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Abstract. Urban design is the "relationship between all elements of the natural and built environment.
To create a sustainable development, the design must go be yond aesthetics and include social, economic
and environmental de velopment, including construction, operation and management, and relationship
to its surroundings."
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1. Introducere
Design-ul urban se refe ră la aranjamentul, aspectul şi
funcţionalitatea oraşului, şi în special forma rea şi
utiliza rea spaţiului public urban, proiecta rea şi
gestionarea acestuia şi modul în care spaţiile publice
devenite locuri publice sunt e xperimentate și folos ite
(Frumkin et al, 2004). Am spus „loc” pentru ca un
„loc” încă rca t cu memorie, cu amprenta tre cutului
(fie în mod „natural”, adică prin re licve, fie în m od
artificial, printr-un semn amplasat pentru a re naşte o
istorie) pare a avea o valoare care me rită exploatată,
pare a depăşi condiţia de s paţiu public „obişnuit”, şi
prin această valoare adă ugată el devine m ult mai
important, devine purtător de valoare culturală.

„design urban” și acela de „dezvoltare durabilă” se
numără:
− locuri pentru oameni (utilizarea unui spaţiu/loc
înseamnă ca acesta să fie sigur, sănătos,
comfortabil, variat, atractiv, distinct, vibrant);
− îmbogatirea existentului (noile dezvoltări trebuie să
aducă îmbunătăţiri ale situaţiei existente, trebuie să
se întindă și în teritorii mai vaste decât zona);
− conectivitatea (locurile tre buie să fie bine
conectate la organismul urban din care fac parte,
trebuie să ajung ușor într-un anume loc; locul
trebuie să fie integ rat atât fiz ic cât și vizual cu
mediul înconjurator);
− peisajul (locul trebuie să ofe re un echilibru între
mediul natura l și ce l construit);
− mixitatea (de utilizare, de formă urbană) (locuri
care oferă o varie tate de utilizări pe ntru
satisfacerea tuturor nevoilor);
− managementul (pe ntru ca locurile să se dezvolte
și să cape te îns emna tate tre buie în primul rând
să fie economic viabile, să aibă un management
bun și un prog ram de între ţinere și update);
− proie ctarea pentru viitor (pentru a putea răspunde
schimbărilor de viitor locurile trebuie sa fie fle xibile
si adaptabile).

De cele mai m ulte ori, procesul dezvoltării urbane
produce spaţii, zone de dezvoltare, și nu locuri.
Crearea de locuri înseamnă depășirea barie relor
politice, administra tive, econom ice, cât ș i tradiţiile ce
guvernează nescris un anume teritoriu (Krier, 2006).

2. Proiectarea locurilor durabile
Design-ul urban de calitate este esenţial pentru a oferi
locuri ca re sunt durabile: locuri care creează și
încurajează relaţiile sociale, economice şi un mediu
curat și sigur (Fig. 1). Proiectarea unui loc de succes
presupune reunirea elemente lor de mediu, sociale şi
economice care sunt ne cesare pentru ca acesta să fie
adevărat durabil. Un loc durabil într-o comunitate
durabilă se poate realiza numai dacă comunitatea
respectiva îndeplinește următoarele condiţii:
− este a ctivă, pe rm ite incluz iunea s ocia lă şi a re
condiţii de sig uranţă - este un me diu echita bil,
tole ra nt ş i coe ziv, cu o cultură loca lă puternică;

Fig. 1. Calitat ea ridicată a proiectării unui spaţiu,
reflectată printr-o ex ecuţie la fel d e bună

Printre aspecte esenţiale ce trebuiesc luate în discuţie în
momentul alăturării celor două concepte, acela de
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− are o guvernare bună - participativă și eficientă în
utiliza rea resurselor locale;
− este ecologică - asigură locuri curate pe ntru ca
oamenii să trăiască într-un mediu curat;
− bine proiecta tă şi construită (Fig.2 ) - dispunând
de o calita te a mediului cons truit și na tural, de un
spaţiu public urban în care pietonii, automobile le
și mijloa cele de trans port în com un coexistă,
contribuind, în plus faţă de
calita tea de taliilor
cons tructive la crea rea unui m ediu de viaţă
plăcut;
− bine conectată - cu servicii bune de transport şi de
comunicare ca re leagă oamenii de locurile de
muncă, de şcoli, de sănătate ş i alte servicii;
− bine dese rvită - cu se rvicii publice și priva te ca re
sunt adecva te nevoilor oa menilor ş i sunt
acces ibile tuturor.

4. Materiale sustenabile = utilizarea de produse
durabile şi sănătoase, cum ar fi cele cu energie
scăzută încorporate, din surse locale, realizate din
resurse regenerabile sau deşeuri;
5. Alimente din surse locale suste nabile = alegerea de
produse locale, cu impact redus, de sezon şi
organice şi reducerea deşeurilor alimentare;
6. Utilizarea apei în m od sus tenabil = folosirea mai
eficientă a apei în consumul local şi în produsele pe
care le cumpărăm, combaterea inundaţiilor locale
şi poluarea apei;
7. Prote jarea habitatelor na turale şi faune i sălbatice
= prote jarea şi restaurarea biodiversită ţii şi a
habitatelor naturale existente, prin utilizarea
adecvată a terenurilor şi integrarea în mediul
construit;
8. Protejarea patrimoniului și a culturii = revitalizarea
identităţii locale prin sprijinirea şi participarea artelor;
9. Dezvoltarea econom iei locale = realizarea de
economii bioregionale care sprijină ocuparea forţe i
de muncă, inclusiv comunită ţile şi come rţul
internaţional echitabil;
10. Mediu sănătos = încurajarea unei vieţi sociale,
active și semnificative pe ntru a promova o sta re
bună de sănăta te şi bunăstare.
Procesul de proie ctare poa te ajuta pentru a se asigura
că nu e xistă nici un conflict între obiectivele de
creştere economică, nevoia de locuinţe şi
accesibilitatea, pre cum şi durabilitatea me diului (Frank
et al, 2003). Politicile ş i obiectivele vor trebui să se
refere la mai mult de un aspect al durabilităţii.
Design-ul une i com unită ţi, modul în ca re aceasta este
proie ctată
are
un
impact
major
asupra
comportamentului uman și asupra modului în care
locurile s unt utilizate. Design-ul urban are un rol vital
în promovarea de oraşe durabile ca s tructură spaţială
urbană şi formă, având deasemenea o influenţă
conside rabilă asupra proceselor sociale, economice şi
de mediu (Krier, 2006).

Fig. 2. Diferite mijloace d e transport coexistă în același
spaţiu cu pietonii

Un design sustenabil trebuie să aibă în spate cele 10
principii fundamentale enuntate de Fondul Mondial
pentru Natură (World Wide Fund for Nature) în
„Raportul Planeta Vie” din 2010, raport ce reprezintă o
analiză ştiinţifică şi, în ace laşi timp, o sursă globală de
referinţă, cu privire la starea de sănă tate a plane tei
(BioRegional Development Group, 2011), precum şi
impactul activităţilor umane asupra acesteia:
1. Zero emisii de carbon = a face mai multe clădiri
eficiente energetic şi furnizarea de e nergie cu
toate te hnologiile regenerabile;
2. Zero deșeuri = reduce rea deşeurilor, re utilizarea
acolo unde este posibil, şi trimite rea în cele din
urmă zero deseuri la g roapa de gunoi;
3. Transport sustenabil = încura jarea modurile de
transport cu cons um redus de carbon, reducerea
nevoii de a călători;

Un design urba n bun este în fapt o proiecta re
integ rată. Principiile de proie cta re integra tă plasează
oamenii în centrul proces ului de proiectare,
recunoaşte
divers itate
şi
dife renţă,
oferă
posibilitatea alegerii, prevede fle xibilita te în utilizare,
şi, ofera spa ţii ș i locuri ca re sunt convenabile şi
plăcute în utiliza re.
Pentru a realiza locuri de calitate și orașe durabile,
trebuie depășite căteva obs tacole:
− depășirea stadiului de com partimentare (divizare)
a procesului de proie ctare ș i adoptarea proie ctării
integrate;
− lipsa de încrede re în sectorul public și în
capacitatea acestuia de a produce locuri ș i spaţii cu
un design de calita te prin planificare, proiecta re și
investiţii;
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− caracteristicile industriei de construcţii - predominant
conservatoare, orientată pe termen scurt şi condusă
de cererea pieţei, în special de crearea unui volum
mare de construcţii, care se concentrează pe
produsul „casa” mai degrabă decât pe crearea unui
„loc”, a unui stil de viaţă sau comunitate;
− lipsa de inovaţie în abordările în ceea ce priveşte
dezvoltarea durabilă, utilizarea de noi tehnologii,
de cons trucţii eficiente, şi planificarea adecvată
pentru secolul 21;
− planifica re reactivă și un control al dezvoltării
orientate către aplica rea standardelor cantitative
(zonifica re, transport, regim de proprietate,
parcaje) de cât către im plementa rea unor soluţii
specifice locului și problemei.

Multitudinea de elemente care influe nţează viaţa întrun mediu urban trebuie să ne ducă cu gandul la o
planifica re și proiecta re care să încurajeze
interacţiunile și desfășurarea de activităţi în spa tial
public (Frank et al, 2003).

3. Re-crearea interactiunilor dintre oameni si locuri
Există o problemă de re-creare a legă turilor dintre
oameni, pentru că prin simpla prezenţă într-un anumit
spaţiu îl definim şi dăm semnificaţii interacţiunilor
sociale, și există o problemă de re-creare a legăturilor
dintre oameni și locuri.

Fig. 3. Modu l și mod al itat e d e d epl asare în tr-un anu mit
spaţiu influ enţ ează perc epţi a asupra sp aţiu lui
resp ect iv e

Ca parte a mediului cons truit ş i implicit a pe isajului
urban, spaţiul public are un rol dublu: el face pa rte
dintr-un context construit, social ş i cultural ca re are
implicaţii în modul de utiliza re a spaţiului com unităţii;
și în ace laşi tim p, el are rol „educaţional”, căci în
primul rând, prin spaţiul public se exe rcită o influenţă
în formarea culturii urbane şi arhite cturale a
comunităţii. Importanţa lui este explicit formulată şi în
Carta de la Leipz ig pentru oraşe europene durabile în
care este definită astfe l: „Calitatea spaţiilor publice,
peisajele urbane antropice, arhitectura şi dezvoltarea
urbană joacă un rol important în condiţiile de viaţă ale
cetăţenilor oraşelor.”

Fig. 4. Desfășurarea activi tăţilor în spaţiu public

Spaţiul public urban înseamnă străzi, pia ţete, parcuri,
locuri de joacă, parcări e tc. Caracte risticile design-ului
urban influenţează perce pţia individului asupra
spaţiului public în funcţie de modul de deplasare în
contextul urban (Fig. 3) în care acesta îș i trăiește viaţa:
mersul pe jos, mersul cu bicicleta, petrece rea timpului
liber sau implicarea în anumite activităţi.

Mobilitatea excepţională ofe rită de automobile a facut
ca oraşele să se oprească din a deveni mai curate, mai
sănătoase, locuri mai atractive pentru a trăi şi în
schimb au devenit urâte, congestionate, periculoase,
şi nesănătoase. Străzile orașelor ș i-au pierdut din
calitatea de ”spa ţiu multifunctional”, de loc al
interacţiunilor umane, devenind doar o cale de
transfer a autom obile lor de la A la B cât mai eficient cu
putinţă.

Un individ ca re aleargă, me rge pe jos sau cu
bicicle ta es te ma i e xpus unor ris curi, naturale sa u
antropice, decâ t un individ ca re se deplasea ză cu
mașina sa u cu motocicle ta. Ma i m ult, dis tanţe le
acope rite s unt re lative s curte, de la câ ţiva me tri la
câţiva kilome tri. Dre pt urma re individul es te
pute rnic influenţa t de ca racte risticile de des ign a l
mediului ime dia t înconjurător – stradă, pa rc,
pia ţe tă, pie ţe urba ne (Fig. 4), clădiri, trotua re,
staţii de transport în comun, coș uri de g unoi,
eleme nte de antura j, împre jmuiri.

Strada este elem entul de bază în realizarea
conectivităţii ș i cone xiuni dintre oame ni ș i locuri. Pe
stradă me rgem pe jos, me rgem cu bicicleta, ale rgăm,
ne plimbăm, într-un cuvânt ne deplasăm (Chouinard,
2007). Ne de plasăm că tre destinaţii ca re pot fi locuri
de desfășura re a unor activităţi econom ice (loc de
muncă, pia ţă com ercială, ins tituţii) sa u activită ţi
sociale (pa rcuri, cinematog rafe, cafe nele, teatru)
(Fig. 5).
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4. Concluzii
Desi se pune în discuţie așa-numita dispariţie a locului
cauzată de mobilitatea generalizată, ce se petrece este de
fapt un paradox: într-o lume a mobilităţii, locul este
valorizat, iar spatiul public se bucura de o atenţie
deosebită. Oamenii vor să iasă și să se bucure de oraș și fac
acest lucru în măsura în care sentimentul de securitate le-o
permite. Tipul evenimentelor la care oamenii vor să ia
parte este, evident important, însa factorul securităţii
determină comportamentul în spaţiul public.
Trebuie să cons truim spaţii urbane, pe ca re oamenii să
dorească să le e xperimenteze.
Fig. 5. Strada ca el ement de bază în cadrul organismului
urban

Mașina nu mai este „rege”, oamenii își revendică dreptul
de a utiliza străzile şi zonele urbane. O tendinţă în creştere
în întreaga Europă şi, mai recent, în America de Nord este
aceea de a considera mersul pe jos ca un mod primar de
transport; oamenii pot ajunge acolo, la destinaţie, prin
propriile forţe şi sunt tot mai fericiţi să facă acest lucru.

Strada are în principal funcţiile de mişca re, de acces şi
parcare. Mişcarea joacă un rol important în cadrul
oraşelor. Strada traditionala este folosită de
autoturisme, autobuze şi pentru pa rcare, oferind în
acelaşi timp și un spaţiu public atractiv şi convenabil.

Designul de calitate atrage după sine crearea unui
mediu sustenabil. Înseamnă că vom putea crea
zone/spaţii/te ritorii care sunt sigure, în care îţi doreș ti
să locuiești/lucrezi/distrez i și ca re pot atrage toate
categoriile de vârstă și utiliza re.

Pentru ca strada să fie un spaţiu public atractiv
(Chouinard, 2007) trebuie ţinut cont de următoarele
aspecte:
− contextul – poziţia în cadrul re ţelei majore de
transport local va determina modul în care se
utilizeaza o stra dă;
− Activităţile în cadrul s paţiului - spaţiile a r tre bui să
fie concepute pentru a găzdui o serie de activită ţi
la diferite m omente ale zilei sau ale anului;
− Microclimatul - Oamenii cauta locuri care sunt
adăpostite de vânt şi care ofera umbră in zilele
insorite;
− Scara - trebuie să fie adecvata pentru destinatie în
funcţie de s paţiu. Mai mare nu este mai bine,
neaparat.
− Obiectele în spaţiul urban - copaci, modifică ri ale
nivelului de ca lcare, obiectele de artă publica, pot
oferi locuri în jurul că rora oamenii se poat aduna.
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