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energie. Cererea de spații locative în aceste cartiere, în 

continuă creștere, rezultă în special în urma avantajelor 

mai sus-amintite.

Pe de altă parte, cartierele, prin caracteristicile lor ima-

nente - lipsa spațiilor deschise, emisiile cauzate de activită-

țile derulate aici și de trafic, precum și concurența mare 

pentru utilizarea spațiului public - riscă să limiteze semnifi-

cativ calitatea mediului și a vieții. 

Prin urmare, provocarea administrațiilor publice în cartie-

rele compacte cu utilizare mixtă este reprezentată de difi-

cultatea armonizării între gradul ridicat al densității 

construcțiilor, varietatea mare a diferitelor funcții ale carti-

erelor și un standard înalt al calității mediului și vieții. De 

aceea, trebuie gestionate diferitele provocări ale proiectă-

rii pentru a putea dezvolta un raport echilibrat între densi-

tate, spații libere, animație și nevoia de liniște. Spațiile 

verzi și cele libere trebuie asigurate într-o proporție sufici-

entă, suprafețele stradale și piețele trebuie valorificate și 

incluse în utilizarea mixtă.

Calitatea mediului și a vieții în cartierele urbane
Pentru atingerea obiectivului „30 ha” al guvernului federal 

din Germania, în ultimii ani, municipalitățile germane se 

bucură de potențialul dezvoltării interioare, mai ales prin 

creșterea densității cartierelor existente și utilizarea supra-

fețelor de conversie. În paralel, în ultimii ani s-a remarcat 

din nou afluxul către zonele urbane. Orașele sunt avanta-

jate față de zonele învecinate, iar ariile neatractive până de 

curând ale orașelor au înviat.

Pe fondul creșterii tot mai accentuate a importanței zone-

lor urbane, se pune problema unei viziuni consecvente 

privind dezvoltarea urbană durabilă viitoare, având în 

vedere faptul că o concentrare mai mare a locuirii în cen-

trele orașelor va genera o serie de avantaje pentru dezvol-

tarea infrastructurii, pentru mobilitate și mediu. Discuțiile 

se axează în special pe viziunea urbanistică a orașului com-

pact, cu funcții mixte și distanțe scurte.

Pe de o parte, cartierele compacte cu funcții mixte și dis-

tanțe scurte, reprezintă chiar dezideratul vieții urbane.

Acestea oferă locuitorilor posibilitatea deplasării pentru 

aprovizionările zilnice într-un timp relativ scurt, pe jos sau 

cu bicicleta. Astfel, se reduce traficul și crește eficiența ora-

șului din punct de vedere al densității și al consumului de 

Cartierele compacte analizate, cu utilizare mixtă a funcțiilor, joacă un rol deosebit în mediul urban: Schulterblatt, Sternschanze Hamburg.
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Crearea și dezvoltarea ulterioară a cartierelor cu utilizare 

mixtă sunt, prin urmare, legate de întrebarea „cât este de 

util pentru cetățeni orașul compact?”. Practica autorităților 

locale arată că, în cazul creării unor cartiere noi și al crește-

rii densității cartierelor existente, nu pot fi urmărite și 

atinse toate obiectivele deodată, având în vedere conflic-

tele inerente, cauzate de spațiile limitate, preferințele dife-

ritelor părți interesate, dorințe sau cerințe.

În aceste circumstanțe, prezenta analiză încearcă să abor-

deze acele probleme care rezultă din diferitele utilizări și 

cerințe în spațiile multifuncționale, utilizări care sunt în 

conflict unele față de altele sau chiar se exclud reciproc în 

situația unor spații limitate, precum și motivele acestor 

conflicte și incompatibilitățile între respectivele utilizări.

Efectele densității și funcțiilor mixte ale cartierelor asupra 

calității mediului și a vieții sunt analizate cu ajutorul a zece 

studii de caz din opt orașe - atât din zone existente, cât și 

din zone nou proiectate, respectiv restructurate.

Cartiere existente analizate:

	f Spandauer Vorstadt, Berlin

	f orașul vechi est / centru-est, Esslingen

	f Sternschanze, Hamburg

	f Mülheim, Köln

	f Lindenau, Leipzig

	f Haidhausen, München

Cartiere nou construite analizate:

	f Überseestadt, Bremen

	f Mülheimer Hafen, Köln

	f Werksviertel, München

	f Südstadt, Tübingen

Selecția studiilor de caz s-a realizat pe baza gradul de com-

parație între cartiere. În ceea ce privește selecția cartiere-

lor existente, au fost alese cartierele cu densitate mare și 

utilizare mixtă, în care au loc procese dinamice.

În cazul cartierelor nou construite, respectiv în curs de dez-

voltare, au fost alese acele cartiere în care spațiul compact 

și utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier sunt conceptele 

de bază ale proiectării. Toate orașele care au fost selectate 

pentru studiile de caz trebuie să rezolve presiunea spațiilor 

de locuit, mai mici sau mai mari - la nivelul cartierelor ana-

lizate se remarcă mai degrabă procese de apreciere valo-

rică, decât de depreciere. Concentrarea analizei pe aceste 

cartiere a generat o serie de concluzii și creează baza pen-

tru generalizarea recomandărilor.

În baza studiilor de caz, sunt indicate efectele induse de 

densitate și utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier asupra 

mediului și calității vieții, sunt identificate diferite soluții de 

proiectare, strategii de comunicare, precum și posibilități 

de control. În concluzie, rezultă cinci puncte de interes pen-

tru intervenția autorităților. În fiecare dintre ariile de inter-

venție, se propun seturi de instrumente. Având în vedere 

faptul că multe dintre aceste provocări nu pot fi soluțio-

nate în cartiere, pe lângă intervențiile care se referă la car-

tiere, sunt prezentate și concepte utile la nivelul întregului 

oraș.

În cartierele analizate se propun abordări strategice, prin 

care autoritățile publice pot influența în mod eficient cali-

tatea mediului și a vieții. Instrumentele prezentate nu 

urmează principiul exhaustivității. Acestea au fost prezen-

tate de respondenții intervievați în studiile de caz drept 

instrumentele cu cel mai mare potențial sau cu gradul cel 

mai ridicat de utilizare.

Conflictul între nevoia de spațiu pentru un trafic liniștit și calitatea 
vieții în zonele stradale reprezintă un subiect des abordat de multe 
municipalități: Parcarea în Leipzig Lindenau, Germania.
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Caracterul compact și utilizarea mixtă a funcțiilor 
unui cartier la nivelul întregului oraș

Dezvoltarea în interior și creșterea densității

Principiul „dezvoltării în interior” se bucură de o 

 acceptanță ridicată în rândul actorilor municipali. 

 Discuția despre „echilibrul” dintre intensificarea 

 construirii și păstrarea de suprafețe libere este reite-

rată în multe orașe.

„Dezvoltarea în interior” este necontestată în multe orașe 

ca obiectiv urbanistic și direcție în proiectare. Aceleași prin-

cipii se aplică și pentru viziunea „orașului compact, cu dis-

tanțe scurte”, mixt din punct de vedere funcțional și social. 

În acest consens, se întâlnesc principiile de dezvoltare ale 

direcțiilor de urbanism și cele ale protecției mediului și 

resurselor. Ambele sunt considerate premise pentru o pro-

tecție eficientă a peisajului și climei.

Granița conflictelor cu privire la dezvoltarea în interior se 

desfășoară de-a lungul limitării creșterii densității, în carti-

erele existente. Din motive de protecție a mediului și cli-

mei, dar și în vederea reducerii utilizării spațiului și a 

costurilor de infrastructură, este indicată realizarea unei 

structuri interne compacte. În același timp, este necesară 

menținerea și dezvoltarea unui spațiu verde deschis, cores-

punzător ca suprafață și din punct de vedere calitativ, indis-

pensabil pentru dezvoltarea sustenabilă a cartierelor. În 

ceea ce privește calitatea mediului și a vieții, trebuie relu-

ată discuția generală despre echilibrul între spațiul con-

struit și spațiul liber.

Alături de conceptul dezvoltării în interior, ar trebui avute 

în vedere cartierele cu o densitate scăzută a construcțiilor 

până în prezent - acestea constituind o oportunitate pentru 

dezvoltarea de noi utilizări.

Conceptele și strategiile supraordonate pentru spațiile 

verzi din zona urbană - atât pentru spațiul public, cât și 

pentru cel privat - își fac simțită lipsa în multe locuri. Există 

proiecte de spații verzi pentru cartiere individuale, dar nu 

la nivelul întregului oraș. O proiectare consecventă a spați-

ilor neocupate din interiorul orașului ar putea constitui  

o contribuție importantă.

Diferitele roluri ale cartierelor în 
 ansamblul orașului

Cartierele compacte cu utilizări mixte joacă un rol 

 specific în ansamblul orașului. Strategiile la nivelul 

 întregului oraș se bazează pe o astfel de diviziune a 

muncii între cartiere.

Orașele sunt structuri și cartiere organizate conform prin-

cipiului diviziunii muncii. Acestea preiau diferite funcții și 

oferă diverse servicii, spre exemplu integrarea emigranților, 

aprovizionarea la nivel regional, turismul local, nevoia de 

liniște sau de „acțiune”, sau se constituie drept puncte de 

lucru pentru diverse ramuri economice. În calitate de struc-

turi rezidențiale, acestea se adresează unor grupe țintă 

diverse, cu diferite niveluri de venit.

Astfel, cartierele se diferențiază nu doar prin structurile 

constructive specifice, ci și din punct de vedere al utilizării 

mixte, a diversității sociale, a calităților speciale sau a des-

tinației acestora. Cartierele dense și intens utilizate se află 

deseori în proximitatea centrului - un factor favorizant pen-

tru diversitate și utilizare mixtă. Însă, toate cartierele exis-

tente sunt traversate sau mărginite de magistrale care 

deservesc traficul întregului oraș, sau chiar cel regional. Cu 

toate că populația care trăiește acolo deține o rată de pro-

prietate a autovehiculelor semnificativ sub medie, cartie-

rele sunt afectate de consecințele traficului individual 

motorizat și / sau comercial. Deși aceste presiuni pot fi 

reduse la nivel local, cauzele acestora pot fi însă abordate 

doar ca parte a unei strategii integrate.

Creșterea densității la Leipzig, Germania.
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Dezvoltarea cartierelor și a noilor  
zone urbane

Cererea de cartiere urbane intravilane crește. Acestea 

sunt atractive nu doar ca spațiu locativ, ci și ca desti-

nație pentru locul de muncă sau pentru petrecerea 

timpului liber. De aici rezultă însă și un factor de stres 

considerabil, pentru populația rezidentă. Orașele cu o 

creștere rapidă văd ca posibilitate de decongestionare 

dezvoltarea unor noi cartiere urbane.

Pentru un segment din ce în ce mai mare al populației, car-

tierul în care locuiesc joacă un rol important în definirea 

stilului de viață. Tendința se manifestă în creșterea cererii 

de spații locative în cartierele orașelor vechi și în zonele 

istorice. Cota acestora din ansamblul orașului, atât din 

punct de vedere al suprafeței, cât și al locuitorilor, este însă 

redusă. În orașele cu creștere rapidă, unele cartiere sunt 

extrem de căutate, de foarte mulți ani.

Deficitul structural, urban și social din cartiere era adesea 

atât de important încât, începând cu anii 1980, s-au efec-

tuat proceduri de reabilitare în zone relativ mici în scopul 

reînnoirii urbane. Multe dintre fostele zone reabilitate au 

devenit cartiere atractive, dens populate și cu utilizări 

mixte. În urma acestor măsuri, cartierele au trecut prin-

tr-un proces complex de transformare. Segmentele de 

populație vulnerabile din punct de vedere economic au 

făcut mai întâi loc artiștilor, apoi studenților, după care și 

aceștia au fost alungați de familiile cu venituri ridicate. 

Creșterea densității construcțiilor în cartierele analizate 

este încheiată, în mare parte.

În urma cererii ridicate de spații locative, cresc automat și 

chiriile. Problemele rezidenților provin din faptul că unele 

dintre aceste cartiere sunt utilizate, în principal, pentru 

petrecerea timpului liber. Pentru a diminua presiunea în 

aceste cartiere, se propune dezvoltarea punctelor de inte-

res în alte zone ale orașului. În acest scop, atenția se mută 

asupra așa-numitei „periferii interne”.

Aici se regăsesc de multe ori structuri mono funcționale și, 

în mare parte, structuri rămase izolate, din diversele faze 

ale extinderii orașului. Sunt necesare conexiuni în special 

la magistralele și stațiile pentru transportul în comun, cu 

scopul de a dezvolta noi puncte urbane de interes.

În același timp, pe suprafețele neutilizate, iau naștere noi 

cartiere. În anii 1990, multe dintre acestea au fost create 

cu scopul declarat de a repara erorile „vechii” utilizări 

mixte. Chiar dacă s-a reușit evitarea din start a conflictelor 

„clasice” ale utilizării mixte, aceste cartiere mixte au conti-

nuat să atragă critici. De cele mai multe ori, acestea nu 

corespund modelului de cartier intravilan central. Noile 

abordări încearcă să dezvolte cartiere cu o utilizare mixtă 

fin texturată, însă și variate din punct de vedere al designu-

lui. Cu toate acestea, se dovedește faptul că atributele 

urbanizării generate mai ales la periferie, se diferențiază 

semnificativ de cele din cartierele centrale. Acestora le lip-

sește, de multe ori, clientela necesară pentru anumite 

funcții. Iată din ce considerente, condițiile propice pentru 

dezvoltările urbane cu utilizări mixte fin texturate există 

doar în cazuri restrânse.

Clădiri în cartierul Alte Weberei (vechea țesătorie),  
Tübingen, Germania.
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Efectele asupra calității mediului și a vieții 
 cartierelor: Densitate

Densitatea ca indicator

Densitățile cartierelor sunt comparabile, însă evalua-

rea abstractă a diverșilor indicatori ai densității, inde-

pendent de factorii contextuali, este problematică. 

Spațiile verzi nu pot constitui unicul criteriu pentru 

calitatea mediului și a vieții, în aceste cartiere.

Diferențierea între densitatea construcțiilor și densitatea 

locuitorilor este necesară. De la momentul dezvoltării, den-

sitatea locuitorilor a scăzut semnificativ în cartierele exis-

tente analizate. Motivele constau în schimbarea 

structurilor construcțiilor, creșterea nivelului de trai, modi-

ficarea preferințelor față de condițiile de trai sau de lucru, 

evoluția nevoilor în raport cu mediul rezidențial și mobili-

tatea urbană. Densitatea absolută în cartiere a scăzut. Cu 

toate acestea, în comparație cu întregul oraș, zonele aces-

tea continuă să fie cele mai dense.

Calitatea mediului și a vieții depinde foarte mult de densi-

tatea construcțiilor, în special de raportul dintre suprafețele 

construite și cele neconstruite. Densitatea construcțiilor 

din cartier nu trebuie juxtapusă densității construcțiilor de 

pe un teren, colectarea acestor date fiind extrem de dificilă:

	f Valorile densității raportate la un teren au o rele-

vanță scăzută în privința evaluării calității mediului  

și a vieții în cartiere. În aceeași măsură, indicatorii 

densității construcțiilor conferă elemente impor-

tante cu privire la caracteristicile unui cartier. La 

valori scăzute ale densității, atât compactarea, cât și 

utilizările mixte fin texturate, sunt puțin probabile.

	f Suprafața alocată spațiilor verzi nu poate fi unicul 

criteriu pentru determinarea densității în cartierele 

compacte. Utilitatea acestor spații libere depinde 

foarte mult de calitatea proiectării și de amplasa-

ment. Raportul dintre suprafața spațiilor verzi și 

numărul de locuitori poate oferi, în egală măsură,  

o viziune mult prea generală. Spațiile verzi private  

și publice reprezintă resurse care contribuie la creș-

terea calității vieții și a mediului.

Densitatea „corectă” a construcțiilor

Problema compatibilității creșterii densității este tra-

tată în procese de evaluare individuale.

Valorile orientative pot fi utile în argumentație, însă 

nu sunt deloc valabile în cartierele existente.

Cât de mare poate fi densitatea construcțiilor în spațiul 

urban, ce suprafață destinată spațiilor verzi ar trebui „să 

rămână”? Unele administrații evaluează relativ aceste date, 

comparându-le cu alte cartiere sau cu întregul oraș. Astfel, se 

pot evidenția avantaje sau deficite existente, și se pot extrage 

eventuale direcții de acțiune. Valorile orientative pentru cre-

area spațiilor verzi publice există deja de multe decenii. Aces-

tea se referă de multe ori la oraș în ansamblu, și nu sunt 

niciodată atinse în centrul orașului. Un asemenea cadru 

poate conta în sensul obligațiilor care ar putea fi impuse 

investitorilor, de exemplu, mai ales în planurile de urbanism 

pentru un teren. În ansamblu, valorile pur cantitative par 

puțin practicabile la nivel de cartier, având în vedere că în 

multe cartiere existente lipsește suprafața necesară pentru o 

extindere cantitativă a spațiilor verzi publice. În unele carti-

ere, deficitul de spații verzi poate fi compensat printr-o trans-

formare a suprafețelor existente sau prin spații verzi private 

și semipublice, prin fațade sau spații verzi pe acoperișuri.

Flexibilitatea în crearea spațiilor verzi este importantă pentru 

definirea calităților unui cartier. Însă raportul densității 

„corecte” trebuie identificat individual, în fiecare situație în 

parte.

Densitatea și cotele cantitative ale spațiilor verzi nu sunt suficiente 
pentru evaluarea calității mediului și a vieții din cartiere.
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Valorile orientative susțin procesele de evaluare de la fața 

locului. Acestea pot avea efecte secundare contraproduc-

tive, în cazul în care cartierele compacte sunt stigmatizate, 

fiind etichetate drept locurile cu cea mai proastă calitate a 

mediului din orașe. În cele din urmă, rămâne întrebarea 

referitoare la gradul acceptabil al raportului cantitativ și 

calitativ al spațiilor verzi, care depinde într-o mare măsură 

și de preferințele locuitorilor pentru mediul urban, poziția 

centrală, sau depinde de lipsa unei alternative viabile. Cu 

precădere în zonele aglomerate, problematice, care se 

caracterizează prin scăderea suprafeței pe cap de locuitor, 

spațiile exterioare capătă o însemnătate ridicată.

Impactul densității construcțiilor asupra 
climei, aerului și gestionării apei

Densitatea ridicată a construcțiilor duce, în cartierele 

analizate, la scăderea calității mediului. Calitatea scă-

zută a mediului se reflectă atât în condițiile climatice, 

cât și în calitatea aerului din cartiere și a apei. Cu toate 

acestea, efectele asupra mediului nu sunt considerate 

prioritare în abordarea proiectării în cartiere. În noile 

cartiere, aspectele de mediu și de adaptarea la schim-

bări climatice sunt tratate preventiv și integrat. Legea 

germană a Construcțiilor asigură condiții prielnice 

pentru a crește calitatea mediului.

Gradul ridicat al construirii și izolării conduce la efecte asu-

pra climei și gestionării apei, proiectarea clădirilor afectând 

microclima, ventilația și igiena aerului, însă și necesarul de 

energie pentru încălzire și răcire.

Ventilația insuficientă joacă și astăzi un rol important, mai 

ales în cazul cartierelor existente. Construirea densă, volu-

mele închise, corpurile înalte ale clădirilor, cu retrageri prea 

mici și spații verzi de multe ori reduse, îngreunează venti-

lația și facilitează efectul de insulă termică urbană. Astfel, 

acestea exercită o influență directă asupra poluării aerului 

din aceste cartiere. Zonele centrale urbane compacte sunt, 

în mod constant, mai poluate decât alte zone. În multe car-

tiere lipsesc suprafețele pentru reținerea și scurgerea ape-

lor pluviale, cauzate de precipitațiile de anvergură.

În comparație cu efectele negative, structurile închise și 

destul de înalte ale clădirilor oferă totuși avantaje în crea-

rea unor zone rezidențiale liniștite. Umbrirea spațiilor verzi 

sau libere învecinate de clădiri poate avea efecte pozitive 

pentru microclimă și pentru calitatea vieții.

Structurile compacte ale clădirii pot prezenta avantaje din 

punct de vedere al protecției climei: pe de o parte, acestea 

generează pierderi termice scăzute față de cazul mai multor 

clădiri individuale mici; pe de altă parte, o anumită densitate 

a clădirilor aduce beneficii în privința conexiunii la rețelele 

de utilități, cu lungimi reduse și o mai bună aprovizionare.

Leipzig, Germania: Calitatea mediului și a vieții pe canalul 
 Karl-Heine.

În cartierele nou construite, calitatea mediului și a vieții a crescut 
considerabil: Cartierul francez din Tübingen, Germania.
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Efectele densității locuitorilor asupra 
 calității mediului și a vieții

Densitatea ridicată în combinație cu diversitatea crea-

tivă conferă calitatea mediului social și a interacțiunii 

sociale. Această situație necesită utilizări mixte diverse 

ale cartierelor și calitate ridicată a transportului public. 

Dezavantajele cartierelor existente sunt reprezentate 

de traficul staționar asociat densității mari a popula-

ției, de necesarul de spațiu aferent și de emisiile gene-

rate. În cartierele noi analizate nu s-au remarcat 

conflicte notabile cauzate de densitatea ridicată.

Conform percepției locuitorilor, cartierele analizate sunt, în 

principiu, extrem de atractive. Scăderea calității vieții pro-

vine din suprasolicitarea infrastructurii spațiilor verzi, a 

infrastructurii tehnice și sociale, sau din deficitele existente 

ale acestora. Aceste infrastructuri nu pot fi extinse dată 

fiind lipsa disponibilității suprafețelor și a mijloacelor finan-

ciare ale municipalității.

Efectele densității ridicate a locuitorilor, respectiv ale den-

sității în creștere a cartierelor existente analizate, asupra 

calității mediului și a vieții:

	f Emisii fonice și noxe cauzate de traficul motorizat 

individual și comercial: Marea parte e emisiilor 

fonice și a noxelor din cartiere este cauzată de trafi-

cul motorizat. Traficul rezultă din numărul mare de 

locuitori, chiar dacă cifra automobilelor și drumurile 

parcurse cu acestea se situează mult sub mediile 

aplicabile întregului oraș. Congestionarea traficului 

este provocată și de căutarea unui loc de parcare. Pe 

arterele principale se remarcă de multe ori aglome-

rări enorme cauzate în principal de traficul de tranzit.

	f Concurența privind utilizarea spațiului public: Cali-

tatea vieții este afectată în special de traficul activ și 

staționar, prin nevoia de suprafață. Traficul motorizat 

individual și comercial concurează cu nevoile traficu-

lui pietonal și ciclabil. Acesta împiedică crearea de 

spații verzi sau libere pentru restaurante, locuri de 

joacă sau activități sociale.

	f Presiunea ridicată de utilizare: Densitatea locuitori-

lor și a vizitatorilor conduce la o presiune prea mare 

asupra utilizării spațiilor verzi publice, a infrastructu-

rii sociale și a stradale. De cele mai multe ori, „lipsa” 

nu poate fi rezolvată printr-o extindere a ofertei, 

întrucât zonele neutilizate sunt aproape inexistente.

În schimb, calitatea vieții urbane și interacțiunea socială 

apar ca urmare a densității mari de locuitori. În plus, den-

sitatea este o condiție necesară pentru o gamă atractivă de 

funcții diferite, precum și pentru o calitate ridicată a trans-

portului public.

Noile cartiere de locuințe arată că problemele și conflictele 

create din cauza densității structurale pot fi evitate, în 

mare măsură, din perspectiva proiectării și a conceptului. 

Parcările și garajele subterane preiau, de obicei, traficul 

staționar. Spațiul public în care traficul auto este mult 

redus, le stă astfel la dispoziție locuitorilor drept loc de 

recreere. Spațiul liber și infrastructura socială sunt gene-

rate încă de la început, în funcție de numărul de locuitori. 

Calitatea și proiectarea spațiului liber creează un echilibru 

față de densitatea construcțiilor.

Scenă stradală în Köln-Mülheim, Germania: densitatea mare gene-
rează, pe lângă diversitate și interacțiune socială, și o nevoie mare 
de suprafață pentru traficul activ și staționar.
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Efectele asupra calității mediului și a vieții: 
utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier

Utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier  
și „orașul compact, cu distanțe scurte”

Utilizarea mixtă este elementul cheie al perspectivei 

„orașului compact, cu distanțe scurte”, definind calita-

tea traiului din spațiile urbane. Cu toate acestea, utili-

zările individuale pot afecta calitatea mediului și a 

vieții. Acestea se referă în special la zonele de atracție, 

cum ar fi facilitățile de agrement sau viața de noapte, 

însă și la industria producătoare tradițională.

Perspectiva „orașului compact, cu distanțe scurte” și a den-

sităților ideale în spațiile urbane implică un amestec între 

funcțiile de locuire, lucru, recreere și aprovizionare. 

Această abordare contribuie semnificativ la protecția 

mediului și a climei, mai ales prin evitarea traficului (în spe-

cial a celui motorizat), cu efect implicit asupra spațiilor 

exterioare.

În spatele funcțiilor de bază deja amintite stau utilizările 

diferențiate, care produc efecte diferite asupra calității 

mediului și a vieții din cartiere. Parcurile de cartier, locurile 

de joacă și terenurile de sport, sălile de cinema și teatru, 

restaurantele, sălile de jocuri și barurile sunt spații recrea-

tive. Funcția „de lucru” poate fi atribuită utilizărilor de biro-

uri publice și private, meșteșugurilor desfășurate în 

cartiere, dar și industriilor de fabricație. Conflictele poten-

țiale se pot isca din cauza factorilor care duc la perturbarea 

liniștii publice și a calității vieții.

Acești factori pot fi cauzați de societăți comerciale, dar și 

de spațiile cu destinație de petrecere a timpului liber. 

Intenția de a mixa funcțiile unui cartier, cât mai subtil, intră 

în conflict cu efectele secundare care conduc, în cele din 

urmă, tot la separarea acelorași funcții.

Distribuția și caracterul dispersat generat 
de utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier

În cartierele cu utilizare mixtă, diferitele funcții nu sunt 

niciodată distribuite în mod uniform. În aceeași măsură, 

și conflictele sunt concentrate în anumite zone.

În cartierele cu utilizare mixtă, comerțul, serviciile, restau-

rantele sau marile spații de birouri sunt plasate, în general, 

de-a lungul arterelor și piețelor principale. Birourile 

liber-profesioniștilor și alte locuri de muncă „tolerabile ca 

spațiu locativ” sunt, de cele mai multe ori, repartizate pe 

suprafețe mai extinse. Această repartizare corespunde 

obiectivului de proiectare și se remarcă, de exemplu, prin 

măsuri pentru reducerea traficului (diferențiere între zone 

de limitare a vitezei la 50, 30 sau 10 km/h), sau prin indica-

țiile planurilor de urbanism (zone mixte, speciale sau zone 

rezidențiale). În apropierea centrelor agitate ale orașelor și 

zonele cu viață de noapte, se regăsesc zone rezidențiale 

liniștite. Conflictele sau concurența pentru utilizarea spa-

țiului public se concentrează în anumite zone. Probleme 

apar atunci când se ajunge la penetrarea funcțiilor în 

zonele învecinate, mai liniștite.

Calitatea traiului din spațiile urbane este marcată de utilizarea 
 mixtă a funcțiilor unui cartier: partea de est a orașului istoric 
 Esslingen, Germania.

Funcțiile unui cartier nu sunt repartizate în mod uniform. Acestea 
se concentrează pe anumite zone, asemenea conflictelor pe care  
le provoacă.
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Influența proiectării asupra utilizării mixte

Proiectarea spațiului poate facilita sau forța utilizările 

mixtă. Tipul utilizărilor mixte se supune însă, în primul 

rând, principiilor economice. În cartiere, se remarcă 

constelațiile care acționează la nivelul întregului oraș, 

acestea neputând fi rezolvate la nivel de cartier.

Municipalitățile pot facilita ocuparea parterului clădirilor 

rezidențiale de unități comerciale, sau popularea parcurilor 

industriale prin prevederi ale construcțiilor, măsuri de dez-

voltare economică sau contracte de urbanism. În aceeași 

măsură, acestea pot proteja zonele rezidențiale, prevenind 

accesul agenților comerciali, interzicând deturnarea spați-

ilor de locuit și desemnând anumite zone cu destinație 

comercială. Indiferent dacă unitățile comerciale se mută în 

parcuri industriale sau caută să închirieze parterul clădirilor 

rezidențiale, acestea nu pot fi oprite de municipalități, la 

fel cum nici micile magazine, restaurantele sau alte activi-

tăți comerciale nu pot fi oprite să se instaleze în aceste 

spații. Instrumente funciare, cum ar fi stabilirea destinației 

pentru terenuri, au fost utilizate cu succes în Cartierul Fran-

cez din Tübingen, Germania și oferă multe posibilități. Cu 

toate acestea, parametrii precum amplasarea cartierelor în 

contextul așezărilor sau potențialul cererii pentru funcții 

particulare influențează procesul.

Tipul utilizării mixte este determinat, de obicei, mai puțin 

de tema de proiectare, depinzând de presiunea economică 

din cartiere, orientarea proprietarilor înspre profitabilitate 

și - în cazul cartierelor nou construite - de industria imobiliară.

În orașele în creștere, în care prețurile terenurilor și imobi-

lelor cresc rapid, presiunea economică de valorificare con-

duce la procese de transformare și segregare. Unitățile 

comerciale și artizanale nu pot suporta chirii în interiorul 

orașului, iar zonele de la parter sunt transformate în apar-

tamente, restaurantele iau locul comerțului cu amănuntul. 

Chiar și utilizarea spațiilor pentru birouri, extrem de profi-

tabilă la un moment dat, este în prezent supusă utilizării 

rezidențiale în cartierele deosebit de căutate. În schimb, 

există cartiere în care - din cauza poziției la periferia orașu-

lui și a calităților speciale - există presiune asupra utilizării 

rezidențiale (transformarea în spații comerciale sau închi-

rieri temporare). Din cauza prețurilor ridicate ale terenuri-

lor și imobilelor și a presiunii asupra rentabilității, există 

pericolul ca atractivitatea ridicată a mixtului în cartierele 

urbane să conducă la o omogenizare a utilizărilor - atât în 

ceea ce privește tipurile de funcții, cât și performanțele 

economice ale acestora.

Orașele cu o dinamică scăzută sau inexistentă, au puține pâr-

ghii pentru a determina utilizarea mixtă a funcțiilor unui car-

tier. Cu toate acestea, se dovedește că utilizările provizorii 

facilitează apariția diverselor structuri alternative de utilizare.

Magazin neocupat în Leipzig, Germania.
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Efectele utilizării mixte a funcțiilor unui 
cartier asupra calității mediului și a vieții

Utilizarea mixtă a funcțiilor în cartierele care au făcut 

obiectul studiilor de caz nu conduce la conflicte nota-

bile - atât timp cât locurile respective nu capătă 

importanță regională.

Locuitul și lucratul în cartierele existente: În majoritatea 

cartierelor care fac obiectul studiului de caz, conflictele 

apărute între utilizarea rezidențială și „vechea” industrie 

producătoare nu mai au nicio importanță, pentru că aceste 

unități s-au mutat (schimbare structurală, prețuri și chirii 

ridicate ale imobilelor, condiții restrictive ale autorităților) 

sau au fost implementate măsuri pentru reducerea emisii-

lor. Au rămas conflicte punctuale individuale cu unitățile 

vechi de producție. Unitățile care nu generează emisii, cum 

ar fi birourile, prestatorii de servicii etc. pot crea conflicte 

din cauza creșterii traficului și utilizării locurilor de parcare.

Locuitul și aprovizionarea: În cazuri individuale, în cartie-

rele care fac obiectul studiului de caz, apar conflicte provo-

cate de unitățile de comerț cu amănuntul și restaurantele 

care aprovizionează regiunea (trafic generat de aprovizio-

nări și livrări, deranjarea liniștii pe timp de noapte, utiliza-

rea drumurilor pietonale). Aceste utilizări afectează 

calitatea vieții în vecinătatea imediată, însă nu afectează în 

aceeași măsură și calitatea mediului.

Locuitul și recreerea/petrecerea timpului liber: În studiile 

de caz, în situații individuale, se menționează poluarea 

fonică provenită de la locurile de joacă și terenurile spor-

tive. Impactul asupra calității mediului și vieții în cartier, din 

cauza acestor factori, este extrem de redus.

În cazul restructurărilor mari ale cartierelor existente, se 

utilizează instrumente pentru coordonarea construcțiilor și 

pentru rezolvarea poluării fonice - atât zgomotul cauzat de 

activitățile comerciale, cât și zgomotele provenite din spa-

țiile de petrecere a timpului liber. Reglementările stabilesc 

limite pentru zgomotul produs de șantiere, amplasamentul 

clădirilor pentru amortizarea surselor de zgomot și/sau 

amplasamentul spațiilor care trebuie protejate în interiorul 

clădirilor. Se pot prevedea tehnici de proiectare și protecție 

a construcțiilor, în raport cu sursele externe de zgomot.

Per total, populația din zonele compacte analizate și din 

cartierele cu utilizări mixte este tolerantă față de factorii de 

stres amintiți mai sus. Locuitorii apreciază în special densi-

tatea mare de activități urbane, calitatea vieții, posibilita-

tea de aprovizionare aproape de locuință și calitatea 

transportului în comun, care sunt direct legate de diferitele 

funcții și utilizări ale cartierelor.

Utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier comercial/ industrie creativă 
în Leipzig Lindenau (strada Karl Heine), Germania.

Atractivitatea ridicată a anumitor locații poate duce la împovărare 
din cauza numărului mare de vizitatori.
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Locuri cu trafic extins

Utilizările mixte și punctele de interes pentru întregul 

oraș, contribuie la atractivitatea cartierelor. Prin 

numărul mare de vizitatori, anumite cartiere sunt 

totuși împovărate. Acest lucru este valabil mai ales 

pentru zonele „cu viață de noapte”.

Unele cartiere existente preiau funcții pentru întregul oraș 

sau chiar mai mult:

	f Sternschanze este cunoscut drept un cartier la modă 

și atrage cu viața sa de noapte vizitatori din toată 

regiunea metropolitană Hamburg, dar și turiști.

	f Spandauer Vorstadt, cu amprenta sa istorică și 

numeroasele sale monumente, își asumă rolul de 

„oraș istoric”. Magazinele și restaurantele atestă 

semnificația turismului din capitală.

Atractivitatea intensă prezintă și dezavantaje: de exemplu, 

restaurantele ajung să depășească cererea. Vara,  în zonele 

cu pub-uri, crește nivelul poluării fonice cauzate mai ales 

de terase. Traficul pietonal intens aproape că nu mai poate 

fi preluat de alei și străduțe, mai ales când pe acestea se 

află terase extinse ilegal, comercianți cu tarabe sau bici-

clete parcate.

Vizitatorii generează un trafic suplimentar semnificativ, mai 

ales pe timpul serii și nopții. Traficul activ, cel staționar și 

cel pentru căutarea locurilor de parcare produc mult zgo-

mot și noxe, inducând o presiune suplimentară asupra uti-

lizării spațiului public.

În unele cartiere noi, se încearcă crearea infrastructurii 

care să deservească traficul regional și utilizarea acesteia 

ca instrument strategic pentru dezvoltarea cartierului. Se 

asigură astfel condiții prielnice investițiilor și o bază econo-

mică solidă pentru societățile comerciale. Posibilele efecte 

ale acestor concentrări „planificate” de puncte comerciale 

asupra calității mediului și a vieții, pot fi avute în vedere, și 

evitate conflictele, preventiv, în procesele de proiectare.

Factori externi de influență

Pornind de la rolul cartierelor, de la funcțiile pe care 

acestea le exercită, dar și de la poziția acestora în con-

textul întregului oraș, o serie de factori externi pot 

influența calitatea mediului și a vieții.

În întreg contextul urban, deficitele unui cartier pot fi com-

pensate prin poziția preferențială sau prin oferta  cartieru-

lui (de ex. apă în apropierea complexului rezidențial, 

parcuri și/ sau spații verzi).

Managementul traficului la nivelul local și regional poate 

avea efecte asupra calității mediului și a vieții. Majoritatea 

cartierelor sunt afectate de traficul de tranzit, de-a lungul 

magistralelor.

Factorii externi de influență nu sunt neapărat legați de den-

sitate sau de utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier.

Același lucru este valabil și pentru cartierele noi care sunt 

construite în imediata apropiere a zonelor comerciale și 

industriale, sau a infrastructurii de transport. Deoarece 

terenurile pentru construcții rezidențiale au devenit rare în 

multe dintre orașele aflate în proces de creștere, proiectele 

sunt din ce în ce mai des dezvoltate pe terenuri mai puțin 

potrivite pentru uz rezidențial. În cazul în care aceste pro-

iecte oferă avantaje sau beneficii din alte privințe, proprie-

tarii și chiriașii acceptă astfel de deficiențe.
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Evaluări subiective și obiective

Densitatea și utilizarea mixtă a funcțiilor unui cartier 

nu conduc în mod automat la conflicte. Percepția cali-

tății mediului și a vieții depinde, în primul rând, de 

raportul dintre avantajele și dezavantajele resimțite la 

nivel individual, în special pe parcursul proceselor de 

transformare ale cartierului.

Densitatea unui cartier sau utilizarea mixtă a funcțiilor 

acestuia nu conduc neapărat la conflicte pentru locuitori. 

Nivelul presiunii percepute nu are nicio legătură cu densi-

tatea reală sau cu utilizările mixte, ci mai degrabă cu rapor-

tul dintre avantajele și dezavantajele resimțite de fiecare 

individ. Printre factorii de stres se regăsesc evoluția prețu-

rilor chiriilor sau nivelul de congestie al unui cartier.

Procesele de compactare sunt, deseori, asociate cu crește-

rea calității vieții în cartier. Aceste avantaje „percepute” se 

pot raporta la imaginea unui cartier, amplasarea acestuia 

(centru, apă în proximitate), utilarea apartamentelor, 

designul urban sau un mixt atractiv de utilizări și funcții. În 

schimb,  rezidenții acceptă alte dezavantaje, pentru a se 

bucura de beneficiile mai sus menționate.

Un factor important pentru acceptarea densității, este situ-

ația economică și socială a locuitorilor. Dacă nu au alte 

opțiuni pentru alegerea domiciliului sau nu își pot permite 

creșterile chiriei cauzate de aprecierea cartierelor, acceptă 

dezavantajele cu o mai mare ușurință. Toleranța acestui 

segment este mult mai ridicată, față de cei care aleg 

„voluntar” să locuiască în aceste cartiere.

Problema socială este dezbătută de proiectanți în cazul pro-

iectelor de noi construcții. Însă nu este suficient ca investito-

rii să fie obligați la construirea unei cote minime de locuințe 

cu costuri reduse. Mai degrabă, este important ca aparta-

mentele accesibile să nu se afle doar la parter sau în atrii 

înguste. Este necesar să ne întrebăm unde se află „limita de 

acceptabilitate” pentru acele segmente ale populației care 

nu au de ales în ceea ce privește locul de reședință.

Indicatorii generalizați pentru detectarea timpurie a proce-

selor de schimbare care duc la „înclinarea” balanței într-o 

direcție sau în cealaltă nu pot fi definiți, având în vedere 

complexitatea dezvoltării pe sectoare, juxtapunerea dezvol-

tărilor preconizate și nepreconizate. Dacă, și în ce măsură, 

calitatea mediului și a vieții sau procesele de schimbare a 

funcțiilor urbane sunt percepute drept problemă, depinde 

de criteriile individuale de evaluare și de situația economică 

sau socială a rezidenților. În plus, perspectiva din care acto-

rii cheie privesc un cartier este extrem de diferită. În timp 

ce se remarcă efectul de depreciere și există, de cele mai 

multe ori, un consens al percepției problemei, totuși evalu-

area conflictelor care rezultă în urma creșterii densității, a 

aprecierii valorice, și nevoia de a interveni sunt - în funcție 

de moment și punct de vedere - extrem de diferite.

Avantajele „percepute” de rezidenți se leagă de imaginea sau de amplasarea cartierului.
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Arii de intervenție și instrumente

Spații verzi și spații libere

Principala pârghie de intervenție în cartierele exis-

tente constă în dotarea cantitativă și calitativă cu spa-

ții verzi. Abordarea conceptuală a dezvoltării din 

interior a orașelor nu are loc prea des. Presiunea mare 

a funcțiilor și utilizărilor în cartierele existente con-

sumă resurse însemnate pentru întreținere și îngrijire.

Extinderea spațiilor verzi și măsurile pentru creșterea 

 calității spațiilor verzi se derulează, în cartierele existente, 

în baza unor reabilitări conform art. 136 din Legea germană 

a Construcțiilor. Dreptul reabilitării creează baza pentru 

gestionarea proceselor de modernizare, în interesul comu-

nității. Situația spațiului liber poate fi astfel îmbunătățită, 

în mod semnificativ. Problemele existente de utilizare pot 

fi astfel rezolvate. Planurile de urbanism și măsurile de 

reglementare converg pentru a susține acest proces de 

 reabilitare.

Abordarea conceptuală a dezvoltării interne la nivelul între-

gului oraș și al cartierelor nu a fost utilizată până în prezent. 

Condiția pentru asigurarea suprafețelor, în cadrul autoriza-

țiilor proiectelor de construcții, este planul peisagistic deta-

liat, acesta fiind instrumentul necesar pentru scopul 

propus. În paralel, pot fi luate în considerare sisteme de 

proiectare cum ar fi conceptele de dezvoltare a spațiilor 

libere sau planurile de spații verzi pentru întregul oraș, în 

măsura în care acestea capătă caracter obligatoriu pentru 

toate acțiunile administrative locale. Prin aceste concepte 

se pot formula obiective și strategii cu privire la un raport 

adecvat al densității și spațiului liber, și la utilizarea mixtă a 

funcțiilor unui cartier. 

Cartierele dense și compacte se confruntă, de regulă, cu 

problema lipsei suprafețelor libere pentru nevoile exis-

tente. De aceea, sunt necesare soluții inovatoare, care uti-

lizează spațiul pe verticală.

Dreptul de decizie al proprietarilor, cu privire la design, 

este mijlocul ideal pentru realizare a unei dezvoltări 

interne, influențând utilizarea mixtă a funcțiilor cartierului 

și permițând diversitatea socială. Totuși, prețurile mari și 

disponibilitatea scăzută de vânzare a terenurilor din multe 

orașe limitează aria de acțiune pentru o politică activă în 

extinderea spațiilor verzi. Orașele au nevoie de sprijin pen-

tru a putea utiliza terenurile ca pârghie de intervenție în 

vederea asigurării și dezvoltării, în continuare, a beneficii-

lor cartierelor.

Spațiile verzi publice sunt supuse unei mari presiuni de uti-

lizare în cartiere. Acestea necesită mai multă îngrijire și 

întreținere decât în alte zone ale orașului. Devine necesară 

o repartiție asimetrică a resurselor publice, care să aibă în 

vedere numărul utilizatorilor sau structura socială și o 

suplimentare a respectivelor fonduri și resurse de personal. 

Acestea sunt necesare și pentru dezvoltarea conceptului, 

restructurarea străzilor, o politică integrată în privința tere-

nurilor, consolidarea infrastructurilor sociale și implemen-

tarea reglementărilor de ordin publică.

Parcul Schendel (spațiu verde și spațiu de joacă) creat în cadrul 
 reabilitării orașului, în 2005, în Spandauer Vorstadt, Germania.
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Concurența în utilizarea spațiului public

Concurența în utilizarea spațiului public afectează, în 

mod semnificativ, calitatea vieții în cartierele exis-

tente. Suprafață necesară traficului motorizat activ și 

staționar concurează cu cerințele traficului pietonal și 

ciclabil. Se evită reproiectarea spațiilor stradale în 

favoarea restaurantelor, a interacțiunii sociale sau a 

petrecerii timpului liber. În această arie de intervenție 

sunt utilizate numeroase instrumente de planificare a 

traficului, măsurile de anvergură eșuând până în pre-

zent din cauza agendei politice sau a aplicabilității.

În cartierele existente, din cauza densității și a utilizării 

mixte a funcțiilor într-un spațiu public limitat, există o mare 

concurență pentru suprafețe, care nu pot acoperi cererea 

și nevoia, în secțiunile stradale. Abordările strategice la 

nivelul întregului oraș oferă planuri integrate pentru dez-

voltarea traficului, deși mai necesare ar fi planurile de 

mobilitate urbană, care includ partajarea spațiilor exis-

tente, măsuri de reducere a traficului, extinderea zonelor 

verzi și pietonale, accesibilizarea arterelor existente.

Acțiunile majore, pe baza priorităților politice, nu sunt de 

multe ori aplicabile. Soluțiile pentru conflictele existente, 

pornite din presiunea mare la care sunt supuse cartierele 

prin traficul activ și staționar sunt, în primul rând, rezultate 

ale proceselor politice. Pe anumite artere individuale, se 

poate crește siguranța traficului prin reproiectarea secțiunii 

stradale sau reconstruirea trotuarelor, contribuind astfel și 

la creșterea accesibilizării pentru persoanele cu handicap.

Aglomerarea restaurantelor

Destinațiile pentru petrecerea timpului liber conduc la 

conflicte semnificative în utilizarea spațiilor. Aseme-

nea locuri sunt importante pentru calitatea vieții ora-

șelor. Se încearcă limitarea dezavantajelor și 

extinderea zonelor rezidențiale liniștite prin planuri 

urbanistice simple, extinderea ordinii publice și mana-

gementul eficient al trafic rutier, dar și prin norme de 

reabilitare.

Aglomerarea de restaurante și baruri este o componentă 

importantă a vieții urbane și un factor economic, de ima-

gine, pentru orașe. Acestea afectează însă vecinătățile prin 

zgomotul cauzat de clienți, emisiile cauzate de trafic, pre-

siunea asupra locurilor de parcare și concurența în utiliza-

rea drumurilor pietonale.

Pentru a limita „penetrarea” în zone rezidențiale mai liniș-

tite, se acționează prin planuri simple de urbanism - în 

cazul în care sunt elaborate suficient de timpuriu. Planurile 

de urbanism se axează deseori pe stabilirea unor zone rezi-

dențiale generale sau speciale. Se poate stabili dacă resta-

urantele și locurile de petrecere a timpului liber sunt 

interzise în anumite zone sau dețin autorizație de funcțio-

nare doar în mod excepțional, în cazul în care servesc apro-

vizionării locale, și nu generează efecte care să depășească 

proximitatea imediată. 

Practica zilnică a utilizării spațiului public depinde de reguli. 

Se utilizează prevederile dreptului ordinii publice pentru a 

defini regulile obligatorii pentru toate restaurantele cu ser-

vire în aer liber. Acest aspect ține cont de faptul că indus-

tria horeca poate crește sau scădea calitatea vieții - în 

funcție de caracteristicile specifice locului. Pentru a imple-

menta reglementările existente cu privire la terase sau tra-

fic, măsurile de ordine publică sunt absolut necesare.

Reproiectarea segmentelor de stradă în Köln-Mülheim, Germania, 
a dus la îmbunătățirea siguranței traficului, o mai bună accesibilita-
te pentru persoanele cu handicap și interacțiune socială în spațiul 
stradal.
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Emisiile fonice și noxele cauzate de 
 traficul motorizat și de alte surse

Marea parte e emisiilor fonice și a noxelor din cartie-

rele existente este cauzată de traficul motorizat. 

Pachetul de strategii și instrumente poate minimiza 

conflictele, însă șansele de reușită cresc dacă se urmă-

resc cu consecvență protecția mediului și stabilirea 

unui cadru cât mai restrictiv pentru trafic.

Traficul motorizat nu este doar cauza concurenței în utiliza-

rea spațiului public, ci și cauza emisiilor fonice și a noxelor 

în cartierele existente. O parte a acestor probleme este 

cauzată de traficul de tranzit de pe arterele principale care 

deservesc și coagulează traficul la nivelul întregului oraș. 

Strategia și pachetul de instrumente utilizate în proiectarea 

integrată a traficului, eliminarea stresului fonic și menține-

rea calității aerului pot minimiza în mod semnificativ con-

flictele din cartiere. Astfel, se urmărește prin numeroase 

măsuri, eliminarea sau reducerea traficului în cartiere, 

aprecierea valorică a centrelor cartierelor prin reducerea 

numărului de benzi ale magistralelor sau prin consolidarea 

traficului pietonal și ciclabil.

Fără o politică restrictivă de trafic, în combinație cu conso-

lidarea măsurilor de mediu, nu se poate miza pe succese 

de anvergură.

Dezvoltarea ecologică a cartierelor

Adaptarea la schimbările climatice este un subiect dis-

cutat în multe cartiere. Abordarea acestora are însă în 

vedere doar prevenirea supraîncălzirii, în timp ce 

măsurile pentru a contracara precipitațiile extreme 

sunt încă puțin răspândite.

Unele dintre cartierele analizate sunt supuse, în principal, 

din cauza amplasării și din cauza densității mari a construc-

țiilor, efectului de insulă termică urbană. În plus, cartierele 

existente, sunt afectate cu precădere de riscurile unor pre-

cipitații extreme.

De aici rezultă necesitatea acționării pentru a preveni riscul 

de caniculă și de precipitații extreme. La nivelul întregului 

oraș, acțiunile pentru prevenirea caniculei constau în pro-

tecția suprafețelor libere existente, în vederea echilibrării 

climatice. În cazurile analizate s-a constatat existența pla-

nurilor corespunzătoare privind adaptarea la schimbările 

climatice, proiecte pentru utilizarea suprafețelor sau pla-

nuri peisagistice. În anumite spații, sunt implementate 

măsuri compensatorii și de minimizare, ținându-se cont în 

special de cota spațiilor verzi din cartiere.

Măsurile de prevenire contra precipitațiilor extreme sunt 

însă puțin răspândite. Acestea cuprind acțiuni pentru reți-

nerea și scurgerea apei pluviale în spațiul urban, în plus 

față de asigurarea clădirilor împotriva pătrunderii apei plu-

viale în interior.

Reamenajare spațiu stradal în Leipzig Lindenau, Germania. Crearea de spații verzi stradale în anii 1980 din Esslingen, Germania, 
contribuie astăzi în mod semnificativ la îmbunătățirea microclimei 
din centrul orașului.
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Alte instrumente

Comunicarea și implicarea cetățenilor pot contribui la 

rezolvarea conflictelor, pot genera angajament și 

acceptabilitate.

Procesele de comunicare și negociere joacă un rol impor-

tant în rezolvarea conflictelor din cartiere. În același timp, 

se poate genera acceptare din partea locuitorilor pentru 

„efectele secundare” ale utilizării mixte a funcțiilor cartie-

relor. Instrumentele existente de comunicare, pentru ges-

tionarea conflictelor, prevăd acțiuni de durată. În general, 

implicarea pe termen lung a cetățenilor în dezvoltarea car-

tierelor poate sprijini administrația în identificarea, din 

timp, a zonelor cu dezvoltare dinamică și a proceselor de 

schimbare, având astfel ocazia să reacționeze la acestea.

Colaborarea la nivel supraordonat a administrației 

este o contribuție importantă pentru o dezvoltare 

integrată a cartierului.

Pe lângă o formulare clară a obiectivelor și instrumentarea 

acestora, în orașele analizate, structurilor administrative le 

este atribuită o mare importanță în ceea ce privește dez-

voltarea cartierelor. În cadrul unei administrații publice, 

este esențială reconcilierea politicilor de mediu și de dez-

voltare urbană, la fel cum colaborarea interdepartamentală 

și acțiunile strategice integrate pot ajuta în rezolvarea, 

depășirea și/ sau evitarea conflictelor.

Perspective

Cartierele urbane compacte cu utilizare mixtă a func-

țiilor au un mare potențial de dezvoltare. În prezent, 

actorii municipali - împreună cu alți actori locali - dez-

voltă perspectivele viitorului. În plus, politicile urba-

nistice trebuie experimentate în continuare, pentru 

identificarea modului în care cartierul compact și dis-

tanțele scurte pot fi utile și în alte zone urbane.

Cartierele urbane compacte, cu utilizări mixte, prezintă un 

grad înalt de calitate a vieții - fapt dovedit de cererea mare 

și de chiriile în creștere. „Extinderea zonei urbane” este 

importantă nu doar din punct de vedere al protecției cli-

mei, resurselor, peisajului și din rațiuni economice, ci și 

pentru a contracara segregarea socială din zonele interi-

oare ale orașelor. De aceea, este necesar să se experimen-

teze în continuare, pentru a se observa cum pot deveni 

atractive și alte cartiere ale orașului și pentru a se analiza 

ce forme de urbanism sunt de utilitate, în ce condiții au 

luat naștere și cum pot lua naștere în continuare.

În ciuda atractivității lor, cartierele se confruntă cu pro-

bleme, mai ales din cauza faptului că spațiul disponibil este 

limitat, în raport cu cererile multiple de utilizare din partea 

locuitorilor. În același timp, cartierele au un potențial 

enorm în privința calității mediului și a vieții. Viziunile pen-

tru reîmpărțirea spațiului stradal sau pentru crearea de  

acoperișuri/ grădini verzi pot fi implementate pe termen 

scurt. Acestea necesită, pe lângă resursele financiare, și 

resurse umane, gir politic și o acceptanță sporită din partea 

populației cu drept de vot. Proiectanții și arhitecții din 

cadrul autorităților locale trebuie să dezvolte concepte 

pentru aceste viziuni, să le comunice și să le promoveze, 

dar și să implementeze proiecte pilot, pentru a demonstra 

fezabilitatea și utilitatea acestora.

Comunicarea și implicarea la fața locului sunt instrumente  esențiale 
ale evitării conflictelor și rezolvării lor.
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