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INTRODUCERE 

 

 

 

 

 

Prezentul curs doreşte să clarifice unele noţiuni de mediu 

urban şi rural, să vină în sprijinul viitorilor specialişti în ştiinţa 

mediului, pentru a putea înţelege mai uşor dinamica accelerată la care 

este supusă creaţia naturală şi umană, deopotrivă. Se vor preciza 

aspecte teoretice şi metodologice de bază în cunoaşterea sistemelor 

naturale şi antropice, ca şi componente planetare în interdependenţă.  

Deoarece percepţia problemelor de mediu în spaţiul rural şi 

urban este extrem de diferită pe Glob, ca şi la nivel regional şi 

naţional, vom insista pe clarificarea punctelor convergente în analiza 

acestora. Vom inventaria, ierarhiza şi diferenţia tipurile de modificări 

ale celor două medii şi vom completa informaţia cu studii de caz şi 

exemple concludente, pentru a face cursul mai interesant şi mai 

atrăgător.  

Tipologizarea gestionării eficiente a mediului urban şi rural şi 

sublinierea principalelor ameninţări reprezintă o altă preocupare în 

acest material. Încercăm iniţierea studenţilor în analiza şi 

interpretarea relaţiilor teritoriale, în contextul cadrului legislativ 

actual din acest domeniu. 

Prezentul curs este un material de lucru destinat cu precădere 

studenţilor şi masteranzilor din domeniul Ştiinţa Mediului. 
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1. SISTEM NATURAL. SISTEM ANTROPIC. MEDIU ŞI PEISAJ  

 

 

 

 

1. Termenul de mediu a devenit unul facil din punct de vedere social, 

politic, mediatic şi complex din punct de vedere ştiinţific; astfel, 

vorbim despre mediu ca despre o coordonată extrem de vastă, 

atotcuprinzătoare, o realitate macrosistemică. 

 Aşa cum este familiar şi pentru alte sfere ştiinţifice, termenul 

de mediu este nuanţat de conceptul percepere. Perceperea 

environmentală se referă la o serie de procese psihologice pe care un 

individ sau o societate le utilizează pentru a-şi crea o imagine despre 

mediul în care trăieşte (I. Mac, 2003). Prin prisma perceperii, 

tipologizăm mediul urban --- mediul suburban --- mediul rural ---- 

mediul de contact --- mediul natural neafectat.  

 La nivel individual şi colectiv identificăm o relaţie spaţiu-

mediu (după I. Mac, 2003): 

 

Spaţiu comportamental Mediu comportamental 

Spaţiu perceptual Mediu perceptual 

Spaţiu operaţional Mediu operaţional 

Spaţiu (geografic) – sistem 

planetar 

Mediu (geografic) – mediu 

terestru, oceanic 

   

Perceperea, şi în special perceperea neuniformă de la individ 

la individ, creează diferenţiererea mediu real – mediu perceput. 

Mediul real se bazează pe informaţia brută (mediu cantitativ – Fig. 1), 

pe când mediul perceput se bazează pe capacitatea de procesare 

(mediu calitativ – Fig.2). 
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Cetatea Fetei (realizare)

 
Fig. 1 Realitate cantitativă 

 

 

ZONE REZIDENŢIALE NOI

“CETATEA FETEI” FLOREŞTI

Floreşti

Cluj-

NapocaE60

            Fig. 2 Realitate calitativă 
 

Nu confundăm mediul cu peisajul? Urmărind exemplele: 

mediu terestru/mediu cosmic, mediu continental/mediu oceanic, 

mediu atmosferic/ mediu hidric, mediu biotic/mediu construit, mediu 

natural/mediu antropic, etc. ne întrebăm câte din aceste tipuri de 

medii corespund unor tipuri de peisaje? 
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2. Fără a intra în amănunte terminologice, peisajul este un ansamblu 

teritorial definit spaţial, cu componente abiotice, biotice şi antropice 

în interdependenţă, valorificat diferit în funcţie de modul în care este 

perceput.    Diferenţa de bază între mediu şi peisaj: mediul nu are 

limite concrete, peisajul da, mai ales că este clar ierarhizat taxonomic. 

Mediul este mai cuprinzător şi mai general – ex. mediu oceanic = 

DA,     peisaj oceanic = NU;      mediu atmosferic = DA,    peisaj 

atmosferic = NU. Unele asocieri creează nuanţe total opuse: ex. 

mediu cultural are înţeles artistic, pe când peisajul cultural este un 

concept f. Vechi ştiinţific, născut din nevoia de a diferenţia realitatea 

teritorială naturală de influenţele civilizaţiei umane, şi nu se referă 

decât tangenţial la cultură.   

 

3. de ce avem nevoie de aceşti termeni? Pe de o parte, pentru a evita 

confuziile conceptuale, pe de altă parte, pentru a ne structura o bază 

pentru tematica Mediu urban şi Rural. În acest demers, se stabilesc 

componentele operaţionale ale sistemului natural: relief şi geologie, 

climatul, hidrografia, biopedosfera, areale protejate şi componentele 

operaţionale ale sistemului antropic: areale construite, areale 

transformate (antropizate), areale planificate. 
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2. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ – TRECUT ŞI 

PREZENT  

 

 

1. De la Raportul Brundtland la prezent 

 

[Principiul 1 al Declaraţiei de la Rio (1992) reia sub altă formulare 

dreptul omului la mediu proclamat la Stockholm (16 iunie 1972): 

“Omul este în centrul preocupărilor privitoare la dezvoltarea 

durabilă, având dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în 

armonie cu natura”.] 

 

 

Conceptul dezvoltării durabile.
1
 Punctul de plecare în 

formularea conceptului de dezvoltare durabile îl constituie Raportul 

Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare a ONU, cunoscut și 

sub numele Raportul Brundtland
2
, care îl defineşte ca fiind acea 

dezvoltare care este capabilă de a satisface cerinţele generaţiei 

prezente, fară însă a se compromite şansa generaţiilor viitoare de a-şi 

satisface la rândul lor propriile necesităţi. Prin însuşi caracterul ei, 

„dezvoltarea durabilă reprezintă nevoia de responsabilizare şi 

educaţie pentru protecţia mediului, iar acest aspect este reflectat 

de evoluţia politicii comunitare în ultimii ani, politică marcată de 

trecerea de la o abordare bazată pe constrângere şi sancţiune, la 

una mai flexibilă, bazată pe stimulente” (conferinţa de la 

Göteborg, 2001).  

 

Conform acestui concept utilizarea resurselor oferite de mediu 

şi dezvoltarea societăţii în general, trebuie organizate în aşa fel, încât 

să nu se pericliteze şansele generaţiilor viitoare la dezvoltare. 

Aplicarea acestui principiu la activităţile de planning urban sau rural 

implică un proces continuu de evaluare a resurselor disponibile în 

relaţie cu exploatarea pe parcursul procesului de dezvoltare 

                                                 
1
 De multe ori este folosit termenul principiul dezv. durabile; este parţial corect, 

deoarece dezv. Durabilă numără multe alte principii; dacă ne referim la noţiuni 

vaste pluridisciplinare, ca planning teritorial, planning environmental, etc., dezv. 

durabilă poate fi tratată ca un “principiu” pe care se bazează acestea. 
2
 Oct. 1987; d-na Gro Harlem Brundtland – fost prim-ministru al Norvegiei. 

Comisia a fost dizolvată în dec. 1987, după raport, şi înlocuită de Centrul pentru 

Viitorul Nostru Comun, în apr. 1988, după numele Raportului (“Our Common 

Future”)   
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teritorială. Astfel, principiul dezvoltării durabile se bazează pe 

monitorizarea relaţiilor de intercondiţionare dintre elementele de bază 

ale unui sistem spaţial (resurse economice, infrastructură, aşezări, 

activităţi economice etc.). 

 

 De obicei sunt aplicate concomitent mai multe principii, de 

unde rezultă diferite tipuri de relaţii dintre acestea: relaţii de 

complementaritate şi relaţii de conflict. Între două principii există o 

relaţie de complementaritate dacă aplicarea unuia dintre ele nu 

împiedică realizarea celuilalt. Relaţiile de conflict apar atunci când 

aplicarea unui principiu împiedică total sau parţial aplicarea altuia. 

Problema de bază rămâne relaţia dintre principiul creşterii şi celelalte 

principii (stabilităţii, echităţii, ecologic, al dezvoltării durabile), 

majoritatea conflictelor rezultând din combinarea acestor două 

categorii. Astfel, creşterea economică are ca efect direct scăderea 

calităţii mediului prin creşterea cantităţii materialelor poluante 

eliminate în procesul de producţie şi în cel de consum (conflict între 

principiul creşterii şi cel ecologic, precum şi cel al dezvoltării 

durabile). De a asemenea, practica de până acum a arătat că 

dezvoltarea economică a creat, indiferent de modul de producţie 

(capitalist, socialist etc.), inegalităţi teritoriale şi sociale, ceea ce 

înseamnă conflict între principiul creşterii şi cel al stabilităţii, 

respectiv al echităţii. Rolul planning-ului este tocmai stabilirea – pe 

baza analizei audit – interferenţelor de compatibilitate dintre 

principiile şi obiectivele planning-ului. De asemenea trebuie 

cunoscute acele praguri critice până la care compatibilităţile sunt 

posibile. Indiferent de principii şi obiective, intervenţia prin planning 

depinde de ritmul dezvoltării economice. Un ritm ridicat asigură 

resurse mai mari pentru planning şi instrumente mai adecvate pentru 

aplanarea dezechilibrelor. Regresiunea economică adânceşte 

tensiunile, dezechilibrele regionale, întrucât în regiunile deja 

dezavantajate căderea economiei este mai bruscă, iar mijloacele de 

intervenţie ale statului sunt limitate. 

 

2. Principii ale dezvoltării durabile aplicabile mediului urban şi 

rural 

 

Încă de la Raportul Brundtland, s-au stabilit cele trei aşa numite 

eforturi pentru durabilitate:   - creştere economică, protecţia 

mediului, echitate socială. Strategia de la Lisabona – 2000 şi Noua 

Strategie de dezvoltare durabilă  (Bruxelles, 2006) refac această 
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triadă pentru viitorul UE: o Europă   mai prosperă,   mai curată,    mai 

corectă. 

  

a. Principiul dezvoltării teritoriale sau al creşterii. 

Noţiunea de dezvoltare teritorială depăşeşte sfera economicului, fiind 

sinonimă cu creşterea complexă, fapt care determină existenţa unui 

nivel de dezvoltare socio-economic ridicat. Dezvoltarea sau creşterea 

este urmărită prin alocarea teritorială optimă a factorilor de producţie 

(capital, forţă de muncă, ştiinţă; ex. Finlanda – dezvoltare planificată 

datorată sistemului de învăţământ  performant; Croaţia – dezvoltare 

economică bazată pe sectorul turistic, aproximativ 20% din PIB). În 

aceste condiţii, se urmăreşte ca fiecare regiune sau teritoriu să-şi 

valorifice potenţialul de care dispune, evitându-se pe cât posibil 

situaţiile de risc natural şi/sau antropic. O preocupare majoră derivată 

din acest principiu se referă la reducerea efectelor teritoriale ale crizei 

din unele ramuri ale economiei. Cele mai sensibile regiuni sunt acelea 

ale căror industrie se bazează pe prelucrarea materiilor prime 

existente (minerit, siderurgie). Dacă în urma reducerii cererii sau a 

învechirii tehnologiei, ramura de industrie conducătoare ajunge în 

criză, aceasta afectează echilibrul întregii regiuni. În astfel de condiţii 

intervenţia vizează modernizarea structurii economiei locale.    

 

 b. Principiul echilibrului teritorial sau al stabilităţii. El are 

mai degrabă un caracter economic şi desemnează faptul că în cadrul 

unei ţări, unele regiuni s-au dezvoltat într-un ritm mai accelerat decât 

celelalte. În asemenea situaţii apar decalaje regionale la nivelul 

dezvoltării, în general, şi la nivelul dezvoltării economice, în 

particular, ceea ce generează şi alte fenomene, care accentuează acest 

decalaj. 

 Pentru ţara noastră, principiul echilibrului teritorial nu mai are 

semnificaţia din perioada comunistă, adică nu înseamnă urmărirea 

reducerii decalajelor dintre zonele slab dezvoltate şi cele mai 

dezvoltate, prin alocarea unor resurse din ultimele spre primele. 

Principiul este aplicat cu scopul găsirii celor mai adecvate alternative 

de ridicare continuă a nivelului minim de dezvoltare, cu accent pe 

realizarea complementarităţii funcţionale dintre diferitele regiuni ale 

unui stat sau, la nivel spaţial inferior, dintre diferitele subunităţi ale 

unităţilor administrative de rang mediu (de ex. judeţele din România). 

Din alt punct de vedere, creşterea peste măsură a unor oraşe sau 

aglomerări urbane creează o presiune asupra componentelor de 

mediu, absorbind o parte însemnată a resurselor. De obicei, 

intervenţiile sunt de natură  legislativ-administrativă şi economică. 
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Exemplele cele mai evidente sunt măsurile de deglomerare din 

regiunile urbane Londra şi Paris. 

 

 c. Principiul echităţii. Urmăreşte asigurarea unor condiţii de 

viaţă mai bune în toate regiunile unei ţări, dar nu în sensul ştergerii 

complete a diferenţelor dintre regiuni, ci în sensul menţionat în cazul 

principiului anterior. Cu alte cuvinte în sensul ridicării nivelului 

general al calităţii vieţii, prin elaborarea unor standarde minime, dar 

mai ridicate decât în prezent, fără diminuarea şanselor de dezvoltare a 

oraşelor sau subunităţilor mai avansate. Se vizează în primul rând 

îmbunătăţirea situaţiei unor regiuni rămase în urmă economic, 

creşterea gradului de ocupare a populaţiei, utilizarea mai optimă a 

resurselor locale, dezvoltarea infrastructurii de transporturi şi 

comunicaţii, a dotării cu servicii publice etc.  

 Acesta este pricipiul cel mai bine evidenţiat în relaţiile dintre 

mediile urban-rural şi state dezvoltate-state sărace. La nivel global, 

tendinţa statelor dezvoltate este de a continua politica neo-colonială, 

sub camuflajul unui „război rece” economic, care pune în lumină mai 

degrabă un principiu al inechităţii.  

 

 d. Principiul ecologic. Are în atenţie păstrarea echilibrului 

ecologic, respectiv diminuarea efectelor negative ale activităţilor 

umane poluante din toate regiunile planetei sau ale unei ţări. A nu se 

confunda cu amprenta ecologică, cea care mai degrabă arată 

disfuncţii în cadrul principiului echităţii şi disfuncţii în gestionarea 

durabilă globală.  

 

 [Lectură: 

Amprenta ecologică = este suprafaţa de teren şi apă necesară 

pentru a susţine timp nedefinit un anume standard material de viaţă 

caracteristic unei anumite colectivităţi (o aşezare umană, o regiune, o 

ţară), care foloseşte un anumit standard tehnologic. Suprafaţa 

echivalentă se referă la capacitatea de producere a alimentelor, 

materiilor prime, energiei, precum şi la cea de absorbţie a deşeurilor;  

– se referă la productivitatea ecologică totală de pe un anume 

teritoriu. Se exprimă în unităţi de suprafaţă raportate la 

productivitatea globală; 

– diferenţa dintre amprenta ecologică mai mică (a unei ţări, 

regiuni, oraş) faţă de. Pentru multe ţări, regiuni, oraşe dezvoltate 



 12 

există un deficit ecologic, dat de amprenta ecologică mai mare decât 

capacitatea ecologică disponibilă; deficitul este compensat de 

amprenta ecologică mai mică a altor entităţi spaţial-funcţionale, 

sărace. Astfel, nu se respectă principiul echităţii. 

În 2010 suprafaţa medie biologică productivă (amprenta 

ecologică) era de aprox. 2 ha globale/loc. Diferenţele pe Glob sunt 

apreciabile şi invers proporţionale cu dezvoltarea economică şi 

emisiile de CO2: SUA aveau o amprentă de peste 9,5 ha/loc., China 

2 ha/loc. şi mult sub 1 ha/loc. în majoritatea statelor africane] 

Acestor principii ale dezvoltării durabile li se adaugă 

concepte actuale care vin să definească dezvoltarea viitoare a 

societăţii: ecostrategii, servicii ecosistemice, globalizare, etc. 

Aceasta din urmă a fost anticipată de  L. Mumford încă din 1961
3
, 

cel care se referea la mediul urban şi naşterea unei noi „comunităţi”: 

“care caricaturizează atât oraşul clasic, cât şi arhetipul refugiului 

suburban; o multitudine de clădiri uniforme, neidentificabile, aflate 

pe drumuri uniforme, fără vegetaţie, locuite de oameni aparţinând 

aceleiaşi clase sociale, cu aceleaşi venituri, cu aceeaşi grupă de 

vârstă, cu aceleaşi gusturi TV, mâncând aceeaşi hrană prefabricată, 

din aceleaşi frigidere”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Mumford, L. (1961), The City in History, Harmondsworth, Penguin. 
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3. MEDIUL URBAN – DEZVOLTARE ISTORICĂ 

 

 

Oraşul este cel care a preluat rolul de conducător de la 

reţeaua rurală, polarizând capacităţi şi interese, produse şi energii, 

atrăgând aceste elemente de pe raze de influenţă tot mai extinse. Satul 

devine, în timp, subordonat oraşului din punct de vedere economic, 

social, cultural. Locuitorii satelor rămân legaţi de ciclul anotimpurilor 

– prin natura ocupaţiilor lor – dar şi de obiceiurile şi tradiţiile 

locurilor lor de baştină.  

 

A. Cităm teoriile evoluţiei oraşelor după Elena Maria Minea, 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 2007, în cadrul cărora se 

deosebesc factorii care au contribuit la dezvoltarea urbană şi la 

consolidarea rolului strategic regional al oraşelor:  

 

 1. Teoria apărării; a apărut în şcoala germană
4
. Oraşele apar 

şi se dezvoltă sub nevoia crescândă de apărare contra migratorilor, 

cetăţile şi fortificaţiile, în general oferind cadrul adecvat dezvoltării 

acestora (Roma antică, oraşele-cetăti germane).  

 2. Teoria condiţiilor geoclimatice; alături de acestea, 

configuraţia geomorfologică, poziţia strategică, cadrul natural 

favorabil, terenurile agricole fertile, stau la baza dezvoltării oraşelor 

în aşa-numitele Civilizaţii ale Văilor – Mesopotamia, Valea 

Indusului, Valea Nilului, fluviile chineze.  

 Uneori, condiţiile favorabile climatice s-au transformat în 

condiţii strategice; construcţia oraşului Mohenjo-Daro (Pakistanul de 

azi)
5
 este una supraetajată; aproximativ 7 nivele urbane (Fig. 3), 

oraşul fiind refăcut şi nu strămutat, datorită poziţionării strategice:  

 

                                                 
4
 istoricul Ludwig Maurer şi economistul Karl Bucher 

5 
are traducerea literară “Movila Morţilor”,  pentru că până în 1922, când s-au 

descoperit ruinele, s-a crezut a fi un loc funerar 
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Fig. 3 Mohenjo-Daro, imagine ipotetică; Sursa: wiki 

  

 3. Teoria deciziei administrative, apărută în şcoala anglo-

saxonă
6
, nu este total străină de demersurile actuale ale societăţii 

europene, actul de constituire fiind dat de factorii de decizie locali şi 

centrali (politico-administrativi şi juridici). De exemplu, Napoca este 

numită de Hadrian (succesorul lui Traian) municipiu: municipium 

Aelium Hadrianum Napocenses; ulterior devine Colonia Aurelia 

Napoca şi capitală provincială a Daciei Porolissensis, până la 

evacuarea romană.  

 4. Teoria schimbului de mărfuri; intersecţia marilor 

drumuri comerciale a favorizat schimbul de mărfuri şi dezvoltarea 

implicită a entităţilor habituale. Acest lucru se întâmplă pe uscat, cum 

este cazul marilor târguri medievale extracarpatice româneşti (oraşele 

care poartă denumirea de Târgu-....), sau pe ţărmuri: avântul oraşelor-

porturi din antichitate (Tomis, Histria, Pola, Cartagina) până în 

perioada medievală şi modernă (Veneţia, Marsilia, Toulon, Genova).  

5. Teoria oraşelor-necropolă, sau „oraşul celor morţi a 

precedat oraşului celor vii” (Elena Minea, 2007); astfel s-ar explica 

prezenţa oraşelor antichităţii din China până în Grecia, în apropierea 

necropolelor sau edificii cu caracter religios.  

  

                                                 
6
 germanii G. Bellow (1858-1927), K. Hegel (1813-1909) şi de istoricul englez Th. 

Wright (1810-1877) – conform Elena Minea, 2007. 
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Aceste teorii aparţin în special istoricilor şi se suprapun unor 

etape istorice diferite, cu diferite stadii de evoluţie habituală. Deci, nu 

pot fi luate în discuţie cu titlul de adevăr indestructibil. 

Interesantă rămâne în această ordine de idei combinarea unor 

teorii – teoria 2 cu teoria 5: În Çatalhöyük, aşezare neolitică în 

Turcia, între 7500-5700 Î.Ch., reconstrucţia oraşului (pe 18 nivele) s-

a făcut pe ruinele celui vechi, ruinele confundându-se şi cu locurile 

de înmormântare. Rămăşiţele umane au fost găsite în gropi sub 

podele, sub camerele principale, sub paturi şi sub vetre. Cadavrele au 

fost strâns flexat înainte de înmormântare şi plasate în coşuri sau 

învelite în rogojini din stuf.
7
    

 

 

 

B. Etapele dezvoltării istorice 

 

Etapa antică Etapa 

medievală 

Etapa 

renaşterii  

Etapa 

industrială  

Etapa post 

industrială 

Roma 
Atena  

Pompei  

Delfi  

 

Veneţia 

Genova 
Sighişoara 

   

Roma 

Florenţa  
Veneţia 

Londra  
New York 

Reşiţa 

 

Tokyo 

Seul 
Shanghai 

Hong Kong 
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- 
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7 
Studenţii vor căuta informaţii adiţionale 
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proletariatul 

sărac, 

migraţie 

pentru 

muncă 

- metropola 

   
 

 

 

Rotterdam,Haga, Utrecht, 

Amsterdam  
Fig. 4 Utilizarea spaţiului în arealul Radstad Sursa: wiki, Schematic map of 

the Randstad 

* Randstad: Construcţie urbană de tip conurbaţie (după unii 

megalopolis european), formată din 4 oraşe multirol (economic, 

comercial, transport, cultural, turistic, sportiv) separate de zone 

tampon verzi sau rural-agricole;  
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Fig. 5 Schema unui tehnopolis; Sursa: V. Surd, 2003, Geografia Aşezărilor, 

Presa Univ. Clujeană 

 

** Tehnopolis-ul se poate dezvolta facil acolo unde nu există o 

structură clasică a oraşului, adică: centru istoric, centru 

manufacturier, pietonale comerciale, rezidenţiale vechi, industrie 

grea, rezidenţiale noi, etc. Acestea sunt nişte zone structural-

funcţionale compacte, cu legături sistemice între ele, unewle 

supuse unui regim strict de protecţie (centru istoric, rezidenţiale 

vechi). Este şi cazul zonelor structural-funcţionale ale Clujului: 

 

1. CBD (central business district) şi centru istoric 

   2. clădiri vechi şi fostele areale manufacturiere 

 3. zonă rezidenţială de clasă medie 

 4. zonă rezidenţială de clasă superioară 

 5. industrie grea redimensionată 

 6. BD periferic 

 7. suburbii rezidenţiale 

 8. facilităţi comerciale (fig. 6) 
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Fig. 6 Zonele structural-funcţionale ale Clujului 

 

 

C. Clasificarea mediului urban
8
 

 

Diversitatea de etape istorice străbătute, vechimea, poziţia şi rolul 

strategic regional şi continental, au creat o clasificare complicată. 

 Funcţia comercială; pornim de la ideea că orice oraş 

important actual a avut o funcţie de târg în evoluţia sa 

 Funcţia industrială 

 Funcţia culturală: oraşe-muzeu, universitare
9
, ale 

festivalurilor şi congreselor 

 Funcţia de rezidenţă temporară, ex.: oraşe staţiune 

 Funcţia administrativ-politică: capitale de stat, capitale de 

regiuni, reşedinţe de judeţ 

 Clasificarea după vârstă 

 Clasificarea după mărime: oraş mic (ex. Tuşnad – 2100 loc., 

în 2011), oraş mijlociu (sub 100,000 loc.), oraş mare (peste 

                                                 
8 
Completare studiu individual 

9 
“Este firesc ca populaţia marilor oraşe să-şi poată desăvârşi ciclurile de 

studiu în oraşul natal” (Jaqueline Beaujeau Garnier, G. Ghabot, 1971). 
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100,000), oraşe milionare (peste 1 mil.)
10

, metropole, 

megalopolis 

 Clasificarea după poziţie: maritime (costiere), depresionare, 

montane.  

 

Lectură: 

[F. Hudson (1976) distinge nouă categorii funcţionale de oraşe: 

 Oraşe miniere şi de exploatare a produselor de carieră. 

Acestea cunosc o largă răspândire teritorială şi au o evoluţie 

rapidă. Cele mai renumite sunt oraşele din bazinele 

carbonifere şi petroliere. 

 Oraşe industriale. Acestea sunt foarte diversificate, în funcţie 

de profilul industrial principal. Astfel, Leverkusen şi 

Râmnicu-Vâlcea sunt renumite ca oraşe ale industriei 

chimice, Pittsburgh, Solingen şi Reşiţa ca oraşe siderurgice, 

Lille, Roubaix şi Cisnădie ca oraşe ale industriei textile, iar 

Meissen centru renumit al industriei ceramicii. 

 Oraşe-centre de transport. Acestea concentrează de regulă şi 

industrii ale mijloacelor de transport (Detroit – automobile, 

Philadelphia – locomotive, Wichita – avioane) ori sunt noduri 

importante ale căilor de comunicaţie pe uscat, pe apă şi 

aeriene (Regensburg, Teiuş – noduri auto şi feroviare; 

Rotterdam, Cherbourg – porturi; Anchorage, Keflavik – 

aeroporturi). 

 Oraşe comerciale. În funcţie de specificul activităţii 

deosebim: 

a. pieţe agricole (Winnipeg, Kansas City, Slobozia); 

b. centre bancare şi financiare (Frankfurt, Amsterdam); 

c. marile porturi comerciale (Rotterdam, Hamburg, Marsilia). 

 Oraşe cu funcţii administrative. Acestea sunt de două 

categorii: 

a. oraşele capitală; 

b. capitalele provinciale. 

 Oraşe militare. La rândul lor, acestea sunt de trei categorii: 

a. oraşe, vechi fortăreţe (Edinburgh, Beijing, Kameniţa); 

b. baze navale (Brest, Portsmouth, Toulon); 

c. oraşe garnizoană (Aldershot, Catterick, Bamberg); 

 Oraşe centre culturale. Acestea se împart în trei categorii: 

a. ecleziastice (Mecca, Santiago de Compostela, Ierusalim); 

b. universitare (Cambridge, Uppsala, Heidelberg); 

                                                 
10 

Clasificare valabilă pentru ţările cu populaţie medie, ex. România. 
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c. pentru conferinţe şi întâlniri de afaceri (Brighton, Davos). 

 Centre pentru recreere şi îngrijirea sănătăţii. Acestea pot fi: 

a. staţiuni balneo-climaterice (Vichy, Băile Herculane, Karlovy 

Vary); 

b. staţiuni maritime (Biaritz, Miami, Cannes); 

c. staţiuni montane (St. Moritz, Garmisch-Partenkirchen, 

Predeal); 

d. alte staţiuni (Tucson-Arizona, Palm Springs-California). 

 Oraşe cu funcţii rezidenţiale. Ele sunt de trei feluri: 

a. oraşe dormitor (Ilkley, Harrogate şi Wetherby – deservesc 

oraşul Leeds; Hornchurch şi Guildford – deservesc Londra);  

b. oraşe rezultate prin dezvoltarea suburbiilor (Beverly Hills – 

lângă Los Angeles); 

c. oraşe satelit (New Towns – Londra cu Basildon, Crawley, 

Harlow).] 

 

 

 

 

 

 

4. MEDIUL URBAN – GESTIONAREA SPAŢIULUI CONSTRUIT 

 

 

Oraşul sigur. Sentimentul de siguranţă a fost întotdeauna 

important pentru ca oamenii să utilizeze spaţiul urban. Atât 

construcţiile urbane, cât şi traficul urban arată caracterul acelui oraş. 

Un oraş sigur îmbină activităţile şi oamenii. Sentimentul de siguranţă 

de împarte între securitatea casnică şi securitatea în trafic. Nimeni nu 

poate afirma dacă tehnologia superioară de securitate dă sentiment de 

siguranţă, sau dacă lipsa acesteia în trecut a relevat oraşe mai 

nesigure. Un orăşel sau un sat german sau olandez, cu oameni care se 

cunosc, îşi vorbesc zi de zi, cu case cochete, înconjurate de spaţii 

verzi, nu este mai nesigur decât colosul new-yorkez, încărcat cu 

sisteme antiefracţie. Până la urmă, grilajele de fier de la etajele 

inferioare ale blocurilor oraşelor sud-americane sau asiatice şi sârma 

ghimpată din jurul oraşelor israeliene sunt exponentele oraşelor 

nesigure nu ale oraşelor sigure. 

Siguranţa în trafic a scăzut din momentul invadării oraşelor de 

către maşini. De la jumătatea secolului XX, dar mai ales din anii 80-

90, maşinile şi pietonii sunt pericole unul pentru celălalt, reprezintă 

alternativ elementul de nesiguranţă în trafic. Planificarea traficului a 
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ajuns repede să fie politică urbană pentru factorii de decizie locali. 

Spaţiile din ce în ce mai numeroase pentru maşini nu au dus la 

decongestionarea traficului, din contră (mai multe străzi şi locuri de 

parcare reprezintă mai multe maşini). Oraşele mari europene şi nord-

americane au recurs la alternative spectaculoase – străzi urbane 

suspendate, străzi express, tuneluri, toate doar pentru traficul auto. 

Oraşele bogate asiatice au exagerat acest model, realizând totul la 

scări impresionante.  

Pentru pietoni s-a ales varianta tunelurilor subterane, de cele 

mai multe ori nefolosite (avem exemple şi în Cluj – Piaţa Gării sau 

Mănăştur), treceri de pietoni nesigure (astfel că au apărut din ce în ce 

mai multe semafoare, care obturează traficul), trotuare suspendate, 

etc. Ne-am trezit cu valori crescute de poluare urbană: aeriană, 

sonoră, luminoasă; oraşele au crescut exploziv, în suprafaţă
11

 şi ca 

populaţie, pentru că nevoile unui oraş populat, emancipat şi 

tehnologizat sunt mai mari decât ale oraşelor mici. Astfel, factorii de 

decizie locali au început să asculte părerile specialiştilor de mediu şi 

a urbaniştilor. A apărut şi o tendinţă political correctess faţă de 

alternativele ecologice la dezvoltarea urbană. Planificarea urbană 

modernă acordă importanţă planificării traficului şi în special al celui 

verde, adică pietonal sau velo. Oricum, ţările nordice, aşa cum era de 

aşteptat au fost cele care au luat o poziţie clară faţă de echilibrul şi 

democraţia între diversele tipuri de trafic. Oraşele nordice au, în 

prezent dezvoltat conceptul de shared spaces, de spaţii comune de 

trafic, dar cu prioritate pentru categoriile considerate dezavantajate. 

Acesta este începutul pentru extinderea şi generalizarea conceptului 

de oraş sigur. Atât în trafic, cât şi în ceea ce priveşte spaţiul construit, 

cum spuneam la început.       

Oraşul sigur este un oraş deschis (Jan Gehl, Oraşe pentru 

oameni, 2012). 

 

Mediul urban prietenos. Poate fi un oraş prietenos 

(primitor), chiar dacă a trăit experienţe traumatizante? Avem mai jos 

patru imagini cu oraşele germane Würzburg şi München, după 

război, în 1945, şi în 2012 (Fig. 7 şi 8). Aspectul unui oraş, 

fizionomia sa dată de arhitectura veche sau recentă, alternanţa 

construit – spaţiu verde, zonele tampon verzi între clădiri, înălţimea 

medie a clădirilor, respectarea identităţii regionale (materialul de 

                                                 
11

 De ex., dacă aria metropolitană Cluj ar fi funcţională, s-ar ajunge de la o 

suprafaţă de 179 kmp în prezent, la peste 1537 kmp şi înglobarea în aria urbană a 

încă 17 comune.  
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construcţie, tipul de acoperiş, etc.) acestea contribuie la un mediu 

urban atractiv, prietenos. 

                              

    
Fig. 7 Würzburg în 1945 şi 2012; Surse: 

http://www.google.com/imgres?q=Wurzburg+center, 

http://www.flickr.com/photos/axel-d/sets/ 

 

 

 

a.b. München

 
Fig. 8 München în 1945 şi 2012; Sursă: http://www.google.com/imgres 

  

 În schimb, putem să avem construcţii noi, fără personalitate, 

apărute cu un singur scop, acela imobiliar-financiar, fără aspect de 

prietenos, pentru că reduc zonele tampon verzi sau le înlocuiesc cu 

pavaje, locuri de parcare spaţii betonate, adică spaţii impersonale.  

Vă prezentăm câteva exemple, de fapt nişte combinaţii de 

tipuri de construcţii şi tipuri de spaţii urbane.   

 

http://www.google.com/imgres?q=Wurzburg+center
http://www.flickr.com/photos/axel-d/sets/
http://www.google.com/imgres
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1. Construcţii urbane fără spaţii tampon; proprietăţi private deschise, 

neprietenoase (Floreşti, Cluj, fig. 9 şi 10):   sau mediu urban 

impersonal, formal, rece
12

 

 
Fig. 9 Cetatea Fetei, Floreşti; Sursa: 

http://www.panoramio.com/photo/74716091?source=wapi&referrer=kh.goo

gle.com 

 

 
Fig. 10 Cetatea Fetei, Floreşti; Sursa: 

http://www.panoramio.com/photo/30427514?source=wapi&referrer=kh.goo

gle.com 

 

                                                 
12

 Jan Gehl, Oraşe pentru oameni, 2012 

http://www.panoramio.com/photo/74716091?source=wapi&referrer=kh.google.com
http://www.panoramio.com/photo/74716091?source=wapi&referrer=kh.google.com
http://www.panoramio.com/photo/30427514?source=wapi&referrer=kh.google.com
http://www.panoramio.com/photo/30427514?source=wapi&referrer=kh.google.com
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2. Construcţii urbane cu spaţii tampon; proprietăţi private 

închise, neprietenoase (Grigorescu, Cluj, fig. 11). 

 

 
 

Fig. 11 Str. Donath, Cluj, proprietate privată închisă 

 

 Ideea este apropiată de gated communities (rezidenţe 

îngrădite) din America Latină sau Asia, cu proprietăţi separate brutal 

de restul oraşului sau cartierului, cu o izolare specifică burg-urilor 

evului mediu. De exemplu, cartierul Interlomas din Ciudad de 

Mexico se “bucură” de prezenţa a aprox. 250 de astfel de comunităţi, 

fiind cea mai mare concentraţie de gated communities din lume - 140 

km
2
.  

 

 Gated communities sunt nişte încercări ale oamenilor, sau ale 

unei pături sociale mai înstărite de a se proteja, de a-şi proteja 

bunurile în comunităţi „selecţionate”. Ideea unor oraşe sigure şi 

deschise se confruntă cu multiplele realităţi urbane; inegalităţile 

sociale şi economice sunt fundalul pentru criminalitate (Jan Gehl, 

2012); iar gated communities sunt “tentativele” de protecţie a 

proprietăţii şi vieţii private împotriva acesteia. Dar măsurile 

simpliste şi individuale de prevenire a infracţionalităţii nu sunt de 

mare ajutor în acele comunităţi urbane unde sentimentul de 

insecuritate este adânc înrădăcinat. În ţări dezvoltate, chiar dacă 

există inegalităţi economice, cele sociale sunt mult estompate, 

datorită tradiţiei culturale, relaţiilor comunitare. În afara SUA, ţările 

dezvoltate nu au o tradiţie în gated communities.    
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Fig. 12 Plaja prezidenţială din Neptun – funcţionează sezonier ca o 

comunitate îngrădită; Sursa: 

http://www.panoramio.com/user/323725?with_photo_id=38251187 

 

 

 

 
Fig. 13 Rezidenţa Hamilton Court, Bangalore - India, model de gated 

community care ne relevă, de fapt, două Indii, două lumi; Sursa: 

www.nytimes.com 

   

 În cele din urmă, societatea săracă şi medie a marilor oraşe 

are mecanisme de răspuns acestei segregări sociale moderne. Apar 

copieri ale gated communities la scară redusă (Fig. 14);    Ca medie 

urbană, criminalitatea nu scade, ci se cantonează şi mai mult în areale 

sărace, care devin şi mai fragile (medii urbane fragile).    

 

 

http://www.panoramio.com/user/323725?with_photo_id=38251187
http://www.nytimes.com/
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Fig. 14 Beijing; etajul unu al unui bloc de locuinţe este apărat de plase 

de sârmă; Sursa:  

https://www.theimagefile.com/?Action=VF&id=292621 

 

3. Construcţii urbane cu spaţii tampon, cu efect de mascare optim; 

proprietăţi (semi)publice deschise, prietenoase (Fig. 15). 

 

 
Fig. 15 Casa Radio Cluj 

 

https://www.theimagefile.com/?Action=VF&id=292621


 27 

4. Construcţii urbane fără spaţii tampon; proprietăţi private închise, 

neprietenoase (Fig. 16). 

  

 
Fig. 16 Vila Remenyik, str. Donath, Cluj; Sursa: Alfred Schneider, 

http://www.panoramio.com/photo/73118731?source=wapi&referrer=kh.goo

gle.com 

 

5. Construcţii urbane cu spaţii tampon subtile, discrete; proprietăţi 

private deschise, prietenoase (Fig. 17). 

 

    

Fig. 17 Str. Fântânele şi str. Mirăslău, Cluj 

http://www.panoramio.com/photo/73118731?source=wapi&referrer=kh.google.com
http://www.panoramio.com/photo/73118731?source=wapi&referrer=kh.google.com
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 În cartiere, spaţiile verzi au rol de tampon vizual faţă de 

amploarea construcţiei, precum şi rol de coagulare a relaţiilor în 

comunitate (întreţinerea spaţiului verde este o contribuţie comună).  

  

6. Construcţii urbane cu spaţii tampon ample; proprietate publică, 

deschisă, efect de mascare optim, reduce senzaţia de copleşire 

urbană; spaţiu prietenos (Fig. 18). 

 

 

 
Fig. 18 Universitatea din Cernăuţi 

 

Oraşul dominant, copleşitor  vs. Oraşul prietenos: 

Ar fi bine ca cele două concepte să se întrepătrundă în cazul fiecărui 

oraş; câteva exemple: 

 

 
Fig. 19 Shanghai, arhitectură dominantă ; Sursa: 

http://www.hotels.com/ho350851/ascott-huai-hai-road-shanghai-shanghai-

china/ 
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Fig. 20 Shanghai, mascarea arhitecturii înalte cu Paulownia (arborele prinţesei);  

Sursa: http://www.agefotostock.com/en/Stock-Images/Rights-Managed/OTH-233-

44967 

 

 Nu de puţine ori, cei care se ocupau de planificarea urbană 

erau nevoiţi să împace tendinţe antagonice. Arhitectura veche a 

oraşelor şi construcţiile noi, mai utile. Fig. 21 ne prezintă centrul 

oraşului Weimar – Turingia. După război, puternic bombardat, 

centrul oraşului nu mai păstra decât insular vechile construcţii cu 

arhitectură gotică, renascentistă sau baroc. În locul unei decizii 

radicale, arhitecţii au optat pentru încadrarea noilor construcţii (în 

special blocuri de locuinţe) în ansamblul arhitectural vechi. 

Monumentele vechi mai păstrează identitatea constructivă a Turingiei 

- ţiglele acoperişurilor sunt din şisturi negre:   

 

 
Fig. 21 Weimar, arhitectură veche şi nouă; Sursa: G. Gerstmann, Thüringer 

Land im Farbbild 
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 Nu întotdeauna stilul arhitectonic este unul prietenos. Nu 

înseamnă că un oraş recunoscut pentru arhitectura sa veche nu este 

unul deschis şi prietenos. Mai ales dacă reprezintă o atracţie turistică:  

 

 
Fig. 22 Casa Schiller din Weimar (wiki) 
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5. MEDIUL URBAN – GESTIONAREA SPAŢIULUI NATURAL 

 

 

Totalitatea formelor de spaţii verzi din spaţiul urban sau rural 

desemnează sistemul de spaţii verzi. Tipologia acestuia este preluată 

după Ana-Felicia Iliescu - 2003, şi relevă prezenţa următoarelor 

elemente: 

a. scuarul – spaţii verzi, uneori de factura grădinilor, teoretic 

duse până la 3 ha.
13

 De cele mai multe ori sunt situate între străzi 

(Fig. 23), ca limite ale ansamblurilor construite, în vecinătatea 

construcţiilor culturale sau administrative. Funcţia de bază este cea 

recreativă de scurtă durată sau de tranzit al locuitorilor.  

 

 
Fig. 23 Varianta Grigorescu-Mănăştur, Cluj 

 

b. grădina publică – suprafaţă peste 3 ha până la 20 ha (dar 

teoretic), având ca scop recreerea locuitorilor din spaţiile limitrofe şi 

promenada. Tocmai de aceea, cu cât un oraş este mai mare, cu atât 

numărul şi mărimea acestor grădini ar trebui să fie suplimentată. 

Diferenţe intervin datorită nivelului de dezvoltare urban şi tradiţiilor 

sociale locale. În oraşele mici acestea se pot transforma cu uşurinţă în 

parcuri publice. 

 

c. parcul – forma de amenajare maximă a peisajului urban; de 

obicei depăşeşte 20 ha. Scopul este recrearea, odihna şi tamponul 

                                                 
13

 Întotdeauna va exista o relativă acceptare a suprafeţelor date, în primul rând 

datorită diferenţelor evidente urban-rural, sau a dimensiunii oraşelor 
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antipoluare, parcurile excelând în vegetaţia arboricolă şi floricolă. 

După Ana-Felicia Iliescu (2003) ponderea în suprafaţa totală a 

elementelor componente este:  

- suprafeţe plantate şi gazonate 66-77%, 

- alei 10-12%, 

- piese de apă 5-10% 

- terenuri de sport 5-8% 

- construcţii 3-4% 

d. pădurea-parc – situată exterior oraşului, destinată 

drumeţiilor şi recreerii, de asemenea, campingului, poate depăşi 100 

ha. Impactul de amenajare este minim (sau ar trebui să fie) şi constă 

în locuri de campare, adăposturi de ploaie, toalete, amenajarea 

surselor de apă, terenuri de sport şi locuri de joacă.
14

  

e. pădurea de recreere – este inclusă fondului forestier şi este 

destinată turismului de weekend şi de drumeţie. Elementele fondului 

forestier trebuie conservate şi valorificate doar turistic şi recreativ 

local, frumuseţea şi integritatea primând în faţa iniţiativelor turistice. 

Impactul antropic trebuie rezumat la amenajarea aleilor, prin pietruire 

în special.
15

  

f. amenajările în arealele turistice – sunt numeroase şi 

spectaculoase, spaţiile verzi fiind replici ale celor urbane, dar dau 

dovadă de o mai mare generozitate, deoarece se insistă pe 

capabilitatea curativă a acestora în staţiunile balneare şi/sau 

climaterice (fig. 24, 25). Vastele areale plantate arboricol sau floricol 

dau impresia de insulă vilelor sau hotelurilor. 

 

 
Fig. 24 Parc urban de promenadă (turistic) – parcul Sf. Iosif, 

Opatija, Croaţia 

 

                                                 
14

 pt. Cluj – ex. Pădurea Făget. 
15

 Foarte răspândite în Germania aleile din pădure – Waldweg – sunt folosite pentru 

promenadă sau jogging, cicloturis sau drumuri de acces dintr-o localitate spre alta. 
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Fig. 25 Imagine inedită a Băilor Felix, cu biserica de lemn şi parcul 

de promenadă şi recreere 

 

g. grădinile individuale – aparţin ansamblurilor de locuinţe 

urbane de factura blocurilor, caselor urbane sau caselor rurale. 

Amenajarea primelor sunt rezultanta principiilor esteticii urbane, dar 

managementul lor este destinat asociaţiilor imobilelor. Grădinile 

caselor sunt mai mult un concept individual, sau controlat de 

urbaniştii autorităţilor locale (Fig. 26).  

 

 
Fig. 26 Grossbettlingen, sudul Germaniei 

 

De exemplu, se încearcă o armonizare între amenajarea 

individuală a grădinilor şi amenajarea stradală, în aşa fel încât să nu 

apară discrepanţe mari între speciile şi aranjamentele folosite – totuşi, 

nu trebuie să cădem în capcana monotoniei; astfel, o soluţie este 

folosirea aliniamentelor de arbori şi gardu viu. 
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h. plantaţiile arterelor de circulaţie – fie că este vorba 

aliniamente de arbori (fig. 27), tronsoane gazonate largi, sau desene 

de gard, scopul acestora este estetic-arhitectural şi ecologic. Speciile 

arboricole sunt predilect foioase, cu trunchi drept, longevive, 

înfrunzire de lungă durată. Foarte interesante şi importante sunt 

plantaţiile floricole sau arealele gazonate în intersecţii (giratorii), care 

introduc o rupere a monotoniei arterelor urbane sau interurbane (fig. 

28). 

.  
Fig. 27 Importanţa aliniamentelor de foioase în cazul unei artere 

circulate – Bd. Republicii, Bistriţa 

 

 
Fig. 28 Giratoriu gazonat – Cora, Cluj 

 

Amenajarea parcurilor şi grădinilor urbane 

 Pornind de la parcul Academiei ateniene a lui Platon, destinat 

meditaţiei şi discuţiilor filosofice, termenul de parc, precum şi 

aspectul exterior, au evoluat până la imaginea întânită în cazul 

oraşelor moderne. Este o primă deschidere spre ideea de parcuri 

publice, adică acelaşi statut pe care îl au parcurile urbane în ziua de 

azi. 

 Există o diferenţă în accepţiunea de parc public în diverse ţări. 

(În SUA aceste parcuri se numesc parcuri municipale, pe când în 
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Marea Britanie se numesc parcuri urbane.) Imaginea parcului urban 

cu atributul de public, este acela al unui spaţiu verde destinat relaxării 

orăşenilor, destinat picnicului sau distracţiei: Central Park (fig. 29), 

Balboa Park – San Diego, Lincoln Park – Chicago; Richmond Park – 

Londra; Viena; sau Timişoara, Arad pentru ţara noastră, etc. 

 

 
Fig. 29 Central Park – New York 

 

Caracterul deschis al acestor parcuri nu este universal valabil, 

de obicei parcurile urbane au destinaţia relaxare şi promenadă (ex. 

Parcurile din oraşele româneşti, cu mici excepţii). 

Începuturile parcului public urban se află la unele parcuri 

medievale sau ale epocii moderne burgheze, iniţial private; aşa este 

Parcul Orăşenesc din Budapesta, proprietate a familiei Batthyány, 

care la 1808 a fost convertit în parc public
16

, parc amenajat în stilul 

grădinilor britanice. Se consideră a fi primul parc urban public în 

accepţiunea actuală occidentală. 

 Au existat eforturi de tipologizare a evoluţiei parcurilor în 

spaţiu urban, cu ar fi cele ale lui G. Cranz - 1982, în şcoala 

americană. Acesta distinge patru etape evolutive ale parcurilor urbane 

cu caracter public. În primul rând, parcurile sfârşitului de secol XIX 

erau localizate în exteriorul oraşelor (extravilanul de azi) şi aveau 

caracterul de semi-deschis, destinat relaxării muncitorilor. În timp, 

acestea au acaparat terenuri din ce în ce mai mari în extravilan, 

devenind adevărate parcuri regionale, deoarece nu mai puteau fi 

gestionate local. O a doua etapă (începutul sec. XX) a fost cea a 

micilor parcuri din cartierele muncitoreşti ale emigranţilor, ce 

dispuneau inclusiv de locuri de joacă şi piscine – erau rezultante ale 

                                                 
16

 conform http://en.wikipedia.org/ 
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politicii de americanizare, o propagandă ideologică a vremii. A treia 

etapă, a anilor ’50, a fost una a dezvoltării parcurilor sportive, în 

special în zonele rezidenţiale, destinate tuturor locuitorilor cartierelor, 

în timp ce spaţiile verzi în accepţiunea actuală au fost lăsate în plan 

secund. Ultima etapă, din anii ’60, a fost una a dezvoltării parcurilor 

mici, individuale, sau ale grupurilor de locuinţe
17

, de cele mai multe 

ori destinate locurilor de joacă. 

 În Europa de Est, ritmul urbanizării şi industrializării a impus 

dinamica parcurilor urbane.
18

 În România, şi mai ales în Transilvania, 

perioada medievală a fost una a armoniei între ansamblul construit şi 

spaţiile verzi de categoria parcurilor sau grădinilor. Nu numărul 

acestora era important, ci extensiunea acestora. Parcurile nobiliare, 

chiar dacă erau marginale spaţiului urban, sau erau aşezate în areale 

dominante (morfologic vorbind), influenţau ponderea naturalului în 

peisajul urban. Sfârşitul secolului XIX şi perioada interbelică au fost 

marcate de inspiraţia urbană vestică.  

Ex. Cluj: În această perioadă a apărut grădina botanică (1920 

– 14 ha), Parcul Central (fondat în sec. XIX, redenumit actualmente 

“Simion Bărnuţiu”), Parcul Iuliu Haţieganu (1930-1932), deja 

existând trei exemple de parcuri sau spaţii verzi urbane: spaţiu urban 

ştiinţific şi de recreere, parc urban de factură publică, respectiv, parc 

de agrement şi sportiv. Din anii ’60-’70 industrializarea a impus 

modificări urbane majore, în două etape: prima, aglutinarea spaţiilor 

rurale exterioare sau lipite de oraş, a doua etapă, sistematizarea 

urbană, care s-a rezumat la apariţia cartierelor de blocuri. Şi în prima 

situaţie, şi în a doua, parcurile urbane nu au reprezentat o prioritate, 

ulterior apărând decalaje mari în ponderea spaţiilor verzi între oraşele 

europene, dar şi decalaje în ponderea acestora între diferitele zone 

funcţionale ale oraşelor: zonele centrale/periferii, cartierele vechi/ 

cartierele noi (fig. 30, 31). Perioada actuală este a unei noi 

sistematizări urbane, cu ansambluri rezidenţiale dispuse predilect pe 

orizontală şi excentric intravilan. Parcurile au mai mult caracter 

individual, fiind atât zone tampon între perimetrele construite, cât şi 

locuri de joacă.
19

    

 

 

                                                 
17

 aşa numitele pocket parks 
18

 exemplu spaţiul urban în România 
19

 practic, este o repetiţie în timp a etapei anilor ’60 din SUA. 
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Fig. 30 Cluj – arie centrală sărăcită în zone verzi; 

Sursa: www.hartacluj.ro/imagini/harti/ 

 

SUPRAFAŢA UNOR PARCURI URBANE:   
Philadelphia, Fairmount Park 3723 ha  

Los Angeles, Griffith Park 1703 ha 

New York,  Pelham Bay Park 1119 ha  

Londra, Richmond Park 955 ha  

Paris, Bois de Boulogne 846 ha  

Washington, Rock Creek Park 709 ha  

München, Englischer Garten 566 ha  

Chicago, Lincoln Park 487 ha  

New York City, Central Park 341 ha 

...................................................................                 

Cluj-Napoca, Parcul Iuliu Haţieganu 25 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fairmount_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Griffith_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelham_Bay_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Richmond_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Creek_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Englischer_Garten
http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park


 38 

 

  
Fig. 31 Parcul central – Würzburg, Germania (parc de agrement cu 

componente dendrologice) 

 

În arealele urbane turistice, parcurile urbane au rol extrem de 

important, fiind cele care coagulează activităţile recreative. Atenţia 

deosebită se acordă aranjamentelor şi esteticii floristice (în special 

desenele de gard viu la marile parcuri nobiliare), dar şi facilităţilor 

distractive
20

 (Tabel 1, fig. 32, 33). 

 

Nr. 

Crt. 

Parcul tematic Nr. Turişti (2008) 

1 Parcul Walt Disney Florida (SUA) 

Magic Kingdom +Epcot 

17 000 000 

+ 10 900 000 

2

     

Disneyland California (SUA) 14 700 000 

3 Tokyo Disneyland (JAP) 14 200 000 

4 Disneyland Paris (FRA) 12 700 000 

5 Tokyo DisneySea (JAP) 12 400 000 

6 Busch Entertainment (SUA) 23 000 000 

7

  

Cedar Fair (SUA) 22 700 000 

8 OCT Parks China (China) 13 400 000 

9 Compagnie des Alpes (FRA) 9 500 000 

1

0 

Herschend Family Ent. (SUA) 8 300 000 

Tabel 1. Cele mai mari parcuri de distracţii (cf. Wikipedia) 

 

 

                                                 
20

 Parcurile de distracţii se mai numesc parcuri tematice 
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Fig. 32 Parcul Versailles – pune în valoare o impresionantă grădină 

medievală (stânga); Fig. 33 Grădină nobiliară – Germania (dreapta) 
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6. MEDIUL URBAN –  GESTIONAREA INFRASTRUCTURALĂ 

 

 

 Istoric. Siguranţa categoriilor de participanţi la trafic în 

mediul urban a preocupat până şi anticii. În Roma antică 

infrastructura urbană de transport era împărţită în Via pentru 

vehicule, Actus pentru animale şi Iter pentru pietoni; infrastructura 

specială prinde viaţă şi se menţine până azi: apeductele. De-a lungul 

căilor de comunicaţie extraurbane (care se numeau tot Via, şi făceau 

legătura între marginile Imperiului şi Roma sau capitalele 

provinciilor romane) s-a dezvoltat reţeaua de aşezări urbane 

importante pe care le ştim şi azi.  

În Grecia antică a devenit cunoscută trama stradală ortogonală 

(în unghi drept) sau sistemul hipodamic, a cărui denumirea vine de la 

numele arhitectului Hippodamos din Milet. În secolul XX, oraşele 

reconstruite după standarde moderne aveau tendinţa de a copia trama 

în unghi drept, sistemul rectangular grecesc (Fig. 34, 35). 

 

 
Fig. 34 Sistem hipodamic, Constanţa; Sursa: Google maps 

 

 
Fig. 35 Sistem hipodamic, Drobeta-Turnu Severin; Sursa: Google 

maps 
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Ceva similar era şi în oraşele romane: artera urbană N-S 

cardo maximus şi artera E-V decumanus maximus, la intersecţia lor 

amplasându-se forul roman
21

.  

 

În anii ’60 s-au înfiinţat primele artere pietonale în 

accepţiunea actuală. În acea perioadă existau 2 opţiuni: artere pentru 

traficul auto şi artere pietonale. Mai ales după 1980 în Europa 

Occidentală s-au dezvoltat o mulţime de opţiuni infrastructurale, care 

să combine căile şi mijloacele de comunicaţie. În centrul oraşelor (de 

regulă a  celor mai mari) se regăsesc zone cu trafic dual pietoni – 

tramvaie, pietoni – biciclişti, bulevarde cu auto, biciclişti şi pietoni; 

zonele rezidenţiale s-au îmbogăţit cu artere protective pentru pietoni 

şi, în special, copii, acele zone de 30 km/h (în Germania: 30 Zone), 

sau chiar zone de 20 km/h, în comunităţi din Europa de Est, devenite 

foarte rapid ultraprotective
22

 - Ex. cartierul Gheorgheni, Cluj, zona 

Unirii. Avem în areale ultracentrale din Europa Vestică artere pentru 

15 km/h, acolo unde protecţia pietonilor este combinată cu spaţii 

turistice sau cu protecţia monumentelor istorice.  

 Arterele pietonale oferă o siguranţă sporită cetăţenilor, 

stimulează avântul comercial şi fluxul turistic – turismul de shopping 

(fig. 36, 37). 

 

 

Fig. 36 Arteră comercială pietonală Stuttgart, Königstrasse; Sursa: 

http://insidenanabreadshead.wordpress.com 

                                                 
21

 După Elena Maria Minea, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 2007 
22

  acest concept protectiv la adresa pietonilor sau bicicliştilor, sau în zonele 

rezidenţiale, lipsea înainte de 1990; pentru aceasta, guvernele din Est, corectează 

din mers, de multe ori mai exagerat decât în Vest, erorile trecutului. 

http://insidenanabreadshead.wordpress.com/
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Fig. 37 Arteră comercială pietonală slab pusă în evidenţă de lumina stradală 

(Cernăuţi - 2010, str. Domnească, redenumită str. Olga Kobyleanska) 

Urmând exemplele de mai sus, apar aşa numitele shared 

spaces (spaţii comune), unde întotdeauna pietonii şi bicicliştii vor 

avea prioritate şi se vor bucura de o protecţie sporită. Nu se poate 

concepe un oraş sigur şi modern fără calitatea soluţiilor de trafic 

pentru categorii considerate dezavantajate. Oricum, beneficiul 

ecologic pe care îl aduce pietonul şi biciclistul marelui oraş este 

considerabil: un pieton consumă de 20 de ori mai puţină energie 

decât un autoturism pentru aceeaşi distanţă parcursă, iar bicicleta ne 

duce de 3 ori mai departe decât mersul pe jos cu acelaşi consum de 

energie. Autoturismul are nevoie de 60 ori energia unei biciclete 

pentru aceeaşi distanţă. Proporţia relativă a consumului de energie 

este 1-3-60 de unităţi.
23

  

Traficul pietonal şi de biciclete nu aglomerează oraşul. Pietonii nu 

cer mult: două trotuare de 3,5 m lăţime sau un pietonal de 7 m, pot 

cuprinde până la 20000 de oameni pe oră; două piste de biciclete 

late de 2 m sunt suficiente pt. 10000 de biciclişti pe oră. O stradă cu 

2 benzi şi 2 sensuri are o capacitate între 1000 şi 2000 de 

maşini/oră.
24

 (Jan Gehl, Oraşe pentru oameni, 2012) 

 

                                                 
23

 Jan Gehl, 2012 
24

 Să nu uităm, că de multe ori autoturismul are un singur ocupant. 
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 Există chiar diferite modele pentru amenajarea pistelor de 

biciclete: modelul nordic, mai bine zis modelul danez (Fig. 38a), 

modelul german (Fig. 38b, fig. 39) şi modelul american (Fig. 38c, fig. 

40), cu viziuni clare în ceea ce priveşte politicile de protejare a 

categoriilor de utilizatori: 
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Fig. 38 Cele trei modele de trafic urban 

 

 

 
Fig. 39 Model de trafic urban german, Moers; Sursa: citycam-moers.de 
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Fig. 40 Model de trafic american la Sibiu; Sursa: 

http://www.ecomagazin.ro/   

 

Tipologiile de trafic diferite sunt o alternativă viabilă a 

oraşului durabil, aşa cum ne relevă experienţa britanică a zonelor de 

rezidenţă (home zones), modelul olandez – woonerfs sau cel nordic – 

sivegader; totuşi, armonia este realizată când pietonul are prioritate, 

şi nu traficul auto.
25

 

 

: 

 
Fig. 41 Exemplu de trafic pozitiv. Pista de biciclete pe malul 

Someşului Mic, Cluj;  

Sursa: http://wikimapia.org/2405205/ro/Pista-Biciclete 

 

 
Fig. 42 Exemplu de trafic pozitiv. Centrul Clujului; Sursa: Ziua de 

Cluj, iulie 2012 
 

                                                 
25

 Carolyne Larrington, 1996, The Poetic Edda, Oxford University Press.  
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Fig. 43 Exemplu de trafic negativ. Pistă de biciclete nefuncţională 

şi nesigură, Floreşti 

 

Oraşele europene se confruntă cu probleme complexe legate 

de trafic; dezvoltarea areală a zonelor metropolitane, ca decizie 

politico-administrativă sau evoluţie firească prin dinamică economică 

şi comercială, a amplificat fenomene ca: poluarea aerului şi sonoră, 

blocaje în trafic, siguranţa rutieră, stress cotidian. Aceste fenomene 

sunt specifice marilor capitale europene – Paris, Londra, Madrid, 

Roma, Bucureşti – sau altor entităţi supraurbane – oraşele bazinului 

Ruhr în Germania, Milano, Barcelona, conurbaţia Randstad în 

Olanda, etc. Unele oraşe au adoptat o politică de extindere viguroasă 

a reţelei de transport subterane (A), altele au introdus restricţii în 

traficul central (B); evident, sunt cazuri rămase nerezolvate, cu grave 

disfuncţii în fluidizarea traficului (C). 

A. primul exemplu se referă la excelenta reţea de transport 

urban şi suburban a Madridului (peste 3 milioane locuitori). Capitala 

Spaniei excelează în transportul subteran, existând nu mai puţin de 13 

linii de metrou (294 km., al doilea ca lungime în Europa după London 

Undergound; 630 mil. utilizatori anual
26

) foarte bine interconectate şi 

trei linii de metrou uşor în periferii. Toate arealele importante 

suburbane sunt conectate cu centrul, inclusiv terminalele aeroportului 

internaţional Barajas. Acest sistem are impact pozitiv major asupra 

circulaţiei turistice (fig. 44).  

 
Fig. 44 Metroul madrilen asigură un flux permanent de turişti 
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 2011 



 46 

Metropola este legată de zonele suburbane mai îndepărtate 

printr-un sistem de trenuri de navetişti cu orar strict (Cercanias). 

Extinderea explozivă a reţelei de transport sub- şi supraterană a avut 

loc mai ales în ultimii 20 de ani, ca urmare a atragerii şi absorbţiei 

fondurilor europene şi a integrării eficiente a forţei de muncă din 

Estul Europei.         

B. În ultimii 20 de ani tot mai multe oraşe au dispus măsuri de 

conservare a spaţiului construit al centrelor istorice, prin acţiuni de 

restricţionare, în special auto (aşa numita permisie filtrată – fig. 45). 

c. Roşu – limita 

permisiei “filtrate”;

Albastru – auto;

Verde – pietonal.

 

Fig. 45 Permisie filtrată, München;  conform wikipedia 

 În Londra, în anul 2002, s-a introdus taxa de congestie auto 

(congestion charging - de luni până vineri, între 7 am-6 pm), prin 

care şoferii plătesc un tarif mărit pentru intrarea în zona centrală. În 

momentul de faţă, reglementarea s-a extins şi acoperă aproximativ 50 

kmp. Din acel moment, traficul autoturismelor s-a redus cu 41% (de 

la 190.000 auto pe zi), transportul în comun a crescut cu 19%, iar cel 

cu biciclete cu 48%. Autorităţile au observat că traficul se adaptează 

şi soluţiilor de constrângere, tot atât de bine ca şi soluţiilor permisive.  

C. Capitala Italiei, Roma – 2,7 milioane locuitori – suferă de 

pe urma lipsei unei strategii clare în privinţa dezvoltării sistemului de 

transport. Cele două linii de metrou de lungimi considerabile (a treia 

în construcţie, de 25,5 km. lungime, la un cost de 3 mld. euro) nu 

suplinesc cerinţele unei mase de călători în creştere, şi nici nu oferă o 

deplasare rapidă spre destinaţiile dorite de aceştia. Dublarea reţelei 
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Metropolitana se face prin trenuri de suprafaţă (FR), mai dese decât 

reţeaua subterană. Accesul spre centru este îngreunat de prezenţa unei 

reţele stradale circulare, care face dificilă trecerea dintr-un cartier în 

altul, fără a intra în centru sau pe şoselele de centură. Roma suferă 

cronic de o congestie a traficului, încă din anii ’70, fapt ce a impus în 

timp restricţii, numite Zona a Traffico Limitato (ZTL).    

  

De la începutul anilor 2000, urmărindu-se traficul sporit auto 

din China şi SUA, s-a dezvoltat ideea că ”mai multe drumuri atrag 

mai mult trafic”
27

 (fig. 46, 47, 48). 

 

 
Fig. 46 Beijing, în timpul celor 9 zile de 100 km de blocaj rutier, august 

2010; Sursa: www.mnn.com/green-tech/transportation/ 

 

 

Această situaţie duce la creşterea nesiguranţei urbane şi 

întreţine permanent sentimentul de copleşire şi neputinţă.  

 

        
Fig. 47 New York, într-o zi de grevă a metroului, 2006; Sursa: 

http://old.gothamgazette.com/article/iotw . Evident, traficul de biciclete a 

crescut cu până la 500% (aceeaşi sursă) 

                                                 
27

 Jan Gehl, 2012 

http://www.mnn.com/green-tech/transportation/
http://old.gothamgazette.com/article/iotw
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Fig. 48 Bucureştiul într-o zi de grevă a metroului 

 

Fenomenele de risc au urmări interesante. După cutremurul din 

San Francisco, 1989, autostrada costieră suspendată Embarcadero 

(fig. 49) a fost grav afectată; a început să fie demolată în 1991, dar 

spaţiul a fost regândit nu ca o nouă autostradă, ci ca arteră comună 

(shared road), cu troleibuze, tramvaie, spaţii pietonale şi de biciclete, 

fără a compromite traficul înspre şi dinspre centrul oraşului (fig. 50).  

 

        

 

 Fig. 49 Fosta autostradă Embarcadero 
 

 Fig. 50 Actuala shared road Embarcadero 

 

 

 Cutremurul devastator din martie 1977 din România a distrus 

aproape 90% din spaţiul construit al oraşului Zimnicea. Oraşul a fost 

eliberat de moloz şi reconfigurat după sistemul hipodamic (fig. 51), 
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cu o tramă stradală ortogonală, care încadrează cvartale uşor de 

construit.    

 

 
Fig. 51 Sistemul hipodamic al Zimnicei; Sursa: Googlemaps 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MEDIUL URBAN – GESTIONAREA EFICIENTĂ A 

DEŞEURILOR 

 

 

Societatea industrială, în ansamblul ei, este dăunătoare 

sistemelor naturale şi nu acceptă faptul că există limite ale capacităţii 

Planetei de a furniza resurse şi de a neutraliza efectele dăunătoare ale 

activităţilor antropice. Un puternic impact asupra resurselor naturale 

îl are, în primul rând, expansiunea demografică, care atrage după sine 

necesitatea unei creşteri economice bazată pe progres tehnologic în 

procesele productive, responsabile de asigurarea necesarului de 

bunuri materiale de consum. 

Între ritmul creşterii economice şi cel al volumului de deşeuri 

există o legătură directă, proporţională, ce contribuie la acutizarea 

conflictului dintre tehnosferă şi ecosferă. Odată cu explozia 

demografică şi revoluţiile din agricultură şi industrie, deşeurile au 

depăşit capacitatea mediului de a le absorbi şi neutraliza într-un ritm 

apropiat de ritmul în care acestea sunt generate; rezultă intervenţia 

factorului antropic în gestionarea surplusului de deşeuri (fig. 52). 

 



 50 

 
Fig. 52 Staţia de sortare a deşeurilor menajere municipale Mediaş; Sursa: 

http://www.ecomagazin.ro/wp-content/uploads/2011/05/08 

 

Creşterea demografică a generat intensificarea ritmului de 

extindere a zonelor locuibile. 

Urbanizarea, ca fenomen cu profunde implicaţii în societatea 

contemporană, necesită un consum însemnat şi concentrat de resurse 

materiale şi energetice. Transformarea acestora în bunuri şi servicii, 

pe lângă satisfacerea cerinţelor materiale, produce o mare şi diversă 

cantitate de poluanţi, care impune, ca necesară, mărirea capacităţii de 

asimilare a factorilor de mediu. Sistemul urban şi cel productiv se 

extind pe seama sistemelor protective şi asimilativ-disipative. Din 

păcate, un ritm înalt de industrializare, dincolo de percepţia pozitivă 

în direcţia creşterii gradului de civilizaţie, contribuie la agravarea 

problemelor de mediu şi sănătate prin concentrarea într-un anumit 

perimetru a diverselor tipuri de deşeuri – urbane şi industriale. 

Conceptul de deşeu, în general greu de definit, include o 

categorie vastă de produse, variabilă în timp şi spaţiu, care, cel puţin 

în raport cu intenţia şi gradul de valorificare actual, nu are valoare 

economică deosebită, ridicând probleme generale de separare, 

depozitare şi eventual revalorificare. 

În procesul de fabricaţie, alături de produsul principal, apar 

deşeurile de producţie: 

- deşeuri de prelucrare – a lemnului, metalelor, cauciucului, 

materialelor plastice, ţesăturilor etc.; 
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- reziduuri – emisii gazoase, lichide sau solide din diferite faze ale 

preparării, prelucrării şi utilizării materiilor prime şi materialelor – 

care nu prezintă interes pentru o valorificare imediată; 

- rebuturi – reprezentând produse finite care nu corespund cerinţelor 

beneficiarului/fişei tehnice (dimensional, din punct de vedere 

compoziţional sau al caracteristicilor tehnice). 

Alături de deşeurile de producţie se cunosc şi deşeurile de 

consum, care apar ca rezultat al uzării fizice, morale sau modificării 

însuşirilor produselor după utilizare. 

Acumularea unor cantităţi mari, din ce în ce mai mari, ca 

urmare a intensificării activităţilor umane, ridică probleme deosebite, 

atât sub aspect ecologic cât şi economic. Din acest punct de vedere, 

deşeurile urbane au cunoscut un ritm de creştere continuă în întreaga 

lume, atât în termeni globali, cât şi raportat la număr de locuitori, 

ajungându-se, în statele puternic industrializate, la un nivel mediu 

anual de 1 to deşeu pentru fiecare om al planetei (3 kg/zi/persoană). 

Cantitatea de deşeuri generată în fiecare an de ţările europene este în 

continuă creştere, ajungând în momentul de faţă la peste 2000 de 

milioane tone, din care cca 200 milioane tone deşeuri menajere, tot 

atât cât reprezintă fluxul anual de deşeuri urbane la nivelul SUA, 

adică aproximativ o cincime din cantitatea anuală de deşeuri urbane 

la nivel global. 

Aprecierea ratei de generare a deşeurilor este dificilă, dat fiind 

lipsa unei monitorizări corecte şi severe din unele ţări. Un studiu 

întreprins de Banca Mondială arată că acest ritm este de două-trei ori 

mai mare în ţările industrializate, comparativ cu ţările în curs de 

dezvoltare; principala caracteristică luată în discuţie este umiditatea 

în funcţie de compoziţia chimică şi provenienţă. 

                                

Caracteristicile deşeurilor urbane solide în funcţie de nivelul de 

industrializare: 

Caracteristici  U M  
Ţări slab 

dezvoltate  

Ţări mediu 

dezvoltate  

Ţări 

industrializate  

Rata de generare a 

deşeurilor la sursă  
kg/persoană/zi  0,4 – 0,6  0,5 – 0,9  0,7 – 1,8  

Masa  kg/m3  250 – 500  170 – 330  100 – 170  

Umiditate % 40 – 80  40 – 60  20 – 30  

 

Astfel, ţările vest-europene, comparativ cu ţările est-europene, 

produc o cantitate mare de deşeuri solide, atât industriale cât şi 

urbane, ultimele fiind într-o proporţie mare materiale de împachetare 

a bunurilor de consum (ambalaje) şi într-o proporţie scăzută de natură 
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organică, biodegradabile. Două treimi din componenţa deşeurilor 

urbane o reprezintă deşeurile menajere. Se estimează că pe Terra se 

produc anual peste un miliard de tone de deşeuri menajere. Acestea 

au o compoziţie variabilă, în funcţie de nivelul de dezvoltare 

economică: 

 

 

Compoziţia deşeurilor în funcţie de nivelul de industrializare: 

Compoziţia  U M  
Ţări slab 

dezvoltate 

Ţări mediu 

dezvoltate 

Ţări 

industrializate 

Hârtie  %  2  14  31  

Metal  %  2  2  8  

Materiale plastice  %  2  11  8  

Sticlă  %  4  2  10  

Textile, cauciuc, piele, lemn  %  7  14  5  

Vegetale  %  60  47  27  

Altele  %  22  10  13  

 

 

 

  

Comparaţi situaţia cu cea de la Pata Rât-Cluj: 

Cantitatea totală de deşeuri municipale generate în judeţul 

Cluj în anul 2010 a fost de aproximativ 197.000 tone. (ARPM Cluj-

Napoca, 2010). Compoziţia deşeurilor a fost aproximată şi este 

următoarea: deşeuri biodegradabile 46,5%, hârtie 17%, plastic 21%, 

metal 3%, sticlă 3%, lemn 5%, alte deşeuri (textile, deşeuri 

periculoase din deşeuri menajere, deşeuri stradale etc) 6%. (Gabriela 

Popiţa, 2012, Teză de doctorat) 

 

De asemenea, semnificative cantitativ sunt şi deşeurile 

provenite din construcţii şi demolări, precum şi cenuşa şi zgura din 

sistemul de termoficare, acolo unde se utilizează combustibili solizi. 

În contrast cu ţările industrializate, compoziţia deşeurilor urbane 

solide din ţările în curs de dezvoltare are în proporţie ridicată resturi 

de natură vegetală şi un procent redus de hârtie şi articole 

nealimentare. O categorie aparte în compoziţia deşeurilor urbane 

solide o reprezintă deşeurile periculoase, cum ar fi bateriile auto 

uzate, aparatură electrică şi electronică uzată (îndeosebi telefoane 

mobile, calculatoare – aşa numitele e-dechet
28

, adică „deşeuri 

cibernetice” – DEEE, sau WEEE în engleză), care conţin o serie de 

                                                 
28

 În franceză 
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elemente nocive, respectiv plumb, mercur, crom, difenil-eter etc. În 

ţările industrializate acumularea acestora cunoaşte un ritm de creştere 

anual de 18%. Ţările slab dezvoltate au o “politică” diferită de 

recuperare a metalelor din aceste DEEE (fig. 53). 

 

 
 

Fig. 53 “Agbogbloshie market” – lângă Accra, Ghana; Sursa: 

http://eandt.theiet.org/news/2011/dec/weee-directive.cfm 
 

Agbogbloshie market (fig. 54) este o rampă imensă de deşeuri 

electronice (e-Waste) unde populaţia săracă recuperează în special 

cupru din DEEE, care ulterior este revândut pe piaţa metalelor. 

 

 
Fig. 54 Localizarea Agbogbloshie market (stânga) faţă de metropola Accra 

(centru-dreapta); Sursa: GoogleEarth 

 

Volumul crescut al deşeurilor urbane solide constituie o 

problemă dificilă a administraţiilor locale. La nivel urban, dificultatea 

http://eandt.theiet.org/news/2011/dec/weee-directive.cfm
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majoră o reprezintă colectarea şi eliminarea unor cantităţi uriaşe de 

deşeuri, precum şi costurile serviciilor aferente. Autorităţile urbane 

alocă pentru colectarea şi eliminarea deşeurilor urbane solide între 20 

şi 30% din bugetul local. În structura acestor costuri un procent 

ridicat, aproximativ 70%, reprezintă cheltuieli de transport de la locul 

de stocare iniţială până la cel de depozitare finală, precum şi pentru 

achiziţia şi administrarea terenurilor de depozitare propriu-zisă. Toate 

acestea au repercusiuni atât asupra factorilor implicaţi în 

managementul deşeurilor solide, cât şi asupra populaţiei care trebuie 

să beneficieze de serviciile administraţiei locale. O dată cu creşterea 

veniturilor populaţiei, sporeşte competenţa autorităţilor în 

regularizarea colectării deşeurilor pentru un număr cât mai mare de 

gospodării particulare şi activităţi comerciale, crescând în acelaşi ritm 

şi proporţia deşeurilor solide colectate. 

Emisii:  

Metanul (CH4) și dioxidul de carbon (CO2) sunt importante 

gaze cu efect de seră, cu contribuție la schimbările climatice. Cele 

mai importante cantități de CO2 provin din industrie, în urma 

proceselor de combustie, sau se datorează traficului. Emisiile de CH4 

provin cu precădere din agricultură, de la tratarea şi depozitarea 

deşeurilor şi de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale. Depozitele 

de deşeuri sunt recunoscute ca fiind importante surse antropogene de 

emisii de metan. Emisiile de metan de pe depozitele de deşeuri solide 

sunt cea mai importantă sursă de emisie din sectorul deşeuri. Emisiile 

globale de metan de pe suprafaţa depozitelor de deşeuri sunt estimate 

între 16 şi 57 Mt an (Bogner şi Matthews, 2003; IPCC, 2001; 

Gabriela Popiţa, 2012).  

Ex. Depozitul de deşeuri municipale Cluj-Pata Rât este de 

aproximativ 80.000 m
2
. Cantităţi emise: emisia de CO2 estimată la 

9.102 t·an, iar totalul emisiei de CH4 este estimată la 827 t·an (Popiţa 

et al, 2012). Variaţia sezonieră: primăvara emisia medie pentru fluxul 

de dioxid de carbon a fost de 450 g/m
2
/zi comparativ cu 220 g/m

2
/zi 

în perioada de vară. Pentru fluxul de metan emisia medie a fost de 37 

g/m
2
/zi în perioada de primăvară, față de 22 g/m

2
/zi în perioada de 

vară. (Gabriela Popiţa, 2012)  

 

Conferinţa de la Rio, prin Agenda 21 a oficializat principalele 

obiective ale sistemelor de management durabil al deşeurilor ca fiind 

următoarele: 

 minimizarea cantităţii deşeurilor; 

 maximizarea reciclării şi reutilizării deşeurilor; 
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 promovarea tehnicilor de depozitare sigură şi 

controlabila a deşeurilor; 

 extinderea serviciilor pentru deşeuri la cea mai mare 

parte a populaţiei. 

Dacă încercăm să delimităm mai clar scopurile 

managementului deşeurilor de căile de realizare, vom stabili 

următoarele scopuri majore pentru toate sistemele de management al 

deşeurilor: 

 minimizarea cantităţilor de deşeuri; 

 tratarea deşeurilor şi colectarea lor la sursa de generare; 

 protecţia sănătăţii publice şi a sănătăţii mediului 

înconjurător; 

 utilizarea resurselor naturale într-o manieră durabilă 

(sustenabila pe termen lung). 

 

1. Minimizarea cantităţilor de deşeuri, reprezintă în sine un 

deziderat prin faptul că o cantitate mai mică de deşeu produs va avea 

un efect negativ mai scăzut atât asupra mediului ambiant cât şi asupra 

sănătăţii publice. Pe de altă parte, realizările în acest domeniu aduc o 

serie de avantaje de ordin economic-financiar şi chiar tehnologic în 

etapele ulterioare ale operării sistemului de management al 

deşeurilor. Astfel, o cantitate mai mică de deşeuri va implica mai 

puţine costuri de colectare, transport şi prelucrare a deşeului şi de 

asemenea costuri mai mici şi spaţii mai mici de depozitare. În plus, 

aceasta corespunde întru-totul tendinţelor actuale în politicile de 

protecţia mediului în care accentul se pune tot mai mult pe zona de 

activitate de prevenire a poluării, în speţă, de evitare a producerii 

unor deşeuri şi numai în secundar pe domeniile de tratare şi de 

depozitare . 

Realizarea acestui deziderat de minimizare a cantităţilor de 

deşeuri se poate obţine numai prin interconexare cu acţiunile din 

domeniul managementului tehnologic, respectiv prin acţiuni de 

retehnologizare - înlocuirea tehnologiilor de producţie cu 

introducerea aşa numitelor tehnologii curate", respectiv a 

tehnologiilor cu circuit închis sau cât mai apropiate de acest stadiu. 

Alte opţiuni posibile, cu efecte pozitive în acest sens ar putea fi 

înlocuirea unor materii prime cu altele care produc mai puţine deşeuri 

şi reciclarea cât mai avansată a fluidelor. În plus, introducerea unor 

faze tehnologice speciale în scopul minimizării cantitative a 

deşeurilor în procesul de fabricate precum reducerea volumului 

deşeului prin compactare, mărunţire, etc. se pot dovedi eficiente. 
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2. Tratarea deşeurilor şi colectarea lor la sursa de generare. 

Aceasta nu reprezintă un deziderat în sine dar este foarte strâns legată 

de celelalte etape şi de aceea este bine că sistemele de management 

să-şi propună acest scop. Există diferite tipuri de deşeuri, cel mai 

adesea chiar identificarea şi clasificarea lor se face după sursa de 

generare: ex. deşeuri casnice, deşeuri industriale (din diverse ramuri 

industriale), deşeuri agricole, nămol de la staţiile de epurare, etc. În 

funcţie de sursa de generare aceste deşeuri variază în privinţa naturii 

şi compoziţiei lor. De aceea, colectarea şi eventual tratarea parţială 

chiar la locul de generare este deosebit de importantă. Se evita astfel 

amestecarea diferitelor tipuri de deşeuri, se evita amestecarea unor 

deşeuri periculoase cu cele nepericuloase, se evita diluarea unor 

conţinuturi de substanţe valoroase care ar putea fi separate şi 

reutilizate. Alte avantaje provin din faptul că se supun tratării 

cantităţi mai mici de materiale şi deci cu costuri mai mici de tratare. 

Un exemplu clasic în acest sens îl reprezintă colectarea la sursa 

sau cât mai aproape de sursa a deşeurilor casnice. Astfel, se pune 

accent în prezent pe organizarea sistemelor de colectare separată a 

deşeurilor casnice pe sortimente, sortarea făcându-se chiar în 

gospodarii. Se colectează separat materialele biodegradabile, hârtie şi 

carton, deşeurile de sticlă, deşeurile metalice, eventual cele de textile 

şi lemn. Deşeurile periculoase necesita o colectare şi depozitare 

specială. 

 

3. Protecţia sănătăţii publice şi a mediului înconjurător. 

Până la urmă, toate celelalte aspecte ale managementului deşeurilor 

se subordonează acestui scop final, protecţia sănătăţii publice şi 

protecţia calităţii mediului înconjurător. Aşadar, toate activităţile şi 

măsurile care se iau în domeniul deşeurilor, vor avea efecte mai mult 

sau mai puţin directe asupra sănătăţii publice şi asupra calităţii 

mediului. 

Sănătatea publică poate fi afectată (de regulă negativ) în 

multe feluri de către deşeurile produse prin activitatea economică şi 

socială a comunităţilor umane. În primul rând deşeurile periculoase 

sunt de luat în considerare din acest punct de vedere. Astfel sunt 

binecunoscute posibilele efecte negative asupra sănătăţii a deşeurilor 

radioactive, a deşeurilor chimice toxice sau a deşeurilor care conţin 

microorganisme patogene. Pentru prevenirea unor astfel de efecte 

nocive asupra sănătăţii publice, s-au adoptat reglementări specifice 

pentru gestionarea tuturor tipurilor de deşeuri periculoase. Aceste 

reglementări existente la nivel internaţional, la nivelul fiecărei ţări şi 
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chiar la nivel local, stabilesc reguli stricte privind evidenta deşeurilor 

periculoase, privind colectarea, manipularea, transportul, tratarea şi 

depozitarea lor, precum şi necesitatea transparenţei în activitatea de 

gestionare, respectiv necesitatea informării publicului cu privire la 

situaţia reală şi la eventualele riscuri existente. De aceea, toate 

sistemele de management vor trebui să respecte integral aceste 

reglementări cu privire la deşeurile periculoase. 

Însă nu numai deşeurile periculoase pot afecta sănătatea 

oamenilor; acest lucru se poate datora şi unor deşeuri considerate 

nepericuloase. Astfel, sănătatea publică poate fi afectată, de exemplu, 

de praful produs de unele deşeuri, care în mod normal sunt netoxice 

dar se prezintă sub formă de particule foarte fine. Alteori sănătatea 

poate fi afectată datorită cantităţii mari de deşeuri şi modului 

neadecvat de depozitare, cu riscul producerii unor evenimente 

precum alunecări de teren, scăpări de material sub formă de nămol 

etc. 

Sănătatea mediului ambiant, calitatea factorilor de mediu, apă, 

aer, sol, vegetaţie, fauna sunt direct afectate de către deşeurile de 

orice fel evacuate în mediu. Deşeurile periculoase cuprind şi acele 

deşeuri care prezintă pericole pentru mediu, chiar dacă nu afectează 

direct sănătatea publică. 

Deşeurile organice lichide afectează negativ calitatea apelor 

de suprafafa sau subterane, deşeurile sub formă de suspensii în 

lichidele evacuate, la fel, afectează calitatea apelor şi a ecosistemelor 

acvatice. Praful afectează calitatea aerului dar şi a plantelor pe care se 

depune. Deşeurile chimice evacuate în mediu chiar în cantităţi mici, 

pot afecta calitatea mediului prin efecte sinergice sau prin acumulare 

în factorii de mediu. 

De aceea, practic toate activităţile cuprinse în oricare sistem 

de management al deşeurilor se supun în mod primordial acestor 

două scopuri majore, respectiv protecţia sănătăţii publice şi protecţia 

sau prezervarea calităţii mediului. În acelaşi timp, sistemele de 

management includ respectarea tuturor reglementărilor - de la toate 

nivelele - stabilite în aceste scopuri. 

 

4. Protecţia resurselor. Prin evacuarea în mediu a deşeurilor 

pot fi afectate negativ unele resurse naturale şi prin aceasta este pusă 

în pericol utilizarea în mod durabil a acestor resurse şi dezvoltarea 

durabilă în general. Apă poluată cu deşeuri este afectată ca resursă şi 

nu poate fi utilizată pentru anumite scopuri care necesită un anumit 

nivel de calitate. Solul, de asemenea, este o resursă naturală deosebit 

de importantă pentru activităţile agricole. Deşeurile care pot ajunge 
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pe sol îi pot afecta calitatea în privinţa fertilităţii sau sub aspecte ale 

unor însuşiri specifice (compactitate etc.). Pădurile, lacurile, unele 

peisaje, zonele de agrement, etc. pot fi afectate negativ de deşeuri şi 

vor deveni resurse mai puţin valoroase sau chiar nevalorificabile 

pentru anumite scopuri (ex. turism) necesare unor comunităţi în 

vederea asigurării bunăstării acestora. 

Chiar unele resurse rare şi neregenerabile pot fi degradate prin 

evacuarea sau depozitarea deşeurilor. De exemplu unele zăcăminte de 

metale care au fost exploatate parţial, iar cantităţile mari de deşeuri 

rezultate în etapele anterioare au fost depozitate în imediata 

apropiere, nu mai pot fi exploatate în siguranţă datorită acestor 

deşeuri.  

Aşadar, este util că sistemul de management al deşeurilor să 

prevadă şi alte măsuri pentru a nu degrada, nici calitativ nici 

cantitativ resursele naturale. Mai trebuie avut în vedere şi faptul că 

unele materiale care în prezent nu sunt considerate resurse valoroase, 

ar putea deveni într-un viitor asemenea resurse ca urmare a găsirii 

unor noi metode de exploatare şi preparare sau ca urmare a găsirii 

unor noi utilizări. 

 

Managementul deşeurilor reprezintă o provocare 

semnificativă, iar elaborarea unei strategii durabile de mediu privind 

procedurile de management al deşeurilor constituie un scop major 

pentru toate ţările Uniunii Europene. 

Strategia UE deschide noi posibilităţi de management al 

deşeurilor pentru a reduce cantitatea deşeurilor duse la depozit, 

pentru a recupera mai mult compost şi energie din deşeuri şi pentru a 

îmbunătăţi cantitatea şi calitatea reciclării. Principalele beneficii 

aşteptate sunt creşterea eficienţei şi a  rentabilităţii, datorită 

importanţei puse pe impactul asupra mediului, o reducere a costurilor 

şi a obstacolelor din calea reciclării şi o reducere a poluării cauzate de 

deşeuri, în special, a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Planul de Management Integrat al Deşeurilor este necesar 

pentru a asigura faptul că serviciile legate de deşeuri ţin pasul cu 

cererea, sunt conforme nevoilor şi sunt rentabile. Mai mult chiar, 

procesul de planificare trebuie să asigure faptul că derularea planului 

duce la atingerea obiectivelor sale, lucru care ar trebui să asigure 

îmbunătăţiri durabile ale acoperirii şi standardelor serviciilor. 

Practicile tradiţionale, în general izolate, se ocupă de 

problemele deşeurilor solide într-un mod parţial, tratând doar 

managementul sistemului, instalaţiile de tratare şi eliminarea finală. 

Un Plan de Management Integrat al Deşeurilor ia în considerare 
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generarea deşeurilor, durabilitatea sistemelor şi rolul cetăţenilor ca 

producători, consumatori, reciclatori şi administratori, pentru a stabili 

un concept comun, în care să fie produse doar rezultate câştigătoare şi 

pozitive pentru societate şi mediu. 

Mai exact, o planificare integrată a managementului 

deşeurilor ar trebui să implice colectarea, transportul, procesarea, 

reciclarea şi eliminarea deşeurilor, precum şi dezafectarea finală şi 

reabilitarea locurilor de depozitare a deşeurilor la finalul ciclului lor 

de viaţă. Cu alte cuvinte, conceptul de gestionare integrată a 

deşeurilor solide ia în considerare întreg ciclul, inclusiv producerea, 

consumul, aruncarea şi eliminarea finală. În practică, acest concept 

include minimizarea generării deşeurilor în timpul procesului de 

producţie şi refolosirea acestora prin implementarea mai multor 

sisteme corespunzătoare de colectare, pentru fiecare situaţie. 

Reducerea deşeurilor va duce, aşadar, la un mai lung ciclu de viaţă al 

depozitelor de deşeuri, ceea ce contribuie la o durabilitate economică 

şi de mediu a sistemelor. 

După cum se declara în Agenda 21: „O gestionare a deşeurilor 

prielnică mediului trebuie să treacă peste simpla eliminare în 

siguranţă sau recuperare a deşeurilor generate şi să caute să se ocupe 

de cauza problemei, încercând să schimbe modelele nedurabile de 

producţie şi consum. Acest lucru presupune aplicarea conceptului de 

gestionare integrată a ciclului de viaţă, care prezintă oportunitatea 

unică de a împăca dezvoltarea cu protecţia mediului.” 

 

 

 

Lectură: 

[       ALTERNATIVE DE TRATARE A DEŞEURILOR 

 

VALORIFICAREA DEŞEURILOR 

 

Plecând de la ierarhia specifică managementului deşeurilor, 

deşeurile a căror formare nu poate fi evitată trebuie valorificate 

conform posibilităţilor. Măsurile de valorificare a deşeurilor trebuie 

implementate acolo unde cele de împiedicare a formării nu sunt 

posibile sau unde, din motive ecologice sau economice, nu ar mai fi 

raţionale. Vis-a-vis de îndepărtarea deşeurilor trebuie să i se 

recunoască valorificării superioritatea, atâta timp cât: 

 aceasta este posibilă tehnic şi cu nişte cheltuieli modice 

de reprezenatare ; 
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 pentru materialele recuperate este disponibilă o piaţă de 

desfacere, respectiv poate fi creată această piaţă. 

Măsurile de valorificare a deşeurilor contribuie că produsele, 

ambalajele, ca şi alte materiale, de care producătorul lor nu mai are 

nevoie, să nu mai ajungă în depozitul de deşeuri. Aceste măsuri 

trebuie să faciliteze menţinerea deşeurilor în circuitul economic sau 

aducerea lor în această zonă. 

De asemenea, măsurile care contribuie într-un mod 

încurajator la creşterea capacităţii de valorificare a produselor, 

ambalajelor şi a altor materiale sunt măsuri de valorificare a 

deşeurilor (măsuri calitative de valorificare), cum ar fi de exemplu 

măsurile de minimizare a conţinutului de materiale dăunătoare al 

deşeurilor, respectiv al produselor secundare, ca şi substituirea 

produselor, ambalajelor şi a altor materiale nevalorificabile cu unele 

valorificabile. 

Valorificarea fracţiunilor individuale ale deşeului presupune 

însă o separare între componentele sale valorificabile. Deoarece o 

separare a gunoiului deja amestecat, mai ales în domeniul deşeurilor 

menajere, nu este posibilă decât cu mari cheltuieli şi de cele mai 

multe ori cu rezultate insuficiente, materialele individuale sau grupele 

de materiale trebuie colectate separat, cu ajutorul sistemelor de 

colectare şi supuse unei valorificări încă înainte de amestecarea cu 

alte părţi ale gunoiului. 

Aceste măsuri prealabile, (care trebuie luate de producătorul, 

respectiv posesorul deşeurilor, astfel încât o valorificare să fie 

posibilă), aparţin de asemenea domeniului măsurilor de valorificare a 

deşeurilor. Măsurile prealabile cuprind, pe lângă organizarea 

transportului, mai ales separarea deşeurilor la locul lor de obţinere 

(de ex. în gospodarii, în întreprinderi, în locuri publice) în resturi 

valorificabile şi nevalorificabile, ca şi strângerea lor în recipiente 

separate. Acest lucru presupune colaborarea motivată a cetăţenilor, 

extrem de importantă pentru că este singura care menţine sau 

falimentează sistemul colectării selective. 

În principiu, trebuie avut grijă ca măsurile colectării selective 

să nu intre în contradicţie cu cele de împiedicare a formării 

deşeurilor. Prin colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile trebuie 

încurajat comportamentul responsabil al populaţiei faţă de gunoiul 

sau, ca şi o exploatare raţională a resurselor, însă nu trebuie distruse 

nici eforturile în vederea împiedicării formării deşeurilor. 

Valorificarea deşeurilor reprezintă doar a două dintre cele mai 

bune soluţii de gestiune a deşeurilor (după minimizarea producerii 

acestora), deoarece prin colectarea şi tratarea componenetelor 
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valorificabile ale deşeurilor se realizează un consum de energie şi de 

resurse destul de ridicat. 

Că sinomim pentru noţiunea de valorificare a deşeurilor s-a 

încetăţenit între timp noţiunea de reciclare. Din acest motiv 

valorificarea deşeurilor se menţionează mai îndeaproape în contextul 

reciclării. De fapt, reciclare înseamnă „a reintroduce într-un circuit". 

În sens juridic noţiunea de „reciclare" se defineşte ca reprelucrare a 

deşeurilor într-un proces de producţie, fie pentru scopul original, fie 

pentru alte scopuri. Imaginea ideală a unui circuit închis nu poate fi 

transformată în realitate prin valorificarea deşeurilor, deoarece 

aceasta are nevoie de energie înnoită şi de adaosuri de materii prime. 

Un alt aspect care trebuie luat în considerare aici este faptul 

că, o reciclare veritabilă, în sensul că, dintr-un material uzat (materie 

secundară) să se obţine acelaşi produs sau un alt produs de aceeaşi 

calitate, are loc doar foarte rar. Această formă de reciclare, la care 

calitatea produsului reciclat scade, se întâlneşte şi sub demunirea de 

“downcycling”. 

  

Pentru diferitele forme şi procese există alte forme ale 

reciclării. Astfel se operează o diferenţiere între reutilizarea şi 

valorificarea produselor, respectiv ale părţilor din produse. Elementul 

principal de diferenţiere între reutilizare şi valorificare constă în 

aceea că în primul caz forma produsului se păstrează în mare parte, în 

timp ce în cel de-al doilea caz ea se pierde. În schimb, în comparaţie 

cu valorificarea, reutilizarea deşeurilor are loc, la un nivel al valorii 

mai înalt şi de aceea este de preferat. Valorificarea deşeurilor este 

legată în primul rând de o pierdere a substanţelor valoroase. 

La formele de reciclare urmează încă o împărţire în re-

reutilizare şi continuarea reutilizării, respectiv în revalorificare şi 

continuarea revalorificării: 

 re-reutilizarea este utilizarea din nou a unui produs 

folosit, pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput, 

fără a i se aduce modificări, respectiv cu modificări 

limitate ale unora dintre părţile sale. 

 continuarea reutilizării este utilizarea din nou a unui 

produs folosit, pentru un scop diferit de acela pentru 

care a fost conceput. Ea se poate realiza cu păstrarea 

formei produsului său cu efectuare de modificări 

limitate. 

 revalorificarea este folosirea repetată a materialelor 

uzate şi a deşeurilor din producţie, respectiv a 

materialelor auxiliare şi a combustibililor într-un 



 62 

proces de producţie identic cu cel care a fost deja 

realizat. Prin revalorificare iau naştere, din materialele 

de ieşire, materiale având în mare parte aceeaşi 

valoare. 

 continuarea valorificării este folosirea materialelor 

uzate şi a deşeurilor din producţie, respectiv a 

materialelor auxiliare şi a combustibililor într-un 

proces de producţie nou. Prin continuarea valorificării 

iau naştere materiale industriale sau produse cu alte 

caracteristici (materiale industriale secundare) şi/sau 

altă formă. Aici este şi locul reciclării chimice (de ex. 

piroliza, hidroliza) a materialelor plastice. 

Deasemenea, există diferenţe între valorificarea materială şi 

energetică a deşeurilor, după cum urmează: 

(1) Valorificarea materială presupune substituirea materiilor 

prime, deşeul fiind utilizat din nou datorită caracteristicilor sale 

materiale - cu excepţia folosirii lui imediate ca material combustibil 

pentru obţinerea de energie. 

(2) Valorificarea biologică (compostare, fermentaţie) este tot 

valorificare materială a resturilor organice, fie că este vorba despre 

tratarea realizată conform standardelor industriale ale instalaţiilor cu 

tehnica înaltă, fie că ne situăm în zona gospodăriilor particulare, a 

administraţiilor comunale sau a grădinilor particulare, unde 

valorificarea se face pentru nevoile proprii (gospodarii: de ex. 

compostare, hrănirea animalelor) 

(3) Valorificarea energetică presupune folosirea deşeurilor ca 

material combustibil înlocuitor pentru obţinerea de energie.   ] 
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8. MEDIUL URBAN – POLUAREA ŞI DEGRADAREA 

HABITATELOR 

 

A. Poluarea aerului 

 

 

 

Fig. 55 Populaţia urbană europeană afectată de principalele patru substanţe 

poluante, în monitorizarea AEM 

 

 Pulberi sedimentabile (Particulate Matter PM10) 

În perioada 1997-2006, 18-50% din populaţia urbană europeană a 

fost potenţial expusă la concentraţii de PM10 mai mari decât valoarea 

limită europeană (LV), de 50µg/m
3
 pe zi – nu mai mult de 35 zile/an. 

După unele surse LV este 65 µg/m
3
 pe zi.  Tendinţa ulterioară pe 

graficul AEM este neclară.  
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PM10    (µg/m
3
)     

media anuală 2004 

Aglomeraţia urbană 

169 Cairo, Egipt  

150 Delhi, India  

128 Calcutta, India 

125 Tianjin, China 

123 Chongqing, China 

109 Kanpur şi Lucknow, India 

104 Jakarta, Indonezia 

101 Shenyang, China 

Tabel 2. Oraşele cele mai afectate la nivel global de PM10 (sursă wiki) 

 

 
 

Fig. 56 Procent din populaţia urbană expusă PM10/interval de timp 

(conform AEM) 

 

 Dioxid de azot (NO2) 

În perioada 1997-2006, 18-42% din populaţia urbană europeană a 

fost potenţial expusă la concentraţii de No2 mai mari decât valoarea 

limită europeană (LV), de 40µg/m
3
 medie anuală. Tendinţa pe 

graficul AEM este de scădere uşoară, dar continuă a valorilor (Fig. 55 

şi fig. 57). 
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Fig. 57 Procent din populaţia urbană expusă la NO2  (cf. AEM) 

 Ozonul (O3) 

În perioada 1997-2006, 14-61% din populaţia urbană 

europeană a fost potenţial expusă la concentraţii de ozon mai mari 

decât valoarea limită europeană (LV), de 120µg/ O3/m
3
 (nu mai mult 

de 8 ore) pe zi, nu mai mult de 25 de ori într-un an. După alte surse 

LV este 65 µg/m
3
 pe zi.  Tendinţa ulterioară pe graficul AEM este 

neclară (fig. 54).    

În 2003, 61% din populaţia urbană europeană a fost expusă la 

concentraţii superioare de ozon, datorită caracteristicilor meteo ale 

anului respectiv (un an cu o vară excesiv de caldă si secetoasă, fig. 

58).    
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Fig. 58 Procent din populaţia urbană expusă la niveluri  

ridicate de O3  (cf. AEM) 

 

Mai jos avem grafice ale mersului concentraţiei de ozon pe an 

şi pe zi în Graz, Austria (fig. 59, 60). 

 

Fig. 59 Concentraţia de ozon în Graz, în 2004; Sursa: 

http//dataservice.eea.europa 
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Fig. 60 Concentraţia zilnică de ozon în Graz; media pe 2004; Sursa: 

http//dataservice.eea.europa 

 

Conform AEM: 

Cele mai mari concentraţii de ozon nu se regăsesc 

întotdeauna în centrele urbane în care poluanţii care formează 

stratul de ozon sunt emişi. Motivul este faptul că în cazul în care 

există o abundenţă de oxid de azot din trafic, formarea ozonului este 

suprimată. Ca rezultat, concentraţia acestuia este uneori scăzută în 

centrele urbane aglomerate. 

  Ozonul poate fi, de asemenea, transportat de vânt pe distanţe 

de 400-500 km pe zi. Prin urmare, poluarea cu ozon poate fi regăsită 

în zonele suburbane şi rurale, departe de sursele de poluanţi. Astfel, 

nivelurile de ozon în zonele surburbane pot fi chiar mai mari decât în  

centrele urbane.  

Atunci când ozonul se amestecă cu alţi poluanţi, cum ar fi 

pulberile în suspensie (PM) și oxizii de azot (NOx), se formează 

smogul. 

 Dioxidul de sulf (SO2) 

În perioada 1997-2006, populaţia urbană europeană potenţial 

expusă la concentraţii de SO2 mai mari decât valoarea limită 

europeană (LV), de 125µg/ SO2/m
3
 pe zi, nu mai mult de 3 zile pe an 

a scăzut la sub 1%. Valorile sunt sensibil coborâte peste tot în Europa 

(fig. 55 şi fig. 61), în special datorită măsurilor de limitare a poluării 

industriale generate de industria energetică (termocentrale).    
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Fig. 61 Procent populaţie urbană expusă la SO2 
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 Fig. 62 Emisii poluante pe sectoare de activitate economică (cele 4 

categorii nediferenţiat) 
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Valori limită ale ozonului troposferic (şi indoor) publicate de 

Zdenek Rasplicka de la OzonLab, Canada, 2010: 

1. 0,001-0,125 ppm: concentraţia normală în atmosferă; 

2. 0,100 ppm: valoarea maximă admisă pentru spaţii industriale sau 

publice în Anglia, Japonia, Franţa, Germania, inclusiv pentru 

submarine atomice; 

3. 0,15-0,51 ppm: concentraţie maximă obişnuită pentru oraşele 

americane; de la 0,300 ppm apar iritaţii nazale şi ale gâtului; unele 

specii de plante au foliajul afectat: decolorare generală, pete 

întunecate;   

4. 0,500 ppm: Alertă de Smog de gradul 1 în Los Angeles; poate 

cauza la unele persoane dureri nazale şi de cap; expunerea 

îndelungată poate cauza edeme pulmonare; 

5. 1,00 ppm: Alertă de Smog de gradul 2 în Los Angeles; 

6. 1,500 ppm: Alertă de Smog de gradul 3 în Los Angeles; ambele 

concentraţii au cauzat la voluntari expuşi 2 ore dureri de cap , dureri 

în piept, senzaţie de uscăciune pe tractul respirator;  

 

7. 9,00 ppm: sudori expuşi la valori apropiate, plus alţi poluanţi au 

dezvoltat edeme pulmonare;  

8. 12,00 ppm (doar experimental): porcii de Guineea mor după 3 ore 

de expunere; 

9. nu se cunoaşte concentraţia de ozon care ar pune viaţa omului în 

pericol, dar pe baza experimentelor pe animale, 60 minute la 50 ppm 

ar fi fatale.  

 

B. Poluarea sonoră 

 

  Poluarea fonică (sonoră) perturbă activitatea sau echilibrul 

vieţii umane sau animale. Sursele de zgomot în aer liber sunt, în 

principal, cele generate de sistemele de construcţie şi de transport, 

inclusiv zgomotul vehiculelor cu motor, zgomotul aeronavelor şi 

zgomotul feroviar. Slaba planificare urbană poate da naştere la 
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poluarea fonică, datoirtă mixajului clădiri industriale şi clădiri 

rezidenţiale, sau căi de transport şi clădiri rezidenţiale. Spre exemplu:  

aeroportul internaţional Cluj-Napoca – dat în folosinţă în 1932 în 

comuna Someşeni, la 9 km de centrul oraşului; în anii ’80, Someşeni 

a devenit cartier al Clujului, şi din acel moment infrastrustura de 

transport, rezidenţială şi comercială s-a extins spre est. În ziua de azi, 

aeroportul este în proces de extindere spre est (noua pistă de 3500 m, 

noi terminale), iar zonele rezidenţiale din Someşeni şi Sânnicoară din 

ce în ce mai aproape.  

O soluţie fericită este crearea noilor aeroporturi interoperabile 

pentru mai multe oraşe, la distanţă rezonabilă faţă de acestea: ex. 

aeroportul Basel-Mulhouse-Freiburg (Elveţia-Franţa-Germania) 

numit sugestiv EuroAirport (fig. 63). 

 

 
Fig. 63 Locaţia EuroAirport; Sursa: GoogleEarth 

  

Mijloace de transport:  

 

Autovehicule defecte sau modificate, motociclete, ATV–uri folosite 

urban – toate reprezintă o problemă de gestionare a mediului urban, 

sau o permisivitate exagerată a factorilor de decizie locali, atât în 

România cât şi în multe state europene; 

UE: legislaţia europeană impune o limită de 80 db pentru motociclete 

sau autoturisme, indiferent de firmă sau modificări (tunning). Pentru 

aceasta, firmele mari producătoare de motociclete (Honda, Suzuki, 

BMW, Yamaha) insistă pe producerea de motociclete prietenoase cu 

mediul, prevăzute cu catalizatoare suplimentare şi tobe de eşapament 
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cu înalt nivel de eşanteizare (în România, legislaţia europeană este 

cunoscută, dar ignorată); de asemenea, se încurajează comercializarea 

motocicletelor de turism, de mari dimensiuni, cu nivel de zgomot 

scăzut, cu rezervoare mai generoase, confort sporit, parbriz antivânt, 

portbagaje, aşa numitele touring-uri (chiar şi firmele exclusiviste, ca 

Harley-Davidson, produc astfel de modele – fig. 64). Nivelul de 

zgomot scăzut permite motocicliştilor traversarea şi vizitarea 

centrelor oraşelor europene. 

 

 
Fig. 64 Model de touring Harley-Davidson Electra Glide; Sursa: wikipedia 

 

Claxonări:  

India:   cazuri extreme  - oraşele mari indiene se confruntă cu 

blocaje de trafic datorate cirezilor de vite nesupravegheate; folosirea 

claxonului este singura soluţie. Valori de peste 100 decibeli sunt 

obişnuite, în condiţiile în care pentru India valori rezonabile sunt la 

aprox. 60 db. Campania Koramangala (Bangalore, India), campanie 

de descurajare a folosirii inutile a claxoanelor, a dus la o scădere a 

nivelului mediu de zgomot de la 90-95 db, la 80-85 db în trei luni 

(Shubha Shastry, Cutting noise pollution in Bangalore getting 

tougher, Nov 20, 2012, DNA).  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnaindia.com/authors/shubha-shastry
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9. MEDIUL RURAL – DEZVOLTARE ISTORICĂ 

 

 

Ca “formă de organizare elementară a societăţii” care 

răspunde necesităţilor fundamentale ale omului (Pierre George), satul 

reprezintă organizarea de bază teritorială, socială şi economică, de 

fapt trecerea istorică şi legică de la adăpostul preistoric sau 

aşezarea izolată de mai târziu, la spaţiul urban modern şi/sau 

contemporan, cu toate formele de dezvoltare explozivă actuală. Unii 

specialişti susţin că cea mai veche formă asociativă a fost satul, şi nu 

aşezarea izolată, în ideea că omul primitiv tindea să se reunească în 

grupuri pentru munca câmpului şi apărare (C. Vert, 2000).  

 

 

A. Praguri evolutive: 

 

Mediul rural corespunde unei triade compoziţionale, formată 

din populaţie, vatră şi moşie. Acestea trei formează legături teritoriale 

strânse, dictând modul de viaţă rural; datorită tendinţelor demografice 

actuale, depopularea zonelor defavorizate, îmbătrânirea populaţiei, 

atracţia urbană, dictată de o concurenţă economică şi investiţională 

neloială, această triadă este în pericol; există sate în România cu 

componenta populaţie pe cale de dispariţie (satul După Deal, jud. 

Mureş – 0 loc., încă din 2002; satul Merişoru, jud. Mureş, 2 loc. în 

2010). Este vorba de sate izolate, hodăile din Câmpia Transilvaniei, 

crângurile din Apuseni, formate pe o scară evolutivă în momente 

istorice favorabile, rezultante ale deciziilor administrative de 

împroprietăriri şi beneficiind de un avânt demografic evident.  Odată 

depăşite aceste momente evolutive favorabile, satul impus 

conjunctural dispare.  

De asemenea, apariţia şi evoluţia mediului rural este o 

rezultantă a condiţiilor istorice optime: prezenţa resurselor hidrice şi 

a resurselor edafice; prezenţa materialelor de construcţie (lemn sau 

piatră); posibilităţi de comunicaţie; poziţie strategică în scop de 

apărare; ocuparea formelor de relief favorabile pentru evitarea 

inundaţiilor (terasele râurilor). 

1. Privirea retrospectivă a evoluţiei aşezărilor rurale nu este 

un demers facil, datorită organizării rudimentare şi neviabile a vetrei   

localităţilor. Datorită fragilităţii relaţiilor de producţie şi dependenţei 

de factorii naturali şi climatici, se presupune că vetrele localităţilor au 

cunoscut o pendulare permanentă în perioada preistorică, de aici, 
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dificultatea reconstituirii spaţiilor rurale incipiente. Pentru România, 

cultura Cucuteni se suprapune peste cele mai vechi urme de locuire 

rurală – aprox. 3100 – 2700, 2600 î.Hr.  

2. Perioada antică este mai generoasă, robusteţea 

construcţiilor şi soluţiile inginereşti în construcţia vetrelor, facând 

habitatele antropice mai durabile. Spaţiul roman a dezvoltat 

construcţia de tipul Villa Romana, de mari dimensiuni, în spaţiile 

periurbane, fiind un apanaj al patricienilor. Pe teritoriul Daciei 

romane, se constituie satele mari de tip pagi, care aveau în 

componenţă şi casa proprietarului, sau administratorului, villa 

rustica. Folosirea plugului din acea perioadă creează microforme de 

relief extrem de importante şi valoroase cultural – istoric în atestarea 

locuirii neîntrerupte: agroterasele.  

3. Perioada medievală imprimă noi categorii de sate. Satele 

feudale, cu case organizate în jurul reşedinţei latifundiarului; satele 

de pe marile artere de comerţ (viitoarele oraşe-târguri); satele 

coloniale ale Americii de Sud, fazendas în Brazilia, hacienda sau 

estancios din Argentina până spre Mexic, cu suprafeţe cultivate pe 

mii de ha; satele coloniale ale Asiei de Sud şi SE. 

Colonizarea germană din Transilvania şi Banta a generat 

structuri rurale şi moduri de organizare aparte: 

a. Reihendorf, sau satul în linie, de-a lungul unei 

şosele sau a unui râu:  

 

 
Fig. 65 Satul Hetiur, jud. Mureş; Sursa: GoogleEarth 

b. Haufendorf sau satul aglomerat, cum sunt 

majoritatea satelor săseşti din Transilvania. 

c. Satul cu piaţă centrală, cu nucleul în jurul bisericii 

fortificate: 
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Fig. 66 Satul Boz, jud. Sibiu; Sursa: 

http://www.panoramio.com/photo/16095309 

 

d. Satele geometrizate şvăbeşti din Banat, din al treilea 

val de imigrare german, aproximativ sfârşitul sec. 

XVIII; trama stradală este de tip hipodamic: 

 

 
Fig. 67 Satul Liebling, jud. Timiş; Sursa: GoogleEarth 

   

4. În perioada contemporană, ca urmare a extinderii modului 

de folosinţă, atât individual, cât şi colectiv, s-a ajuns la o diversificare 

a aşezărilor rurale, atât sub aspect structural, cât şi al mărimii, 

funcţiilor şi fizionomiei. De exemplu, în spaţiul german, terenurile 

agricole din Germania de Vest sunt de tip alungit, sau streifenflur, ca 

rezultantă a proprietăţii individuale, cu structura satului de tip 

Waldhufendorf (satul pădure)
29

: 

                                                 
29

 F. Hudson, 1976, V. Surd, 2003 
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Fig. 68 Satul Bischofreut, Bavaria, la graniţa cu Cehia; Sursa: 

GoogleEarth 

 

În Estul Germaniei, terenul agricol este bloc – blockflur – ca  

urmare a folosinţei de tip colectiv şi structura spaţiului construit - 

Haufendorf (sat aglomerat)
30

, care se întâlneşte şi la satele săseşti 

transilvane: 

 
Fig. 69 Rural în Turingia, Sursa: GoogleEarth  

 

 

5. Pe plan european se evidenţiază studiile minuţioase asupra 

satului ale lui A. Meitzen
31

. Acesta tipologizează spaţiul rural central- 

vestic şi estic german. Cel central-vestic este caracterizat “de locuinţa 

izolată (Einzelhof; echivalentul curţii) sau satul îngrămădit 

(Haufendorf) cu case foarte apropiate unele de altele, dispuse în mod 

                                                 
30

 F. Hudson, 1976, V. Surd, 2003 
31

 August Meitzen, 1822-1910, profesor de ştiinţele statisticii şi economie politică 

la Universitatea din Berlin 
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neregulat în jurul unei biserici, al unui castel, a unei pieţe etc.” 

(conform C. Vert, 2000). Arealul estic este caracterizat “de satul de-a 

lungul unei străzi (Strassendorf), având în spate terenuri cultivate 

înconjurate de garduri şi satul rotund (Runddorf sau Rundling) cu 

case dispuse în mai multe linii concentrice în jurul unei mari arii 

centrale în care se ajungea printr-o singură intrare. În opinia lui 

Meitzen, satul îngrămădit e considerat de origine celtică, iar satul de 

tip stradă şi satul rotund de origine slavă, lucru infirmat de faptul că 

satele rotunde, construite astfel din necesitatea de a adăposti 

animalele în caz de pericol, sunt frecvente în multe alte regiuni, cum 

ar fi, de exemplu satul de tip Kraal din Africa Sudică” (conform C. 

Vert, 2000).  

Tot asta se poate susţine despre satul de tip flamand, de 

origine olandeză, întâlnit în ariile mlăştinoase. Pentru ocuparea 

terenului sunt necesare lucrări de asanare. Similar, sate de acest tip 

pot fi întâlnite în areale asanate din Câmpia Padului, Italia, care dau 

un peisaj de alberata padana
32

. 

 

8. Trecerea de la rural la urban (fig. 70) este etapa ulterioară a 

evoluţiei satelor prin: - diversificarea funcţiilor; - extinderea 

intravilanului urban; - influenţele societăţii; - spaţiile investiţionale 

mai generoase în rural. Trecerea urban-rural se face facil prin 

intermediul comerţului; târgurile sunt exemplul cel mai fericit în 

acest caz.  

 

 

 
Fig. 70 Tipuri de aşezări (după Waugh, 2000 şi Surd, 2003) 

 

                                                 
32

 Vâlcele înverzite 
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În Africa sunt frecvente târgurile de graniţă, situate pe liniile de 

contact economico-geografic (fig. 71), între deşert şi savană, între 

ariile de agricultori şi cele de păstori
33

   

 

 
Fig. 71 Piaţa centrală din Katsina, Nigeria, aproape de graniţa cu statul 

Niger; Sursa: http://www.panoramio.com/user/2595109, Faico 

 

sau între areale sărace şi cele mai dezvoltate (fig. 72). 

 

 
Fig. 72 Graniţa dintre Benin şi Nigeria (Seme); Sursa : 

http://www.panoramio.com/user/4703940, Spaddaccia 

 

B. Diferenţierea funcţională 

După C. Vert, 2000, diferenţierea satelor este condiţionată de un 

mare număr de factori, dintre care: 

                                                 
33

 Ex. oraşul Katsina, din Nigeria, aproape de graniţa cu Niger, cu aprox. 

450000loc. în prezent;  dezvoltat iniţial acum 200 de ani dintr-un târg de graniţă, 

vestit pentru alunele de pământ, porumbul de Guineea şi bumbac.  

http://www.panoramio.com/user/2595109
http://www.panoramio.com/user/4703940
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- lotizarea terenului; 

- influenţele etnice; 

- condiţiile istorico-politice; 

- tipul de ramură economică; 

- apariţia şi dezvoltarea oraşelor, schimbarea tipului de economie. 

Lotizarea terenului a determinat apariţia în Europa de Vest (în special 

în Franţa şi Anglia) a suprafeţelor agricole distincte, de tipul: 

- câmpuri agricole deschise, ceea ce denumim în prezent “open 

fields”; 

- câmpuri agricole închise, „enclosed fields” în spaţiul britanic şi 

“pays de bocages”
34

 în Franţa (fig. 73), care dau peisaje culturale cu 

conotaţii distincte. 

 

 
Fig. 73 Peisaj bocajat; Sursa: GoogleEarth  

 

Cele două au influenţat diferit formarea aşezărilor: corespunzător 

open fields sunt satele aglomerate şi satele alungite, iar terenurilor de 

tip enclosed fields le corespund gospodăriile izolate. Peisajul bocajat 

este mai răspândit în centrul şi vestul Franţei, Belgia, sau chiar Sudul 

Suediei, şi se remarcă prin existenţa unor parcele cultivate, cu 

contururi regulate, închise prin ziduri joase de piatră sau garduri vii. 

Exemplul este preluat şi în state din Africa, dar datorită necesităţii 

protejării culturilor şi vitelor, de animalele sălbatice şi vântul saharian 

(fig. 74). 

 

                                                 
34

 Sau peisaj bocajat 
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Fig. 74 Nigeria de nord, proprietăţi îngrădite (păstori şi cultivatori); Sursa: 

GoogleEarth 

 

Influenţele etnice. Construcţia vetrei aşezărilor are la bază experienţa 

proprie. Satele săseşti sunt organizate în scop defensiv şi au 

proprietăţile camuflate, cele cu influenţă şvăbească din Banat sunt 

geometrizate pentru o eficienţă sporită în transport şi o gestionare 

optimă a moşiei. Utilizarea terenului este influenţată de preocupările 

agricole ale populaţiei respective: asocierea culturii de viţă de vie cu 

populaţia săsească, a legumiculturii cu etnia bulgară.  

Condiţiile istorico-politice au determinat consolidarea sistemului de 

apărare a vetrelor, prin ziduri de apărare, sau consolidarea spaţiilor 

emblematice ale localităţii – fortificarea bisericilor. Marile 

descoperiri geografice au dus la apariţia satele de colonişti; în Africa 

şi Asia de Sud-Est acestea sunt net diferenţiate în structuri şi 

fizionomie (fig. 75) de specificul aşezărilor populaţiei locale. 

 

 
Fig. 75 Casa colonială, Singapore;  Sursa: 

www.singaporeexpats.com/singapore-property-pictures/ 

 

http://www.singaporeexpats.com/singapore-property-pictures/
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Un alt exemplu, satul aglomerat de tip ciflik, răspândit în Turcia, dar 

şi în toată pen. Balcanică, urmare a expansiunii Imperiului Otoman 

(C. Vert, 2000). Există numeroase sate cu numele acesta în Turcia, 

Bulgaria, Serbia, Macedonia etc. 

 

Tipul de ramură economică. Satului îi corespunde o evidentă legătură 

cu ramura agricolă. Totuşi, din antichitate s-a remarcat şi funcţia 

extractivă a unor sate, şi aici luăm în discuţie în special cele din 

Apuseni. Odată cu sec. XIX-început de sec. XX regiunile carbonifere 

şi petrolifere europene cunosc o dezvoltare explozivă (Donbass - 

Ucraina, Ruhr – Germania, Silezia – Polonia, Lorena – Franţa, Depr. 

Petroşani, Subcarpaţi, Precaucaz). Satele cu funcţii extractive devin 

sate miniere, carbonifere, sate petrolifere, după specificul 

specializărilor. Acesta a fost un motiv suficient de serios în ţările 

socialiste, pentru trecerea satelor în categoria urbană – exemplul cel 

mai elocvent la noi în ţară este Depresiunea Petroşani. Alte oraşe sunt 

dezvoltate din sate noduri de căi de comuncaţii (Teiuş, Simeria), din 

aşezări rurale cu funcţii turistice sau cu funcţii rezidenţiale 

(dormitor).  

 

Apariţia şi dezvoltarea oraşelor implică schimbări ale fluxurilor 

regionale de resurse materiale şi umane. Urbanul nou se manifestă ca 

un centru de polarizare cu efecte directe asupra echilibrului rural, prin 

tendinţa de import demografic, atragere investiţională, noi centre de 

învăţământ, noduri de comunicaţii mai importante, etc.  

Schimbarea tipului de economie. Economia socialistă: deportările 

populaţiei germane din Transilvania şi Banat în lagăre de muncă în 

Bărăgan după al doilea război mondial, au dus la formarea nucleelor 

rurale de mai târziu. După 1989, trecerea la o economie de piaţă a 

determinat restructurări ale terenului agricol, schimbarea utilizării 

terenului şi abandonarea tipului de sat planificat agro-industrial.  
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10. MEDIUL RURAL – GESTIONAREA SPAŢIULUI 

CONSTRUIT  

 

Conform Legii 351/2001, respectiv Planul de Amenajare a 

Teritoriului Naţional (PATN), secţiunea a IV-a, Reţeaua de 

Localităţi, sunt prezentate dotările minime obligatorii pentru 

localităţile de rangul 4 (sate reşedinţe de comună)
35

, în vederea 

deservirii tuturor satelor din comună: 

1. sediu de primărie 

2. grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială 

3. dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic 

4. poştă, servicii telefonice 

5. sediu de poliţie şi de jandarmerie 

6. cămin cultural cu bibliotecă 

7. magazin general, spaţii pentru servicii 

8. teren de sport amenajat 

9. parohie 

10. cimitir 

11. staţie/haltă CF sau staţie de transport auto 

12. dispensar veterinar 

13. sediu al serviciului de pompieri 

14. puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor 

15. alimentare cu apă prin cişmele stradale 

Pentru localităţile de rangul 5 (alte sate) care depăşesc 200 locuitori, 

legea 351/2001 prevede existenţa următoarelor: 

1. şcoală primară 

2. punct sanitar 

3. magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar 

 

 

 

                                                 
35

 Ierarhizarea localităţilor pe ranguri conform legii 351/2001: 

- rangul 0 – capitala ţării 

- rangul 1 – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială europeană 

- rangul 2 – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de 

echilibru teritorial 

- rangul 3 – oraşe 

- rangul 4 – sate reşedinţă de comună 

- rangul 5 – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi 

oraşelor 
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Patrimoniul rural (construit) 

De cele mai multe ori, sub această titulatură se includ monumente 

istorice aflate sub protecţia legilor. Pentru România, se aplică Legea 

422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată în 2006, care stipulează cele 3 tipuri de monumente 

istorice: 

1. monument – construcţie sau parte de construcţie, împreună 

cu instalaţiile, componentele, mobilierul .... , precum şi 

lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, 

împreună cu terenul aferent, care constituie mărturii 

cultural-istorice semnificative, din punct de vedere 

arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, 

social, ştiinţific sau tehnic; 

2. ansamblu – grup coerent cultural, istoric, arhitectural ... de 

construcţii urbane sau rurale împreună cu terenul aferent, 

care constituie mărturii cultural-istorice semnificative, din 

punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, 

etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; 

3. sit – teren delimitat topografic curpinzând acele creaţii 

umane în cadrul natural, care constituie mărturii cultural-

istorice semnificative, din punct de vedere arhitectural, 

arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 

ştiinţific sau tehnic. 

De asemenea, monumentele istorice sunt clasificate în categoria 

A (valoare culturală naţională şi universală) şi categoria B (valoare 

culturală locală). Clasificarea în funcţie de vechime, dictează 

categoria valorii de patrimoniu, primind un calificativ: 

 până la anul 1775 – (valoare) excepţională; 

 1757-1830 – foarte mare; 

 1830-1870 – mare; 

 1870-1920 – medie; 

 1920-1960 – mică. 

 

În schimb, la nivel european, patrimoniul rural este asociat 

şi peisajelor care dau identitate locală sau regională, nu doar 

construcţiilor. Astfel, s-a extins termenul peisaje cultural-istorice, 

care includ valori identitare, care pot fi şi antropice, şi naturale (ex. 

agroterasele). În plus, elementele de peisaj cultural-istoric se extind 

dincolo de limitele legislative (anul 1960): de ex. , în cadrul 

peisajelor culturale se includ şi construcţii reprezentative locale sau 

regionale, apărute chiar înainte de 1989, pentru că acel an este 
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considerat unul de cotitură (gr. Katastrophe – schimbare bruscă, 

moment de cotitură) în istoria europeană.  

Convenţia europeană a peisajului de la Florenţa, 2000, 

certifică grija şi respectul pentru valori tradiţionale cultural-istorice 

locale, regionale, naţionale, şi încurajează proiecte vizând evaluarea 

şi clasificarea acestor elemente în toate ţările membre. Astfel, UBB şi 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei au realizat în 2008 un catalog al 

elementelor peisajului cultural istoric transilvan
36

: 

 
Elemente cu  

semnificaţie  

religioasă 

Elemente  

de locuire 

Elemente de 

gospodărie 

Elemente de economie 

- biserica  - casa - şura Agricultură  

lemn piatră Fortifi 

cată 

lemn piatră mixt - grajdul - ogorul 

- mănăstirea - cetatea - gardul - agroterasa 

- cimitirul - castelul - zidul - căpiţa de fân 

- troiţa, crucea - adăposturi  

sezoniere 

- poarta - fâneaţa 

lemn piatră  - fântâna - păşunea 

  - coşteiul - via 

  - cuptorul - livada 

  - grădina  

mică din  

faţa casei 

- stupul 

  - grădina - piaţa de târg 

  - pivniţa de  

pământ 
Silvicultură 

   - pădurile joase 

   - tufişul 

   - exploatarea repetată a arborilor 

   - pădure rărită prin defrişare şi păşunat 

   Industrie şi meşteşuguri 

   - moara de apă 

   - piua de pănură 

   - vâltoarea 

   - distilăria 

   - piua de ulei 

   - presa de ulei 

   - joagărul 

   - fierăria 

   - olăria 

   Minerit  

   - galeria 

   - şteampul 

   - halda de steril 

   - cariera 

   - balastiera 

   Transport şi circulaţie 

                                                 
36

 După Peisaje Culturale Istorice, Ed. Argonaut, 2008 
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   - gara 

   - calea ferată 

   - şoseaua pavată 

   - aleea37  ex. mai jos; uliţa 

   - poteca 

   - vadul 

   - podul, puntea  

   Amenajarea apelor 

   - digul 

   - canalul 

   - barajul 

 

   Fig. 76 „Alee dublă” la Arcalia 
    

Convenţia peisajului de la Florenţa - 2000, a tras un semnal de 

alarmă în privinţa fragilităţii mediului rural (construit sau nu). 

Degradarea şi dispariţia elementelor peisajului cultural istoric sunt 

fenomene contemporane în România. Legislaţia permisivă, planurile 

urbanistice neaplicate, depopularea regiunilor rurale şi izolate (ex. 

montane, deltaice, agricole), emigrarea unor etnii (saşii şi şvabii din 

Transilvania şi Banat, germanii din Polonia de Vest, Cehia de Vest, 

fosta RDG) permit înlocuirea elementelor peisajului identitar cu 

elemente noi, ”moderne”. Peisajul rural îşi pierde parţial sau total 

valoarea istorică şi estetică prin înlocuirea construcţiilor tradiţionale 

– case, elemente de gospodărie, de economie, transport etc., sau a 

materialelor de construcţie din acestea: lemn, piatră, stuf.  

Înnoirea mediului rural nu poate oprită, dar poate fi dirijată de către 

factorii de decizie locali. Dreptul şi obligaţia prezervării elementelor 

peisajului rural valoros vin în contradicţie cu dreptul la o viaţă 

adaptată la modern. Nu putem să locuim în sec. XXI în case şi cu 

condiţiile din sec. XVII. 

În funcţie de bugetul local, măsurile pot fi găsite: 

                                                 
37

 Aleea, în cazul peisajului cultural trebuie înţeleasă astfel: şosea de ţară, potecă, 

drum de acces, încadrată de arbori bătrâni (poate fi simplă – un singur şir de arbori, 

sau dublă)   
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1. stimularea financiară a proprietarilor pentru păstrarea 

identităţii istorice a clădirilor. 

2. includerea clădirilor pe liste ale ONG-urilor de profil 

3. înscrierea clădirilor şi proprietarilor în circuitul turistic 

cultural-istoric (ANTREC), cu verificarea costurilor de cazare 

(ex.: max. 11EUR/cazare pe noapte, satul Rimetea, jud. Alba)            

 

 

 

CAZUL RIMETEA 

Rimetea este o localitate rurală cu conştiinţă identitară aparte 

în România (fig. 77). Socio-cultural, locuitorii au căutat să conserve 

patrimoniul arhitectural, realizând că acesta este de mare valoare şi le 

poate aduce faimă şi venituri ulterioare. Valorizarea caselor din sec. 

XVII-XIX (case din piatră, cu fundaţie înaltă, zugrăveală albă, 

ancadramente la ferestre maro, verzi sau negre, acoperişuri-solzi 

roşii) a primat în faţa tendinţelor de modernizare.  

 

Fig. 77 Rimetea; Sursa: http://www.fabs.ro/forum/romania/rimetea-si-

coltesti-jud-alba/ 

Au urmat eforturi de conservare depuse de localnici şi ONG-uri , iar 

în 1999 localitatea Rimetea a fost distinsă cu premiul Europa Nostra 

al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural 

material. Proiectul de conservare a patrimoniului derulat la Rimetea a 

fost primul şi singurul, deocamdată, proiect de acest tip din România 

distins cu premiul Comisiei Europene (conform: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rimetea,_Alba). Adiţional, Oficiul 

Național al Monumentelor Istorice a desemnat în octombrie 2000, 

localitatea Rimetea drept zonă arhitecturală şi urbană protejată. 

http://www.fabs.ro/forum/romania/rimetea-si-coltesti-jud-alba/
http://www.fabs.ro/forum/romania/rimetea-si-coltesti-jud-alba/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rimetea,_Alba
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Acest exemplu este izolat la nivelul României şi este greu de 

generalizat. Înseamnă că au existat condiţii propice: 

1. satul este izolat faţă de influenţele oraşelor. 

2. infrastructura de transport a fost mult timp una deficitară, deci 

izolarea accentuată; 

3. populaţia este compactă etnic (majoritate maghiară), deci mai 

uniformă la nivelul deciziilor 

4. legătură strânsă cu ONG-uri 

 

Patrimoniul rural valoros (construit sau natural) mai este valorizat 

în România în regiuni izolate de influenţele directe ale oraşelor (la 

peste 30 km depărtare) sau în areale unde turismul rural şi ecologic s-

a impus de timpuriu, după 1995: 

1. Maramureş – biserici de lemn, etnografie, tradiţii 

2. Bucovina – mănăstiri ,etnografie, tradiţii 

3. Apuseni – eco-turism, case tradiţionale, ocupaţii tradiţionale 

 

Distanţele mari faţă de urban sau căi de comunicaţie importante 

sunt impediment în valorificarea patrimoniului, datorită tendinţelor 

de îmbatrânire şi depopulare. Arhitectura rămâne neschimbată, dar se 

degradează. Astfel, putem calsifica 3 areale ale peisajului cultural-

istoric în mediul rural: 

a. areale în periurban sau de-a lungul axelor importante de 

comunicaţie, cu peisajul profund modificat şi modernizat. 

Reînnoirea se face din interior, de la localnici sau factori de 

decizie locali, acre exploatează potenţialul imobiliar şi 

investiţional; şi din exterior, prin “importul demografic” în 

zonele rezidenţiale (cazul Floreşti, în 2002 – 7470 loc., în 

2011 – 21832 loc.). Menţinerea arhitecturii tradiţionale 

identitare este lipsită de orice şansă, iar turismul cultural-

istoric compromis. 

b. Areale la peste 30 km distanţă faţă de oraşe (mari) care 

exercită tendinţe de polarizare, aşezate sau nu pe axe de 

comunicaţie; înnoire moderată, potenţial demografic stabil 

datorat localnicilor. Este cazul cel mai fericit, în care intră şi 

ex. de mai sus: Maramureş, Apuseni-Valea Arieşului, 

Bucovina, Subcarpaţii Olteniei, Haţeg, Corund. 

c. Areale izolate şi de influenţele urbanului (peste 60 km), şi de 

axe de comunicaţie: deşi peisajul este valoros şi înnoirea 

lipseşte, peisajul este periclitat de depopulare şi tendinţa de 

îmbătrânire. Viitorul acestor spaţii construite valoroase este 

preluarea lor de către factorii de decizie locali sau regionali, 
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organizaţii sau firme de turism. Ex. satul Rimetea (aprox. 60 

km de Cluj; Etara – Bulgaria – fig. 78).    

 

 
Fig. 78 Etara, Bulgaria – sat-muzeu etnografic sub coordonare 

guvernamentală, unde locuitorii se ocupă exclusiv cu meşteşugurile 

tradiţionale; vivant turistic; Sursa: www.nest-agency.com/mp_Gabrovo.htm 

 

 

 

 

 

11. MEDIUL RURAL – GESTIONAREA SPAŢIULUI AGRICOL 

 

Spaţiul agricol reprezintă o asociere de factori natural-fizici, 

socio-economici, tehnici şi politico-administrativi. Acesta este supus 

măsurilor tehnice şi administrative luate la un moment dat de factorii 

de decizie locali sau proprietari, ducând la un tip de amenajare a 

spaţiului (teritoriului) agricol. Ex. amenajare pentru semănătură, 

irigaţii, plantaţii, antierozională etc. Folosinţa agricolă este 

principala expresie a mediului rural, alături de folosinţa silvică, 

acvacultură, artizanat sau agro şi eco-turism.  Individual sau în 

asociaţie, spaţiul agricol este organizat şi amenajat sub forma 

exploataţiei agricole, care poate să funcţioneze şi ca o unitate 

economică: societăţi agricole, societăţi comerciale agricole, regii 

autonome, asociaţii, gospodării familiale
38

.   

 

Exploataţia agricolă, ca ansamblu de producţie, administrează 

şi gestionează resursele şi patrimoniul prin optima alocare a forţelor 

de producţie.  

                                                 
38

 Melinda Cândea, Florina Bran, Irina Cimpoeru (2006), Organizarea, amenajarea 

şi dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Ed. Universitară, Bucureşti  

http://www.nest-agency.com/mp_Gabrovo.htm
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Orice exploataţie agricolă are la bază patru categorii de factori 

ce constituie elemente de input, şi anume: 

- terenul; 

- puterea economică; 

- moştenirea culturală; 

- starea comportamentală (managerială)
39

. 

În privinţa terenului, condiţiile optime asociază factorii de sol 

cu altitudinea, expoziţia, panta terenului şi clima locului 

(temperatură, precipitaţii şi durată de strălucire a soarelui).  

La un moment de timp dat, puterea economică poate fi 

stimulatoare ori prohibitivă, în raport cu mediul economic de 

ansamblu şi atitudinea societăţii faţă de agricultură. Agricultura 

tradiţională, practicată de majoritatea proprietarilor, agricultura 

socialistă, de dinainte de 1990, cu accent pe planificare şi fără 

diferenţe mari între cerere şi ofertă (baza producţiei o reprezenta 

munca colectivă), reprezintă exemple elocvente în ţara noastră. 

Agricultura de piaţă se dezvoltă în Europa ca urmare a legăturii 

dinamice cu industria şi comerţul, precum şi cu extinderea urbanului. 

Piaţa dictează alegerea plantelor cultivate, orientează sistemul de 

cultură şi dinamica spaţiului agricol.   

Moştenirea culturală în practica agricolă poate avea efecte 

benefice, aceasta sintetizând experienţa anterioară a generaţiilor de 

agricultori de pe un teritoriu dat (mărimea fermei, practicile agricole). 

Ex.: spaţiul pastoral al Mărginimii Sibiului, viticultorii de pe Valea 

Târnavelor, cultivatorii de lavandă din sudul Franţei. 

Starea comportamentală este în relaţie directă cu nivelul de 

instruire al fermierilor, cu vârsta şi aspiraţiile acestora. Ex.: migraţia 

pentru muncă în Spania şi Italia a populaţiei tinere a determinat 

modificări ale peisajului rural şi îndepărtarea de tradiţiile agricole în 

jud. Bistriţa-Năsăud, Suceava, Maramureş etc.; ca urmare a cererii 

economiei de piaţă, unii fermieri schimbă specificul culturilor: 

apariţia culturilor de rapiţă, a plantelor energetice (jud. Harghita şi 

Covasna).  

În ultimă instanţă exploataţia agricolă este definită de 

parametrii economici, în cadrul cărora, după realizarea bilanţului 

input-output (intrare-ieşire), se percepe un excedent, stare staţionară 

sau pierderi (Surd, V. Et al., 2005; Melinda Cândea et al., 2006). 

                                                 
39

 Surd, V., Bold, I., Zotic, V. Chira Carmen (2005), Amenajarea 

teritoriului si infrastructuri tehnice, Ed. Presa Universitara Clujeană, Cluj-

Napoca. 
 



 90 

 

Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor de orice fel, 

indiferent de destinaţie, de titlurile pe baza cărora sunt deţinute sau de 

domeniul public sau privat din care fac parte, înscrise în raza unei 

unităţi administrativ teritoriale.  

 În cadrul fondului funciar, se deosebesc două categorii 

principale de terenuri:  

 - terenuri agricole; 

 - terenuri neagricole. 

 Fondul funciar agricol este principalul mijloc de productie 

si obiect al muncii în agricultura. 

Din datele publicate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale în anul 2011 (http://agroromania.manager.ro/docs/agricultura-

romaniei-iulie-2011.pdf), reiese că fondul funciar al României este 

de 23.839.071 ha, din care suprafaţa agricolă este de 13,3 mil ha 

(55,9%), în scădere de la 14.797.546 ha (62%) în 1994.  

Unitatea de măsură a suprafeţei terenurilor este hectarul (ha), de 

asemenea se foloseşte şi km
2
. 

 

Terenurile agricole se subîmpart în: terenuri arabile, păşuni, 

fâneţe, vii şi livezi. 

În cadrul terenurilor agricole, terenurile arabile (8.305.000 

ha din agricol în 2011 – 62,5%, în scădere de la 9.338.026 ha - 63% 

în 1994) corespund de cele mai multe ori cu suprafeţe plane sau slab 

înclinate, cu soluri având un conţinut ridicat de humus şi care se 

pretează cel mai bine diverselor culturi agricole. Astfel de terenuri 

deţin peste 75 % din totalul suprafeţelor agricole în ariile de câmpie 

din România.  

 Pajiştile (4.494.000 ha în 2011) înglobează păşunile şi 

fâneţele
40

:  
Păşunile (3.378.424 ha 23% din agricol în 1994) sunt de 

obicei reprezentative în ariile deluroase şi montane, pe terenuri 

înclinate sau uneori la mare altitudine, pe suprafeţe mai slab înclinate 

cu soluri scheletice. La câmpie corespund cu terenurile afectate de 

exces de umiditate sau procese de sărăturate. Valorile sunt fluctuante 

datorită schimbării modului de folosinţă, şi în special intervenţiei 

valului imobiliar, mai ales din anii 2006-2007. Din acea perioadă şi 

până în 2011 au „dispărut” 400.000 ha de păşune la nivel naţional, 

                                                 
40

 Din 2010, statisticile oficiale includ nediferenţiat păşunile şi fâneţele, la fel viile 

şi livezile: http://agroromania.manager.ro/docs/agricultura-romaniei-iulie-

2011.pdf  

http://agroromania.manager.ro/docs/agricultura-romaniei-iulie-2011.pdf
http://agroromania.manager.ro/docs/agricultura-romaniei-iulie-2011.pdf
http://agroromania.manager.ro/docs/agricultura-romaniei-iulie-2011.pdf
http://agroromania.manager.ro/docs/agricultura-romaniei-iulie-2011.pdf
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ceea ce atestă o suprafaţă mult mai mare între 1994 şi 2006, faţă de 

2011. 

 Fâneţele (1.493.688 ha 10,1% din agricol în 1994) cuprind 

terenuri situate în zone cu precipitaţii suficiente, cu exces de 

umiditate la suprafaţă sau în adâncime, pe dealurile înalte sau ariile 

montane. De asemenea, pe cursurile de apă, în lunci inundabile.  

 Viile şi livezile reprezintă 317.000 ha în 2011: 

Viile (298.412 ha 2% din agricol în 1994, în prezent aprox. 

1/2) se întâlnesc pe terenuri în pantă, cu expoziţie sudică, sud-estică 

sau sud-vestică. În unităţile deluroase, panta versanţilor poate fi de 

30-45 %; la câmpie sunt întâlnite pe soluri nisipoase (Câmpia Carei-

Valea lui Mihai, Câmpia Olteniei).  

Livezile (288.996 ha 1,9% din agricol în 1994, în prezent 

aprox. 1/2) se exploatează cel mai bine pe versanţi înclinaţi la peste 

15 %, dar nu mai mult de 40 %, cu o expoziţie însorită. Unităţile de 

deal, depresiuni, podişuri sunt cele mai favorabile; mai rar la câmpie.  

 

Raportând aceste suprafeţe la numărul de locuitori, rezultă că 

în România revin 0,66 ha teren agricol şi 0,41 ha teren arabil pe cap 

de locuitor, valori care situează România printre primele ţări din 

Europa.  

Prin studiile efectuate în anii 1976-1980 de Institutul de 

Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Organizarea teritoriului, 

împreună cu organizaţiile agricole judeţene, teritoriile agricole au fost 

grupate în clase de calitate, luându-se în considerare o serie de 

criterii; au fost distinse în acest sens şase clase.  

Clasa I. Terenuri de calitate foarte bună (13,4%); cuprinde 

suprafeţe in special arabile lipsite de orice restricţii sau fenomene de 

degradare, cu soluri profunde şi cu textură bună, situate pe pante de 

pana la 5%. 

Clasa II. Terenuri de calitate bună (17,4%) grupează 

suprafeţele pe care procesele de degradare se manifestă slab sau 

foarte slab, sau sunt situate pe pante de 5-10%. 

Clasa III. Terenuri de calitate mijlocie (25,5%) grupează 

suprafeţele în care fenomenele de degradare au o acţiune mijlocie, 

sau sunt situate pe pante de 10-15%. 

Clasa IV. Terenuri de calitate slabă pe care procesele de 

degradare se manifestă puternic, sau au pante de 15-25%. 

Clasa V. Terenuri de calitate foarte slabă pe care procesele 

de degradare se manifestă foarte puternic, sau sunt situate pe pante de 

peste 25%.  
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Clasa VI. Terenurile din fondul agricol care au devenit 

neproductive, cum sunt: râpele, ravenele, alunecările fără vegetaţie, 

gropile de împrumut, depozitele de steril, straturile de nisip şi pietriş 

depuse de torenţi. 

Ponderea terenurilor afectate de diferite procese de degradare 

este în medie: terenul arabil 50%, păşunile şi fâneţele 66%,  

plantaţiile de vii şi pomi între 50-70%.  

 

 

 Terenurile neagricole se subîmpart în: fondul forestier, 

apele, căile de comunicaţie, curţile şi construcţiile, şi terenurile 

neproductive.  

 

Dintre terenurile neagricole, cele mai importante sunt cele 

reprezentate de fondul forestier, care, în România, deţine aprox. 28 

% din teritoriul naţional (6.500.000 ha, conform Romsilva 2009, în 

scădere de la 6.680.145 ha în 1994
41

) Din categoria terenurilor cu 

destinaţie forestieră fac parte terenurile împădurite sau cele care 

servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, 

terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive – stâncării, 

abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, torenţi dacă sunt cuprinse în 

amenajamente silvice.  

Prin procentul suprafeţei ocupate de fondul forestier România 

se situează pe locul 12 printre ţările din Europa şi este sub procentul 

mediu de 31%
42

 cât reprezintă pădurile din suprafaţă totală a Europei 

(I. Bold, A. Crăciun, 1999). Ca urmare majoritatea ţărilor Europei au 

un procent mai mare de pădure decât România. Dintre acestea 

menţionăm: Bulgaria cu 30%, Cehia cu 33%, Slovacia cu 38%, fosta 

Iugoslavie cu 39%, Polonia cu 38% etc. România cu 0,28 ha pădure 

pe cap de locuitor se situează sub media de 0,32 ha a tărilor din 

Europa (I. Bold, A. Crăciun, 1999).   

 

  

 

Conform Cartei Verzi Dezvoltarea rurală în România. 

1998
43

, se poate realiza o analiză a unor indicatori ai spaţiului 

rural agricol:  

                                                 
41

 Datele sunt greu de verificat. La o primă vedere s-ar părea că suprafeţele au 

crescut; ex.: în 1974 erau 6,3 mil. ha.   
42

 Date mai recente indică un procent mult ridicat la nivel european: 42% 
43

 1998,  Dezvoltarea rurală în România. Carta Verde, Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei, Bucureşti.  
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Diagnoza spaţiului rural agricol: criteriul – economic; 

subcriteriul – potenţialul agricol; indicatori – 1. teren 

agricol/locuitor
44

; 2. structura folosinţei agricole
45

; 3. încărcătura 

de animale /100ha. 

 

 Spaţiul agricol, în special arabilul şi pajiştile, suferă de pe 

urma implementării unor activităţi nonagricole (imobiliare, 

facilităţi industriale şi comerciale), ducând la afectarea 

caracteristicilor funcţionale rurale şi transformarea ruralului în 

periurban (cazul Floreşti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. INSTRUMENTE OPERAŢIONALE ŞI LEGISLATIVE ÎN 

GESTIONAREA MEDIULUI URBAN ŞI RURAL 

 

Gestionarea mediului urban şi rural este parte componentă a 

politicii de amenajare teritorială şi naţională. Amenajarea teritorială 

fiind o activitate extrem de complexă, presupune urmărirea unor 

obiective obligatorii: - dezvoltarea socio-economică echilibrată a 

regiunilor şi judeţelor ţării, urmărindu-se reducerea dezechilibrelor şi 

susţinerea zonelor rămase în urmă; - ameliorarea nivelului de trai al 

locuitorilor; - gestionarea responsabilă a resurselor naturale si 

protectia mediului; reducerea conflictelor intre cerintele crescânde de 

resurse naturale si necesitatea conservarii lor, protejarea 

patrimoniului natural; - utilizarea raţională a terenurilor agricole şi 

forestiere; corelarea planurilor de dezvoltare sectorială în cadrul 

planurilor de amenajare a teritoriului. 

Instrumentele de lucru în îndeplinirea acestor deziderate sunt: 

 

1. Documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

între acestea, cel mai important este PAT(N) – Planul de Amenajare 

a Teritoriului (Naţional), prin care se doreşte optimizarea utilizării 

                                                 
44

 Teren agricol/loc.: 0,66 ha (2011); indicatorul se mai numeste densitate 

fiziologică; alt indicator:  

teren arabil/loc.: 0,41 ha (2011), faţă de media europeană: 0,212 ha/loc.  
45

 ?% arabil, ?% păşuni şi fâneţe, ?% vii şi livezi. 
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resurselor naturale ale solului şi subsolului, a resurselor de muncă şi 

a modului de repartiţie a populaţiei, în scopul asigurarii unui 

echilibru permanent între modul de valorificare a acestora si 

conditiile de protecţie a mediului natural în concepţia dezvoltării 

durabile a teritoriului şi localităţilor. 

Pe lângă acesta, în categoria 1 mai intră: planuri de urbanism 

general (PUG), care detaliază PAT şi regulamentele de urbanism. 

PUG este documentaţia care stabileşte obiectivele acţiunilor şi 

masurilor de dezvoltare pentru o localitate existentă sau viitoare pe o 

perioadă determinată, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei 

existente; acesta orientează aplicarea unor politici, în scopul 

amenajării teritoriului localităţii. Regulamentele de urbanism 

detaliază şi explică planurile de urbanism aprobate şi cuprind 

condiţiile ce trebuie respectate pentru aplicarea acestora. Datele 

cuprinse în planurile urbanistice generale şi în regulamentele locale 

de urbanism sunt publice.  

2. Planuri zonale, judeţene, interorăşeneşti, intercomunale: 

a. PATZ (zonal) se întocmeşte pentru teritorii grupate într-o 

zonă cu caracteristici comune, geografice, economice si/sau 

de alta natura, zona care cuprinde in intregime sau partial 

teritoriul administrativ al mai multor judete. Planul genereaza 

politici teritoriale interjudetene, pe probleme concrete de 

interese comune. In PATZ se preiau prevederile pentru 

teritoriul respectiv din PATN. 

 

b. PATJ - planul de amenajare a teritoriilor judeţene sau al 

municipiului Bucureşti: se întocmeşte pentru teritoriile 

administrative ale acestora. Planul are rol coordonator, de 

armonizare a dezvoltării teritoriilor unităţilor administrative 

componente. Prevederi din PATN sau PATZ se cuprind in 

PATJ. 

 

c. planul de amenajare a teritoriilor interorăşeneşti sau 

intercomunale - PATI: se întocmeşte pentru tertitorii in 

cadrul carora există sau sunt preconizate cooperări în 

desfăşurarea activităţilor economice, în utilizarea resurselor 

naturale comune, cooperări tehnologice în realizarea 

construcţiilor şi/sau amenajărilor de utilitate publică (căi de 

comunicaţie, instituţii, servicii, etc.). Teritoriul ce face 

obiectul studiului se evidenţiază de regulă prin planurile de 

fundamentare a teritoriului zonal sau judetean. Initiativa 

elaborarii planului poate apartine si administraţiilor publice 
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locale ale unităţilor administrativ teritoriale de baza, ca 

urmare a precizării unor cooperari. Prevederile PATJ se 

cuprind in PATI. 

 

3. LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL  

Acest tip de documentaţii este supus unui regim juridic 

special instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac 

parte din Lista patrimoniului mondial.  

Astfel, potrivit art.7 al actului normativ, documentatiile de 

urbanism si amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind 

monumente istorice, care fac parte din Lista patrimoniului mondial si 

zonele lor de protectie, se elaboreaza, sau se actualizeaza prin 

includerea prevederilor si reglementarilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului din programele de acţiune si de protecţie. Aprobarea 

planurilor zonale de amenajare a teritoriului şi după caz, a planurilor 

urbanistice generale, sau zonale pentru localitati, sau, respectiv, 

zonele care cuprind monumentele istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial şi zonele lor de protecţie, se face prin hotărâre 

a Guvernului. 

Deocamdată, lista UNESCO pentru România arată astfel: 

 

1. Biserici cu pictură murală din nordul Moldovei din prima 

jumătate a secolului al XVI-lea 

2. Ansamblul bisericilor de lemn din Maramureş 

3. Mănăstirea Hurezi 

4. Situri săteşti cu biserici fortificate din Transilvania 

5. Fortăreţe dacice din Munţii Orăştiei 

6. Centrul istoric Sighişoara 

7. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.  

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexMold.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexMold.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexMold.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexMold.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexMold.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexMaram.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexMaram.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexHorz.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexHorz.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexTrans.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexTrans.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexOrast.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexOrast.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexSighis.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexSighis.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexDelta.htm
http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexDelta.htm


 96 

 

 

 

Bibliografie 

 

 

 

1. Antonescu, N. et all (2006), Gestiunea şi tratarea deşeurilor 

urbane: gestiunea regională, Editura Matrix-Rom, Bucureşti. 

2. Baciu, N. (2006), Câmpia Transilvaniei. Studiu geoecologic, 

Presa Universitară Clujeană. 

3. Baciu, N. (2009), Geografia regională a României. Îndrumător 

de lucrări practice, Presa Universitară Clujeană. 

4. Bold, I. (1999), Organizarea teritoriului, Editura Mirton, 

Timişoara.  

5. Bold, O.V., Mărăcineanu, G.A (2001), Managementul deşeurilor 

solide urbane şi industriale, Editura Matrix-Rom, Bucureşti.  

6. Cândea, Melinda, Florina Bran, Irina Cimpoeru (2006), 

Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului 

geografic, Editura Universitară, Bucureşti. 

7. Florincescu, Adriana (1999), Arhitectura peisajului, Editura 

Divya, Cluj Napoca. 

8. Gehl, Jan (2012) , Oraşe pentru oameni, Igloomedia. 

9. G. Gerstmann (2006), Thüringer Land im Farbbild, Ziethen-

Panorama Verlag, Bad Münstereifel. 

10. Iliescu, Ana-Felicia (2003), Arhitectură peisageră, Editura Ceres, 

Bucureşti. 

11. Larrington, Carolyne (1996), The Poetic Edda, Oxford University 

Press.  

12. Mac, Ion (2003), Ştiinţa Mediului, Europontic, Cluj-Napoca. 

13. Minea, Elena Maria (2007), Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului. Curs pentru învăţământ la distanţă, Cluj-Napoca. 

14. Mumford, L. (1961), The City in History, Harmondsworth, 

Penguin. 

15. Surd, V., Bold, I., Zotic, V. Chira Carmen (2005), Amenajarea 

teritoriului si infrastructuri tehnice, Presa Universitară Clujeană. 

16. Surd, V. (2003), Geografia aşezărilor, Presa Universitară 

Clujeană. 

17. Vert, C-tin (2000), Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, 

Universitatea de Vest, Timişoara. 

18. volumul Peisaje Culturale Istorice (2008), redactori: Flavia 

Stoica, W. Schreiber, N. Baciu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca. 



 97 

19. 1998,  Dezvoltarea rurală în România. Carta Verde, Ministerul 

Agriculturii şi Alimentaţiei, Bucureşti. 

20. 2000, European Landscape Convention, Florence. 

21. http://agroromania.manager.ro/ 

22. http//dataservice.eea.europa 

23. www.nest-agency.com/mp_Gabrovo.htm 

24. http://ro.wikipedia.org/wiki/Rimetea,_Alba 

25. http://www.fabs.ro/ 

26. http://www.panoramio.com/ 

27. www.mnn.com/green-tech/transportation/ 

28. www.cimec.ro 

29. Legea 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată în 2006 

30. Legea 351/2001, Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional 

(PATN), secţiunea a IV-a, Reţeaua de Localităţi 

http://agroromania.manager.ro/
http://www.nest-agency.com/mp_Gabrovo.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rimetea,_Alba
http://www.fabs.ro/
http://www.panoramio.com/
http://www.mnn.com/green-tech/transportation/

