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PUNEREA ÎN VALOARE A SATELOR DIN CLUJ
PROIECT PILOT

PROIECT PILOT

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-VEST

Claudiu Salanţă, arhitectul Şef al judeţului Cluj, preocupat de punerea în
valoare a peisajului rural şi a construcţiilor tradiţionale din localităţile rurale, a
lansat propunerea de a se implica, voluntar, cât mai mulţi arhitecţi pentru a realiza
proiecte pilot în vederea salvării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a
calităţilor arhitecturale tradiţionale.
Invitat în ediţia cu numărul 3 din cadrul întâlnirilor organizate de portalul
EuroUrbanism.ro – O oră cu arhitectul, moderată de arh. Şerban Ţigănaş, arh.
Claudiu Salanţă a evidenţiat importanţa valorificării arhitecturii rurale.
Mesajul pe care l-a transmis arhitectul este acela că mediul rural trebuie
popularizat, el alegând să facă acest lucru prin promovarea arhitecturii de calitate,
prin intermediul regulamentelor de urbanism, aferente documentaţiilor PUG şi
PUZ şi a ghidurilor de încadrare în arhitectura tradiţională. Faptul că anul acesta
au fost eliberate aproximativ 900 de certificate de urbanism pentru construcţii
rurale, după cum ne spune arhitectul, indică un apetit crescut pentru mediul
rural, iar aici subliniază teama că, din dorinţa de a se construi rapid case în
mediul rural, ar putea să se distrugă un mediul construit, care în unele cazuri are
calităţi aparte.
”Eu încerc să definesc frumosul drept apartenenţa la loc, ceea ce înseamnă
să nu deranjezi satul, să vii să te integrezi într-un mod armonios încât lumea să
perceapă că eşti acolo, dar nu-i deranjezi, nu-i încurci” a mai adăugat acesta.
”Regulile de bun simţ sunt variabile în funcţie de ceea ce găseşti în stânga şi în
dreapta parcelei şi au fost transpuse şi în regulamente, pentru a fi înţelese.
Comisia de Urbanism reprezintă un mare sprijin în toată activitatea noastră.”
BULETIN INFORMATIV NR. 7/ AUGUST 2021

3

PROIECT PILOT

Sursa: Ghidul de arhitectură - zona Mocănimea Gilăului

În acest sens, arhitectul-şef a lansat apelul pe Facebook, în mod special
pentru arhitecţii tineri, de a se apleca înspre comunităţile rurale. Lăudabil este că
în jur de 60 de arhitecţi au răspuns pozitiv iniţiativei şi s-au încris în această
comunitate de a începe din toamnă realizarea de proiecte-pilot de intervenţie cu
lucrări de reabilitare şi punere în valoare a spaţiului public şi a construcţiilor din
comunităţile rurale din Cluj.
„Satele din judeţul Cluj au nevoie de ajutorul nostru pentru a-şi păstra şi
pune în valoare calităţile arhitecturale tradiţionale. Aşa că vin cu o propunere
către colegele şi colegii arhitecţi care pot să-şi rupă câteva ore sau zile din
programul zilnic şi să le dăruiască comunităţii rurale. Haideţi să fim arhitecţi
pentru comunitate şi să ajutăm cu sfaturi, idei, proiecte comunităţile rurale.
Este nevoie de sprijinul nostru şi cred că răsplata şi satisfacţia o să fie pe măsură”.

Casă tradiţională comuna Sic- Sursa: Ghid de arhitectură - zona Câmpia Transilvaniei
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Primele idei vizează proiecte pilot de intervenţie cu lucrări de reabilitare şi
punere în valoare a spaţiului public – împrejmuiri, staţii de autobuz, bănci-lădiţe,
dar şi proiecte de reabilitare a construcţiilor. Cea mai îndrăzneaţă idee de
perspectivă: adoptarea unui sat. „Mai concret, împreună cu un grup de oameni
inimoşi, ne propunem ca în septembrie să ajutăm 1-2 comunităţi să-şi pună în
valoare potenţialul. O să fie o serie de intervenţii asupra spaţiului public şi asupra
unor clădiri”.

PROIECT PILOT

O asemenea iniţiativă aduce beneficii multiple, care vizează direct
beneficiarul şi colectivităţile locale devin posesoarele unor imagini specifice
arhitecturale care au luat naştere din bogăţia elementelor tradiţionale, bineînţeles
prelucrate din materiale funcţionale şi durabile, având calităţile fizice necesare
satisfacerii cerinţelor din prezent. Realizatorii unui astfel de proiect, în grup sau
singulari, vor deveni profesionişti ale căror opere se vor transforma în obiective
recunoscute sau/şi premiate într-un context organizat.
Prima acţiune a acestei iniţiative a specialiştilor voluntari a fost selectarea
câtorva localităţi cu scopul, după cum spune arhitectul-şef, ”de a apropia satul de
profesionişti şi de a încerca crearea unei punţi de legătură. Partea bună este că a
pornit o idee şi acum sunt şi altele complementare”.
Grupul civic se va implica nu doar în proiectare, ci şi în implementarea ideilor,
iar banii vin din sponsorizări şi de la oameni care doresc să se implice.

Sursa:
https://actualdecluj.ro/proiect-pilot-de-punere-in-valoare-a-satelor-din-cluj60-de-arhitecti-voluntari-vor-sa-contribuie-la-interventii-de-reabilitare/
https://www.eurourbanism.ro/arh-claudiu-salanta-la-o-ora-cu-arhitectul-arhitectura-rurala-este-o-piata-care-poate-sustine-activitatea-unui-birou-de-arhitectura/
https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural
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CONSULTARE PUBLICĂ
- NOUL PUG AL MUNICIPIULUI TÂRGU MURES

CONSULTARE PUBLICA

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-VEST

Primarul municipiului Târgu Mureş, Soós Zoltán, a anunţat cu prilejul
unei conferinţe de presă, că ”după aproape două decenii” se lansează în
dezbatere publică noul Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului
Târgu Mureş.
A fost finalizată ultima etapă de elaborare a documentaţiei de
Reactualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Mureş,
urmând a fi depusă la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei
pentru obţinerea avizului final.
Proiectul PUG poate fi consultat pe site-ul instituţiei www.tirgumures.ro,
Regulamentul Local de Urbanism şi Planşa de reglemetări urbanistice putând
fi vizualizate accesând secţiunea PLAN URBANISTIC GENERAL - Reactualizare
PUG - Etapa 3: Întocmire PUG faza finală. De asemenea, planşa de reglementări
urbanistice poate fi consultată în patru locaţii din oraş, fiind afişată pe
panouri amplasate astfel: în scuarul din faţa Primăriei, în cartierul Unirii - în
faţa magazinului Darina, la intrarea în zona de agrement ”Platoul Corneşti”
şi în faţa Centrului Cultural ”Mihai Eminescu”.
Cetăţenii interesaţi să transmită observaţii cu privire la PUG-ul propus
sunt invitaţi să facă acest lucru până la data de 10 septembrie 2021 atât la
sediul Primăriei municipiului Târgu Mureş – registratura generală (camera 13),
cât şi prin e-mail, la adresa urbanism@tirgumures.ro.
Sursa:
https://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=8441%3Aanun-intocmire-pug-faz-final&catid=114%3Apuz&Itemid=337&lang=ro
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LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE MASTER
ÎN ANUL I, 2021 - 2022, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Facultatea de Urbanism, licenţă
31 august - 2 septembrie 2021 – înscriere online
6 septembrie 2021 – proba de concurs
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Facultatea de Urbanism, master
10-11 septembrie 2021 – înscriere online
14 septembrie 2021 – test limbă străină
15 septembrie 2021 – probă scrisă
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CULOARELE ECOLOGICE VERZI ALBASTRE
SAU CUM SĂ DĂM SPATIU APEI

CULOARE ECOLOGICE

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
VEST

În conformitate cu promisiunea din finalul postării ”Să dăm spaţiu
râurilor” [1] din 2021.07.23, am să fac câteva comentarii asupra actului
de avangardă pe plan european/mondial în domeniul amenajării teritoriului
şi urbanismului petrecut în România/Bucureşti în perioada interbelică
(1936-37) prin asanarea lacurilor din jurul Bucureştiului de atunci. Remarcabil
este conţinutul cuvântului înainte al fostului primar al Bucureştiului din
prezentarea volumului ”Asanarea lacurilor Colentinei” (primar care a fost
schimbat din cauza mediocrităţii clasei politice de atunci, care nu a ”înţeles”
acţiunea sa) care îşi justifică lupta sa pentru un Bucureşti nemaivăzut în
încercarea de a rezolva printr-un unic proiect de asanare a lacurilor din
exteriorul de atunci al capitalei noastre. Totul utilizând ”interconectarea”
multor acţiuni pentru rezolvarea multiplelor probleme grave ale unui oraş
rămas cu iz fanariot: cele edilitare, de igienă, de circulaţie urbană, de
echitate socială, de ecologie (ape, păduri, înălţimi) dar şi cele estetice (de
”pitoresc” cum le denumeşte domnia sa elegant). Să nu uităm şi viziunea sa
asupra utilizării salbei de lacuri pentru aterizarea aeroplanelor, dar şi ca loc
de desfăşurare al sportului nautic/canotajului (poate măcar acum după
Olimpiada de la Tokio 2021, reprezentanţii puterii vremelnice realizează
importanţa unui astfel de luciu de apă - referirea este şi pentru puterea
politică ce gestionează zona noastră). Nu în ultimul rând dl. primar DEM. I.
DOBRESCU (pentru că aşa se numea acesta), riscând totul pe o singură carte,
şi-a asumat şi rezolvarea problemei de sănătate a comunităţilor/ mahalalelor
ce supravieţuiau lângă apă, stare care apăsa pe umerii unui oricărui edil
responsabil ”Am găsit lacurile din jurul oraşului Bucureşti adevărate focare de
infecţie, de friguri şi de tuberculoză”. Această abordare/asumare l-a costat
funcţia, dar domnia sa a rămas un exemplu pentru politicienii/administratorii
care doresc să merite acest titlu de PRIMAR, pentru că a introdus un
concept nou, care astăzi este socotit panaceul problemelor omenirii şi care
se numeşte ”Culoar Ecologic Verde Albastru” (CEVA), ce subordonează toate
celelalte acţiuni (infrastructură, educaţie, etc).
Am pomenit de rezolvarea problemelor de sănătate (focare de infecţie,
de friguri, de tuberculoză) din perioada 1936-37 printr-un amplu proiect de
amenajarea teritoriului şi urbanismului, pentru că azi ne aflăm într-o perioadă
asemănătoare de criză a sănătăţii, dar de data aceasta la scară mondială
datorată apariţiei virusului COVID -19.
SITUAŢIA din 2021
În analiza dezastrelor şi a pandemiilor repetate, L. Mattietto [2] susţine
că există elemente neschimbate de mii de ani care însoţesc aceste catastrofe
sanitare. Întotdeauna prima reacţie umană este cea de DEZORIENTARE în faţa
multiplelor legi necodificate care apar brusc şi pe care nu le înţelegem (pentru
că nu-i aşa dezastrul nu este treaba noastră). Totuşi de data aceasta catastrofa
se petrece pentru prima dată la scară globală: prăbuşirea biodiversităţii,
încălzirea globală, topirea gheţarilor, epuizarea resurselor naturale, sărăcia
structurală, poluarea excesivă, zone monoculturale, etc..
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Totul este produs de dominaţia nestăpânită a OMULUI, fapt care a
determinat dezechilibre la prima vedere ireversibile. Aceste dezechilibre nu
puteau rămâne fără urmări grave (să sperăm remediabile) în viaţa noastră a
tuturor.
Cum putem noi, cei specializaţi în urbanism şi amenajarea teritoriului să
acţionăm ca nişte terapeuţi ai echilibrului ecologic în acest moment?
Problema noastră de azi (repet ca specialişti în urbanism şi amenajarea
teritoriului) este dacă suntem capabili de a anticipa ce se va petrece într-un
viitor apropiat/îndepărtat pe baza analizei experienţelor noastre trecute (bune
şi mai ales rele), pentru a păstra un echilibru permanent într-un mediu într-o
stare continuă de instabilitate. Ce putem noi face în faţa avertizărilor grave de
azi pentru a nu repeta erorile trecutului şi a învăţa din experienţele pozitive?
Autorul menţionat mai sus [2] cere imperios ca în acest dezastru să fie
analizate şi cauzele/ caracteristicile lui, să fie studiat cu DOVEZI ŞTIINŢIFICE
pentru evitarea/repetarea lor. ”Pandemia Covid - 19” prin componenta sa
biologică, medicală, antropologică, socială ne oferă suficiente instrumente
structurale, care se prevalează asupra ”BUNULUI SIMŢ”, prima reacţie la
îndemână să acţionăm. Numai prin utilizarea instrumentelor structurale se
poate face o planificare corectă, urmată ulterior prin adoptarea/aplicarea
bazelor legale şi a politicilor publice.
Să nu repetăm greşelile celor dezvoltaţi, să nu copiem comportamentul
celor care au distrus acest echilibru în ultimii 200 de ani.
Una dintre cauzele crizei ecologice este suprautilizarea automobilului/
autoturismului. Să ne reamintim că în 1939 erau 1,2 auto la 1000 locuitori în
România, de 20 ori mai puţine ca în Germania [1]. În 2020 în România există
cca. 7 milioane de autoturisme, adică 1 auto la cca. 2 locuitori, faţă de Germania
care are peste 47 milioane autoturisme la o populaţie de cca. 84 milioane de
locuitori, adică 1 auto la cca. 1,8. Diferenţa de azi dintre posesia de automobile
din Germania şi România a devenit nesemnificativă.
Acum 15 ani când am început ”Studiul privind dezvoltarea spaţială în
Aglomerarea Urbană Timişoara” [3] având alături un tânăr colectiv (Mărculescu
L, Pălălău L, Brihac L, Falnită C.) din cadrul PMT - Direcţia de Urbanism (fig. 1)
erau înmatriculate cca. 1automobil la 1,5 persoane în Timişoara. (Notă 2021: la
număr auto/locuitor la Timişoara a fost vorba de automobile şi nu de autoturisme,
ceea ce face, păstrând raportul de azi, ca numărul de autoturisme/locuitor în
2005 să fie de 1,8). Dar datele comparative din 2005 ale Timişoarei cu alte oraşe/
ţări erau dramatice mai ales în ceea ce priveşte tipul şi frecvenţa deplasărilor (fig.1).
În 2018 aveam în TM cca 180.000 autoturisme fără periuban şi cca 230.000
autoturisme cu periurban, adică la suprafaţa UAT-TM cu o populaţie de cca
325.000 locuitori încărcarea era de cca 1,4 automobile pe locuitor. Diferenţa
de azi dintre posesia de automobile dintre Timişoara şi un alt oraş european a
devenit nesemnificativă.
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Fig. 1- 2005, Timisoara, date preliminare Studiului Aglomerării Urbane Timisoara, finalizat prin
HCL TM nr. 325/2005 (sursă:[3], raduradoslav);

Din păcate pentru echilibrul ecologic (pomenit în preambulul postării)
atât de afectat azi numărul de autoturisme în România/Timişoara se păstrează
tendinţa de creştere în comparaţie cu situaţia din zona dezvoltată a Europei
de Vest. Dacă analizăm trendul de azi în Germania, numărul de autovehicule a
scăzut în 10 ani cu cca 8%, din cauza politicilor urbane de descurajare a
deplasărilor urbane cu automobilul individual, mai ales acum când pentru
conectivitatea urbană este tot mai utilizat serviciul de ”robotaxi”. Din punct de
vedere cultural este însă incorect a ”ORDONA” reducerea numărului de
autovehicule (prin măsuri punitive grăbite), după zeci de ani în care ni s-a
inoculat visul occidentului, ce azi constatăm că s-a transformat într-un microb
ce ucide ecosistemul global.
Dacă însă analizăm datele rezultate dintr-un recent studiu, ”Barometrului
Calităţii Vieţii 2020” [4], realizat de cercetători ai Universităţii de Vest din
Timişoara (UVT), situaţia s-a înrăutăţit în cei 15 ani scurşi de atunci pentru că
în 2020 ” timişorenii folosesc maşina personală ca să se deplaseze într-o zi
obişnuită în proporţie de 66,5% (faţă de olandezi care foloseau în anul 2005
între25,6 şi 37% pentru un oraş de talia TM). Doar 19,8% se deplasează pe
jos (faţă de olandezi care foloseau în anul 2005 între25,6 şi 37%), iar 18,9%
folosesc mijloacele de transport în comun (faţă de olandezi între25,6 şi 37%).
Cu bicicleta merg 6%, (faţă de olandezi care foloseau între25,6 şi 37%)”.
Diferenţele au rămas la fel poate s-au chiar accentuat. Studiul ne mai informează
că deşi timişorenii par mai degrabă mulţumiţi de spaţiile verzi ”73,3% se declară
mulţumiţi de spaţii verzi şi parcuri”, nu acelaşi sentiment îl au concetăţenii noştri
când este vorba de nivelul zgomotului şi de calitatea aerului ”46,2% nu sunt
mulţumiţi de nivelul zgomotului ,( ….) şi 49,9% nu sunt mulţumiţi de calitatea
aerului”.
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Acestea sunt DOVEZILE de necontestat din 2020, anul plenar al catastrofei
Covid-19.
Cum putem noi planificatorii urbani şi de amenajare a teritoriului să
transformăm această stare negativă din Timişoara/România într-una pozitivă,
ţinând cont de componenta biologică, medicală, antropologică, socială, etc a
Covid -19?
În primul rând trendul de deplasări cu automobilul a scăzut dramatic
în marele urban prin victoria NAVIGABILITĂŢII IDEILOR împotriva MOBILITĂŢII
FIZICE [5], ceea ce face ca în prezent nevoia de deplasare fizică să se rezume
doar la accesibilitatea la facilităţile din comunitatea de rezidenţă, adică la
deplasarea pietonală/velo.
Aşadar trebuie să analizăm situaţia globală a teoriilor pentru a lua decizii
locale corecte.
Pe plan teoretic mondial sunt două poziţii total diferite, antagonice, în
abordarea viitoarei societăţi post-pandemie (după aproape doi ani de la
declanşarea catastrofei) ce se referă la criteriul densităţii urbane şi ecosistemul
său: una prezentată de Ricardo Rocha [6] ”Oraşele compacte care au un procent
global mai scăzut de UGS (Spaţiu Urban Verde) demonstrează că nu au ecosistem
viabil. Mai mult, astfel de oraşe sunt cele mai afectate de efectul de insulă de
căldură şi de rezultatul în consecinţă din densificarea urbană” şi ca atare
răspândirea virusului este mai accentuată. Aşadar poziţia culturii europene pare
că se bazează pe ideea de a controla densitatea urbană în speranţa rezolvării
problemei COVID 19. Dar există şi o poziţie contrară, venită din cultura asiatică
(din China) care susţine că densitatea nu joacă nici un rol esenţial în rezolvarea
acestei catastrofe sanitare [7].
L. Mattietto [2] autorul (citat în această postare la început) propune o
mediere a celor două direcţii total diferite, susţinând că în fapt SPAŢIUL neconstruit
este cel care contează, că el, SPAŢIUL este răspunsul în RECUPERAREA şi
RECONSTRUIREA societăţii noastre total dezorientată în aceste momente.
Această ipoteză pleacă de la convingerea sa că mai important decât densitatea,
ceea ce contează acum este ACCESUL la FACILITĂŢILE unei COMUNITĂŢI [8].
Noutatea constă în faptul că azi în rândul facilităţilor cunoscute (educaţie, centre
comunitare, spaţii verzi, etc), FACILITATEA de SĂNĂTATE (centru medical al
comunităţii, doctorul de familie, farmacia, etc.) a primit o relevanţă majoră.
La prima vedere pare că rezolvarea problemei POST-COVID în domeniul nostru
este echilibrul dintre densitate urbană şi accesul la facilităţile unei comunităţi.
Densitatea urbană mărită, însoţită de compactitate au fost justificate din punct
de vedere financiar de reducere a costurile terenului dar şi al transportului.
Vremurile acestei filosofii a apus. Densitatea normală este la locuinţe individuale
de 25-30 unităţi/ha şi la locuinţele colective sub 100 unităţi/ha. Dar ea poate
fi mărită în anumite condiţii de păstrare a echilibrului ecologic/social. Noi [9]
am sugerat că GHETOIZAREA (creşterea densităţii fără limită, în sprijinul doar al
câştigurilor imediate ale investitorilor) are o legătură directă cu starea de sănătate
a rezidenţilor comunităţilor şi ca atare fenomenul accentuat în România după
2008 a predispus accelerarea răspândirii oricărui virus după modelul/experienţa
anilor 1347, 1656, 1819, 1918.
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Care este azi din punctul nostru de vedere totuşi soluţia atât de necesară
pentru a reface echilibrul ecologic pierdut al unei comunităţi?
Spaţiul Urban Verde (SUV) este ingredientul principal care se prefigurează
ca favorizantul echilibrului ecologic, azi atât de viciat. Dar nu orice fel de spaţiu
verde independent, ci o REŢEA de coridoare verzi interconectate ce leagă
peticele verzi mari (în cazul nostru PARCURILE) şi peticele mici de verdeaţă
(scuaruri verzi, aliniamente de arbori, grădini, etc.). SUV trebuie conectat la toate
scările: european, regional, metropolitan, periurban, urban. Elementul spaţial cel
mai mic în această ecuaţie este Unitatea de Referinţă (UTR) care ar fi entitatea
socio-spaţială cu cea mai redusă populaţie pentru a putea fi autosusţinătoare
(de cca. 5.000-10.000 locuitori ), cea care poate suporta facilităţile minime
necesare [8], din care facilitatea educaţională poate fi suportată cel mai bine de
amplasarea sa în SUV. Elementul de legătură cel mai facil al SUV este Coridorul
Ecologic Verde (CEV) format şi din Aliniamentul de Arbori (AA) în intravilan sau
de Perdeaua Forestieră (PF) în extravilan, care pot să joace rolul cel mai
reprezentativ pentru acest deziderat. Chiar şi acei arbori stradali pe fiecare parte
a unui carosabil sunt utili, dar de preferat este o alee pietonală/velo bordată
de aliniamente de arbori pe o parte şi pe cealaltă parte a carosabilului care s-au
dovedit esenţiali în echilibrul ecologic. Dar nu numai aliniamentele de arbori
stradali, dar cele care bordează incintele industriale, pozate la 2m de limita de
proprietate într-un şir sau doi funcţie de mărimea dezvoltării industriale. Dacă
acestui Coridor Verde i se adaugă şi elementul APA totul se transformă într-un
CULOAR ECOLOGIC VERDE ALBASTRU (CEVA). Reţeaua CEVA devine elementul
definitoriu pentru o reformă ecologică strategică, care ar trebui să fie prioritatea
numărul I, chiar şi în faţa reţelei de mobilitate fizică.
CE S-A FĂCUT ÎN ACEST SENS la NIVEL OFICIAL
În cazul Banatului/ Timişoarei ne aflăm în situaţia cea mai favorabilă
(fig.2), dacă suntem capabili să REINTERPRETĂM utilitatea amplului sistem de
canale de desecări realizat într-o lungă perioadă (1730-1989).
Nu ar trebui distruse în cazul CUV nici Spaţiul Verde din grădinile
private (în tradiţia locală din Timiţoara în spatele caselor individuale) şi nici
Spaţiul Verde din grădinile comunitare de pe teren sau cele de pe terasele
clădirilor (fig. 6a). Acest sistem de spaţii verzi urbane/extraurbane formează o
ecologie urbană cu o biodiversitate majoră. La aceste spaţii urbane trebuie să se
adauge în extravilan şi pădurile, zonele umede, pajiştile, spaţiul necultivat dintre
parcelelor agricole (care ar trebui să fie de cca 50m), etc.
Aşadar echilibrului dintre compactitatea zonelor rezidenţiale şi
reţeaua culoarelor ecologice verzi-albastre este cheia pentru rezolvarea
problemei din punctul de vedere al urbanismului şi amenajării
teritoriale.
Pentru a constata că acest efort de echilibru a fost unul continuu în zona
noastră, vom prezenta un extras din Schiţa de Sistematizare Timişoara 1964 (fig.3)
care a prevăzut (după modelul din Bucureşti prezentat în [1]) un Culoar Ecologic
Verde Albastru în partea de nord-est a oraşului de atunci.
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Fig. 2- 1890 – extras Timisoara zona sudică – cu indicatii asupra retelei de canalelor de desecări
si zonele supuse inundatiilor care ar trebui să fie baza deciziilor noastre de azi (sursă: raduradoslav);

Fig. 3-1964 Schita de Sistematizare Timisoara –(3a) zone verzi si amenajări sportive, zone de
locuit în zona periurbană; (3b) zone verzi si amenajări sportive, zone de locuit în intravilanul urban
(sursă: Radoslav Ioan);
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În planşele din 1964 se remarcă viziunea holistică pe un teritoriu mult mai
larg decât intravilanul urban (fig.3a) a culoarelor ecologice verzi-albastre (albia
Timişului, pădurile din jurul urbanului) şi mai ales (fig.3b) detaliul culoarului
ecologic verde-albastru al cursului râului Behela, ce porneşte din lacul de
acumulare Dumbrăviţa, străbate Pădurea Verde, ajunge în dreptul ştrandului
Tineretului (fig.4) înconjurat de pădure şi coboară până la Canalul Bega. Acest
culoar ecologic ”Verde Albastru Bega” a fost denumit în 2016 de noi ”Traseul
Creativităţii, Educaţiei, Reflexiei şi al Arhitecturii” [10]. Acest culoar ecologic verde
albastru trebuie să continue şi în sudul Canalului Bega pe lângă canalul Subuleasa în
zona industrială în plină dezvoltare/extindere în 2021.

Fig. 4 -1964 Timisoara – (4a) Strandul Tineretului; (4b) Parcul de pe malui Canalui Bega, azi în
parte dispărut (sursă foto: Muntean Lucian);

A urmat PUG-ul aprobat în 2002 (fig.5a) care a continuat direcţia canalelor ecologice verzi-albastre încă de la începutul secolului XX şi care a încercat să
îndrepte erorile, mai mult sau mai puţin, care s-au produs între timp [11].
Rămâne actualei echipe administrative să rafineze toate culoarele ecologice
din jurul Timişoarei (fig. 5b), cu precădere în nordul şi vestul oraşului, pentru că
numai printr-o acţiune coerentă se pot salva comunităţi care se află şi azi în situaţia
celor din Bucureştiul anilor 1936 din jurul lacurilor ulterior asanate.

Fig. 5 – (fig.5a) 2002 Timisoara PUG aprobat; (fig.5b) 2020 reteaua de canale ecologice verzi
albastre extras din studiul întocmit sub conducerea dnei arh. Gaită Loredana si dl arh. Danciu Mihai
(sursă: [12]).
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Menţiunea se referă la cazul comunităţii Kunz, din sud estul canalului
Bega care poate fi salvată doar printr-o astfel de acţiune amplă şi nu prin acţiuni
pompieristice de tipul ”vopsirea gardului”.
CE AM FĂCUT NOI ÎN ACEST SENS
Să recapitulăm ce am noi propus/realizat de a lungul anilor în acest sens
(menţionez că toate s-au realizat în colectiv):
- înainte de 1989 am realizat în Timişoara o serie de ”Sere” pe terasele unor
blocuri P+4E destinate relocării celor expropriaţi. Structura de rezistenţă a fost
făcută din cadre de BA acoperite cu sticlă armată. Scopul a fost de a oferi o mică
parcelă de grădină suspendată (fig.6a). Soluţia a fost abandonată imediat după
1990.

Fig.6 - 2021 Timisoara – (6a), Timisoara, seră pe bloc pentru grădinărit, realizată 1987-89(6b) Timisoara, grădina în fata blocului în responsabilitatea proprietarului de la parter, a asociatiei de
proprietari, realizare cca 2.000 (sursă foto 2021: raduradoslav);

- Prin aprobarea unui HCL Timişoara s-a permis constituirea de grădini în
faţa blocului, acţiune interzisă până atunci (fig. 6b). Prevederea a fost treptat
abandonată de Direcţiile de specialitate din PMT.
- Prin aprobarea HCL Timişoara nr.4 din 28.01.2003 se prevedea
obligativitatea de ”realizare a aliniamentelor de arbori pentru drumurile publice
nou propuse în UAT Timişoara” pentru a păstra caracterul unic al străzilor
tradiţionale timişorene. Prevederea a fost abandonată în timp de Direcţiile de
specialitate din PMT.
- Prin aprobarea HCL Timişoara nr. 325/2005, „Studiul privind dezvoltarea
spaţială în Aglomerarea Urbană Timişoara” colectiv Radoslav R., et al., se legiferau,
printre altele, obiectivele pentru eficientizarea traficului (7a) şi ca măsuri pentru
realizarea centurilor (7b) faptul că de-a lungul centurilor rutiere este necesar a
se realiza perdele forestiere: ”LĂŢIMEA ZONEI DE PROTECTIE – din axul
drumului minimum 120m, din care 70m perdea de arbori în exteriorul zonei
de protecţie. Perdeaua de arbori este obligatorie pentru a împiedica vânturile
dominante - nord -vest sud-est să aducă praf în aglomerarea urbană. De
asemenea împiedică viscolirea zăpezii pe centură”. Prevederile au fost
abandonate treptat de Direcţiile de specialitate din PMT şi conţinutul HCL-ului
respectiv a dispărut de pe site-ul PMT.
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Fig. 7 – 2005 Timisoara extras din HCL privind dezvoltarea spatială pentru Aglomerarea
Urbană Timisoara- (7a) obiectivele pentru eficientizarea traficului; (7b) măsuri pentru realizarea
centurilor rutiere (sursă: radoslav radu);

- 2005 ca prim rezultat al aplicării prevederilor din HCL TM 325/2005 s-a
infiinţat începând cu 2005 o perdea verde de cca. 100m lăţime în jurul unui
canal de desecări existent în partea de nord a UTR Timişoara în dreptul Căii
Torontalului (fig. 8) care se finaliza cu un lac. Interesant că numai după 3 ani
zona împădurită a fost ocupată de animale sălbatice mici, născându-se primul
exemplar de culoar ecologic verde-albastru din Timişoara [13].

Fig. 8 – 2005-2021, Timisoara, (8a)- pozarea proiectului Culoarului Ecologic Verde Albastru
(CEVA) Calea Torontalului – imagine satelitară; (8b) imagini 2008si 2021 a evolutiei CEVA în timp
(sursă: raduradoslav);

- Prin studiile între 2008-2010 întocmite în cadrul CCPUT (Centrul de
Cercetări pentru Planificare Urbană TM) din cadrul UPT, publicate în volumul
Creşterea Organică [14], s-a acordat o mare atenţie spaţiilor verzi la toate nivelele
de la cel euroregional (9a) la cel al comunelor (9b).
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Fig. 9 -(9a) Euroregiunea DKMT dezvoltarea policentrică si spatiile transnationale verzi majore aferente;
(9b) Studiu de interventia asupra sistemului de retentie a apelor pluviale în timpul inundatiilor la nivelul
localitătii de deal/munte Fârdea, jud Timis (sursă 2010- [14]);

La nivelul UTR-urilor s-a întocmit în 2008 un studiu de caz pentru UAT
Fârdea (lângă lacul de la Surduc, jud. Timiş) în care au fost evidenţiate
transformarea râpelor în Culoare Ecologice neconstruibile, pentru evitarea
catastrofelor produse de inundaţii (proiect de an V din cadrul Facultăţii de
Arhitectură 2008). Metoda este aplicată la noile PUG-uri în curs de aprobare din
judeţul Hunedoara şi Arad;
- prin parteneriatul UPT (CCUPT) cu PlanControl la “STUDIUL DIRECTOR
PRIVIND FACILITAŢILE SPORTIVE ŞI DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA”
(2008 - Contract cu PMT) am implantat conceptul şi rolul Culoarului Ecologic
Verde Albastru din cadrul comunităţilor din UAT Timişoara şi din zona periurbană.
- prin coordonarea din partea UPT (CCUPT) a “STUDIULUI DIRECTOR PRIVIND
DENSIFICAREA ŢESUTULUI URBAN ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA” (2009-contract cu
PMT) s-a clarificat rolul densificării urbane şi a relaţiei acesteia cu Spaţiul Verde
adiacent comunităţilor (UTR-urilor) din UAT Timişoara.
– prin studiile din 2013 întocmite în cadrul CCPUT (Centrul de Cercetări
pentru Planificare Urbană TM) din cadrul UPT, s-a acordat o mare atenţie
Culoarelor Ecologice Verzi Albastre majore utilizate şi ca perdele forestiere
împotriva vânturilor dominante din nord-vestul municipiului Timişoara ce
aduc praful din pusta Panonică (fig. 10) după modelul din 2005 de pe Calea
Torontalului (fig.8);
- prin întâlniri pe probleme profesionale cu specialiştii cu drept de
semnătură RUR din judeţele arondate Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest RUR (2017-2018), organizate cu sprijinul şi la sediile Consiliilor Judeţene
Arad, Hunedoara, Caras-Severin, Timiş în care s-a acordat o atenţie deosebită
promovării conceptului de Culoar Ecologic Verde Albastru în doumentaţiile de
urbanism şi de amenajare a teritoriului;
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Fig.10- 2013 Timisoara- studiu privind Culoarele majore Ecologice Verde Albastre din nord vestul
municipiului Timisoara utilizate si împotriva vânturilor dominante ce ne poluează puternic prin
praful adus din pusta Panonică (sursă: radoslav radu)

- prin consultanţa la PUG UAT Ghiroda (începând din 2018) împreună cu
echipa coordonatoare am reuşit să impunem Culoarele Ecologice Verzi Albastre
şi un raport echitabil între densificare şi mediu ecologic.
- prin activitatea de peste 7 ani în cadrul a 5 Comisii Consultative de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului (CTATU), cu precădere în cadrul CTATU
PMTimişoara, am atras atenţia în zeci de cazuri de PUZ/PUD-uri care încălcau
principiile expuse în acest material. Punctele noastre de vedere din păcate nu
au fost luate în considerare.
CONCLUZIE SIMPLĂ
Din această prezentare sumară sper că a rezultat rolul primordial în
societatea bântuită de COVID-19 a CULOARULUI ECOLOGIC VERDE ALBASTRU
(CEVA) pentru salvarea echilibrului ecologic, respectiv a speciei umane.
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GLOSAR AL EXPRESIILOR CHEIE UTILIZATE IN DOMENIUL
POLITICILOR DE DEZVOLTARE SPATIALA DIN EUROPA (PARTEA 3)

PROIECT DE GLOSAR

CEMAT

Guvernanţă teritorială
Guvernanţa teritorială este un concept general care caracterizează modul în
care se aplică politicile spaţiale considerate în totalitatea lor. Guvernanţa teritorială
este evaluată în raport cu contribuţia ei la realizarea obiectivelor politicilor de
dezvoltare spaţială. Este rezultatul calităţii relaţiilor dintre diferitele niveluri şi sectoare
din domeniul politicilor publice. Se referă la cooperarea orizontală şi verticală în
domeniul modelării şi implementării acestor politici. În acest sens, o importanţă
deosebită au principiile subsidiarităţii şi reciprocităţii susţinute în Principiile
directoare.
Pentru a îmbunătăţi calitatea guvernării teritoriului este deseori necesară
consolidarea rolului autorităţilor regionale şi locale care asigură coerenţa şi cresc
eficienţa politicilor publice aplicate în domeniul teritoriului.
Potenţialul teritorial
Este un lucru recunoscut faptul că fiecare zonă are un potenţial (sau capital)
specific care diferă de cel al altor zone şi care este determinat printr-o serie de
factori care mai pot include şi situarea geografică a zonei, dimensiunea, dotarea
cu factori de producţie şi infrastructuri, climă, resurse naturale, calitatea vieţii şi
mediului sau economiile specifice localităţilor realizate în oraşele mari ale zonei
respective, incubatoarele de firme, cartiere industriale sau alte reţele de firme
care reduc costul tranzacţiilor. Alte componente au un caracter mai degrabă
social şi cultural, incluzând factori cum ar fi tradiţiile, înţelegerea, regulile
neoficiale care permit factorilor economici să lucreze împreună în condiţii de
nesiguranţă, solidaritate, ajutor reciproc. Conceptul de potenţial teritorial
cuprinde şi o dimensiune mai puţin tangibilă legată de rezultatul unei combinaţii
de instituţii, reguli, practici, factori cum ar fi producătorii, cercetătorii şi politicienii
care fac posibilă creativitatea şi inovaţia4.
Conceptul de potenţial (sau capital) teritorial sprijină teoriile şi strategiile
de creştere endogenă care au fost elaborate şi aplicate începând cu anii 1970 ca
reacţie împotriva instabilităţii sau impacturilor negative ale factorilor exogeni
care duc la somaj, închiderea sau mutarea firmelor. În ultimii ani, conceptul de
potenţial teritorial a revenit în atenţie datorită creşterii competiţiei internaţionale
şi interregionale în contextul integrării europene şi accelerării globalizării.
Evaluarea impactului teritorial
Evaluarea impactului teritorial este o metodă care urmăreste identificarea
impacturilor pe care le pot avea toate tipurile de politici publice din domeniul
dezvoltării spaţiale, măsurile şi proiectele asupra teritoriului, în special asupra
durabilităţii şi coeziunii teritoriului. În acest sens, impacturile teritoriale de identificat
pot avea un caracter economic, social, de mediu şi cultural. Pot fi legate de
modificările de accesibilitate, biodiversitate, preferinţe privind amplasamentul,
posibilităţi de muncă locale/regionale, calitatea vieţii etc.
4

Perspectiva teritorială a OECD. 2001. p. 15
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Evaluările impacturilor teritoriale sunt necesare din cauză că numeroase
proiecte/politici sectoriale influenţează evoluţia teritoriului fără a contribui
neapărat la implementarea obiectivelor politicilor de dezvoltare spaţială.
Evaluările impactului teritorial ex-post arată modul în care politicile aplicate
în trecut au influenţat evoluţia teritoriului şi ce lecţii pot fi învăţate din acesta.
Sunt utile în scopuri de creştere a conştiinţei, precum şi pentru îmbunătăţirea
metodelor de evaluare.
Evaluările impactului teritorial ex-ante sunt necesare pentru anticiparea
impacturilor potenţiale ale viitoarelor politici şi, în consecinţă, pentru înlesnirea
alegerii dintre diferitele opţiuni politice posibile.
Metoda evaluării impactului teritorial are un caracter complex datorită
numeroaselor interferenţe posibile de care trebuie să se ţină cont. Din acest
motiv se află încă în curs de elaborare şi îmbunătăţire.

CEMAT

Planificarea urbană şi rurală
Planificarea urbană şi rurală este o expresie originară din UK (Legea
planificării urbane şi rurale din 1947 adoptată în perioada imediat postbelică
ca răspuns la industrializare şi urbanizare), care a fost larg utilizată pe întregul
continent european şi care conţine un sector de politici publice care include
diferite activităţi, cum ar fi planificarea utilizării terenurilor, proiectare urbanistică,
planificare peisagistică, regenerare urbană, planificarea transportului, dezvoltarea
dotărilor şi utilităţilor etc. Obiectivul general al planificării urbane şi rurale este
de a menţine echilibrul între dezvoltarea economică, bunăstarea socială şi
calitatea mediului.
Urbanizarea
Urbanizarea este un proces pe termen lung care caracterizează atât
numărul din ce în ce mai mare al populaţiei care trăieşte în oraşe şi municipii, cât
şi creşterea zonelor urbane. În Europa procesul de urbanizare a început o dată
cu revoluţia industrială din secolul al XVIII-lea şi în decursul a două secole s-a
răspândit în mod eterogen pe întreg continentul. Procesul cuprinde diferite faze
(urbanizare, deurbanizare sau contraurbanizare, reurbanizare) care au atins ţările
europene în momente diferite, în funcţie de situaţia geografică si istorică. Gradul
de urbanizare este dat de populaţia totală dintr-o ţară (sau regiune) care trăieşte
în oraşe. Rata de urbanizare reprezintă cresterea procentului populaţiei urbane
într-o perioadă de timp. Procesul de urbanizare a unei regiuni are efecte
profunde asupra economiei şi ecologiei regiunii respective.
Există diferite forme (sau modele) de urbanizare sau concentrare a
activităţilor umane, aşezărilor şi infrastructurilor sociale (aşezări monocentrice,
policentrice, oraşe compacte, suburbii etc.).
Dezvoltarea urbană
Ca şi în cazul dezvoltării spaţiale, dezvoltarea urbană poate fi înţeleasă ca
evoluţia unei anumite zone (urbane) sau ca diferitele activităţi care contribuie la
dezvoltarea zonei respective. Promovarea dezvoltării urbane înseamnă a acţiona
în sensul creşterii diferitelor potenţialuri economice, sociale, de mediu şi culturale
ale oraşelor şi zonelor urbane.
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Aceasta implică o gamă largă de politici publice bazate pe cunostinţe
multidisciplinare. Implicarea societăţii civile prin acţiuni bazate pe participare şi
prin parteneriate reprezintă de asemenea un aspect esenţial pentru rezolvarea
problemelor complexe ale dezvoltării urbane. În ultimii ani, obiectivele de
durabilitate şi promovare a adeziunii şi coeziunii sociale au devenit prioritare în
cadrul strategiilor de dezvoltare urbană.

CEMAT

Proiectare urbanistică
Proiectarea urbanistică este o disciplină tradiţională a planificării urbane,
foarte la modă în perioada în care planificarea urbană era exprimată în special
prin planuri de construcţii. De asemenea, proiectarea urbanistică a fost utilizată
în mod deosebit în planificarea noilor oraşe, cuprinzând proiectarea a oraşe
întregi. Mai recent, pune accentul pe planificarea spaţiilor publice, în special străzi
şi parcuri. Proiectarea, construcţia şi administrarea spaţiilor publice necesită
aporturi interdisciplinare (inginerie, ecologie, istorie locală, planificarea
transporturilor, arhitectură etc.) precum şi consultaţii şi negocieri cu factorii
interesaţi de la diferite niveluri.
Ecosistemul urban
Un ecosistem urban este o comunitate de plante, animale şi oameni care
trăiesc în mediul urban. Cu toate că este o zonă dominată fizic de construcţii
cum ar fi clădiri, drumuri, canalizări şi linii electrice, conţine şi un bogat mozaic
de spaţii verzi (parcuri, curţi, vegetaţie stradală, alei, cursuri de apă, peisagistică
comercială şi terenuri neconstruite) care alcătuiesc inima vie a ecosistemului
urban. Oricât de izolate şi fragmentate sunt uneori, aceste elemente lucrează
împreună ca un organism unitar. Ecosistemele urbane sunt în general sisteme
grav afectate, supuse unor schimbări rapide ale solului, temperaturii şi cantităţii
de apă disponibile.
De asemenea, viaţa vegetaţiei din ecosistemele urbane diferă de cea din
ecosistemele naturale. Chiar în zonele naturale sau seminaturale din oraşe cum
ar fi parcurile, vegetaţia este deseori profund afectată, cu numeroase specii
nelocale şi invazive. Un aspect deosebit de important al ecosistemelor urbane
este capacitatea acestora de a oferi un mediu sănătos atât pentru ecosistemul
natural cât şi pentru cetăţeni. Ecologia urbană, o disciplină relativ recentă,
studiază şi monitorizează ecosistemele urbane (factorii care permit animalelor şi
plantelor sălbatice să supravieţuiască în medii construite, efectele modelelor de
dezvoltare urbană asupra condiţiilor ecologice) şi încearcă să modeleze condiţiile
necesare unor comunităţi mai sănătoase şi mai bine administrate.
Managementul urban
Probleme urbane majore în Europa sunt legăturile din ce în ce mai complexe
dintre diferitele tipuri de lipsuri, venit redus, şomaj, nivel redus de pregătire
teoretică şi profesională, condiţii de locuit substandard şi dotări urbane şi ţesut
urban necorespunzătoare, procesul de extindere urbană etc.5
5

„Bazele Declaraţiei de la Liubliana”. CEMAT. 2003
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De asemenea, oraşele trebuie să-şi promoveze competitivitatea şi imaginea
pentru a putea realiza funcţiuni cu valoare economică adăugată mare şi pentru
a atrage investiţii.
În contextul general al politicilor de dezvoltare spaţială, managementul urban
cuprinde o serie de politici publice elaborate şi aplicate la nivel local sau
metropolitan, care abordează o gamă largă de probleme din domeniul planificării
folosinţei terenurilor, transporturi, locuinţe, renovare urbană şi reconversia
terenurilor din zonele industriale abandonate, protecţia mediului, administrarea
deşeurilor, alimentarea cu energie electrică şi apă, furnizarea de servicii şi
asigurarea de dotări, dezvoltarea economică, integrare şi coeziune socială,
protecţia şi creşterea patrimoniului cultural, promovare şi dezvoltare culturală etc.
O sarcină specială a managementului urban este revitalizarea zonelor
interioare deteriorate şi a zonelor suburbane cu probleme, cu abordarea nu numai
a problemei caracteristicilor fizice şi de mediu, ci şi a problemei resurselor
economice şi sociale ale locuitorilor, precum şi pe cea a integrării socio-culturale
a acestora. Abordările care includ furnizarea şi îmbunătăţirea locuinţelor în
cadrul unor programe de regenerare a zonelor integrate, bazate pe participarea
populaţiei, constituie elemente esenţiale ale politicilor de management urban.
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Planificarea urbană
Planificarea urbană, municipală sau orăşenească este disciplina de
planificare care se ocupă cu dezvoltarea fizică, socială, economică şi a mediului
municipalităţilor şi zonelor înconjurătoare. Expresia de planificare urbană constă
în elaborarea de planuri de utilizare a terenurilor şi de construcţii, precum şi
de reglementări locale de construcţii si de mediu. De-a lungul timpului (secolul
al XIX-lea) planificarea urbană a fost influenţată de disciplinele recent oficializate
ale arhitecturii şi construcţiilor civile, care au început să codifice atât abordări
raţionale cât şi stilistice în scopul rezolvării problemelor oraşului prin proiectare
fizică. În cursul secolului XX, domeniul planificării urbane s-a extins incluzând
planificarea dezvoltării economice, planificarea socială a comunităţii şi planificarea
de mediu.
Renovare urbană/ Regenerare urbană/ Revitalizare urbană/
Reabilitare urbană
Oraşele se confruntă atât cu îmbătrânirea structurii lor şi a zonelor
construite, cât şi cu schimbările funcţiilor lor economice şi a caracteristicilor
sociale ale populaţiei lor. Pentru a menţine un mediu de viaţă armonios, o
economie în creştere şi o structură socială echilibrată, este necesară o serie
de activităţi publice (şi uneori public-private). Se poate face distincţie între:
- renovarea urbană care are drept scop înlocuirea vecinătăţilor urbane
sărăcite şi a zonelor degradate prin proiecte la scară mare legate de locuinţe,
servicii, sisteme de transport, zone de recreare, etc. Uneori, costurile
renovării urbane pentru comunităţile existente sunt ridicate şi acest tip de
activitate se desfăsoară cu o frecvenţă mai redusă faţă de situavia de acum
câteva decenii în urmă.
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- regenerarea şi revitalizarea urbană care este menită să transforme
baza economică învechită a anumitor zone urbane într-o bază economică
mai durabilă prin atragerea de noi activităţi si companii, modernizarea
structurii urbane, îmbunătăţirea mediului urban şi diversificarea structurii
sociale;
- reabilitarea şi restaurarea urbană care este menită, în principal, să
regenereze şi să conserve patrimoniul construit sau mediul urban, inclusiv
ecosistemele. Pe lângă refacerea clădirilor istorice şi a peisajelor oraşelor,
astfel de activităţi cuprind şi modernizarea şi actualizarea obiectivelor tehnice
şi respectarea normelor şi a standardelor de mediu şi de securitate.
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Plarteneriate urban-rural
Interacţiunile urban-rural pot fi definite ca legături trans-spaţiale (cum
ar fi fluxurile de persoane, de bunuri, de bani, de informaţii şi de deseuri) şi ca
legături între sectoare (spre exemplu, între agricultură şi servicii şi fabricaţie).
Într-un sens mai larg, ele includ şi activităţile „rurale” care se desfăsoară în
centrele urbane (cum ar fi agricultura urbană şi activităţile adesea clasificate
ca „urbane” (cum ar fi fabricaţie şi servicii) care se desfăsoară în localităţile
rurale. În ultimele decenii, interacţiunile urban-rural s-au intensificat în
întreaga Europă, în ceea ce priveste fluxurile de navetişti, activităţile de
recreere şi de petrecere a timpului liber, aşezarea foştilor locuitori ai oraşelor
în zonele rurale, locaţia funcţiilor şi a activităţilor anterior urbane în zonele
rurale, etc. Cu alte cuvinte, influenţa urbană a oraşelor asupra zonelor rurale
a crescut. Legăturile urban-rural sunt importante pentru atingerea unei
dezvoltări economice echilibrate şi pentru reducerea vulnerabilităţii regiunilor
rurale defavorizate. Interacţiunile rural-urban au adesea influenţe importante
asupra utilizării şi a managementului resurselor naturale, în special la
interfaţa peri-urbană. Pentru promovarea unei dezvoltări teritoriale
armonioase, se înfiinţează parteneriate urban-rural între comunităţile urbane
şi rurale (reprezentate, în general, de autorităţile locale, dar implicând
şi ONG-urile şi societatea civilă) având drept scop furnizarea de servicii,
protecţia resurselor naturale şi de mediu, favorizarea contactelor regulate
între comunităţile urbane şi rurale, dezvoltarea sinergiilor economice, etc.
Dispersie urbană
Dispersia urbana reprezintă împrăştierea neplanificată, necontrolată a
dezvoltării urbane în zone învecinate marginii unui oraş. Termenul este folosit
şi pentru a desemna creşterea expansivă, rapidă şi uneori necugetată a unei
zone metropolitane mai mari pe o suprafaţă mare.
Dispersia urbană se caracterizează prin câteva modele de folosinţe de
teren, cum ar fi zonificarea pentru o singură folosinţă (comercială, rezidenţială,
industrială), comunităţile dependente de autovehicule, folosinţele de teren cu
o densitate mică, dar cu o dezvoltare la scară mai mare decât zonele mai
vechi înfiinţate (drumurile mai vechi, magazinele mai mari cu locuri de
parcare extinse) şi lipsa diversitaţii proiectelor, ceea ce creează uneori senzaţia
de mediu urban uniform.
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Structura urbană / Structura localităţii
Evaluarea şi analiza morfologică / funcţională a oraşelor medii, a marilor
oraşe şi a altor localităţi face posibilă identificarea structurii acestora. Structura
urbană se caracterizează prin elemente şi funcţiuni principale în interiorul
zonei urbane, cum ar fi morfologia oraşului (compactă sau dispersată, cu un
singur nucleu sau nuclee multiple), prin distribuţia zonelor urbane în funcţie
de vârstă (medieval, postbelic, etc.), pâna la funcţiunile principale (comerciale,
locuire, industriale, recreere, etc.), pâna la distribuţia şi organizarea socială
(zone sărace şi degradate, zone de bogătaşi, zone ale clasei medii, zone cu
o proporţie mare de imigranţi, etc.), caracteristici principale ale axelor de
transport şi de comunicaţii (sistemul de drumuri, sistemul de transport public).
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Structura localităţilor se referă la caracteristicile distribuţiei oraşelor
medii, oraşelor mari, a satelor, cătunelor, etc. la scară mai mare. În acest
sens, se poate face distincţie între: regiunile aglomerate (diferite localităţi
organizate în jurul unei zone metropolitane dominante), localităţile dispersate
(distribuirea omogenă a entităţilor urbane mici şi medii într-o zonă),
sistemele de localităţi policentrice (organizarea unei regiuni în jurul câtorva
entităţi urbane), reţelele de oraşe (entităţi urbane puternic interdependente
sub raportul funcţiunilor fără continuitate fizică), şi conurbaţiile (grupajele de
diferite entităţi urbane apropiate una de alta).
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