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REZUMAT. Într-o lume în plin proces al globalizării, marile oraşe îşi definesc şi redefinesc locul în reţele 
globale, în timp ce oraşele mici şi mijlocii se re-pozitionează în relaţie cu teritoriile înconjurătoare, dar şi prin 
raportare la ierarhia globală urbana, dinamica şi complexă. Competitivitatea devine o calitate căutată, 
construită, re-creată şi mereu îmbogăţită; ea completează încercările de ameliorare a calităţii vieţii în oraşe, 
atât de importantă pentru locuitori şi vizitatori. În strategiile de dezvoltare urbană, locul unor spaţii publice 
sigure şi cu personalitate, cu rol în coagularea comunitară, devine tot mai important, investiţia – spaţială, 
financiară, de creativitate şi de valorificare a identităţii – este tot mai mare, iar rolul de purtător de imagine şi 
reputaţie este crescut.  În acest context este prezentată abordarea problematicii spaţiilor publice în Conceptul 
Strategic Bucureşti 2035. 
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ABSTRACT. In a globalizing world, large cities are defining and re-defining their roles in global networks, while 
the small and medium size towns are re-positioning themselves regarding neighboring territories, but also 
keeping an eye on urban global hierarchy, dynamic and complex. The search for competitiveness becomes 
crucial – it is built, re-created and permanently improved; it accompanies the improvements in life quality, so 
important for cities inhabitants and visitors. The urban strategies have a more and more important space and 
attention for public spaces, safe and personalized ones, responsible for community social coherence. The 
problematic of public spaces is essential for Bucharest 2035 Strategic Concept – the way the goals, policies 
and proposed programs are addressing the quest for quality of public spaces is briefly presented. 

Keywords: globalization, urban strategy, competitiveness, public space, strategic concept, urban image, 
community identity. 

Oraşele sunt, în procesele complexe ce alcătuiesc 
şi definesc globalizarea, atât locul predilect al glo-
balizării cât şi agenţii acesteia. Concentrând putere 
economică, cunoaştere, consum, decizie, energii 
creative, istorie, schimburi – şi aceste variate ingre-
diente” interacţionează sinergic, oraşele se raportea-
ză atât la teritorii (fizice) din ce în ce mai vaste, cât 
şi la globalitate”, ca realitate  multiplă. 

În ceea ce Manuel Castells a definit ca societatea 
în reţea”1 (în volumul The Raise of the Network 
Society”), oraşele îşi asumă rolurile unor no-
duri/concentrări în reţele reale şi virtuale, la diferite 
scări spaţiale. Ele pot fi centre de comandă mondia-
le” (Saskia Sassen, Cities în a world economy”) – 
New York, Londra şi Tokyo – şi îşi pot schimba 
locul într-o ierarhie complexă şi cu un dinamism nu 
întotdeauna previzibil (John Friedmann, World City 
Hypothesis”). Din ce în ce mai conştiente de aceste 
ierarhii – căci cea globală nu e singura – oraşele îşi 

                                                           
 
1 Trilogia sa „The Information Age: Economy, Society 
and Culture”, apărută intre 1996 si 1998 constituie refe-
rința fundamentală pentru literatura globalizarii, dar și în 
alte domenii, inclusiv dezvoltarea urbană. 

construiesc viitorul cu gândul la competiţie, aseme-
nea unor mari corporaţii dar şi unor firme mici sau 
mijlocii. 

Oraşele, mai ales cele importante, au urmărit în-
totdeauna scopuri strategice, cu precădere economi-
ce sau militare, în care schimbul şi controlul aveau 
putere de corolar. Strategiile de tip corporatist – de 
care, cu un mileniu în urmă, nu era străină nici Liga 
Hanseatică – sunt în prezent cercetate şi apoi trans-
puse în dezvoltarea urbană, mai curând ca un proces 
instituţionalizat decât ca expresie a unei voinţe poli-
tice sau a unui vizionarism al profesioniştilor.  

Pionieratul oraşului Baltimore a fost preluat şi 
dezvoltat în multe mari oraşe americane sau europe-
ne, fiind „clasicizat” ca model de planificare strate-
gică, în Barcelona anilor ’90. În prezent toate marile 
capitale europene şi majoritatea covârşitoare a celor-
lalte oraşe au strategii de dezvoltare, concretizate, în 
vederea transpunerii în realitate, în politici publice, 
într-o planificare spaţială clar orientată spre atinge-
rea obiectivelor strategice, în programe urbane coe-
rente şi în proiecte complexe cu caracter strategic. 

Conştientizarea rolului spaţiului public în identi-
tatea urbană şi spiritul comunitar a început prin cla-
sica lucrare a doamnei Jane Jacobs (“The Life and 
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Death of Great American Cities”) şi a fost intensifi-
cată în oraşele europene în anii ’70, în situaţia de-
gradării zonelor istorice centrale. Apariţia strate-
giilor de dezvoltare urbană şi înţelegerea proceselor 
ce alcătuiesc globalizarea, în ultimul deceniu al se-
colului trecut, au contribuit la înţelegerea rolului 
crucial pe care spaţiul public îl joacă nu doar în cali-
tatea vieţii şi în identitatea comunitară, ci şi în atrac-
tivitatea urbană, prin urmare în făurirea competi-
tivităţii urbane. Au fost astfel atât readuse în atenţia 
publicului (inclusiv profesional) luări de poziţie im-
portante, încă din perioada post-modernismului (fra-
ţii Krier) dar au luat naştere şi mari operaţiuni 
urbanistice în care spaţiul public a fost re-evaluat, 
preţuit, atent dimensionat şi proiectat – HafenCity în 
Hamburg, zona Confluence în Lyon, Forum,  
Avinguda Diagonal şi @XXI în Barcelona sunt 
exemple recente devenite clasice – încorporând în-
văţămintele din succese sau semi-succese celebre – 
Defense în Paris sau London Docklands. 

În paralel însă, oraşele de toate categoriile de mă-
rime sau rol teritorial îşi includ în strategiile de dez-
voltare politici şi programe urbanistice sofisticate şi 
echilibrate, construite comunitar şi pline de creativi-
tate, privind toate categoriile de spaţii publice urbane – 
nu doar cele reprezentative sau din zona centrală. 

Oraşe precum Copenhaga, Viena sau Stockholm 
s-au alăturat (şi nu recent, e drept) Parisului sau Bar-
celonei, ca fiind recunoscute pentru calitatea spaţiu-
lui public ca ingredient fundamental în reputaţia de 
centre urbane în care se trăieşte foarte bine”. Bilbao 
este cunoscut pentru inteligenta creare şi utilizare a 
ameliorării spaţiilor publice în procesul de restructu-
rare economică, aşa cum Glasgow-ul urmăreşte o 
strategie de valorificare a zonei raului Clyde în ca-
drul procesului de repoziţionare strategică a oraşului 
şi de creştere a competitivităţii sale economice. 

În România există doar exemple de izolate inter-
venţii urbane reuşite, în diverse etape – Sibiu, Cluj, 
Piteşti, Braşov, Timişoara ori Oradea. Dintre aceste 
oraşe, doar în cazul Sibiului se poate lua în conside-
rare existenţa unui program urbanistic coerent, în 
zona istorică şi prea puţin în afara ei, program de 
reabilitare concertată a unor spaţii publice alcătuind 
un sistem – însa  în condiţii mai curând excepţiona-
le: contextul asumării rolului de Capitală Culturală 
Europeană şi existenţa unor surse de finanţare exter-
nă şi a unei asistenţe managerial—profesionale sus-
ţinute. 

În cele ce urmează, câteva referiri la modul în ca-
re spaţiul public – sub diverse forme şi mărimi, că 
spaţii publice – este cuprins în Conceptul Strategic 
Bucureşti 2035. 

Conceptul Strategic Bucureşti 2035 şi calitatea 
spaţiului public. Elaborat în anii 2011-2012, ca un 
studiu, la comanda Primăriei Municipiului Bucu-

reşti, de către un consorţiu coordonat de Universita-
tea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, consorţiu 
din care au mai făcut parte IHS România şi EMI 
Invest, Conceptul Strategic Bucureşti 2035 este rezul-
tatul muncii unui colectiv de peste 35 de specialişti, 
într-un proces coordonat de autorul acestui articol, şef 
de proiect fiind prof.dr.arh. Constantin Enache. 

Cele trei faze ale elaborării studiului au cuprins: 
(1) analiza stării actuale şi formularea viziunii şi a 
direcţiilor strategice prioritare, (2) propunerile stra-
tegice, politicile şi listele cuprinzând programe şi 
proiecte urbanistice şi (3) forma finală a propuneri-
lor strategice, în urma informării şi a dezbaterilor 
publice, precum şi Broşura de prezentare a CSB 
2035. 

Diagnosticul urban privind situaţia existentă în 
2011 debutează cu o caracterizare  a procesului de 
dezvoltare a Bucureştiului în precedentele decade, o 
dezvoltare incoerentă şi inegală, lipsită de o viziune 
clară pe termen lung şi nesprijinită de cooperare 
teritorială, nesustenabilă şi generând dezechilibre 
sociale, dezvoltare care a folosit inadecvat resursele, 
nevalorificând competentele distinctive locale şi care 
nu s-a concentrat suficient asupra creşterii calităţii 
vieţii locuitorilor, calitate înţeleasă ca rezultat al 
concurenţei mai multor factori de naturi diferite: de 
mediu natural şi construit, economico-sociali, cultu-
rali, istorici”1. 

Între cele 13 rapoarte de expertiză care au fun-
damentat propunerile CSB2035, rapoarte pe baza 
cărora a fost formulat şi diagnosticul urban, unul a 
avut ca titlu: Spaţiul public, calitatea vieţii şi peisajul 
urban că resursa fragilă” iar ca autor pe dr. arh 
Cerasella Crăciun.  

Cuprinsul diagnosticului urban arată că domeniul 
în care lipsa unei politici publice articulate a produs 
cele mai vizibil-dramatice consecinţe este cel al cali-
tăţii spaţiului public. Invadarea acestuia de către 
automobil, chiar şi acolo unde spaţiul public a fost 
special proiectat în favoarea pietonilor este [...] cel 
mai des invocat fenomen; lipsa proiectelor de reabi-
litare, creare sau regenerare a unor spaţii publice 
variate, de calitate arhitecturală ridicată şi generatoa-
re de interacţiune socială diversă şi toleranţă este 
deopotrivă pregnant vizibilă, mai ales din cauza pre-
zenţei degradante a publicităţii neadecvat poziţiona-
te, ori a improvizaţiilor neprofesionist proiectate şi 
realizate. În unele cazuri, aceste intervenţii realizate 
cu bune intenţii, fie suprasolicită locul, ca în multe 
parcuri [şi grădini], fie instaurează o imagine străină 
de caracterul acestuia. Astfel configurat şi gestionat, 
spaţiul public [...] contribuie mult prea puţin  la dez-
voltarea spiritului comunitar şi la convivialitate, într-un 

                                                           
 
1 Toate citatele din Conceptul Strategic Bucuresti 2035, 
pot fi regasite pe site-ul www.CSB2035.ro 
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oraş în care diversitatea etnică şi multiculturalismul 
sunt în creştere. 

În viziune, formulată mai sintetic decât descripti-
vul diagnostic, spaţiul public este invocat mai ales 
prin contribuţia pe care o are la identitate urbană 
bine conturată”, la definirea durabilităţii şi a caracte-
rului” oraşului devenit metropolă influenţa şi inte-
grată european”. Calitatea spaţiului public este crucială 
pentru reinventarea inteligentă şi sensibilă” a capita-
lei, pentru locuirea de calitate”, pentru sănătate şi 
siguranţă, că atribute importante ale oraşului.  

Extinderea spaţiilor publice, diversificarea şi creşte-
rea calităţii acestora sunt cuprinse în patru din cele 
zece direcţii strategice fundamentale pentru munici-
piul Bucureşti: (1) în protejarea şi utilizarea inteli-
gentă în dezvoltare a resurselor naturale – terenul, 
apele şi spaţiile plantate [...]; (2) în ameliorarea locuirii 
şi a serviciilor, împotriva segregării socio-economice 
spaţiale; (3) în reconstruirea unui spirit şi a unui sens 
urban asumat de comunitate; valorificarea multicul-
turalismului emergent, creşterea activismului social 
în comunitate şi educarea spre o existenţă urbană 
civilizată, (4) în protejarea valorilor de patrimoniu 
cultural şi asigurarea calităţii noilor intervenţii urba-
ne, atât ca parte a continuităţii istorice cât şi ca vec-
tor educativ şi de promovare a imaginii urbane. 

Urmare agreării de către municipalitate a viziunii 
şi direcţiilor strategice, propunerile strategice au fost 
formulate pe baza unor valori şi principii. Echilibrul 
multiplu, dinamismul ofensiv, respectul valorilor, 
construcţia comunitară, performanţa orientată, ca şi 
parteneriatele adaptabile sunt subiectul principiilor, 
iar în urmărirea sau respectarea acestora, spaţiul 
public – dispunerea, mărimea, diversitatea şi calita-
tea acestuia – joacă întotdeauna un rol important: ca 
loc al interacţiunii sociale şi spaţiu al activităţilor 
economice diverse, ca parte a identităţii urbane şi 
purtător al imaginii oraşului. 

Conceptul strategic foloseşte trei atribute-tinta ale 
oraşului în construcţia sa: Locuibilitate şi competiti-
vitate, însoţite şi susţinute de accesibilitate. Aceste 
noţiuni de bază sunt legate de patru componente 
cruciale ale Bucureştiului anilor 2035: (i) economie 
performanţă, (ii) locuire şi servicii de calitate,(iii) me-
diu sănătos şi sigur, precum şi (iv) comunitate educată 
şi solidară. 

Între obiectivele strategice nu figurează unul spe-
cific dedicat spaţiului public, dar, în mod firesc, 
acesta are un rol direct în atingerea a patru dintre ele 
şi contribuie în mod indirect la alte patru, în timp ce 
o administraţie publică performanta” şi o dezvoltare 
urbană, planificată, condusă şi evaluată” sunt obiec-
tive ce se constituie în pre-condiţii în vederea creării, 
reabilitării, diversificării şi adaptării spaţiilor publice 
de toate felurile, pe tot teritoriul oraşului. 

În zonele strategice determinate prin documenta-
ţie şi în structurarea operaţiunilor urbanistice reco-

mandate, de diferite tipuri, spaţiile urbane nou create 
sau re-evaluate conduc la o bună funcţionalitate, la 
asigurarea relaţionării cu vecinătăţile, la amplasarea 
potrivită a dotărilor publice, la construirea identităţii 
locale şi la facilitarea contactelor sociale între diferi-
tele grupuri de utilizatori. Nu este de neglijat nici 
aportul pe care spaţii publice bine proiectate şi bine 
gestionate îl au la scăderea infracţionalităţii şi la 
educaţia civică, sau la familiarizarea cu designul 
contemporan, cu arta publică sau cu conceptele du-
rabilităţii. 

Conceptul Strategic Bucureşti 2035  propune, 
pentru atingerea obiectivelor, 42 de politici publice, 
grupate în douăsprezece substrategii şi patru dome-
nii de acţiune. Aceste politici publice au fost definite 
în raport cu nevoile determinate fie prin diagnostic, 
fie prin direcţiile strategice de acţiune pe următoare-
le două decade. După structura lor, politicile pot fi 
împărţite în (a) politici sectoriale, (b) politici integra-
te (datorită subiectului politicii) şi (c) politici vizând o 
anumită zonă din teritoriul urban (zona delimitată 
după caracteristici morfo-funcţionale sau în raport 
cu scopul şi tipul intervenţiei), aceste din urmă poli-
tici fiind integrate prin natura lor. 

În domeniul funcţionalitate urbană”, patru din ce-
le cinci politici listate au legătură directă cu spaţiul 
public, începând cu politica integrată privind creşte-
rea calităţii spaţiului public, celelalte trei referindu-
se la: (i) structurarea sistemului ierarhizat de poli 
urbani, (stabilind ca prioritate zonele Gara de Nord, 
Obor-Gara de Est, Leu, Academia Militara-13 sep-
tembrie), (ii) bună gestiune a patrimoniului public şi 
(iii) stimularea valorificării compatibile cu interesul 
public a marilor proprietăţi imobiliare, cu precăde-
re în cazul conversiilor.  

Pentru politica având ca subiect creşterea calităţii 
spaţiului public au fost identificate opt programe 
urbanistice prioritare pentru următoarele două dece-
nii: (1)programul dedicat marilor pieţe”, (2) progra-
mul intitulat generic strada mică”, (3) programul de 
reabilitare integrată a axei nord-sud, (4) programul 
bulevardele Bucureştiului”, (5) programul scuarul 
din vecini”, (6) programul de pietonizare a unor 
străzi, integrat cu stimularea activităţilor atractive 
pentru pietoni, predominant – în reţea – în zona cen-
trală, dar şi în alte zone, (7) programul de schimbare 
a raportului pieton-automobil, (8) program de consti-
tuire a unor zone pietonale de mari dimensiuni în 
cartierele de locuinţe colective, zone integrate şi 
structurante de centre de cartier.  

Spaţiul public poate fi însă regăsit ca subiect şi în 
alte politici publice urbane propuse în CSB2035, 
cum ar fi: politicile de regenerare urbană a unor zone 
din oraş, politica de reabilitare integrată a zonei cen-
trale, politica de creare a noi parcuri, grădini şi scua-
ruri, politica privind administrarea şi sporirea spaţiului 
verde difuz”, politica privind zonele protejate – ges-
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tionare, planificare şi controlul intervenţiilor, politi-
ca privind zonele cu patrimoniu construit omogen, 
compact, ce necesită reabilitare (şi care nu sunt zone 
protejate), politica integrată de mobilitate în zona 
centrală cu favorizarea pietonilor şi a transportului 
public, politica de marketing urban, inclusiv constru-
irea şi promovarea unui brand urban, politica privind 
planificarea şi dezvoltarea  unor zone ce concentrea-
ză activităţi economice, politica de dezvoltare inte-
grată a transportului pe cale ferată. 

Prezenţa diferitelor spaţii publice urbane ca sub-
iect în atât de multe şi de variate politici publice şi 
programe de intervenţie urbană, în cadrul Conceptu-
lui Strategic Bucureşti 2035, ilustrează nu doar sta-
rea de dificultate în care se află majoritatea lor în 
prezent în capitala şi nevoia urgenţă de intervenţie. 
Această prezenţă, atât în programe special dedicate 
calităţii spaţiilor publice cât şi în politici şi programe 
ce se focalizează asupra altor subiecte, constituie o 
confirmare a rolului important pe care spaţiile publi-
ce îl au în creşterea calităţii vieţii urbane şi în 
construiea şi promovarea competitivităţii urbane. 

Poate de aceea, proiectele modificate arbitrar în 
timpul execuţiei, intervenţiile izolate de realizare sau 
conversie, soluţiile importate” mecanic sau dictate 
de furnizori de materiale de construcţie sau de echi-
pamente, situaţiile în care interese de media publici-
tară deturnează o idee sau chiar capturează” un 
spaţiu urban, sunt nu doar nereuşite punctuale, ci 
reflectă lipsa unei înţelegeri şi a unei viziuni privind 
contribuţia crucială pe care spaţiul public, sub toate 
formele de manifestare spaţial-configurativă şi/sau  

funcţională, o are în bunul trai al comunităţii şi cetă-
ţenilor, dar şi în creşterea competitivităţii, prin aport 
la atractivitatea economică şi din perspectiva mobili-
tăţii sociale, la scări teritoriale din ce în ce mai mari.  
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