb (Nymphea alba) şi 

nufărul galben (Nuphar luteum), lacuri distrofice şi iazuri (in apropierea localităţilor Buftea, 

Mogoşoaia, Chitila, Cernica, Grădiştea, Snagov, Balta Neagră, etc.), zone de pădure şi zone 

umede. În lipsa unui studiu ştiinţific privind flora şi fauna din Municipiul Bucureşti, nu se 

cunoaşte cu precizie numărul speciilor, dar conform APM Bucureşti şi Ilfov plante sălbatice se 

întâlnesc în special la periferie, pe terenurile cu destinaţie agricolă. În judeţul Ilfov se regăsesc 

2 arii naturale protejate de interes naţional, 2 situri de importanta comunitara (SCI Natura 

2000) şi 3 situri de importanţă avifaunistică (SPA Natura 2000), Lacul - Pădurea Cernica precum 

si Zona Scroviştea fiind declarate atât SCI cat şi SPA14 

Reţeaua de localităţi a Regiunii Bucureşti-Ilfov era constituită în anul 2011 din 9 oraşe, 32 

comune şi 91 sate. Dintre cele 9 oraşe doar unul singur are rang de municipiu (Bucureşti). 

Potrivit datelor statistice de la Recensământul Populaţiei 2011, populaţia Regiunii era de 

2.272.163 locuitori, cu menţiunea că, în contextul existenţei unor oportunităţi economico-

sociale deosebite, numărul real al populaţiei care locuieşte în regiune este, în realitate, mai 

ridicat decât cel înregistrat oficial. Regiunea Bucureşti-Ilfov se remarca prin gradul cel mai 

ridicat de urbanizare pe ansamblul ţării, 92,2%. Municipiul Bucureşti, capitala ţării, este cea 

mai mare aglomerare urbană din România, populaţia sa fiind în urma Recensământului 

                                                      
14 Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu din regiunea 8 Bucureşti Ilfov (2011) 
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populaţiei din 2011 de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2 ), ceea ce 

reprezintă circa 9% din populaţia totală a României şi peste 17% din populaţia urbană a ţarii. 

Municipiul Bucureşti este urmat, în cadrul Regiunii, de Buftea (circa 20.000 locuitori) şi 

Otopeni (peste 10.000 locuitori). Populaţia rurală a regiunii este localizată exclusiv în Judeţul 

Ilfov, însumând de 221.710 de persoane la recensământul din 2011, respectiv 57% din 

populaţia totală a judeţului Ilfov. 

Suprafaţa spatiilor verzi amenajate sub forma de parcuri, grădini publice sau scuaruri publice, 

terenurile bazelor şi amenajărilor sportive în cadrul perimetrelor construibile ale localităţilor 

in Regiunea Bucuresti Ilfov a inregistrat o evolutie slaba in intervalul 2015 – 2017, valorile 

ramanand aproape constante atat in Municipiul Bucuresti cat si in Judetul Ilfov.15 

Suprafata spatiilor verzi  UM: 
Hectare 

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Romania 25778 26905 26639 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 4751 4749 4753 

Judetul Ilfov 245 243 247 

Municipiul Bucuresti 4506 4506 4506 

Tabel 1 – Suprafata spatiilor verzi, Institutul National de Statistica 

Conform Planului De Dezvoltare Regională a Regiunii Bucureşti – Ilfov 2014 – 2020, 

imbunătăţirea spaţiului şi a climatului urban, valorificarea patrimoniului cultural precum şi 

facilităţile de petrecere a timpului liber ca şi elemente esenţiale ale unei dezvoltări durabile 

constituie priorităţi strategice ale Regiunii Bucureşti – Ilfov. Unul din indicatorii stabiliti prin 

acest document pentru a monitoriza realizarea Obiectivului specific 5 – Îmbunătăţirea calităţii 

mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile, il reprezinta „Suprafaţa spaţiilor verzi în intravilanul 

localitatilor”16, fiind astfel incurajata cresterea acestor suprafete pe intreg teritoriul Regiunii 

Bucuresti – Ilfov. 

❖❖❖ 

Județul Ilfov este situat în partea sud – estică a țării, înconjurând teritoriul administrativ al 

capitalei București și învecinându-se la nord cu județul Prahova, la est cu Ialomița și Călărași, 

cu Giurgiu în sud și sud – vest și cu Dâmbovița în vest. Împreună cu Municipiul București, 

județul Ilfov formează Regiunea de Dezvoltare 8 București – Ilfov. Județul Ilfov este cel mai 

mic din România, având o suprafață de 1.583 kilometri pătrați și ocupând o pondere de 0,66% 

din teritoriul României. 

Analiza demografică în profil teritorial la nivelul județului Ilfov evidențiază o aglomerare a 

populației în jurul capitalei și de-a lungul principalelor axe de transport. Orașele ilfovene sunt 

                                                      
15 Sursa date: Institutul National de Statistica 

16 PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII BUCUREŞTI-ILFOV 2014-2020, iulie 2015. 
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și principalele beneficiare de pe urma afluenței demografice și economice din București. Ca 

nivel de dezvoltare și capital economic, localitățile din nordul județului concentrează cea mai 

mare activitate economică și reprezintă destinația principală pentru persoanele care optează 

să cumpere sau să-și construiască o casă în județ. 

Fenomenul de suburbanizare în contextul județului Ilfov s-a manifestat începând cu anul 2000, 

cu un maxim atins în anii 2008 – 2009  și a cuprins localitățile din imediata apropiere a 

Bucureștiului, în special orașele Voluntari, Popești – Leordeni, Pantelimon, Bragadiru și Chitila 

și comunele Chiajna, Domnești, Corbeanca și Tunari. Procesul prin care o mare parte a 

populației din București și-a mutat domiciliul către localitățile din jur a fost unul fragmentat și 

foarte puțin reglementat de către autorități. Astfel, nu există în acest moment linii strategice 

integrate la nivel de județ, în ceea ce privește zonele de creștere demografică, lucru care ar 

permite o alocare bugetară corespunzătoare pentru serviciile sociale ce derivă din acesta. 

Primăriile din județ se confruntă cu o presiune din partea populației pentru asigurarea 

infrastructurii de utilități, transport și infrastructură socială. 

❖❖❖ 

In sprijinul crearii si dezvoltarii spatiilor verzi, prin Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 

se stabileste ca „in vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii 

necontrolate a localitatilor urbane şi a asigurarii de spatii de agrement şi recreare, în planurile 

urbanistice elaborate şi aprobate potrivit legii se va prevedea înfiinţarea de centuri sau zone 

verzi în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I.”  
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COMUNA DOMNEŞTI, JUDEŢUL ILFOV 
 

Din punct de vedere administrativ, comuna Domneşti aparţine judeţului Ilfov şi este situată în 

partea de vest a municipiului Bucureşti, fiind printre principalele componente ale zonei 

periurbane a acestuia. În prezent comuna Domneşti ocupă o suprafaţă de 3.741,67 ha (din 

care 1.765,05 ha reprezintă teritoriul intravilan al comunei) şi este compusă din două aşezări 

distincte: satul Domneşti şi satul Ţegheş. Comuna Domneşti se învecinează cu următoarele 

localităţi:  

− Comuna Ciorogârla (sectorul NV – N); 

− Comuna Chiajna (NE);  

− Municipiul Bucureşti (sectorul ENE – ESE); 

− Oraşul Bragadiru şi comuna Clinceni (sectorul ESE – S); 

− Oraşul Mihăileşti şi sat Ordoreanu (S);  

− Comuna Buturugeni (SV); 

− Comuna Grădinari (sectorul V – NV). 

 

Harta 1 – Comuna DOMNESTI, Judetul ILFOV  

Fiind situată în vecinătatea municipiului Bucureşti, comuna Domneşti ocupă un loc important 

în cadrul reţelei rutiere şi feroviare din judeţul Ilfov. Reţeaua de drumuri (judeţene şi 

comunale) din cadrul comunei Domneşti asigură legătura directă sau indirectă cu localităţile 

din judeţ după cum urmează:  

− drumul judeţean DJ602 Centură – Ciorogârla, care intră în comună prin partea de vest 

şi o traversează până la intersecţia cu DJ401A (Şos. Tudor Vladimirescu) şi continuă sub 

ambele denumiri spre partea de nord – vest a comunei (Şos. Alexandru Ioan Cuza), de 

unde DJ602 se separă pentru a face legătura, prin comuna Ciorogârla, cu autostrada 

A1 Bucureşti – Piteşti; 
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− drumul judeţean DJ401A Vidra – Bolintin Deal, care traversează comuna din partea de 

sud către partea de nord – vest şi asigură legătura comunei cu DN6 Bucureşti – 

Alexandria prin oraşul Bragadiru;  

− drumul comunal Dc 124 (Str. Ciutaci), care asigură legătura cartierului Ciutaci cu DJ602 

(Şos. Tudor Vladimirescu) şi cu Şos. Alexandru Ioan Cuza;  

− drumul comunal Dc 125 Domneşti – Ţegheş, care asigură legătura satului Ţegheş cu 

Şos. Alexandru Ioan Cuza şi cu satele Ordoreanu Nou şi Clinceni, intersectându-se cu 

DJ401A. Drumurile judeţene DJ602 Centură – Ciorogârla şi DJ401A Vidra – Bolintin 

Deal, care asigură legătura comunei Domneşti cu localităţile limitrofe. 

Aceste drumuri reprezintă reţeaua majoră de străzi a comunei şi sunt încadrate în categoria 

superioară (clasa tehnică a II-a). Pe ele se sprijină în totalitate reţeaua de străzi aferentă 

comunei.  

Din punct de vedere geografic, comuna Domneşti se situează în Câmpia Română, altitudinea 

variind între 85 şi 92 m faţă de nivelul mării. Restrângând aria de analiză din punct de vedere 

geografic, comuna Domneşti se află pe malurile râurilor Ciorogârla şi Sabar, şi pe malul stâng 

al Argeşului. Pe teritoriul comunei, în centrul acesteia, se regăseşte Lunca Argeş – Sabar – 

Ciorogârla, şi câmpia propriu-zisă, care este intersectată de văi seci şi presărată de un relief 

depresionar. De asemenea, pe teritoriul comunei se află pădurea Ţeghes. 

Aşezarea comunei Domneşti în imediata apropiere a Municipiului Bucureşti care se află într-o 

continuă dezvoltare urbană are ca şi efect un proces de urbanizare accelerată, lucru valabil de 

altfel pentru toate comunele din judeţul Ilfov. Suplimentar, în dezvoltarea comunei se observă 

şi un fenomen de creştere a populaţiei, generat în special de migraţia locuitorilor Municipiului 

Bucureşti către zonele limitrofe. Conform datelor furnizate de către INSSE, în perioada 2010 – 

2016, populaţia comunei Domneşti a înregistrat o creştere continuă, ajungand la jumatatea 

anului 2017, la aproximativ 9.090 persoane. Un efect al acestei migraţii a fost şi puternica 

dezvoltare a domeniului imobiliar, comuna Domneşti fiind una dintre zonele limitrofe ale 

Bucureştiului cele mai căutate de către dezvoltatorii imobiliari. 

      UM: Numar persoane 

 Anul  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Comuna DOMNESTI, 
Jud. Ilfov 

6.606 6.945 7.204 7.517 7.885 8.220 8.727 9.090 

Tabel 2 –POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe, judete si localitati. Sursa:  
Institutul National de Statistica 

Comparând datele culese la ultimele două Recensăminte care au avut loc în România- cel din 

2002 şi cel din 2011, populaţia stabilă din comuna Domneşti este de asemenea în creştere, 

aceasta inregistrand o creştere cu aproximativ 30%. 
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Din punct de vedere al structurii populatiei pe varste, situatia se prezinta astfel: 

  UM: Numar persoane 

Grupe de varsta Sexe Localitate Anul 2017 

Total Total DOMNESTI 9090 

  Masculin DOMNESTI 4523 

  Feminin DOMNESTI 4567 

0- 4 ani Total DOMNESTI 523 

  Masculin DOMNESTI 269 

  Feminin DOMNESTI 254 

5- 9 ani Total DOMNESTI 581 

  Masculin DOMNESTI 298 

  Feminin DOMNESTI 283 

10-14 ani Total DOMNESTI 481 

  Masculin DOMNESTI 242 

  Feminin DOMNESTI 239 

15-19 ani Total DOMNESTI 435 

  Masculin DOMNESTI 234 

  Feminin DOMNESTI 201 

20-24 ani Total DOMNESTI 455 

- Masculin DOMNESTI 223 

- Feminin DOMNESTI 232 

25-29 ani Total DOMNESTI 692 

- Masculin DOMNESTI 363 

- Feminin DOMNESTI 329 

30-34 ani Total DOMNESTI 815 

- Masculin DOMNESTI 426 

- Feminin DOMNESTI 389 

35-39 ani Total DOMNESTI 866 

- Masculin DOMNESTI 443 

- Feminin DOMNESTI 423 

40-44 ani Total DOMNESTI 819 

- Masculin DOMNESTI 438 

- Feminin DOMNESTI 381 

45-49 ani Total DOMNESTI 890 

- Masculin DOMNESTI 449 

- Feminin DOMNESTI 441 

50-54 ani Total DOMNESTI 438 

- Masculin DOMNESTI 237 

- Feminin DOMNESTI 201 

55-59 ani Total DOMNESTI 479 

- Masculin DOMNESTI 258 

- Feminin DOMNESTI 221 

60-64 ani Total DOMNESTI 483 

- Masculin DOMNESTI 212 
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- Feminin DOMNESTI 271 

65-69 ani Total DOMNESTI 389 

- Masculin DOMNESTI 173 

- Feminin DOMNESTI 216 

70-74 ani Total DOMNESTI 244 

- Masculin DOMNESTI 101 

- Feminin DOMNESTI 143 

75-79 ani Total DOMNESTI 232 

- Masculin DOMNESTI 81 

- Feminin DOMNESTI 151 

80-84 ani Total DOMNESTI 168 

- Masculin DOMNESTI 46 

- Feminin DOMNESTI 122 

85 ani si peste Total DOMNESTI 100 

- Masculin DOMNESTI 30 

- Feminin DOMNESTI 70 

Tabel 3 - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie 2017 pe grupe de varsta si sexe, sursa date: Institutul National 
de Statistica 

 

 

Figura 1 – Populatia Comunei Domnesti, la 1 iulie 2017, pe grupe de varsta 

Din datele prezentate se poate concluziona ca populatia Comunei Domnesti este o populatie 

tanara, cu 1.924 de copii cu varste sub 18 ani, respectiv 21,17 % din populatia comunei si 4.633 

de adulti cu varste intre 19-49 de ani, respectiv 50,97 % din populatia comunei. 
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Din punct de vedere al atracţiilor turistice, comuna Domneşti deţine un număr limitat de 

potenţiale obiective: 

− Situl arheologic de la Domneşti - cu aşezări ce datează din Epoca Bronzului; 

− 4 situri arheologice de interes local 

• aşezare neolitică; 

• aşezare din secolul al III-lea; 

• două aşezări din secolul al XV-lea; 

− Ansamblul curţii boiereşti Ciorogârleanu-Ipsilanti- ce include şi biserica „Cuvioasa 

Paraschiva”; 

− Biserica Izvorul Tămăduirii; 

Zona de agrement și parcuri nu este foarte bine dezvoltată în comuna Domnești, aici existând 

doar o suprafață de 1,24 ha aferentă acestei activități. Spaţiile verzi amenajate şi întreţinute 

sunt într-un procent de 1,51mp/locuitor putem spune că sunt insuficiente la nivelul 

comunei.17Astfel, pentru perioada urmatoare, conform Strategiei de Dezvoltare a Comunei 

Domnesti autoritatile locale au în plan, printre alte masuri menite sa imbunatateasca calitatea 

vietii si a serviciilor publice oferite, si amenajarea de spaţii verzi, parc şi loc de joacă, 

amenajarea şi îmbunătăţirea spaţiilor verzi fiind si una din soluţiile de reducere a cantităţii de 

CO2 pe teritoriul administrativ al localităţii enuntate prin Programul de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice al Comunei Domnesti. 

  

                                                      
17 Date conform Strategiei de dezvoltare a comunei Domnești, județul Ilfov 2013-2020, actualizata 2016 prin HCL 21/31.03.2016 
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CONCEPTUL DE 
PROIECT 

 
Tema proiectului. Amplasament. 

 

Repartizarea suprafetelor.  

Zone verzi. Zone de relaxare. 

Zone pentru activitati fizice si 

sportive. Zone pentru copii. 

Zone pentru evenimente. 

 

Directii de actiune. 
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CONCEPT DE PROIECT – SPAŢIU PUBLIC 
MULTIFUNCŢIONAL ȊN COMUNA 
DOMNEŞTI, JUDEŢUL ILFOV 
 

În linie cu concluziile Strategiei de Dezvoltare a Comunei Domneşti – Judeţul Ilfov 2014 – 2020, 

actualizată în anul 2016 prin care se specifică că „Zona de agrement și parcuri nu este foarte 

bine dezvoltată în comuna Domnești, aici existând doar o suprafață de 1,24 ha aferentă acestei 

activități”, prin identificare unui spaţiu ce prezintă caracteristicile necesare pentru a permite 

amenajarea unui spaţiu public multifunctional, se doreşte conceptualizarea unui asemenea 

spaţiu, stabilirea oportunităţii acestuia şi beneficiile potenţiale ce pot fi atrase. În urma 

implementării proiectului, Comuna Domneşti va beneficia de transformarea unui teren în 

prezent neocupat într-o zonă de agrement și petrecere a timpului liber la standarde actuale, 

integrată urbanistic și funcţional în aria de amplasament. 

 

Figura 2 – Plan de Ȋncadrare ȋn Planul Urbanistic General al Comunei Domneşti - Judeţul Ilfov  

În acest sens, proiectul propus este amplasat în Comuna Domneşti, sat Ţegheş, tarla 61, 

parcela 217/2, având numărul cadastral 112108, terenul având o suprafaţă toatală de 89.500 

mp din care se amenajează pentru spaţiul public multifuncţional o suprafaţă de 30.000 mp. 
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Tema proiectului prevede reconversia funcțională a parcelei în cauză și reutilizarea acestei 

suprafețe abandonate în vederea transformării în zonă de agrement și petrecere a timpului 

liber pentru comunitate, respectiv parc public, zonă ce va cuprinde amenajari cu elemente 

naturale (spaţii verzi, copaci şi luciu de apă), amenajari recreaţionale (alei pietonale, mobilier 

specific format din bănci, foişoare) dotări dedicate activităţilor fizice pentru copii (loc de joacă, 

piste skateboard, perete căţarare) şi adulţi (teren tenis, teren fotbal, teren basket, piste pentru 

biciclişti). În proiect este inclusă şi amenajarea unei scene ȋmpreună cu o zonă liberă pentru 

public, ce va permite organizarea unor evenimente artistice, culturale adresate comunităţii 

locale. Adiacent zonei libere aferente scenei proiectul propune amenajarea unei piaţete de-a 

lungul căreia vor fi amplasate spaţii comerciale executate din lemn. Acestea, prin veniturile 

generate din inchirierea lor, vor contribui la susţinerea costurilor de ȋntreţinere a parcului. 

Zonele şi dotările parcului vor fi repartizate în mod funcțional și rațional în perimetrul parcelei 

si se prezintă conform tabelului următor: 

Nr.Crt. Denumire 
Sprafata/ 
Cantitate 

Um Observatii 

% din 
total 

suprafata 
parc 

1 Alei pietonale 1,967.27 mp   6.56% 

2 Pista biciclisti 1,184.45 mp   3.95% 

3 Zona piateta 887.59 mp 
din care: chioscuri 

126 mp (9 x 14 
mp/buc) 

2.96% 

4 Zona concert 2,731.50 mp   9.11% 

5 Scena 450.00 mp   1.50% 

6 Cladire administrativa 130.00 mp   0.43% 

7 Loc de joaca 442.20 mp   1.47% 

8 Park skate + catarare 410.25 mp   1.37% 

9 Teren tenis 260.85 mp   0.87% 

10 Teren minifotbal 825.00 mp   2.75% 

11 Teren basket 433.85 mp   1.45% 

12 Zona circ. Carosabile 2,137.90 mp   7.13% 

13 Parcare 1,865.85 mp   6.22% 

14 
Sp. Verde - aliniament 
stradal 

132.70 mp   0.44% 

15 Trotuar 207.75 mp   0.69% 

16 Sp verde parcare 322.60 mp   1.08% 

17 Intrare (cabine) 32.00 mp   0.11% 

18 Foisor 7 bucati 269.50 mp 7 buc   

19 Luciu apa 980.50 mp   3.27% 

20 Chiosc 9 bucati x 14mp 126.00 mp   0.42% 

21 Pergole 6.00 buc     

22 Wc toi toi 4.00 buc     

23 Sp verde gazon 14,105.75 mp   47.02% 

24 Pod 2 x 5m 1.00 buc 2m x 5m   



Pagina | 25 

 

25 Borduri +120 ml piateta 1,591.30 ml + 120 (piateta)   

26 Gard 635.00 ml     

27 Banci 65.00 buc     

28 Cosuri de gunoi 80.00 buc     

29 Stalpi aprox. 30 buc     

30 Pergola loc de joaca 6.00 buc     

31 Suprafata totala 30,000.00 mp     

Tabel 4 – Inventar suprafete parc 

Se doreşte ca parcul să fie un spaţiu atractiv pentru toate grupele de vârstă, un spaţiu de 

odihnă atât activă, cât şi pasivă, destinat în acelaşi timp atât sportului, cât şi plimbărilor. De 

asemenea un punct important în modul de abordare al lucrărilor de amenajare este 

menţinerea aspectului de parc natural. 

Acordand importanta spatiilor verzi, acestora le-a fost alocata ponderea cea mai mare din 

suprafata parcului (47,02%). Proiectul prevede o suprafaţă de gazon, copaci şi arbuşti de-a 

lungul aleilor pietonale şi a pistelor pentru biciclişti. Tot adiacent zonelor verzi găsim mobilier 

specific zonelor de relaxare format din bănci, pergole şi foişoare. 

 

Foto 1 – Vedere parc S-NV 
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Foto 2 – Vedere parc NV-SE 

Pentru relaxarea şi comfortul termic al vizitatorilor, a fost prevăzut un luciu de apă ce ocupă 

o suprafaţă de 980.50 mp şi o pondere de  3.27% din suprafaţa totală a parcului. Amplasarea 

luciului de apă s-a dispus ȋn partea vestică a parcului, pe direcţia sud – nord, fiind traversat ȋn 

partea nordică de un pod cu dimensiunile de 2 x 5m. 

Pistele de bicicliti vor ȋnsuma 1,184.45 mp, 3,95% din suprafaţa totală şi vor fi construite cu 

consideraţie atat pentru siguranţa bicicliştilor cât şi pentru confortul şi siguranţa celorlalţi 

vizitatori ai parcului. 

 

Foto 3 – Vedere parc – piste biciclisti 
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Pe termen mediu se intenționează ca această zonă să devină un pol de atracție pentru 

petrecerea timpului liber de către membri comunității locale, inclusiv prin crearea unui spațiu 

propice pentru desfasurarea diferitelor evenimente, intruniri, spectacole și altele asemenea 

dedicate comunității. 

Pentru organizarea evenimentelor culturale si artistice a fost alocata o suprafata de 9,11% din 

suprafata totala a parcului. In aceasta zona a fost prevazuta scena, sistem de sonorizare si 

jocuri de lumini. 

 

Foto 4 – Vedere parc – zona liberă şi scena evenimente (S-N) 

 

Foto 5 – Vedere parc – Scenă evenimente (Nord) 
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Foto 6 – Vedere parc – Scenă evenimente (Nord) 

 In vecinatatea scenei este prevazuta o constructie cu functionalitate multipla ce va deservi 

atat personalul administrativ, va avea prevazute spatii depozitare pentru echipamentele de 

sonorizare, lumini, etc. dar va fi prevazuta si cu spatii pentru artistii ce vor sustine spectacole, 

unde acestia isi pot schimba recuzita, realiza machiaje, etc.  

In zona piatetei urmeaza a fi desfasurate activitati comerciale pe o suprafata totala de 887.59 

mp (2.96% din suprafata totala parc), organizate in chioscuri din lemn cu o suprafata de 14 mp 

fiecare. 

 

Foto 7 – Vedere parc – zona piateta (Sud) 
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Parcul prevede zone de activitati fizice atat pentru copii, cat si pentru adulti. Pentru copii 

proiectul prevede un loc de joaca dotat cu mobilier specific, ce va corespunde cerintelor de 

siguranta, iar pentru adulti, echipamentele instalate perimetral locului de joaca, vor acoperi o 

plaja cat mai larga de exercitii fizice. De asemenea, va fi amenajat un spatiu pentru skateboard 

si un perete de catarare. 

 

Foto 8 – Vedere parc – loc de joaca copii (SE) 

 

Foto 9 – Vedere parc – zona activitati fizice adulti (SE) 

 



Pagina | 30 

 

 

Foto 10 – Vedere parc – zona skateboarding si catarare (Est) 

Vizitatorii parcului vor beneficia de un teren de tenis, unul de mini-fotbal si unul de basket 

dimensionate conform standardelor. 

 

 

Foto 11 – Vedere parc – terenuri sportive (NE) 

Rezumand cele prezentate anterior, se propun următoarele direcţii principale de acţiune: 

realizarea unor principii compoziţionale care să ducă la îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

folosirea materialelor ecologice, prin asigurarea unei suprafete generoase inierbate cu 

materiale de calitate și utilizarea unor sisteme de intretinere moderne, plantarea unui numar 
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semnificativ de arbusti – gard viu și a unor arbori, introducerea de mobilier urban și dotari de 

calitate specifice pentru fiecare categorie de vârsta, dotarea parcului cu toalete ecologice (in 

cele patru colturi ale parcului) si cosuri de gunoi ce asigura colectarea selectiva a deseurilor. 

De asemenea, se propune realizarea unei scene care sa răspundă nevoilor comunității de a 

participa la evenimente culturale, artistice sau de alta natura împreuna cu întreaga familie și 

a satisface nevoile sociale și de socializare ale locuitorilor din aceasta zona. 

Datorita amenajarii cu sistem de iluminat si monitorizare video, facilitatile oferite de parc, vor 

putea fi utilizate atat pe durata zilei, cat si a noptii. 

Pentru a facilita accesul intregii comunitati la serviciile publice oferite prin intermediul 

spatiului verde amenajat, vor fi amenajate spatii de parcare pentru autovehicule pe o 

suprafata de 1,865.85 mp incadrata de o zona verde de 322.60 mp. 
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BENEFICIILE ADUSE 
PRIN PROIECT 

 
Beneficiile aduse individului. 

Imbunatatirea starii de sanatate, 

combaterea stresului, 

imbunatatirea performantelor 

academice. Abordare pozitiva 

asupra sinelui. 

 

Beneficii aduse comunitatii. 

Reducerea criminalitatii. 

Sentimentul de mandrie si 

apartenta la comunitate. 

 

Beneficii economice. Cresterea 

valorii proprietatilor. Cresterea 

productivitatii. Scaderea 

costurilor cu serviciile de 

sanatate.  

 

Beneficii de mediu. Combaterea 

poluarii. Imbunatatirea calitatii 

aerului. 
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BENEFICIILE PARCURILOR PUBLICE LA NIVEL 
INDIVIDUAL 
Ȋmbunătăţirea stării de sănătate fizice şi mentale 

Parcurile, terenurile de joacă, ecosistemele și spațiile comunitare deschise ajută cetăţenii 

comunitatilor să se mentină in forma și sănătosi. Toți oamenii au nevoie de activitate fizică 

pentru a-și menține aptitudinile și sănătatea. Activitatea fizică crește flexibilitatea și 

rezistența, ameliorează simptomele depresiei și anxietății, îmbunătățește dispoziția; și 

sporește bunăstarea psihologică. 

Doar 7,5% dintre romanii cu varste de cel putin 18 ani fac sport si miscare sau merg pe bicicleta 

cel putin doua ore si jumatate pe saptamana, ca activitate de petrecere a timpului liber, 

conform datelor Eurostat de la nivelul anului 2014. Doua ore si jumatate de miscare pe 

saptamana, ca activitate fizica in timpul liber, reprezinta nivelul minim recomandat de 

Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru o viata sanatoasa, in randul persoanelor de cel putin 

18 ani. Acest stil de viata sedentar contribuie la cresterea incidentei obezitatii impreuna cu 

boli legate de obezitate, cum ar fi hipertensiunea arteriala, diabetul zaharat, insuficienta 

cardiaca congestiva si accidentul vascular cerebral. Studiile au arătat că atunci când oamenii 

au acces la parcuri, ei fac exercitii fizice mai des si mai intens. 

În ciuda importanței parcurilor și a altor spații deschise de agrement pentru sănătate, mulți 

romani nu au un acces adecvat la ele. Acest lucru este valabil în special în orașe si in zonele 

periurbane, unde zonele cu destinatie de parcuri si spatii verzi sunt deseori distribuite inegal, 

punând anumite populații în pericol de a dobandi probleme de sănătate asociate cu 

inactivitatea. In Comuna Domnesti, exista doar o suprafață de 1,24 ha aferentă zonei de 

agrement si parcuri, raportata la o suprafata totala de 3.741,67 ha.18 Modelele de dezvoltare 

dependente de autovehicule pot descuraja activitățile fizice ocazionale ce promoveaza un stil 

de viata sănătos, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta la școală sau la locul de muncă. 

Dimpotrivă, includerea parcurilor și a căilor verzi în comunități poate susține creșterea 

activitatilor fizice și stilurile de viață mai sănătoase. 

Dincolo de oportunitățile de recreere oferite de parcuri, un număr tot mai mare de cercetări 

arată că o sporirea contactului cu natura îmbunătățește sănătatea fizică și psihică.  

Un studiu efectuat în Regatul Unit19 a constatat o asociere între cantitățile reduse de spațiu 

verde din zonele rezidentiale și riscul crescut de aparitie al bolilor vasculare. Exista asocieri 

semnificative între o utilizare mai intensă a spațiului verde și un risc redus de boli 

                                                      
18 Date conform Strategiei de dezvoltare a comunei Domnești, județul Ilfov 2013-2020, actualizata 2016 prin HCL 21/31.03.2016 

19 Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study - MITCHELL, R. & POPHAM, F. 2008 
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cardiovasculare.20 Într-un studiu de intervenție din Lituania21 s-a constatat că mersul pe jos în 

parc a avut un efect mai mare asupra reducerii frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale 

diastolice decât mersul pe o stradă urbană aglomerată. Autorii studiului sugerează că mersul 

pe jos într-un spațiu verde (cum ar fi un parc) ar putea fi încurajat ca reabilitare dupa o bola 

coronariana. 

Este binecunoscut faptul că diabetul zaharat de tip 2 poate fi prevenit prin intervenții în stilul 

de viață ce au ca scop sporirea activitatii fizice și reducerea obezitatii. Prin urmare, este 

plauzibil ca accesul la spații verzi să prevină diabetul prin promovarea unui stil de viață mai 

activ. Studiile de observație transversală în Olanda, Australia și Regatul Unit au demonstrat 

asociații semnificative între densitatea zonelor verzi in proximitatea locuintei și șansele reduse 

de a avea diabet zaharat de tip 2.22  

O revizuire sistematică și meta-analiză a datelor obtinute in domeniu 23  a asociat pozitiv 

accesul la spațiul verde în imediata vecinătate a locuințelor femeilor însărcinate cu greutatea 

la naștere. Greutatea la naștere este un indicator util al sănătății la începutul vieții: greutatea 

la naștere scăzută este unul dintre predictorii majori ai mortalității neonatale și infantile, 

precum și al efectelor adverse pe termen lung din copilărie și dincolo de aceasta. Un studiu 

efectuat în Lituania a demonstrat că o distanță mai mare față de un parc urban de la locuintele 

femeilor însărcinate a fost asociată cu risc crescut de naștere prematură și vârsta gestațională 

redusă la naștere.24 

Dovezile că expunerea la spații verzi din mediul urban este legată de reducerea ratelor de 

mortalitate sunt din ce in ce mai numeroase. Studiile in domeniu au întărit constatările 

anterioare bazate pe populația recensământului din 2001 din Anglia, care a constatat că o 

proporție mai mare de spațiu verde într-o zonă a fost asociată cu o mai bună stare de sănătate 

auto-raportată. Un studiu longitudinal recent, de aproximativ 575.000 de adulți din Canada, a 

                                                      
20 Environmental Health: Accessibility and use of urban green spaces, and cardiovascular health: findings from a Kaunas cohort study. 
TAMOSIUNAS, A., GRAZULEVICIENE, R., LUKSIENE, D., DEDELE, A., REKLAITIENE, R., BACEVICIENE, M., VENCLOVIENE, J., BERNOTIENE, G., 
RADISAUSKAS, R., MALINAUSKIENE, V., MILINAVICIENE, E., BOBAK, M., PEASEY, A. & NIEUWENHUIJSEN, M. J. 2014. 

21 BioMed Research International: The Effect of Park and Urban Environments on Coronary Artery Disease Patients: A Randomized Trial - 
GRAZULEVICIENE, R., VENCLOVIENE, J., KUBILIUS, R., GRIZAS, V., DEDELE, A., GRAZULEVICIUS, T., CEPONIENE, I., TAMULEVICIUTE‐PRASCIENE, 
E., NIEUWENHUIJSEN, M. J., JONES, M. & GIDLOW, C. 2015 

22 Diabetes Care: Is neighborhood green space associated with a lower risk of type 2 diabetes? Evidence from 267,072 Australians - ASTELL‐
BURT, T., FENG, X. & KOLT, G. S. 2014 

British Medical Journal Open: The association between neighbourhood greenspace and type 2 diabetes in a large cross‐sectional study - 
BODICOAT, D.H., O’DONOVAN, G., DALTON, A.M., GRAY, L.J., YATES, T., EDWARDSON, C., HILL, S., WEBB, D.R., KHUNTI, K., DAVIES, M.J. & 
JONES, A.P. 2014 

Journal of Epidemiology and Community Health: Morbidity is related to a green living environment - MAAS, J., VERHEIJ, R. A., DE VRIES, S., 
SPREEUWENBERG, P., SCHELLEVIS, F. G. & GROENEWEGEN, P. P. 2009 

23 Urban Forestry & Urban Greening: Association between residential greenness and birth weight: Systematic review and meta‐analysis - 
DZHAMBOV A.M., DIMITROVA, D.D. & DIMITRAKOVA, E.D. 2014 

24 International Journal of Hygiene and Environmental Health: Surrounding greenness, proximity to city parks and pregnancy outcomes in 
Kaunas cohort study - GRAZULEVICIENE, R., DANILEVICIUTE, A., DEDELE, A., VENCLOVIENE, J., ANDRUSAITYTE, S., UZDANAVICIUTE, I. & 
NIEUWENHUIJSEN, M. J. 2015 
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constatat că spațiul verde rezidențial a fost asociat cu o reducere a mortalității 25cel mai 

puternic impact fiind asupra mortalității datorate bolilor respiratorii. Un studiu important26 a 

analizat recuperarea pacienților chirurgicali într-un spital din Pennsylvania. Camerele unor 

pacienți erau orientate cu vederea spre o zona cu copaci, în timp ce alții aveau privelistea 

oferita de un perete de cărămidă brună. O analiză a zece ani de evidențe medicale a arătat că 

pacienții ale caror camere aveau vedere la copaci au avut spitalizări mai scurte, nevoie de mai 

puține analgezice și mai puține observații negative în notele asistentelor medicale, în 

comparație cu pacienții ale caror camere aveau vederea spre zidul de cărămidă. 

Studiile asupra spațiilor verzi și a sănătății au demonstrat beneficiile pentru sănătatea mintală 

și reducerea stresului. Un studiu australian a arătat că proximitatea spatiilor verzi este mai 

puternic asociată cu sănătatea mintală decât cu sănătatea fizică 27 , în timp ce intr-un alt 

studiu28 a fost demonstrata îmbunătățirea sănătății fizice și mentale aduse de proximitatea 

spatiilor verzi în toate straturile și tipologiile socio-economice. Persoanele care trăiesc în 

zonele urbane cu mai mult spațiu verde s-au dovedit a avea un nivel mai redus de stres și un 

nivel mai ridicat al bunăstării comparativ cu persoanele care trăiesc în zone cu disponibilitate 

mai redusă a spațiului verde.29 Un studiu efectuat în Statele Unite a corelat prezenta spatiilor 

verzi in vecinătatea locuintelor cu niveluri mai scăzute ale depresiei, anxietății și stresului30, în 

timp ce un studiu german a constatat că bunăstarea mentală a locuitorilor orașului este în 

mod special asociată cu spațiu albastru.31 Într-un studiu longitudinal, cercetătorii din Suedia 

au găsit o asociere semnificativă între accesul sporit la spațiul verde "liniștit" și îmbunătățirea 

sănătății mentale la femei.32 Un studiu transversal din Anglia a legat calitatea și accesul la 

spațiul verde cu reducerea stresului psihologic redus.33 Un alt studiu transversal recent din 

Lituania a demonstrat că printre persoanele care folosesc în mod obișnuit parcurile, distanta 

mai mica intre locuința lor si cel mai apropiat parc a fost asociată cu cote reduse de simptome 

                                                      
25 Environmental Research: A cohort study relating urban green space with mortality in Ontario, Canada - VILLENEUVE, P. J., JERRETT, M., G. 
SU, J., BURNETT, R. T., CHEN, H., WHEELER, A. J. & GOLDBERG, M. S. 2012 

26 R. S. Ulrich, “View through a Window May Influence Recovery from Surgery,” Science 

27 Journal of Epidemiology and Community Health: Associations of neighbourhood greenness with physical and mental health: do walking, 
social coherence and local social interaction explain the relationships? - SUGIYAMA, T., LESLIE, E., GILES‐CORTI, B. & OWEN, N. 

28 Natural outdoor environments and mental and physical health: relationships and mechanisms. - TRIGUERO‐MAS M., DADVAND P., CIRACH 
M., MARTÍNEZ D., MEDINA A., MOMPART A., BASAGAÑA X., GRAŽULEVIČIENĖ R. & NIEUWENHUIJSEN M. J. 2015 

29 . Psychology Science: Would you be happier living in a greener urban area? A fixed‐effects analysis of panel data. - WHITE, M. P., ALCOCK, 
I., WHEELER, B. W. & DEPLEDGE, M. H. 2013 

30 International Journal of Environmental Research & Public Health: Exposure to neighborhood green space and mental health - BEYER, K. M., 
KALTENBACH, A., SZABO, A., BOGAR, S., NIETO, F. J. & MALECKI, K. M. 2014 

31 Health & Place: Developing the urban blue: Comparative health responses to blue and green urban open spaces in Germany - VÖLKER, S. 
& KISTEMANN, T. 2015 

32 International Journal of Environmental Research and Public Health: Moving to serene nature may prevent poor mental health – results 
from a Swedish longitudinal cohort study - VAN DEN BOSCH, M. A., ÖSTERGREN, P. O., GRAHN, P., SKÄRBÄCK, E. & WÄHRBORG, P. 2015 

33 European Journal of Public Health: Quality of and access to green space in relation to psychological distress: results from a population‐ 
based cross‐sectional study as part of the EURO‐URHIS 2 project - POPE, D., TISDALL, R., MIDDLETON, J., VERMA, A., VAN AMEIJDEN, E., BIRT, 
C. & BRUCE, N. G. 2015 
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de depresie auto-raportate.34 Un alt studiu realizat de aceasta data în patru orașe europene,35 

a demonstrat că mai mult timp petrecut în spațiul verde este asociat cu o îmbunătățire a 

sănătății mentale și a vitalității, independent de contextele culturale și climatice.  

 

Ȋmbunătăţirea performanţelor academice 

Studiile au arătat că există multe modalități prin care petrecerea timpului în aer liber poate fi 

utilizata ca un instrument ușor și accesibil pentru a stimula potențialul academic. 

Pentru copiii mici, învățarea se realizeaza prin joc. Jocul s-a dovedit a fi un element critic în 

succesul viitor al copilului. Jocul ajută copiii să dezvolte forța musculară și coordonarea, 

limbajul, gândirea cognitivă și abilitățile de raționament. "Cercetarile asupra creierului 

demonstrează că jocul este un eșafodaj pentru dezvoltare, un vehicul pentru creșterea 

structurilor neuronale și un mijloc prin care toți copiii practică abilitățile de care vor avea 

nevoie în viața ulterioară", potrivit Asociației Internaționale pentru Educația Copilului.36 Jocul, 

in special in aer liber, îi învață pe copii cum să interacționeze și să coopereze cu ceilalți, punând 

bazele succesului în școală și mai apoi, ca adulti.  

În plus față de impactul pozitiv al activității fizice asupra sănătății fizice și mintale, in lumea 

academica există si o convingere puternică că participarea regulată la activitati fizice este 

legată de creșterea funcției creierului și a cunoașterii, astfel influențând pozitiv performanța 

academică.  

Psihologii Marc G. Berman, John Jonides și Stephen Kaplan de la Universitatea din Michigan 

au publicat un studiu în domeniul științei psihologice, prin care se constată că petrecerea 

timpului în medii preponderent naturale este mai benefică pentru procesele mentale decât 

petrecerea timpului în medii preponderent urbane. Autorii sugerează că mediile urbane oferă 

o mulțime de stimulente care ne captează în mod dramatic atenția (cum ar fi claxoanele 

masinilor) și că este nevoie de o atenție deosebit de directionata și conștientă (inclusiv pentru 

evitarea traficului și ignorarea abundentei de informatii din reclame, panouri etc.) pentru a 

depăși această stimulare. Deși cadrul natural abunda in stimuli fascinanti (cum ar fi copacii și 

florile frumoase), acesta oferă intrări senzoriale care sunt restaurative din punct de vedere 

mental și pot stimula idei. Într-un alt studiu, de aceasta data asupra profesioniștilor din 

domenii creative, petrecerea timpului in mediul natural aduce beneficiul unei creativitati 

sporite, evocând noi moduri de gândire, promovând curiozitatea și încurajând gândirea mai 

flexibilă. 

                                                      
34 Scandinavian Journal of Public Health: The relationship of green space, depressive symptoms and perceived general health in urban 
population - REKLAITIENE, R., GRAZULEVICIENE, R., DEDELE, A., VIRVICIUTE, D., VENSLOVIENE, J., TAMOSIUNAS, A., BACEVICIENE, M., 
LUKSIENE, D., SAPRANAVICIUTE‐ZABAZLAJEVA, L., RADISAUSKAS, R., BERNOTIENE, G., BOBAK, M. & NIEUWENHUIJSEN, M.J. 2014 

35 Health Place: Visiting green space is associated with mental health and vitality: A cross‐sectional study in four European cities. VAN DEN 
BERG, M., VAN POPPEL, M., VAN KAMP, I., ANDRUSAITYTE, S., BALSEVICIENE, B., CIRACH M., DANILEVICIUTE A., ELLIS N., HURST G., 
MASTERSON D., SMITH G., TRIGUERO‐MAS M., UZDANAVICIUTE I., WIT P. D., MECHELEN W. V., GIDLOW C., GRAZULEVICIENE R., 
NIEUWENHUIJSEN M. J., KRUIZE H. & MAAS J. 2016 

36 “Play: Essential for All Children” Joan Packer Isenberg and Nancy Quisenberry - Association for Childhood Education International (2002) 
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Intr-un studiu37  realizat pentru masurarea impactului avut de mediul inconjurator asupra 

copiilor afectati de ADHD s-a concluzionat ca douăzeci de minute petrecute intr-un parc au 

fost suficiente pentru a inregistra o crestere in atenția subiectilor, spre deosebire de aceeași 

perioadă de timp petrecute în alte medii. Efectele constatate au fost substantiale, comparabil 

cu cele obtinute prin utilizarea medicatiei. Aceste constatări indică faptul că mediul natural 

poate spori atenția nu numai in cadrul populației generale, ci chiar și la populația afectata de 

ADHD. 

Parcurile pot oferi oportunități minunate copiilor de toate vârstele pentru a-și construi 

abilitățile și punctele forte de care au nevoie pentru a duce o viață plină și plină de satisfacții. 

Cele mai recente abordari stiintifice asupra dezvoltării tinerilor sustin ca cele mai utile 

instrumente de care copiii și adolescenții pot beneficia in acest proces se situeaza in sfera 

activităților bazate pe comunitate, care îi ajută să-și dezvolte abilitățile, cunoștințele și 

aptitudinile esențiale. Resursele de care copiii și tinerii au nevoie pentru o dezvoltare 

sănătoasă se încadrează în patru domenii majore: fizice, intelectuale, emoționale și sociale. Și 

parcurile pot oferi programe care nu numai că sunt distractive, ci ajută copiii să obțină 

progrese într-unul sau mai multe dintre aceste domenii. 

Ȋmbunătăţirea stimei de sine 

Asa cum s-a aratat anterior, există dovezi ample și credibile care demonstrează că expunerea 

la medii naturale (adică timpul petrecut in medii înconjurătoare bogate în elemente ale 

naturii) are un impact pozitiv asupra sănătății atat fizice cat si mentale. Recent, cercetătorii au 

început să examineze asociațiile între variabilele legate de natură și aspectele specifice ale 

bunăstării, printre care si stima de sine.  

Pe baza Teoriei de recuperare a stresului psihofiziologic38, se poate argumenta că o imersiune 

mai mare în natură oferă posibilități de restaurare emoțională, fapt ce conduce la o crestere 

a stimei de sine. La randul sau, imbunatatirile aduse stimei de sine pot promova o apreciere 

pozitiva asupra propriului corp. În plus, un nivel mai inalt al stimei de sine poate oferi atat 

femeilor cat și bărbaților instrumente mai bune pentru a filtra informațiile legate de imaginea 

corporală într-o manieră care protejează împotriva amenințărilor la adresa imaginii proprii 

asupra sinelui39. Așa cum postuleaza si un alt studiu40, stima de sine imbunatatita ca urmare a 

petrecerii timpului in medii bogate in elemente naturale sau a conexiunii cu natura poate 

ajuta, de asemenea, indivizii sa dezvolte perspective mai egalitariste asupra lumii, bazate pe 

                                                      
37 Journal of Attention Disorders: Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park, Andrea Faber Taylor, 

Frances E. Kuo 

38 Ulrich, R. S. (1983). Aesthetic and affective response to natural environments. In I. Altman, & J. F., Wohlwill (Eds.), Human 

behaviour and environment 

39 Wood-Barcalow, N. L., Tylka, T. L., & Augustus-Horvath, C. L. (2010). “But I like my body”: Positive body image characteristics 

and a holistic model for young-adult women. 

40 Swami, V., von Nordheim, L., & Barron, D. (2016). Self-esteem mediates the relationship between connectedness to nature and 

body appreciation 
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compasiune si armonie, mai degraba decat pe concurenta sau agresiune. Aceasta, la rândul 

său, poate genera sentimente de acceptare socială.41 

  

                                                      
41 Avalos, L. C., Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. (2005). The Body Appreciation Scale: Development of psychometric evaluation. 
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APORTURILE ADUSE COMUNITĂŢILOR DE 
CĂTRE PARCURILE PUBLICE 
Revitalizarea comunităţii 

Parcurile sunt elemente complexe ce fac parte integranta din localitatile in care sunt 

amplasate. Acestea pot deservi o gama larga de nevoi ale cetatenilor (parcuri 

multifunctionale), pot avea functiuni specializate (parc recreational, parc pentru copii, parc de 

agrement etc), sau pot reprezenta pur și simplu o atractie vizuală pentru locuitori. Oricare din 

aceste variante, parcurile ajuta la definirea caracteristicilor unei localitati și a cartierelor sale, 

putand deveni un reper al zonei in care sunt amplasate. Totodata, parcurile pot fi utilizate ca 

un instrument pentru revitalizarea comunitatii. Parcurile pot opri sau incetini declinul unei 

zone comerciale, pot sprijini stabilizarea cartierelor nesigure si pot oferi un punct de reper si 

un punct de mândrie pentru constituentii comunitatii.  

Printre cele mai importante beneficii ale parcurilor urbane - deși poate cel mai greu de 

cuantificat - este rolul lor ca instrumente de dezvoltare comunitară. Parcurile publice 

imbunatatesc calitatea vietii in localitati, oferă oportunități de recreere pentru tinerii cu risc, 

copiii si familiile cu venituri mici și oferă un spatiu in care oamenii pot experimenta un 

sentiment de comuniune. 

Pe langa înseamnătatea pe care o au pentru indivizi, parcurile pot depăși dorintele si nevoile 

individuale si pot răspunde unor nevoi comunitare și sociale importante. Componentele unui 

parc – iarbă, copaci, spațiu deschis, bănci și echipamente de joacă – abordate integrat, pot 

avea ca rezultat mai mult decât o alta facilitate publica. Unui parc ii sunt atribuite roluri mai 

variate și mai importante pentru comunități, servind ca un catalizator pentru revitalizarea 

comunitatii  în care este situat.   

Conceptul de parcuri ca o ancoră pentru revitalizarea comunităților nu este cu totul nou. 

Crearea și utilizarea parcurilor și a spatiilor verzi publice de-a lungul tuturor perioadelor 

istorice caracterizate prin schimbari ale dinamicilor societatilor, a jucat un rol în tranzițiile 

reușite ale indivizilor, familiilor, și uneori a comunităților întregi înspre noi modele societale si 

de dezvoltare.  

Schimbările actuale în modul în care cetatenii trăiesc, lucreaza și se joaca constituie din nou o 

necesitate ca parcurile și spatiile publice de recreere sa redevina surse de reînnoire și 

revitalizare a comunităților și societății. Existenta unor asemenea spatii, de tipul parcurilor, 

poate ameliora în mod remarcabil consecințele negative aduse asupra comunitatilor de 

provocările cu care se confruntă localitatile si societatea in actualitate, de tipul 

supraaglomerarii, stresului, criminalitatii etc. Printre factorii ce conduc la aceste consecinte 

negative se includ: migratia persoanelor și întreprinderilor de la orașe in zone peri-urbane si 

rurale; consumul de droguri, inclusiv de substante etno-botanice; creșterea numărului de 

persoane care trăiesc în sărăcie etc., provocari importante pentru fiecare societate ce necesita 
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abordari multi-directionate, inclusiv stimularea revitalizarii comunitatilor prin intermediul 

parcurilor si a altor spatii publice. 

Cercetările arată că locuitorii zonelor in proximitatea carora exista spații verzi de utilitate 

publica dezvolta legături sociale mai puternice intre ei decât cei care trăiesc în zone in care 

accesul la acest tip de facilitati nu este posibil sau nu este la indemana. Un studiu realizat de 

Universitatea din Illinois și de Universitatea din Chicago a constatat că, pentru rezidenții 

locuințelor din mediul urban, nivelele de vegetație în spațiile comune au prezis formarea 

legăturilor sociale de vecinătate.42 

Parcurile publice sprijină implicarea comunității in viata publica oferindu-le locuitorilor un 

spatiu in care pot participa in mod direct la aceasta și care genereaza atașamentul individual 

fata de comunitate. De asemenea, parcurile publice oferă un sentiment de apartenta și au 

calități esențiale ce sprijina atat comunitatea cat și bunăstarea individuală. Parcurile publice 

creează un sentiment de apartenenta prin conectarea locuitorilor unii cu alții și cu mediul mai 

larg din care fac parte. Parcurile urbane oferă rezidenților modalități de a-și exprima 

preocupările legate de mediul înconjurător. 

Parcurile sunt una dintre cele mai eficiente metode disponibile decidentilor politici de a 

modifica caracteristicile și de a îmbunătăți imaginea unei comunități. Îmbunătățirile aduse 

parcurilor sunt adesea acțiuni rapide și tangibile, care pot lucra în mod concertat cu alte 

aspecte, cum ar fi reducerea criminalității, eliminarea graffitiurilor sau gestionarea traficului. 

Coeziunea sociala 

O abordare corecta asupra parcurilor publice include, suplimentar fata de functiunea lor ca 

zona amenajata pentru recreere și petrecere a timpului liber, rolul acestor ca o parte 

importantă a dezvoltării urbane și comunitare.  Parcurile publice au in viziunea mai multor 

lucrari de specialitate,43 rolul de a facilita coeziunea socială prin crearea unui spațiu pentru 

interacțiunile sociale. Coeziunea socială este definită prin masura în care un spatiu definit 

geografic creaza "comunitate" în sensul valorilor comune, al cooperării și interacțiunii. 44 

Spațiile publice, cum ar fi parcurile urbane, sunt importante in acest context deoarece asigură 

oportunități pentru un nivel ridicat de interacțiune între persoane de diferite origini sociale și 

                                                      
42  Frances E. Kuo et al., “Fertile Ground for Community: Inner-City Neighborhood Common Spaces,” American Journal of Community 
Psychology, 1998 

43 Coley, R.L., Kuo, F.E., Sullivan, W.C., 1997. Where does community grows? The social context created by nature in urban public housing. 
Environment & Behavior 

Parr, H., 2007. Mental health, nature work and social inclusion. Environment & Planning D: Society & Space 

Maas, J., van Dillen, S.M.E., Verheij, R.A., Groenewegen, P.P. 2009. Social contacts as a possible mechanism behind the relation between 
green space and health. Health & Place 

Van Herzele, A., Wiedemann, T., 2003. A monitoring tool for the provision of accessible and attractive urban green spaces. Landscape & 
Urban Planning 

44 Beckley, T., 1995. Community stability and the relationship between economic and social well-being in forestdependent communities. 
Society & Natural Resources 
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etnice.45 Pentru dezvoltarea comunităților locale și a retelelor sociale, oamenii trebuie să se 

poată întâlni si sa poata relationa.46 În plus, interacțiunea cu alții îi ajută pe oameni să participe 

activ in viata comunitatii și stimuleaza incluziunea sociala.47 Globalizarea a dus la creșterea 

nivelurilor de migrație din ultimele decenii. Unul din efectele acestei stari de fapt se traduce 

prin tendinta unor națiuni vechi, anterior destul de omogene, de a deveni tot mai 

multiculturale.48 Acest lucru a ridicat probleme politice legate de integrare și coeziune socială. 

Devine evident ca majoritatea contactelor dintre oameni, membri ai aceleaiasi comunitati, vor 

avea loc în locuri precum facilitățile locale de recreere, școli, biserici și parcuri. Prezența 

copacilor si a altor elemente naturale în spațiile comune, comparativ cu spațiile in care acestea 

lipsesc, poate atrage rezidenții catre aceste spații exterioare, ceea ce sporește oportunitățile 

privind interconectarea oamenilor49 si coeziunea societatii. 

Majoritatea studiilor sunt de acord că parcurile publice au mai mult potențial de incluziune 

socială decât orice alte facilitati datorita accesibilitati mult mai ridicate fata de alte tipuri. 

Parcurile publice oferă, de asemenea, facilități pentru activități de petrecere a timpului liber 

care pot atrage viitori membrii ai comunitatilor. De asemenea, coeziunea socială este sporită 

atunci când oamenii se angajează într-o activitate care ii unește, de exemplu, organizarea unui 

eveniment artistic sau cultural, practicarea ciclismului sau a sporturilor de echipa (tenis, fotbal 

etc.). 

Reducerea criminalităţii 

Accesul la parcurile publice și la alte facilități de agrement a fost puternic legat de reducerea 

criminalității și, în special, de reducerea delincvenței juvenile. Aceste facilități păstrează 

categoriile de tineri considerati a fi în risc de a produce delincventa juvenila la distanta de 

mediile riscante de pe străzi, le oferă un mediu sigur pentru a interacționa cu colegii lor și le 

furnizeaza o forma de petrecere a timpului, indepartandu-i de contexele in care ar putea 

degenera. 50  Cercetările in domeniu susțin convingerea larg răspândită că implicarea 

comunității în parcurile publice comunitare este corelata cu niveluri mai scăzute ale 

criminalitatii.  

Cercetătorii de la Universitatea din Illinois, dupa ce au efectuat un numar de studii51 asupra 

modului in care spatiile verzi influenteaza comportamentele comunitatilor, au ajuns la 

concluzia că proximitatea parcurilor publice sporeste gradul de siguranța al zonei prin 

                                                      
45 Lofland, L.H., 1998. In: The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Social Territory. 

Fainstein, S.S., 2005. Cities and diversity. Urban Affairs Review 

46 Völker, B., Flap, H.D. & Lindenberg, S. 2007. When are neighborhoods communities? Community in Dutch neighborhoods. European 
Sociological Review 

47 Putnam, R., 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. 

48 Kærgård, N., 2010. Social cohesion and the transformation from ethnic to multicultural society: The case of Denmark. 

49 Coley, R.L., Kuo, F.E., Sullivan, W.C., 1997. Where does community grows? The social context created by nature in urban public housing. 
Environment & Behavior 

50 Peter A. Witt and John L. Crompton, “The At-risk Youth Recreation Project,” Journal of Park and Recreation Administration 

51 University of Illinois Human-Environment Research Laboratory, www.herl.uiuc.edu 
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ameliorarea, la nivel individual, a oboselii mentale și a sentimentelor de violență și agresivitate 

care pot apărea ca rezultat al oboselii. Cele trei simptome clasice ale oboselii mintale sunt 

lipsa de atenție, iritabilitate și controlul scăzut al impulsurilor, fiecare dintre acestea fiind 

dovedite anterior ca fiind legate de nivelul de agresiune manifestat.  

Cercetătorii de la Universitatea din Illinois au descoperit că locuitorii din zonele care au in 

proximitate spatii cu elemente verzi, au devenit  familiarizați cu vecinii apropiați, socializand 

mai mult cu ei și au exprimat in numar mai mare si mai intens sentimente de coeziune sociala 

și de securitate decât locuitorii lipsiți de spații verzi de proximitate. Studiile au evidentiat 

importanta prezentei arborilor si a umbrei acestora in spatiile publice. Cu cat mai mulți copaci 

au existat într-un spațiu, cu atât mai mult spațiul a fost folosit de oameni de toate vârstele. 

Spațiile verzi reprezinta decorul in care pot avea loc interacțiuni frecvente și informale între 

vecini ce la randul lor conduc la formarea unor legături sociale mai stranse, si in final la o 

comunitate. 

Prin compararea ratelor de criminalitate din zonele cu o mai mare abundenta de vegetație 

fata de cele cu niveluri mici de vegetatie sau in care aceasta nu este prezenta, oamenii de 

stiinta au constatat că in primul caz au fost raportate aproximativ jumătate din numărul de 

infracțiuni (cu 48% mai puține infracțiuni asupra proprietatii și cu 56% mai puține infracțiuni 

cu violenta). Aceste constatări sunt în concordanță cu studiile anterioare care au evidentiat că 

locuitorii din mediul urban care trăiesc în zone cu parcuri publice si zone verzi in apropiere se 

confrunta cu un grad mai redus al vandalismului și cu mai putine cazuri de tulburare a linistii 

publice.  

In ceea ce priveste perceptia, exista studii care concluzioneaza ca oamenii au raportat că se 

simt mai în siguranță în zonele rezidențiale in care exista parcuri publice/zone verzi. 
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BENEFICIILE ECONOMICE GENERATE DE 
PREZENŢA PARCURILOR PUBLICE 
 

Comisia Europeană 52  solicită acordarea unei atenții sporite pentru asigurarea dezvoltarii 

urbane durabile prin promovarea unor soluții bazate pe natură, inclusiv prin furnizarea de 

spații verzi accesibile. Importanța economică și rentabilitatea investițiilor în spațiile verzi 

publice au o importanta semnificatie bugetară pentru planificatorii urbani, serviciile sociale și 

alți profesioniști. Beneficiile comune ale investițiilor în spațiul verde pot include o 

competitivitate economică sporită a orașelor, în care calitatea vieții este importantă pentru 

atragerea și menținerea forței de muncă calificate.53  

Prezenta unor spatii verzi atrăgătoare si accesibile, situate în apropierea zonelor rezidențiale 

este probabil să crească valorile proprietăților54 și să creeze zone urbane care să atragă noi 

rezidenți și investiții și să faciliteze sustenabilitatea economică.55 Pretul unei locuinte este in 

buna masura decis de zona in care aceasta este pozitionata, astfel ca amplasarea este unul 

dintre factorii care sa iau in calcul pentru a stabili care e valoarea unei locuinte. Dincolo de 

pozitia geografica (la periferie, in centru, in cartiere exclusiviste etc.), factori majori in 

stabilirea preturilor pietei imobiliare il reprezinta accesul la diverse facilitati  de tipul 

transportului in comun, existenta in apropiere a diferitelor magazine si a parcurilor publice. 

Piața imobiliară demonstrează în mod constant că mulți oameni sunt dispuși să plătească o 

sumă mai mare pentru o proprietate situată în apropierea unui parc decât pentru o casă care 

nu oferă această amenajare. 

În același timp, s-a demonstrat că spațiile verzi urbane aduc imbunatari mai mari comunităților 

cu nivel economic mai scazut, ajutand astfel la tendinta de egalizare a condițiilor socio – 

economice.56 Un studiu recent a concluzionat că investițiile în infrastructura verde a orașelor 

ar putea fi de dorit nu numai din punct de vedere al beneficiilor ecologice și sociale, ci s-ar 

putea dovedi a fi avantajoase si din punct de vedere economic.57 Un mediu urban in care sunt 

prezente spatii verzi si prin care acest aspect sprijină starea de sănătate generala a populatiei 

                                                      
52 EUROPEAN UNION. 2015. Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature‐Based Solutions & Re‐Naturing Cities. Final 
Report of the Horizon 2020 Expert Group on ‘Nature‐Based Solutions and Re‐Naturing Cities’. Luxembourg: Directorate‐General for Research 
and Innovation.  

53 The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Business, KPMG. 2012 

54 What is a Tree Worth? Green‐City Strategies, Signaling and Housing Prices. Real Estate Economics, WACHTER, S.M. & BUCCHIANERI, G.W. 
2008. 

55 Green, healthy and productive, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, KPMG. 2012 

56 The value of public space: how high quality parks and public spaces create economic, social and environmental value, CABE. 2004. 

57 Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. ELMQVIST, T., SETÄLÄ, H., HANDEL, S. N., VAN DER PLOEG, S., ARONSON, J., 
BLIGNAUT, J. N., GÓMEZ‐ BAGGETHUN, E., NOWAK, D. J., KRONENBERG, J. & DE GROOT, R. 2015. 
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poate, de asemenea, să imbunatateasca forța de muncă, să sporească calitatea vieții 

oamenilor, precum și productivitatea și potențialul de câștig.  

Pierderile de productivitate datorate obezității și depresiei sunt principalii factori de cost care 

afectează întreprinderile. Astfel, îmbunătățirea accesului la spații verzi poate îmbunătăți 

sănătatea mentală și fizică și poate genera beneficii economice majore prin reducerea 

absenteismului și creșterea productivității. De asemenea, investițiile în parcuri publice pot 

crea locuri de muncă aferente acestora și pot oferi potențialul de a spori turismul.58 

Prin toate beneficiile aduse de prezenta parcurilor publice in mediile rezidentiale asupra 

sanatatii populatiei, se poate concluziona ca un efect indirect al acestora il reprezinta o 

scadere generala a costurilor sistemului de sanatate.  

Posibilitatea de a organiza diferite evenimente culturale, artistice si nu numai, pentru 

comunitate si pentru vizitatorii localitatii, poate atrage, in mod indirect, prin stimularea 

economiei, venituri importante. De asemenea, zonele stabilite pentru micul comert prin 

amplasarea chioscurilor vor aduce un venit direct bugetului local.  

                                                      
58 Green spaces and urban tourism development in Craiova municipality in Romania. European Journal of Geography, CIANGA, N. & POPESCU, 
A.C 
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BENEFICIILE PARCURILOR PUBLICE ASUPRA 
MEDIULUI 
Spațiul verde din zonele urbane oferă beneficii substanțiale pentru mediu. Copacii reduc 

poluarea aerului și poluarea apei, contribuie la menținerea temperaturilor orașelor și sunt o 

metodă mai eficientă și mai puțin costisitoare de a gestiona scurgerile. 

Spațiile verzi din interiorul localitatilor pot imbunatatii sistemele hidrologice și pot consolida 

drenajul urban durabil, pot preveni și pot atenua inundațiile și pot crea și extinde noi habitate 

pentru speciile de plante și animale. 59  O analiză recentă a arătat că parcurile urbane 

funcționează ca hotspoturi pentru biodiversitate.60 

Spațiile verzi pot, de asemenea, să îmbunătățească sănătatea ecosistemului urban prin 

reducerea efectelor extremelor meteorologice și ale poluării aerului.61 Fiecare copac ajută la 

lupta împotriva încălzirii globale prin reducerea cantității de gaze cu efect de seră din 

atmosferă. Prin absorbția dioxidului de carbon și a poluanților care alimentează schimbările 

climatice, parcurile și infrastructura verde compensează efectele încălzirii asupra localitatilor, 

optimizandu-le din punct de vedere termic. În mod similar, de reducerea zgomotului cu 

ajutorul zonelor verzi pot beneficia si alte specii decât cele umane.62 

Spațiul verde poate oferi, de asemenea, oportunități pentru educația ecologică și implicarea 

în natură pentru fiecare categorie de vârstă, de la copiii mici la adulții în vârstă. 63 

Comportamentul pro-ecologic poate fi definit ca un "comportament care încearcă în mod 

conștient să minimizeze impactul negativ al acțiunilor cuiva asupra lumii naturale și 

construite".64 În contextul schimbărilor climatice, care se preconizează că vor avea efecte 

negative grave asupra sănătății, abordarea în amonte a minimizării și diminuării efectelor 

acestora este reprezentata de promovarea comportamentului pro-ecologic. 65  Autorii au 

sugerat că, precum și în cazul multor comportamente sociale, comportamentul pro-ecologic 

poate fi indus de stimuli externi, în special prin experiența mediilor naturale. Cercetările 

                                                      
59 Adapting cities for climate change: the role of the green infrastructure. Built Environment 

60 Species richness in urban parks and its drivers: A review of empirical evidence. BUSSE‐NIELSEN, A., ANNERSTEDT, M., MARUTHAVEERAN, 
S. & KONIJNENDIJK VAN DEN BOSCH, C. 2013. 

61 LRTAP Working Group on Effects (2013). Benefits of air pollution control for biodiversity and ecosystem services. 

62 Noise pollution changes avian communities and species interactions. FRANCIS, C.D., ORTEGA, C.P. & CRUZ, A. 2009. 

63 Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. DADVAND, P., NIEUWENHUIJSEN, M. J., ESNAOLA, M., FORNS, J., 
BASAGANA, X., ALVAREZ‐ PEDREROL, M., RIVAS, I., LOPEZ‐VICENTE, M., DE CASTRO PASCUAL, M., SU, J., JERRETT, M., QUEROL, X. & SUNYER, 
J. 2015. 

Wild Adventure Space: Its Role in Teenagers’ Lives. Natural England Commissioned Report NECR025. 

Associations between neighborhood open space attributes and quality of life for older people in Britain. SUGIYAMA, T., THOMPSON, C. W. & 
ALVES, S. 2009. 

64 Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro‐environmental behavior? Environmental Education 
Research - KOLLMUSS, A. & AGYEMAN, J. 2002. 

65 Healthy people with nature in mind. ANNERSTEDT VAN DEN BOSCH, M. & DEPLEDGE, M. 2015. 
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recente au susținut acest lucru, arătând că expunerea la natură poate spori cooperarea și, 

atunci cand  problemele de mediu sunt considerate dileme sociale, poate da nastere si 

consolida atitudini și comportamente durabile.66 Există, de asemenea, dovezi că experiențele 

din copilărie traite ȋn natură par să consolideze abordarea vietii si din perspectiva ecologica a 

adulților.67 Dacă acțiunile pro-ecologice sunt adoptate pe scară largă, oamenii pot contribui la 

reducerea substanțială a emisiilor de carbon 68 , prevenind astfel efectele nocive ale 

schimbărilor climatice asupra sănătății. 

  

                                                      
66 Cooperation is in our nature: Nature exposure may promote cooperative and environmentally sustainable behavior. ZELENSKI, J. M., 
DOPKO, R. L. & CAPALDI, C. A. 2015. 

67 . Nature and the Life Course: Pathways from Childhood Nature Experiences to Adult Environmentalism. WELLS, N. M. & LEKIES, K. S. 2006. 

68 Household actions can provide a behavioral wedge to rapidly reduce US carbon emissions. Proceedings of the National Academy of 
Sciences. DIETZ, T., GARDNER, G. T., GILLIGAN, J., STERN, P. C. & VANDENBERGH, M. P. 2009 
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CONCLUZII 
Parcurile publice reprezintă o componentă a zonelor verzi intravilane și pot fi definite ca zone 

verzi care au fost proiectate și gestionate pentru a satisface anumite nevoi ale populației. 

Aceste nevoi se referă la necesitatile de relaxare, de timp petrecut în contact cu natura, de 

socializare, de joaca și de participare la activități fizice și sportive. Parcurile publice sunt 

concepute în principal pentru a produce o serie de beneficii (recreative și sociale) care pot fi 

obținute exclusiv prin amenajarea lor.  

Ca toate celelalte zone verzi, si parcurile publice pot avea o influenta considerablia asupra 

caracteristicilor mediului rezidential. De exemplu, pot îmbunătăți atmosfera, hidrologia zonei, 

pot reduce zgomotul produs de trafic si de alte activitati și pot mări biodiversitatea. Toate 

acestea pot genera beneficii economice considerabile pentru populație. De exemplu, 

activitățile recreative pot spori creșterea performanțelor cognitive și fizice care pot duce direct 

la creșterea productivității muncii și indirect, la scăderea timpului pierdut din cauza bolii. 

Îmbunătățirea calității aerului și posibilitatea activității fizice pot îmbunătăți starea de 

sănătate și pot reduce cheltuielile sistemului sanitar. Reducerea temperaturii aerului în timpul 

verii duce la scăderea costurilor de climatizare.  

Prin functionalitatile lor, parcurile sunt locuri destinate pentru cetățeni, in care acestia pot să 

se întâlnească și să socializeze, venind astfel cu o conditie intrinseca a accesibilitatii publicului. 

Amenajarea, mentinerea si imbunătățirea parcurilor, poate fi făcută numai prin intervenția 

publică care ia în considerare nevoile comunității și nu doar aspirațiile individuale. Doar 

intervenția publică poate asigura o alocare adecvată de spatii verzi și parcuri in zonele urbane 

si peri-urbane. 

Se pune astfel problema stabilirii corecte a zonei care ar trebui ocupată de parcuri publice și a 

modului în care acestea ar trebui distribuite în localitate pentru a maximiza beneficiile sociale 

nete. Se urmareste obtinerea unui raport al costurilor si beneficiilor prin care costurile 

suportate pentru parcurile publice sa fie mai mici decât beneficiile.  

Costurile amenajarii si intretinerii unui parc public pot fi rezumate după cum urmează:  

- costurile de achiziție a terenului; 

- costurile asociate amenajarii terenului, inclusiv costurile de proiectare și construcție; 

- costurile asociate exploatării și întreținerii, inclusiv cheltuielile salariale; 

- costurile de oportunitate asociate cu pierderea venitului din impozitul pe proprietate 

pe care bugetul local l-ar fi incasat dacă proprietatea ar fi fost dezvoltată pentru alte 

scopuri. 

Evident, toate aceste costuri pot varia foarte mult, în funcție de caracteristicile specifice zonei 

în care parcul a fost stabilit și de proiectul său. In cazul proiectului de fata, terenul aparține 

unitatii administrativ teritoriale. Caracteristicile traseelor de plimbari sau ciclism pot modifica 

puternic costurile de întreținere; densitatea copacilor și a arbuștilor sau prezența paturilor de 
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flori poate crește semnificativ costurile, etc. Mai mult, pacrurile publice pot fi gestionate în 

moduri diferite. În unele cazuri, întreținerea poate fi contractată unei companii private, în timp 

ce în altele aceasta poate fi asigurata integral de unitatea administrativ teritoriala. Prin 

urmare, există o plaja de variatie largă a costurilor.  

Asa cum a fost descris anterior, parcurile publice și spatiile verzi în general pot produce o serie 

larga de beneficii pentru populatie. Dupa revizuirea literaturii științifice în domeniul parcurilor 

pubice putem enumera următoarele efecte benefice pe care parcurile publice, si implicit cel 

propus spre analiza in cadrul acestui studiu, le genereaza: 

- efecte benefice directe și indirecte asupra sănătății populatiei zonei;  

- coeziunea socială, simțul comunității, legături mai puternice între vecini, un sentiment 

mai mare de securitate a zonei;  

- modalitati mai sănătoase de joaca pentru copii;  

- mai puține infracțiuni asupra proprietatilor, mai puține infracțiuni violente si mai 

putine vandalisme; 

- cresterea valorii imobiliare a zonei;  

- sporirea biodiversitatii; 

- imbunatatirea calitatii aerului prin reducerea poluanților atmosferici;  

- efecte pozitive de temperatură și microclimatice; 

- efecte asupra hidrologiei zonei; 

- reducerea zgomotului urban;  

- îmbunătățirea estetica a orașului. 

In urma analizei situatiei spatiilor verzi si a parcurilor publice amplasate in prezent in Comuna 

Domnesti, dupa revizuirea strategiilor si documentelor programatice in domeniu 

(internationale, nationale cat si locale) si a concluziilor si directiilor de actiune pe care acestea 

le traseaza si dupa inventarierea beneficiilor si costurilor ce pot fi generate prin punerea in 

practica a actiunilor propuse prin conceptul de proiect, putem concluziona ca este evidenta 

oportunitatea dezvoltarii proiectului investitional, fiind necesara doar determinarea, prin 

documentatii ulterioare, a scenariului cel mai eficient din punct de vedere al beneficiilor aduse 

pe unitate de cost. 
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