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CAPITOLUL I - CADRU TEORETIC SI CONSIDERATII PRELIMINARE

I.1. Elemente introductive si definiri

In cadrul procesului de elaborarea a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Mun. BRAILA, 
rolul studiilor de fundamentare rezida in capacitatea acestora de a oferi o baza analitica, sintetica 
si interpretativa orientata pe domenii – cheie din componenta structurii si vietii urbane a orasului, 
pe baza datelor disponibile la momentul respectiv si in corelare cu tendintele de dezvoltare urbana 
afirmate. 

Studiul de fundamentare privind sistemul plantat, peisajul urban si spatiul public realizat 
pentru sustinerea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Mun. BRAILA are ca scop evidentierea 
particularitatilor peisajului urban brailean in context teritorial, punand accent pe potentialul discret, 
dar eficient al spatiului plantat si al intregului spatiu public urban de a cataliza o viata sociala de o 
calitate superioara, intervenind benefic si asupra tuturor celorlalte componente ale structuri urbane a 
Brailei.

Considerat adesea in mod eronat, element “slab” in jocul de forte al diferitelor domenii ce 
compun teritoriul de investigare a unui organism urban, peisajul urban este vazut aici ca un puternic 
liant de negociere si amortizare a tuturor tensiunilor care apar inerent atunci cand urbanismul 
incearca a gasi solutii pentru o realitate vie, intr-o dinamica ce nu poate fi cu usurinta anticipata.

Conceptul de PEISAJ URBAN este utilizat in studiul de fata la intreaga sa capacitate de 
semnificare, ce se hraneste din miscarea simultana a trei campuri directionale: 

- ca PATRIMONIU comun tuturor cetatenilor Brailei, a carui gestiune trebuie sa genereze o 
armonizare a necesitatilor si intereselor sociale, economice si de mediu

- ca RESURSA, alaturi de celelelte resurse ale orasului (economice, functionale, etc),  dar o 
resursa fragila caracterizata de un grad inalt de vulnerabilitate, a carei recunoastere necesita 
educatie, promovare si schimbarea unor mentalitati la nivelul intregului mediu urban

- ca PROIECT, ca investire in viitor, mizand pe dubla capacitate a peisajului urban – una de a 
sintetiza (....in straturi, in layere- de unde si denumirea sa de palimpsest) toate elementele vietii 
urbane trecute si actuale si a doua - de a reflecta viitoarea imagine inconfundabila a orasului, 
afirmand Braila ca oras intors catre Dunare, cu o identitate regasita si re-implinita.

I.2. Obiectivele studiului

In cadrul Planului Urbanistic General al Mun. Braila, studiul de fata are ca obiectiv central 
pregatirea domeniului de reglementare tinand de sistemul plantat, peisajul urban si spatiul public. Astfel, 
se urmareste fundamentarea viitoarelor actiuni reglementative orientate asupra structurii urbane si 
structurate pe trei paliere:

- la nivelul sistemului plantat - studiul are ca obiectiv stabilirea unui scenariu de interventie pe baza analizelor 
si a viziunii de evolutie generala a Brailei, astfel incat sa poata fi anticipata schema structurii majore a 
sistemului plantat viitor (“Planul Verde”)

- la nivelul peisajului urban – se are in vedere determinarea unei calitati globale a peisajului urban brailean 
si a unui set de particularitati locale care vor trebui sa constituie baza viitoarelor politici privind peisajul urban

- la nivelul spatiului public - obiectivul central este stabilirea principiilor de interventie in spatiul public astfel 
incat reglementarile urbanistice sa poata opera in consonanta cu dezideratul unui spatiu public de calitate 
superioara, armonizat unui peisaj urban atent gestionat
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I.3. Descrierea metodologiei si a structurii studiului

Avand in vedere conditiile generale de elaborare a Actualizarii Planului Urbanistic General al Mun. 
Braila, prezentul studiu de fundamentare pleaca de la cercetari anterioare asupra aceluiasi subiect, incercand 
actualizarea, verificarea si clarificarea concluziilor acestora, pe de o parte si pe de alta parte, urmareste 
operationalizarea lor si transpunerea premiselor si a intentiilor deja conturate, pe un palier supra-sintetic, de 
interventie si reglementare. 

Metoda este deci una care nu va relua analizele strict secventiale si mono-criteriale asupra 
continutului acestui teritoriu, ci pleaca de la un bagaj de sinteze deja existent, conturand in interiorul acestuia o 
atitudine asupra peisajului urban, a spatiului public si a sistemului de spatii plantate ale Brailei, intelese ca 
factori puternici in dezvoltarea durabila a orasului, capabili sã dea valoare ºi identitate acestuia.

 Totodata, metoda de studiu a prezentei lucrari incearca integrarea unor metodologii de identificare ºi 
evaluare a  peisajelor cuprinse in studii deja efectuate care se bazeaza atat pe metode de tip obiectiv -
cantitativ, cat si pe cercetari asupra peisajului ca fapt subiectiv- perceptiv. Pe de alta parte, atat la nivel 
macropeisager, cat si la nivelul mezzopeisajului urban, teritoriul studiat este calificat in termeni sensibil diferiti 
atat fata de abordarile geografice care se apleaca asupra reliefului, hidrografiei, structurii solurilor, vegetatiei, 
etc, cat si fata de cele de factura ecologica care vizeaza in principal relatiile intre ecosisteme si influentele 
activitatilor antropice asupra mediului. 

Asadar, abordarea este una care, in buna traditie franceza, urmarind chiar reperele metodologice 
trasate odata cu conceperea Atlaselor de peisaj, urmareste trei principale axe de investigare: 
1) morfologie - structura
2) spatiu-configuratie 
3) perceptie - semnificatie.
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I.4. Incadrarea subiectului in prevederile legale

Prezentul studiu se intocmeste in spiritul si pe baza recomandarilor continute in Legea nr. 
451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptatã la Florenta in octombrie  2000, act 
legislativ care atestã angajamentul statului român de a asigura realizarea obiectivelor peisagere enuntate 
si care configureaza viitoarele directii strategice de actiune in acest domeniu.
In baza acestui document, precum si  in baza studilor romanesti ulterioare, am considerat ca problema 
identificãrii si evaluãrii peisajului urban, a analizei si determinarii sistemului plantat si a investigarii 
spatiului public al orasului Braila este legata ombilical de cea a dezvoltarii urbane durabile, a  gestiunii 
patrimoniului natural si cultural, a planificarii  politicilor peisajului si a controlului calitãtii generale a 
mediului. 
Umatoarele documente au constituit o baza de informare importanta pentru fundamentarea 
conceptelor utilizate in studiu:

- 

- Carta europeana a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985)
- Strategia “Europa 2020” - Textul Concluziilor Consiliului European din 17 iunie 
2010
- 
- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata 
la Florenta la 20 octombrie 2000.
- Strategia Dunarii stabilita in cadrul Sumitului Dunarii, Bucuresti, 8.nov. 2010
- Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea 
biologica,adoptata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1994.
- Legea 313/2009 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele 
urbane.
- Legea 242/2009 privind aprobarea Legii 27/2008 pentru modificarea si 
completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- 

- OUG nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere.
- Hotarârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor 
biosferei,parcurilor nationale si parcurilor naturale si înfiintarea administratiilor 
acestora.
- OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei salbatice
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
195/2005 privind protectia mediului.
- Ordinul MAAPM nr. 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor 
nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare 
a diversitatii biologice.
- Planul integrat de dezvoltare al mun. Braila
- Strategia de dezvoltare a mun Braila

Oslo Declaration on Climate Change and Urban Design, 2008

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu 
pentru planuri ºi programe

Concluziile si recomandarile din prezentul studiu de fundamentare vor fi luate in
considerare avand in vedere aspectele precizate mai jos.
a) Prezentul studiu de fundamentare a fost intocmit de catre URBIS ‘90 la solicitarea
UAUIM- CCPEC in calitate de PROIECTANT GENERAL in baza contractului semnat cu Primaria Braila in calitate de 
beneficiar al lucrarii - ACTUALIZARE PLAN URBANSITIC GENERAL AL MUN. BRAILA. 
b) Prezentul studiu a fost intocmit avand in vedere recomandarile din principalele
documente strategice si de planificare cu referire la peisajul urban, sistemul plantat si spatiul public.
d) Realizarea acestui studiu de fundamentare s-a bazat pe capacitatea de expertiza
profesionala si cunoasterea de catre s.c. URBIS ‘90 S.R.L. a subiectului studiului atat in datele sale teoretice- 
copnceptuale cat si tehnice- aplicative.
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CAPITOLUL II - SISTEMUL PLANTAT AL ORASULUI BRAILA

II.1. Context teritorial / conditionari primare 

Problematica studierii sistemului plantat al orasului Braila este de interes a fi abordata in cadrul PUG 
datorita mutiplelor relatii care se stabilesc intre cuantumul si calitatea spatiilor plantate pe de o parte si 
calitatea vietii urbane si sanatatea locuitorilor orasului, pe de alta parte.
La nivel mondial, din cauza urbanizarii în crestere, combinata cu politicile  de amenajare a teritoriului care se 
axeaza pe densificare si pe rationalizarea consumului de resurse, mai multe persoane se confrunta cu 
perspectiva de a trai în medii rezidentiale cu mereu mai putine spatii plantate. 

Diferitele comunitati si grupuri sociale din care este alcatuita populatia Brailei reflecta, intr-un fel sau 
altul, prin comportament, relatii socio-profesionale, implicare in viata orasului, etc. modul in care spatiul 
plantat este utilizat si masura in care el capata incidenta asupra vietii oamenilor.

Astfel, se pune in discutie atat raportul cantitativ intre mp de spatiu plantat alocat fiecarui locuitor in 
Braila, dar si, mult mai important, raportul calitativ intre caracterul spatiului plantat si caraterul 
grupului/comunitatii caruia i se adresaeza.

Studii anterioare au aratat ca, in orase de talia Brailei, tinerii, copii si batranii sunt intr-o relatie de 
interdependenta mai accentuata cu numarul/ marimea  spatiilor plantate aflate in raza de 1km aferenta 
locuintelor lor, pe cand restul populatiei (adultii) sunt mult mai influentati de calitatea spatiului plantat si mai 
putin de marimea lui.

De asemenea,in studii efectuate pe populatii urbane similare  se arata ca sistemul plantat constand 
din componente plantate de diferite marimi si relatiile dintre aceste componente are un impact cu atat mai 
benefic asupra populatiei cu cat conectivitatea sistemului este mai mare, adica, relatiile dintre componente 
sunt mai facile si mai numeroase. Acest accent pus pe relatiile dintre componentele sistemului plantat atrag 
atentia asupra urbanistilor intrucat necesita reconfigurari la nivel zonal si microzonal in vederea asigurarii de 
trasee pietonale si de transport usor (biciclete, role) astfel incat incidenta spatiului plantat asupra vietii 
locuitorilor sa creasca.

Conform acestor studii, mai ales oamenii facand parte din grupurile socio-economice lipsite de resurse 
pentru a se deplasa în zonele verzi din afara oraºelor vor fi afectati. Acest lucru poate duce la nedreptate în 
ceea ce priveºte distribuþia (acces la), spaþii verzi publice, confirmand relaþia directa dintre expunerea la medii 
“verzi”ºi bunãstarea locuitorilor mediului urban.

“Good quality green space 
enhances the quality of urban life 
and contributes to wider 
Government objectives such as 
improved health, more sustainable 
neighbourhood renewal and better 
community cohesion, especially in 
more deprived communities. 
Neglected parks attract anti-social 
behaviour and have the potential to 
undermine regeneration of deprived 
neighbourhoods.”

House of Commons - Committee of Public 
Accounts- Enhancing urban green space- 
Fifty–eighth Report of - Session 2005–06

nr.crt. Nume cartier

Suprafata 

(ha)

Populatie 

(nr.loc)

Densitate 

loc/ha

1 progresu - vidin 82.42 20894.68 253.51

2 pisc 62.11 4427.03 71.28

3 brailita 69.09 5663.32 81.97
4 calea galati 17.77 3223.41 181.40

5 apollo 38.14 6817.51 178.74

6 comorofca 37.93 1104.57 29.12
7 chercea 172.22 17192.17 99.83

8 1 mai 41.20 6627.58 160.86

9 dorobanti 128.07 1104.57 8.62
10 centru 99.45 14971.25 150.54

12 lacu dulce 60.98 3839.80 62.97

13 obor 25.16 14371.83 571.25

14 tineretului 1 49.75 19460.73 391.15

15 hipodrom 36.95 6869.11 185.92
16 calarasi 45.66 13866.94 303.69

17 ansamblul buzaului 106.20 22557.96 212.41

18 viziru 24.67 4125.11 167.18
19 radu negru 56.80 15429.21 271.65

20 braila sud 3.83 225.92 58.94

Tabel nr.1.- Populatia si densitatea pe cartiere in 
Mun. Braila - estimare nov. 2011 pe baza datelor statistice INS, 
sursa: autorul
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Context teritorial - Incadrare in PAT 
Zona Periurbana Braila

Relatiile complexe pe care 
Braila le stabileste in 
teritoriul periurban sub 
aspectul gestionarii unor 
areale de maxim interes 
peisagistic si turistic (Balta 
mica a Brailei, Lacul Zaton, 
Lacul Blasova, etc) releva 
necesitatea corelarii 
sistemului verde intern al 
orasului cu aceste 
oportunitati deconecatare 
si de crestere a 
atractivitatii.
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II.2. Configuratia sistemului plantat al mun. Braila

Distributia spatiilor plantate publice pe teritoriul 
mun. Braila

Densitate mare > 300loc/ha
Densitate medie 150-300loc/ha
Densitate redusa <150 loc/ha

Densitate loc/ha
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Tabel nr.1.- Densitatea pe 
cartiere in 
Mun. Braila - estimare nov. 
2011 pe baza datelor 
statistice INS, sursa: autorul
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Arealele de deservire ale spatiilor plantate 
publice pe teritoriul mun. Braila

Areale de proximitate (Raza 500m)
Areale de vecinatate (Raza = 1000m)

Schema 2.

Spatii plantate publice- sistem compact (scuar, 
gradina, parc)
Spatii plantate publice dispersate (in cartiere de 
blocuri)

Principalul obiectiv al analizei sistemului 
plantat al Brailei este crearea “Planului 
verde” - instrument operational si de 

actiune la nivelul administratiei publice 
locale, prin care se are in vedere ghidajul 

politicilor privind spatiile plantate si 
peisajul urban.
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0 500m 1,0 Km 2,0 Km

SCARA

Configuratia sistemului actual al spatiilor 
plantate publice de tip urban

Schema 2.

Spatii plantate publice

Areal inglobator al spatiilor plantate publice

Zone de ruptura in sistemul plantat

Configuratia actuala a sistemului plantat pe teritoriul mun. 
Braila releva o forma alveolata, puternic inflexionata, cu 
tentacule extinse pe principalele axe urbane si cu multiple 
discontinuitati / rupturi.
Un aport important in acest sistem il reprezinta spatiile publice 
aferente cartierelor de locuinte colective - ele participa la 
aceasta configurare a sistemului, dar, din punct de vedere al 
incidentei lor asupra calitatii vietii urbane,importanta lor este 
scazuta, dat fiind gradul scazut de amenajate si dotare. 
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Configuratia sistemului actual al spatiilor plantate incluzand prezenta 
padurilor din proximitate

Tabel nr.2.- Norme privind 
dimensiunea si deservirea 
spatiilor publice urbane
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II.3. Componente, tipuri, evaluari si particularitati ale sistemului plantat al Brailei

Tipologia spatiilor plantate publice pe teritoriul mun. Braila cuprinde:

1. spatii plantate amenajate de tip gradina publica, scuar - Gradina Publica, 
Gradina Mica din Piata Traian, 
2. spatii plantate amenajate de tip parc urban municipal - Parcul Monument
3. spatii plantate amenajate in lungul unor axe urbane reprezentative- 

5. spatii plantate amenajate de tip parc de cartier- Lacu Dulce, Lacu Dulce ANL, Brailita, Vidin, 
Milcov, Caporal Musat
6. spatii plantate amenajate de promenada/ aferente falezei
7. spatii plantate publice dispersate aferente cartierelor de locuinte colective
8. spatii plantate cu functie specializata sau aferente dotarilor sportive: Gradina zoologica, 
Stadionul Municipal, Stadionul Vidin
9. spatii plantate aferente unor institutii publice - cu acces public limitat 
(scoli, spitale, biserici, cimitire)

Gradina Poligon, 

B-dul Alexandru Ioan Cuza, 
B-dul Panait Istrati
4. spatii plantate de aliniament stradal 

Caracteristici principalelor componente ale sistemului plantat
1. Spatii plantate amenajate de tip gradina publica, scuar* 

* informatii extrase din Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã 

Brãila, Fond Primãria, dosar 36/1859-1861- citate in “Studiul 

de fundamentare privind evolutia orasului si a patrimoniului 

construit al Mun. Braila”- Muzeul Brailei, 2011, coordonator: 

prof.dr.Ionel CandeaGradina Publica (sau Gradina Mare)

a. Gradina Publica (sau Gradina Mare) a fost proiectatã 
în anul 1833, dar lucrãrile propriu-zise, de amenajare, au 
început prin decizia de la 1 August 1857. În martie 1858, a 
fost întocmit un plan de împrejmuire a grãdinii, iar 
plantarea cu arbori s-a realizat în cursul anului 1859, 
grãdinar fiind dl.Anton Chelaru. 
În anul 1872, se face o nouã împrejmuire a grãdinii 
Publice
În anul 1889, s-a fãcut o nouã cerere pentru schimbarea 
pãmântului, pentru „îmbunãtãþiri ºi ameliorãri” în grãdinã, 
precum ºi pentru înlocuirea unor arbori „foarte bãtrâni, mai 
ales Acacii (salcâmi)”, cu arbori tineri.
În anul 1889-1890, s-au plantat în Grãdina Publicã arþari, 
ulmi, platani, plopi, tei, mesteceni, carpeni, fagi ºi frasini. 
Exista exemplare - frasinul ºi platanul-  propuse anterior 
spre a fi ocrotiþi, precum si alte exemplare de arbori din 
vechea plantaþie, ca de exemplu: Robinia pseudacacia, 
Acer pseudoplatanus, Acer negundo, Fraxinus 
excelsior,Ulmus glabra, Sophora japonica, º.a.

Caracteristicile generale ale celor 3 gradini din zona centrala a Brailei sunt legate de 
reprezentativitatea acestora in cadrul orasului. Asupra lor, interventiile de imbunatatire a fondului 
plantat, mobilierului si amenajarilor au fost, cu mici exceptii, atent coordonate, urmarindu-se de 
fiecare data, pastrarea spiritului initial al acestor lucrari peisagistice remarcabile.
Totusi, aceste gradini necesita, la acest moment, o atentie nu doar in privinta intretinerii 
materialului dendrologic si a amenajarilor existente, ci o grija pentru integrarea lor vietii urbane, 
pentru actualizarea amenajarilor in consens cu epoca si cu nevoile exprimate de locuitori.
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În prezent, în Grãdina Publicã exista arbori ºi arbuºti care 

aparþin genurilor: Acer, Catalpa, Tilia, Betula, Robinia, 

Aesculus, Salix, Quercus, Gleditschia, Fraxinus, Platanus, 

Thuja, Taxus, Paulownia, Ligustrum, Phyladelphus, º.a. 

Dintre aceste exemplare, multe sunt plantate în ultimii 20-30 

de ani (stejar, castan, platan, salcâm, tisa ) . 

Dintre arborii plantaþi înainte de anul 1900, unii sunt aproape 

uscaþi, în special exemplarele de salcâm. De aceea s-ar 

recomanda o „igienizare” ºi realizarea de noi plantãri în 

aceastã grãdinã. De asemenea, se poate organiza un 

rozariu, deoarece grãdinarii dinainte de anul 1900, se 

ocupau foarte mult cu obþinerea de noi soiuri de trandafiri, 

prin altoirea de mãceºi, în serele grãdini.  La Grãdina 

Publicã, cu 50-100 de ani în urmã nu se punea problema 

zonelor umbrite. În prezent, arborii fiind destul de înalþi, un 

rozariu s-ar putea organiza în zona Muzeului „Panait Istrati” 

sau pe latura esticã a grãdinii, latura ce priveºte cãtre 

Dunãre.

Dintre arborii care ar trebui ocrotiþi în mod deosebit, sunt: 

Fraxinus excelsior (la intrarea în grãdinã, dinspre Bdul. 

Panait Istrati ) ºi Platanus acerifolia (pe aleea ce duce la 

fosta secþie  de Etnografie, a Muzeului Brãilei). Mai putem 

aminti  1-2 exemplare de Sophora, Fraxinus, Ulmus, º.a., 

dar acestea ar putea fi ocrotite toate împreunã, în cadrul 

Grãdinii Publice, care are o vechime de 174 ani de la 

proiectarea ca grãdinã-parc, ºi 148 ani de la începutul 

plantãrii cu arbori. 

Gradina Publica, 1905

Gradina Publica, 1910

Platan - 
Gradina Publica, 2006

Aleea cu castani - 
Gradina Publica, 2006

Frasinus Excelsior - 
Gradina Publica, 2006

Plan al gradinii, 1898, J. Dufour
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b. Grãdina din Piaþa Poligon. Piata Poligon a fost pavata 

in anul 1863. În anul 1869, piaþa era „cea mai frumoasã ºi 

din centrul Oraºului”, iar în anul 1883, s-a realizat grilajul 

de lemn ºi grãdiniþa din piaþ. Plantarea arborilor s-a fãcut 

sub îndrumarea grãdinarului Adolf Birk abia prin anii 1887-

1888, deoarece solul conþinea mult pietriº care a trebuit sã 

fie înlocuit cu pãmânt negru.

În anul 1921, Grãdina Poligon a fost împrejmuitã 

cu „stâlpi de beton ºi tuburi de fier”. În prezent, în jurul 

Grãdiniþei Poligon vegeteazã aproximativ 20 exemplare  

de arbori: castani, tei ºi arþari. Spaþiul destinat plantãrii de 

specii ornamentale, în anul 2007, s-a transformat în „teren 

viran”. Terenul s-a degradat, au avut loc niºte scufundãri 

de teren, în aºa fel încât tot spaþiul grãdinei este plin cu 

gropi, buruieni, iar bustul lui Nae Ionescu (1890-1940), 

este ameninþat sã se prãbuºeascã.

       Pentru anul viitor, ar trebui luate mãsuri urgente în 

ceea ce priveºte întreþinerea aceastei grãdini.  Trebuie 

avut în vedere ºi faptul cã, pentru a ajunge în Grãdina 

Publicã, la Bibliotecã, la Liceul Economic, la Casa 

Perpessicius, etc. se trece prin aceastã grãdinã, care în 

prezent nu poate sã inspire trecãtorilor decât tristeþe, 

nostalgie, pãreri de rãu... ªi are totuºi grãdiniþa, 124 de ani 

de la primele plantãri, ºi sunt 138 de ani de când brãilenii 

o considerau cu mândrie, una din cele mai frumoase 

grãdini din Brãila.

Gradina din Piata Poligon, 2005

Gradina din Piata Poligon, 2005 (tei si castani)

Gradina din Piata Poligon, 2005 (tei si castani) Gradina din Piata Poligon, 2007
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c. Grãdina Micã (Grãdina din Piaþa Sfinþii Arhangheli, 

Dumitru Ionescu, Tiriplic, V.I. Lenin sau Traian) – a fost 

proiectatã în anul 1860. În anul 1839, s-a întocmit un plan 

de împrejmuire a Bisericii Sf. Arhanghel Mihail, plan care 

s-a pus în aplicare în anul 1843. La 11 Iunie 1859, 

arhitectul oraºului Brãila întocmeºte un ,,Deviz pentru 

împrejmuirea Pieþei Bisericii Sf. Mihail cu paramaclîc ºi 4 

porþi” 

În Grãdina Micã, s-au plantat în anii 1860, 1861 în special 

salcâmi. Nu s-au prins toþi, pentru cã în fiecare an se 

fãceau noi plantãri, aºa cum s-a întâmplat ºi în anul 1868, 

când se cere ºi repararea grilajului „...din prejurul grãdinii 

din piaþa Sf. Arhanghel care a început a se ruina încât prin 

mai multe pãrþi a lãsat trecerea liberã vitelor care 

cauzeazã stricãciuni plantaþiilor”.

În anul 1868, Grãdina Micã era numitã: “Grãdina Libertãþii 

din curtea bisericii Sf. Archangheli”. Grãdina Micã era 

îngrijitã de grãdinarul Anton Chelaru de la Grãdina 

Publicã, dar avea ºi un custode în anul 1868, pe dl.  

Tudorache Ivanovici, care se ocupa direct de plantaþiile 

acestei grãdini. 

În Martie 1870, s-a întocmit un „Proiect pentru prefacerea 

ºi reparaþia pavajelor dupe stradele oraºului Brãila ºi dupe 

Piaþa Sf. Archanghel” . În anul 1879, se propune refacere 

împrejmuirii Grãdinei Sf. Arhanghel, iar „noua împrejmuire 

a grãdinei sã fie construitã într-un mod cu totul alt fel decât 

cea existentã care era de scânduri de brad; - pe lângã 

acestea, noua împrejmuire nu intrã în categoria lucrãrilor 

provizorii ºi de aceea o cheltuialã deºi mai mare se face 

însã pentru un timp îndelungat”. Astfel, în Mai 1879, se 

face un „Devis –pentru construirea unui grilaj de fier pe 

lungime de 375,50m cu baza de zidãrie”.

În anii 1880-1882, s-au plantat arbori în jurul grãdinii. În 

anul 1900, grãdinarul I. Verescu solicitã pentru „grãdina 

micã, 300 Pomi de esenþã rãºinoasã”,  precum ºi arbuºti 

de lemn câinesc pentru formarea gardului viu, pe lângã 

grilaj.

Gradina mica din Piata Traian

Gradina mica din Piata Traian la 1900

Gradina mica din Piata Traian la 1900
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Incercarea realizarii 
unei 
compozitii/amenajari 
vegetale

Lipsa unui element 
central artistic?!

Vegetatie de talie 
inalta - necontrolata

Elemente pozitive/ negative in Piata Poligon

Acces auto intr-o zona 
pietonala

Vegetatie necontrolata

Lipsa unor amenajari 
specifice pentru pietoni

Spatiu degradat/ 
neingrijit

Elemente negative pe faleza 
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În prezent,  în aceastã grãdinã vegeteazã arbori plantaþi în 

ultimii 20-30 de ani (Prunus serrulata, Cercis siliquastrum, 

Pinus strobus, Abies concolor., Malus sp., Paulownia 

tomentosa, Albitzia sp., Tilia sp., Magnolia sp., º.a.), dar 

sunt ºi arbori ce aparþin vechilor plantaþii din anii 1890-

1900 ( Pinus nigra, Picea abies, Taxus baccata). 

Exemplarele de pin ºi molid, sunt „sufocate” de hederã 

(Hedera helix - foto nr. 24), care s-a dezvoltat foarte mult, 

ajungând pânã în coroana arborilor „gazdã”.

Dintre arborii ocrotiþi, în aceastã grãdinã este Taxus 

baccata (tisa), situat în centrul grãdinii (specie ocrotitã în 

România, de la sãmânþã la arborele adulti.

Se observã ºi în aceastã grãdinã, exemplare care prezintã 

ramuri uscate sau chiar toatã partea superioarã a 

coroanei. Grãdina fiind foarte frecventatã, ºi traversatã 

zilnic de sute de cetãþeni, a fost de obicei bine îngrijitã. 

Anul 2007 însã, fiind un an deosebit de secetos, a afectat 

mult ºi spaþiile verzi. Chiar dacã s-au fãcut ºi stropiri 

artificiale, vegetaþia în general, ºi arborii în special, au avut 

de suferit (urmãrile se observã: ramuri uscate, frunze arse 

ºi îngãlbenite înainte de vreme, unele specii de ulm ºi 

conifere s-au uscat complet).

Gradina mica din Piata Traian, 1910

Gradina mica din Piata Traian, 2009

Gradina mica cu pin negru, 2006din Piata Traian 

Piata Traian, pe planul Kisseleff, 1834
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2. Spatiile plantate amenajate de tip parc urban municipal - Parcul Monument

Parcul „Monument” din Braila a fost mentionat pentru prima oara in 1833, cu ocazia construirii unui pod 

pe drumul Calarasilor pentru legatura cu „Monumentul eroilor de la 1828”. Desi monumentul nu mai 

exista, denumirea parcului a ramas legata de acesta. Se stie ca monumentul amintit a fost realizat de 

arhitectul francez Villaye in 1833 si infatisa o spada cu doua taisuri aflata pe un soclu langa care se 

gaseau doi lei. Monumentul a fost distrus in 1916 de ocupantii turci. 

Parcul Monument este unul dintre cele mai mari parcuri aflate in interiorul oraselor romanesti. O perioada 

a purtat denumirea de parcul „Kiseleff” in amintirea guvernatorului rus din perioada Regulamentelor 

Organice care se afla la originile Brailei moderne.

Situatia actuala a acastui parc este insa una deplorabila, dat fiind ca, exceptie facand aleea principala a 

parcului, restul acestui spatiu este unul neglijat si neintretinut. Parcul “Monument” nu este amenajat la 

nivelul importantei si reprezentativitatii pe care o are/ ar trebui sa o aiba  in cadrul orasului, fiind ratat astfel 

un potential deosebit de valoros al Brailei.

Parcul Kiseleff, 1898

Parcul Monument, 2009

Aleea principala din Parcul Monument, 2007

Aleea principala - acces dintre est in Parcul 
Monument, 2007
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Strãzile pe care întâlnim arbori seculari, propuºi 

spre a fi ocrotiþi*, sunt: str. Rubinilor (Taxus baccata), str. 

Campiniu (Quercus robur), str. Ana Aslan (Platanus 

acerifolia), str. Goleºti (Platanus acerifolia), Calea 

Cãlãraºilor (Platanus acerifolia), Bdul. Panait Istrati 

(Platanus acerifolia) ºi Bdul. Alexandru Ioan Cuza (Ulmus 

glabra), º.a.

3. Spatii plantate amenajate in lungul unor axe urbane reprezentative

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza este trecut în vechiul plan al oraºului Brãila din anul 1834, dar pe 

atunci doar în stare de proiect. În anul 1865, s-a aprobat de cãtre Minister pavarea „strãzii Bulevardului”, 

iar porþiunea nou pavatã de pe mijlocul strãzii Bulevardului, sã poarte numele de „Aleiul Cuza”. În anii 

1865-1867, s-au plantat pe strada Bulevardului ulmi ºi salcâmi (Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã 

Brãila, Fond Primãria, dosar 59/1862-1870, f. 64, 144, 182).În anul 1870 este pus în lucru un nou „Proiect 

pentru îmbunãtãþirea Bulevardului”, ce consta în repararea ºoselei pavate, dar ºi completarea plantaþiei de 

arbori.

* conform  “Studiului de fundamentare privind evolutia orasului si a 

patrimoniului construit al Mun. Braila”- Muzeul Brailei, 2011, 

coordonator: prof.dr.Ionel Candea- anexa 06_ Plantatii

Una din particularitatile sistemului plantat al Brailei provine din modul de plantare al bulevardelor 

structurante ale orasului, mod de plantare care a fost gandit odata cu acestea , conferindu-le si mai multa 

forta si reprezentativitate.

O serie de exemplare vegetale din acest ansamblu - deopotriva urbanistic si peisagistic - au fost 

protejate, dar grija ar trebui indreptata catre intregirea, completarea si intretinerea acestor plantatii.

U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C. URBIS’90 @  2011

A

PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

ACTUALIZARE - PUG - BRAILA - Studiu de fundamentare  privind sistemul plantat, peisajul urban si spatiul public



Axa urbana a strazii Mihai Eminescu- ansamblul urbanistic si peisagistic

Strada Mihai Eminescu (str. Bucureºti, str. Regalã, str. 

Republicii), înainte de anul 1900, dar ºi dupã aceea (foto 

nr. 29), a fost plantatã cu salcâmi cu coroana rotundã (aºa 

cum este salcâmul de pe str.Frumoasei colþ cu str. 

Bastionului). Se pare cã a fost singura specie mai 

rezistentã (pentru aceastã stradã), pentru cã de fiecare 

datã când se fãceau plantãri pe strãzile din oraº, se 

plantau arbori ºi pe str. Regalã (platani, salcâmi, º.a.), dar 

nu se prindeau. 

Str. Mihai Eminescu-1926

Str. Mihai Eminescu-2010

Structura ansamblului reprezentat de str. Mihai Eminescu 

este dominata de axialitatea traseului pietonal punctat de 

elemente arhitecturale de reper si de aliniamentul de 

arbori. Tesutul din care face parte acest ansamblu 

arhitectural-urbanistic-peisagistic este unul care a facut loc 

in mod organic acestei interventii, neexistand fracturi, ci 

dimpotriva, zone de articulare interesante, care creaza 

perspective dinamice si locuri cu personalitate. Plantatia 

are coerenta si prestanta, chiar daca, pe alocuri, necesita 

re-intregire, toaletare, inlocuirea unor exemplare, etc.

Perspectiva din str, Mihai Eminescu catre 
str.Ana Aslan
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4. Spatii plantate de tip aliniament stradal, perdea de protectie (inafara zonei 
centrale)

5. Spatii plantate amenajate de tip parc de cartier- Lacu Dulce, Lacu Dulce ANL, Brailita, Vidin, 
Milcov, Caporal Musat

Principalele penetratii rutiere in Braila purtatoare de 
aliniamente stradale

Aliniament stradal puternic pe B-dul 
Dorobantilor

Aliniament stradal incomplet, Sos. Ramnicu 
Sarat

Parcul Brailita- un spatiu rezidual in cadrul tesutului urban, cu o intentie de amenajare peisagistica, 
precara. Spatiul poseda un real potential de interventie in sensul unei amenajari peisagistice care sa 
rapunda nevoilor locuitorilor din cartier.
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6. Spatii plantate amenajate de promenada/ aferente falezei 

Faleza Brailei este un element de forta, cel 
mai important, pentru revitalizarea 
sistemului spatiilor plantate.
Actualmente, el este insuficient, atat 
cantitati cat si calitativ, nereusind sa se 
constituie intr-un loc la nivelul de 
reprezentativitate asteptat, chiar daca este 
un loc populat, agreabil prin natura 
expunerii ale, popular prin activitatile 
gazduite.

Relatia falezei Brailei cu restul 
sistemului plantat se realizeaza in 
prezent prin intermediul a trei 
elemente, din care doua sunt si 
extremitatile acestei promenade: 
amenajarea pieteti Esplanada - la 
sud si Gara fluviala-  la nord. 
Chiar daca traseul pietonal se 
prelungeste si dincolo de aceste 
puncte, ele reprezinta reperele 
majore ale traseului. Sunt 
conectate astfel, destul de rapid, 
Gradina Mare,  Calea Calarasilor 
si B-dul Ioan Cuza. 

esplanada

gara fluviala
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7. Spatii plantate publice dispersate aferente cartierelor de locuinte colective

Caracteristicile spatiale si morfologice ale acestui tip de spatii 
plantate se definesc prin rectangularitate, grad mare de fragmentare 
(...si o fragmentare unori inutila, in defavoarea utilizarii lor), 
dimensiuni reduse in elementele componente (desi, la nivel de 
ansamblu ocupa suprafete mari). Vegetatia existenta este de regula 
una slab intretinuta, dar matura in zonele mai vechi, cu posibilitati de 
interventie in sensul aducerii ei la un aspect multumitor.

Cea mai mare problema cu aceste spatii plantate este faptul ca modul lor de organizare si 
de amenajare actual nu incurajeaza utilizarea lor in scop comunitar si foarte adesea sunt 
inaccesibile public, fiind ingradite. Ele se rezuma astfel la o simpla functie higienica, 
necesara, fara indoiala, dar insuficienta pentru o viata urbana de calitate.

O problema curenta a acestui tip de spatii plantate este ca ele sunt permanent amenintate 
de inlocuirea lor cu spatii pentru parcarea automobilelor, dat fiind ca acestea din urma sunt 
insufieciente. Acomodarea intr-un spatiu restrans ca dimensiuni atat a spatiului plantat cat 
si a celui destinat parcarii sau circulatiei pietonale este o chestiune care se poate rezolva 
prin amenajari peisagistice corespunzatoare.

In noile cartiere de locuinte colective, spatiile plantate sunt intr-un numar mult mai redus, 
vegetatia inca tanara oferind un aspect si o ambianta cu totul diferite fata de cartierele 
rezidentiale mai vechi ale orasului.
Se remarca nevoia de a utiliza aceste spatii plantate pentru joaca, intalnire, odihna, 
socializare si de asemenea, nevoia de apropriere spatiilor plantate adiacente constructiilor- 
utilizand-le ca gradini ale locuintelor de la parter, sau chiar ca gradini de legume.
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8. Spatii plantate cu functie specializata, turistice sau aferente dotarilor 
sportive:  Gradina zoologica, statiunea balneara Lacul Sarat, Stadionul 
Municipal, Stadionul Vidin

Un caz particular il reprezinta statiunea 
Lacul Sarat, ale carei valori balneare se 
aduga valorilor peisagistice existente, 
datorate (si) prezentei unui fond vegetal 
matur si in stare inca buna, ocupand o 
suprafata de cca. 33,85 ha.

In statiunea Lacul Sarat, tipologia spatiilor 
plantate se ramifica in subtipuri generate de 
locatia si importanta sitului in cadrul statiunii 
- malul lacului, padure, parc, etc. 
Datorita importantei pe care o capata aici 
corelarea dintre sistemul spatiilor plantate si 
natura activitatilor desfasurate, a fost 
realizat un Plan Urbanistic Zonal special 
destinat acestui areal de mare importanta 
pentru viata Brailei. Fragment din PUZ- Statiunea Lacul Sarat, 

Braila

Fiecare din aceste sub-componente ale 
tipului ales spre ilustrare are propriile 
caracteristici diferite, datorate functiunii 
diferite pe care o insotesc. Numitorul 
comun al acestor spatii plantate este acela 
ca ele nu mai au un acces public nelimitat, 
ci accesarea lor depinde de programul si 
caracterul functiunii respective.
De asemenea, aceste spatii plantate sunt 
intretinute diferit prin grija admnistratorilor 
respectivi.
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Liceul pedagogic

Spitalul Municipal

Catedrala

9. Spatii plantate aferente unor institutii publice - cu acces public limitat 
(scoli, spitale, biserici, etc)

Aceste componente ale sistemului plantat sunt de regula bine integrate tesuturilor din care fac 
parte, prin intermediul aliniamentelor stradale sau a vegetatiei limitrofe incintelor. IN unele cazuri 
“disimularea” lor in tesut este perfecta.
In cazul scolilor, liceelor, creselor, aceste spatii necesita o atentie suplimentara in sensul echiparii 
si mobilarii lor adecvate pentru a raspunde nevoilor utilizatorilor respectivi.

De asemenea, o problema care apare aproape peste tot in Braila, este cea a imprejmuirilor, nu 
doar a spatiilor plantate, dar in special a acestora - gardurile metalice trebuiesc inlocuite cu garduri 
vii, cu sisteme plantate gard viu- arbore. Siguranta acestor spatii publice trebuie sa se poata 
asigura mai mult prin educatia civica a cetateanului si mai putin prin paza si imprejmuirea lor si 
acest lucru se poate face treptat, prin proiecte -pilot, prin sensibilizarea populatiei, etc.

In cazul bisericilor, spatiul plantat interior incintei trebuie sa se subordoneze nevoii de intimitate a 
lacasului de cult fata de restul tesutului dar si - in anumite situatii- de intarire a prestantei si 
reprezentativitatii acestuia in raport cu cadrul construit adiacent.
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Sistemul plantat al Mun.  Braila, desi prezent la 
scara  orasului cu o anume pregnanta, constituind 
un element de  identificare a orasului, este  
deficitar sub mai multe aspecte:
- lipsa de continuitate intre componentele 
sale
- prezenta a numeroase zone  complet 
lipsite de spatii 
publice plantate de tip compact(parc, 
gradina, scuar)
- prezenta in cuantum ridicat a spatiilor 
plantate publice in sistem dispersat, inutile 
vietii si nevoilor de recreere ale locuitorilor
- slaba echipare si dotare a spatiilor 
publice 
- vegetatie imbatranita si care necesita 
interventii
- slaba amenajare in spatiul falezei a 
spatiilor plantate 
publice
- accesibilitate publica redusa catre zonele 
impadurite - ca alternativa la spatiul plantat 
de tip urban

Problema spatiilor plantate in oras aduce in discutie raportul dintre calitate si cantitate. Braila este 
un oras resimtit de locuitorii sai ca fiind “suficient de verde”,  dar este resimtit ca un oras in care exista 
prea putine locuri bine organizate in care te poti plimba, odihni, recreea, distra. Parcurile existente sunt 
intr-un numar foarte redus si nu sunt plasate intr-o retea in asa fel incat sa acopere necesarul existent mai 
ales in zonele dense ale Brailei.
Pe de alta parte, Braila ca oras pe Dunare, beneficiaza de contactul cu un amplu teritoriu impadurit, aflat 
nu la foarte mare distanta de zona urbana constituita. Cresterea accesibilitatii publice si controlul 
activitatilor de agrement, odihna, relaxare, turism in aceste areale naturale pot spori paleta de optiuni atat 
ale locuitorilor cat si ale vizitatorilor. 
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Zona libera Braila

- grupa A – totalitatea trãsãturilor fizice – calitãþi reale
- grupa B – totalitatea caracteristicilor calitãþii peisajului respectiv care pot fi proiectate ºi 
planificate - calitãþi prezumtive
- grupa C – totalitatea caracteristicilor calitãþii peisajului respectiv care se exprimã prin cererea de 
peisaj (cerinþele ºi aºteptãrile populaþiei)- calitãþi aºteptate
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Bilantul spatiilor plantate pe categorii

Analiza spatiilor plantate din mun. Braila a reliefat ponderea acestora raportata la suprafata orasului -  
adica o suprafata de  616,95 ha, reprezentatand cca. 14% din suprafata de  aflata in 
limitele adiministrative ale orasului. Raportata la intravilan, aceasta suprafata de spatii plantate 
reprezinta cca.18%, iar ponderea de spatiu plantat pe locuitor este de cca. 24 mp spatiu plantat 
/cap.loc.
Calculul s-a realizat insumand cele 6 categorii de spatii plantate depistate ca fiind relevante 
pentru analiza numerica (1.spatiile plantate publice scuaruri, parc, gradina, 2.spatiile plantate 
aferente unor circulatii,3.spatiile plantate aferente falezei, .4.spatiile plantate aferente locuintelor 
colective, 5. spatiile plantate specializate cu acces public limitat si 6.spatiile plantate eferente 
statiunii turistice Lacul Sarat ).

4365,67 ha

Ceea ce rezulta din analiza 
releva faptul ca, din punct 
de vedere strict cantitativ, 
Braila are un necesar 
acoperit de spatiu plantat 
raportat la locuitorii proprii. 
Insa, din punct de vedere 
calitativ si al rolului pe care 
aceste spatii plantate le au 
asupra  vietii si dezvoltarii 
orasului, lucrurile lasa inca 
de dorit.
Se remarca o pondere mare 
a spatiilor plantate de tip 
scuar, parc, gradina publica, 
o ponedere insemnata 
reiesind si pentru spatiile 
plantate aferente locuintelor 
colective.

Cele mai importante zone verzi 
din municipiu sunt:

- Parcul Monument - 53 ha

- Faleza ºi esplanada Dunarii - 
7,1 ha

- Scuarul din Piaþa Traian - 
0,63 ha

- Gradina Publica - 7,5 ha

- Parcul Zoologic - 4,2 ha

Nr.crt. Categoria ha %

1

Spatii plantate amenajate de tip gradina 

publica, scuar, parc 224.2 52.14

2

Spatii plantate amenajate in lungul unor 

axe urbane, aliniamente 12.5 2.91

3

Spatii plantate amenajate de promenada/ 

aferente falezei 7.1 1.65

4

Spatii plantate publice dispersate aferente 

cartierelor de locuinte colective 90.08 20.95

5

Spatii plantate cu functie specializata cu 

acces public limitat 62.3 14.49

6

Spatii plantate aferente statiunii Lacul 

Sarat 33.85 7.87

Total 430.03 100.00

52%

3%2%

21%

14%
8%

1 Spatii plantate amenajate de tip gradina publica,
scuar, parc 

2 Spatii plantate amenajate in lungul unor axe
urbane, aliniamente

3 Spatii plantate amenajate de promenada/ aferente
falezei

4 Spatii plantate publice dispersate aferente
cartierelor de locuinte colective

5 Spatii plantate cu functie specializata cu acces
public limitat

6 Spatii plantate aferente statiunii Lacul Sarat
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II.4. Disfunctionalitati cumulate in sistemul spatiilor plantate

Areale deficitare din punctul de 
vedere al prezentei si echiparii 
spatiilor plantate la nivelul 
cartierelor rezidentiale

Discontinuitatea spatiilor plantate 
aferente falezei Dunarii

Discontinuitatea spatiilor plantate 
pe limita vestica a orasulu
I
Areale agricole si texturi puternic 
mineralizate neintegrate sistemului 
plantat 
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II.5. Sinteza analizei sistemului de spatii plantate

- tesut permeabil, 
disponibiulitati de teren 
posibil de amenajat 
peisagistic
- suport semi-radial-
concentric
- spatii cu valoare 
simbolica, identitara

- incoerenta in distributia si 
conformarea 
componentelor sistemului 
plantat 
- multe spatii plantate, dar 
precar amenajate
- parcul Monument delasat, 
semi-abandonat

- texturi “verzi” diverse, 
bogate
- posibilitati de crestere a 
biodiversitatii
- parcul Monument- posibil 
parc urban important

- ineficienta actelor 
normative
- presiunea dezvoltarilor
 imobiliare abuzive
- lipsa educatiei privind 
protejarea cadrului 
natural

S
Puncte tari

W
Puncte slabe

O
Oportunitati

T
Constrangeri

spatial-configurativ functionaleco-sistemic

Analiza spatiilor plantate din mun. Braila s-a facut urmarindu-se reperele a 4 paliere determinante 
pentru evaluarea sa corecta: palierul spatial-configurativ se refera la conformarea si distributia 
spatiilor plantate; palierul functional se refera la echiparea, dotarea si profilul functional al 
entitatilor componente ale sistemului plantat; palierul eco-sistemic se refera la coerenta 
sistemului plantat in cadrul ecosistemelor aferente teritoriului studiat.

- ecosistemul aferent 
malului vestic al Dunarii - 
puternic afectat de 
poluare din activitati 
industriale si domestice

- ecosisteme inca posibil 
de interconectat

- situri Natura 2000 in curs 
de constituire
- malurile Dunarii 
oportunitate de 
management integrat

- tangenta orasului cu 
ecosistemul aferent 
Dunarii- importanta 
maxima din punct de 
vedere al biodiversitatii 

- greutate in aplicarea 
planurilor de mediu
- lipsa de educatie eco-
civica

- gama diversa de 
functiuni corelate 
sistemului plantat
- ex-industrii portuare cu 
locatii bune pentru 
reconversie

- lipsa spatiilor plantate si 
a celor de sport in zonele 
periferice si in anumite 
zone urbane vulnerabile ( 
ex-industriale)
- lipsa de viziune pentru 
un plan de turism corelat 
sistemului plantat

- interesul pentru activitati 
sportive si de agrement 
corelate spatiilor plantate 
existente 
- posibilitatea de 
amenajare a unui port de 
agrement
- oportunitatea crearii unor 
poli de agrement- cultura- 
promenada pe faleza 
Dunarii

- declinul economic al 
localitatii
- lipsa accesibilitatii rutiere 
corelate unui sistem de 
transport in comun 
eficient
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Potentialul de interventie la nivelul 
siatemului plantat  cuprinde mai multe 
tipuri, fiecare reprezentand o posibilitate 
de actiune in vederea imbunatatirii calitatii 
v iet i i  urbane in Brai la;  totodata, 
interventiile in amenajarea spatiilor 
plantate aduc beneficii dezvoltarii orasului, 
cresterii atractivitatii turistice si sporirii 
prestigiului orasului.

RE-AMENAJARE PEISAGISTICA CU 
PASTRAREA CARACTERULUI INITIAL 
SI AL  REPREZENTATIVITATII IN 
CADRUL CENTRULUI  ISTORIC

RE-AMENAJARE PEISAGISTICA CU 
ACCENT ASUPRA RECONFIGURARII  
SPATIALE SI FUNCTIONALE 

AMENAJARE/AMBIENTARE 
PEISAGISTICA INTEGRATA 
RESTRUCTURARII COMPLEXE A 
FRONTULUI URBAN AL BRAILEI 
CATRE DUNARE

INTEGRARE PEISAGISTICA A 
ZONELOR IMPADURITE IN CIRCUITUL 
TURISTIC SI DE AGREMENT-
RECRERE 

RE-AMENAJARE PEISAGISTICA 
PUNCTUALA CU REINTEGRAREA 
SPATIULUI  PLANTAT VIETII URBANE 
LA NIVELUL CARTIERELOR

DIVERSIFICARE FUNCTIONALA 
IN RELATIE CU SPATIUL PLANTAT 
AFERENT  ZONELOR SPORTIVE, DE 
AGREMENT SAU TURISTICE

RESTRUCTURARE, CONVERSIE 
SI AMENAJARE PEISAGISTICA  A 
ZONELOR INDUSTRIALE SI DE 
DEPOZITARE 

RE-ECHILIBRARE ECO-
PEISAGISTICA PRIN UTILIZAREA 
ECOSISTEMELOR NATURALE

INTEGRARE A PEISAJULUI 
AGRICOL IN PEISAJUL URBAN AL 
ORASULUI
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Paduri 
sistemului plantat 
urban - cu rol 
deintarire 
ecosistemica si cu 
functie de agrement/ 
odihna, activitati 
educative si de 
cercetare

 integrate 

Zona centrala 
reprezentativa cu spatii 
publice si plantate - 
piete, piatete- corelate 
unui sistem pietonal, 
atingand obiective 
culturale si turistice, cu 
spatii pentru 
evenimente 

Centura + terenuri 
agricole limitrofe
configurare a unei 
centuri verzi
agricultura integrata 
tesutului si vietii urbane

“Tentacule” verzi - 
ambientarea plantatiei pe 
principalele axe urbane si 
intrari in oras, cul de 
ameliorare a imaginii 

Nuclee 
“verzi”locale 
reconfigurarea 
peisagistica a 
unor spatii 
plantate din 
zonele 
rezidentiale dense 
sau din foste zone 
industriale, cu 
functie pregnant 
sociala 

VIZIUNEA de dezvoltare privind sistemul spatiilor plantate din mun. Braila

Faleza - spatiu 
peisagistic ambientat 
cu rol de promenada, 
agrement, cultura, 
sport, reprezentand 
elementul de marca al 
orasului si locul de 
maxima importanta 
pentru viata urbana a 
Brailei 

Viziunea strategica privind sistemul spatiilor plantate din mun. Braila: o retea intregita 
cantitativ, functionala si de inalta calitate estetica compusa din spatii plantate si 
ambientate peisagistic, de diferite tipuri si marimi, corelata unui sistem pietonal deservind 
o gama cat mai cuprinzatoare de functiuni, intre care primeaza cele culturale, comerciale 
si de agrement.
Sistemul plantat al Brailei se sprijina pe “pilonul” falezei ca element-simbol si marca a 
orasului, are o inima istorica vie - zona centrala, “aripi” verzi in zonele limitrofe si “plamani 
interiori” in cartierele rezidentiale. Sistemul plantat al Brailei este un element vital al 
organismului urban din care face parte.
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- utilizarea si valorificarea tuturor rezervelor de teren pentru intregirea si imbunatatirea 
sistemului spatiilor planatate

- cresterea gradului de utilare si dotare a spatiilor plantate

- abordarea unor amenajari peisagere care sa urmareasca posibilitatea apropierii dintre 
om si spatiul plantat

- integrarea terenurilor agricole si a padurilor  din proximitate in sistemul plantat 
intraurban avand functii mixte - productiva- educativa- de recreere-de cercetare

Directii de actiune:

- realizarea cadastrului spatiilor verzi 

- un plan de gestiune a spatiilor verzi urbane

- prescriptii specifice pentru spatiile verzi urbane in functie de tipul lor

- asigurarea a min.20% de spatiu plantat la orice interventie de construire pe orice tip de 
teren din intravilan

- un plan de gestiune a spatiilor agricole

Prioritati:

II.6. Obiective si directii de actiune

1. Cresterea calitatii spatiilor plantate existente

2. Cresterea conectivitatii sistemului spatiilor plantate- intregirea si completarea lui cu 
elemente de legatura

3. Cresterea gradului de coerenta intre spatiile plantate si modurile “usoare” de circulatie 
in oras (circulatia pietonala, biciclete si transport in comun)

4. Cresterea gradului de coerenta intre spatiile plantate si functiunile complementare - 
agrement, cultura, sport, turism

5. Cresterea accesibilitatii publice a spatiilor plantate si a incidentei lor asupra vietii 
sociale in cartierele de locuinte colective

Obiective principale:
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CAPITOLUL III - PEISAJUL URBAN AL BRAILEI

III.1. Definire, consideratii generale

Consideram acceptata in cuprinsul prezentei lucrari definirea largita a termenului de „ peisaj 

urban”, insumand o viziune complexa si integratoare a doua dimensiuni fundamentale care 

guverneaza un oras: natura si cultura.  Multitudinea de conotatii  in diverse domenii ale 

termenului „peisaj" atesta faptul ca acesta presupune existenta omului ca subiect ce traieste si 

valorizeaza un teritoriu. Astfel, putem afirma ca nici un peisaj nu exista prin sine însusi, 

componentele culturala si psiho-sociala fiind continute in insusi conceptul de peisaj. Peisajul este 

un construct cultural al omului, exprimand si reprezentand experienta confruntarii, infruntarii sau 

comuniunii dintre om si natura. Mai mult, d

Insa relatia de echilibru si convergenta dintre natura si cultura, mai ales in mediul urban, este 

una precara si care necesita o monitorizare atenta. 

A veghea asupra peisajului urban inseamna nu doar a ingriji de spatiile plantate, ci a intelege 

orasului insusi ca peisaj care este viu, se transforma odata cu oamenii si are nevoie de o atentie 

speciala.A gandi orasul ca peisaj inseamna deopotriva a re-face orasul ca lume prin relatii de 

continuitate, dar si de antiteza cu trecutul, pentru a regasi coerenta pierduta dintre urban si non- 

urban. «Interventia peisagistilor poate contribui la o mai buna organizare spatiala si vizulala, prin 

introducerea unor discontinuitati libere in spatiul construit »,  mai ales acolo unde urbanul 

construit tinde a se generaliza, intr-o omogenitate rurbana care ajunge a dizolva identitatile si 

caracterul locurilor. 

upa cum spunea Augustin Berque, “cel mai simplu si 

cel mai banal dintre peisaje este totodata fapt social, natural, subiectiv si obiectiv, productie 

materiala si culturala, reala si simbolica”.

“Peisajul este o parte importantã a 
calitãþii vieþii pentru oamenii de 
pretutindeni: în areale urbane sau 
rurale, în areale degradate sau în 
cele care se prezintã într-o stare 
perfectã, în spaþii recunoscute ca 
fiind de o frumuseþe deosebitã, 
precum ºi în cele obiºnuite. (...) 
Peisajul desemneazã o parte de 
teritoriu perceput ca atare de cãtre 
populaþie, al cãrui caracter este 
rezultatul acþiunii ºi interacþiunii 
factorilor naturali ºi/sau umani”. 

Peisajul urban este insasi oglinda modului in care orasul este administrat.

Conventia Europeana a Peisajului, initiata de 
Consiliul Europei  în octombrie 2000 si adoptata si 
de Romania prin Legea 451/2002 recomanda 
guvernelor de pe întreg cuprinsul Europei sa 
gestioneze atent toate peisajele continentului, sa le 
îngrijeasca prin procese de identificare, evaluare, 
protectie, management si dezvoltare durabila. 
Conventia se refera la toate peisajele, nu doar la 
cele de o calitate speciala,  fiecare peisaj fiind 
esential pentru toti cei ce traiesc si lucreaza în 
cadrul lui. 

U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C. URBIS’90 @  2011

A

PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

ACTUALIZARE - PUG - BRAILA - Studiu de fundamentare  privind sistemul plantat, peisajul urban si spatiul public



?     Problamatica peisajului urban a fost abordata si in studiile referitoare la supra-contextul teritorial al 

Brailei - in cadrul Planului de Amenajare Teritoriala al Zonei Periurbane (PATZP) a Mun. Braila. În aceste 

sens sunt precizate ca necesare urmatoarele masuri:

o revizuiri ale unor documentaþii de amenajarea teritoriului ºi de urbanism cu tratarea adecvatã a 

aspectelor privind peisajele naturale ºi culturale (în spiritul Convenþiei Europene a Peisajului ºi a bunelor 

practici europene) ºi adecvarea reglementãrilor cuprinse de acestea;

o iniþierea de activitãþi de cunoaºtere pentru copii ºi tineri a celor mai semnificative valori de 

patrimoniu natural ºi construit ºi de dialog pe tema perceperii directe a peisajului; 

o reconfigurarea peisajelor specifice zonelor adiacente malurilor Dunãrii, ale Siretului, ale lacurilor ºi 

bãlþilor pentru redarea lor într-o formã re-personalizatã comunitãþilor, respectiv pentru o valorificare prin 

activitãþi de turism sau economice adaptate.;

o crearea de „punþi fizice” teritoriale între localitãþi care sã asigure o utilizare durabilã a terenurilor, o 

accesibilitate corectã ºi controlatã ºi o integrare spaþialã „la scarã”. 

Conservarea ºi valorificarea peisajului complex în 

scopul creãrii unei mãrci identitare a Brailei a 

reprezentat un obiectiv general rezultat din faza 

diagnosticãrii, punand accent pe:

- Analizarea la nivelul activitãþilor de amenajare 

a teritoriului ºi localitãþilor a caracteristicilor peisajului 

ºi reflectarea lor într-o concepþie coerentã de 

dezvoltare (determinarea unitãþilor de peisaj ca 

suport al reglementãrilor urbanistice în intra- ºi 

extravilan);   

- Întãrirea prin toate mijloacele a politicilor de 

susþinere a ariilor protejate naturale ºi construite;

- Conservarea ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de 

productivitate ºi protecþie ambientalã a 

ecosistemelor agrare care prezintã un grad ridicat 

de consum al resurselor neregenerabile;

- Reechilibrãri hidro-geologice (municipiul 

Brãila,  faleza Dunãrii la Galaþi, Lacul Sãrat ºi zonele 

adiacente Dunãrii);

- Îmbunãtãþirea ambientului urban al 

municipiilor Brãila ºi Galaþi din punct de vedere 

microclimatic, al ofertei cantitative ºi, mai ales 

calitative a spaþiilor libere ºi verzi,  îndeosebi al celor 

legate spaþial de Dunãre; 

- Recuperarea calitãþii semiologice a 

peisajului;

- Reaproprierea culturalã a valorilor 

peisajului ºi dezvoltarea identitãþii teritoriale, 

omologatã progresiv în funcþie de evoluþiile sociale, 

economice ºi culturale contemporane;

- Îmbunãtãþirea calitativã a ofertei de turism 

ca activitate valorificatoare a peisajului, cu valenþe 

economice ºi sociale însemnate. 

III.2. Incadrarea subiectului in problematica studiata la nivel suprateritorial
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III.3. Analize calitative orientate pe diferite categorii de peisaj urban 

a. Peisajul spatiilor plantate amenajate
b. Peisajul construit aferent centrului istoric
c. Peisajul cartierelor rezidentiale
d. Peisajul periferiilor urbane
e. Peisajul urban aferent falezei Dunarii 

Investigarea asupra peisajului urban al Brailei privit in intergralitatea sa, a relevat cateva tipuri de peisaj 
urban, legate de componentele esentiale ale ambiantei si scenografiei peisagere a orasului.
Peisajul urban al Brailei este un peisaj complex, generat de prezentele sale materiale (cladiri, spatii 
construite, plantatii, evenimente) dar si de prezentele sale imateriale (obiceiuri,
istorii locale, mentalitati, etc.).
Principalele tipuri ale peisajului urban identificate in Braila sunt:

- starea fizica a plantatiilor si constructiilor
- gradul de echipare, imprejmuire, paza

- gradul si modul de intretinere
- accesibilitatea fata de locuinta a 

elementelor de interes public
- incidenta spatiilor verzi asupra vietii 

urbane (modul in care interactioneaza cu 
oamenii, evenimente, semnalizare)

ADMINISTRARE 

PEISAJUL URBAN

UTILIZARE 

Principalele criterii luate in calcul in analiza peisajului urban sunt: 
- starea fizica a locurilor- cladiri, plantatii, amenajari
- gradul de echipare si dotare, iluminat
- gradul si modul de intretinere
- accesibilitatea fata de locuinte a spatiilor de inters public
- accesibilitatea in raport cu mijloacele de transport incomun si biciclete
- incidenta asupra vietii urbane
- atractivitatea zi/noapte 
- modul de perceptie a peisajului- direct/ indirect; pietonal/auto/mixt, cotidian/ocazional

Sintetic, modul de interactiune a 
acestor criterii pentru definirea 
calitatii peisajului urban este 
reprezentat in schema alaturata:
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Din analizele realizate la Capitolul III asupra spatiilor verzi urbane, a rezultat faptul ca Braila este un oras 
bine inzestrat cu spatiu plantat, avand elemente particularizante valoroase, compunand un peisaj urban 
care, desi disjunct in anumite puncte si cu disfunctionalitati care au fost semnalate, este, totusi, unul 
reprezentativ, facand din Braila un oras agreabil, cu o ambianta urbana bine definita. 
Peisajul spatiilor plantate amenajate se refera insa nu doar la starea, configurarea si gradul de echipare al 
spatiilor plantate in sine, ci si la modul de utilizare a acestor spatii de catre oameni, in speta de catre 
locuitorii insisi si de catre vizitatori.Acest mod de utilizare este unul precar, pe de o parte insemnand lipsa 
unei educatii in folosirea spatiului plantat, pe de alta parte, insemnand chiar raspunsul oamenilor la modul 
in care ele sunt administrate.

Strada GariiStrada Galati

Bulevardul Alexandru Ioan CuzaBulevardul Independentei

??

Plantatii de aliniament 
incomplete

Imagine vizuala 
precara

Vegetatie necontrolata si neingrijita Fond construit in stare rea

Mobilier precar

Lipsa unor 
amenajari ale 
spatiului public

Vegetatie 
neingrijita

Bulevardul Independentei

Strada Galati

Strada Garii

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza

III.3.1.Peisajul spatiilor plantate amenajate
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Peisajul spatiilor plantate este o componenta esentiala a ambiantei 
urbane.  

Ambianta urbana este o interactiune intre 
SPATIU, TIMP si PERCEPTIA 

OBSERVATORULUI.
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III.3.2. Peisajul urban al centrului istoric

Plantatii de aliniament (salcami) ce 
accentueaza directia pietonalului

Reclame inestetice ce ingreuneaza 
imaginea pietonalului

Mobilier urban - 
locuri de stat ce 
dau viata 
pietonalului

Elemente de protectie 
pentru arbori

Lipsa unor plantatii de aliniament
Circulatii pietonale ingreunate de 
parcari neregulamentare
Lipsa unor piste pentru biciclisti

Cablurile de electricitate confera 
spatiului o imagine inestetica

Circulatii pietonale ocupate de 
masini
Lipsa plantatiilor de aliniament sau a 
altui tip de vegetatie

PEISAJUL ZONEI CENTRALE A BRAILEI este un peisaj urban istoric constituit 
rezultat din sedimentarea istoricã a valorilor ºi caracteristicilor naturale, 
incluzând un context urban mai larg, care cuprinde ºi vecinãtatea sa geograficã.
“Acest context mai larg include topografia, geomorfologia, hidrologia ºi 
caracteristicile naturale ale aºezãrii; mediul construit al acesteia, atât cel istoric, 
cât ºi cel contemporan; infrastructura subteranã ºi suprateranã, spaþiile 
deschise ºi grãdinile, modelele de folosinþã a terenului ºi organizarea spaþialã, 
relaþiile perceptuale ºi vizuale, precum ºi alte elemente ale structurii urbane. 
De asemenea, cuprinde practici ºi valori sociale ºi culturale, procese economice 
ºi dimensiunile intangibile ale patrimoniului, în corelaþie cu diversitatea ºi 
identitatea”. Recomandari UNESCO privind peisajul istoric urban
(noiembrie 2011)
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Evaluarea peisajului zonelor 
rezidentiale a relevat urmatoarele 
aspecte:
- cele doua tipuri de locuire existente - 
colectiva in blocuri sau individuala pe 
parcele, genereaza doua tipuri complet 
diferite de peisaj urban
- ambianta cartierelor cu blocuri rezida 
in structura, animatia si atractivitatea 
spatiului interstitial, “dintre blocuri”, a 
maidanelor  sau a spatiilor comerciale 
de la parterele blocurilor
- ambianta cartierelor de locuinte pe 
parcela se sprijina pe imaginea si 
echiparea strazii si a fronturilor sale
- se remarca in Braila co-existenta 
spatiilor introvertite si a celor 
extrovertite, alaturarea fara 
intermediere (gard in gard) a 
colectivului si a individualului 
(privatului) excesiv.

III.3.3. Peisajul cartierelor rezidentiale
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III.3.4. Peisajul periferiilor urbane

“În mulþimea numeroaselor polaritãþi care se regãsesc în gândirea întregului fenomen urban, 
periferia este aºezatã mereu la mijloc, justificând ºi chiar validând ambiguitãþile epocii:   
sat/oraº, plin/gol,  peisaj natural/peisaj antropizat, resursã/deºeu -  zonã interstiþialã prin 
excelenþã, spaþiu intermediar, structurã de mediere, interfaþã.  De cele mai multe ori, însã, 
periferia urbanã a fost înþeleasã greºit, în mod simplificat, printr-o gândire în alb ºi negru, 
mereu în opozitie faþã de centru, sau a fost încãrcatã de “pãcate” care nu îi aparþin. Spaþiile 
periferice sunt lecturate în grabã ºi într-un mod peiorativ, peisajele periferiei sunt criticate 
înainte de a fi desluºite, iar aceasta nu face decât sã oculteze posibilele semnificaþii ale 
p e r i f e r i e i  u r b a n e  r a p o r t a t e  l a  n o i l e  e v o l u þ i i  a l e  o r a º u l u i ” .
(A. Stan - Peisajul periferiilor urbane: revitalizarea peisagera a zonelor periferice, Ed. UAUIM, 
2009)

In primul  rand Braila are doua margini:
una de uscat si una de apa.

Marginea de apa este o limita a orasului si in acesasi timp a 
inimii lui - membrana a centrului istoric,  a nucleului intregii 
sale structuri.
Marginea de apa a Brailei era odinioara locul cel mai 
important, comertul pe Dunare fiind insesi conditia de 
existenta a locuitorilor lui.Marginea de apa a Brailei azi 
este un peisaj calm, cu un orizont amplu, dar fara 
entuziasm, apatic....

Marginea de uscat coincide in cea mai mare parte cu 
soseua de centura si cu teritoriile agricole, ex- agricole, 
cele care au intrat in intravilan fara a avea calitatile 
necesare pentru aceasta apartenenta. Aceasta margine- 
suprafata este brazdata de fermoarele penetratiilor rutiere 
in oras  si se arcuieste dupa forma centurii.
Orasul, crescut organic, in semicercuri multiplicate de 3-4 
ori de la punctul de inceput - cetatea- gasesete in centura 
ultima sa frontiera. Daca si aceasta va fi depasita, Braila 
pare ca se va dezintegra...
Centura Brailei este un loc si ar trebui sa dea nastere unui 
peisaj care sa verifice noile valori urbane, prin dialog cu 
cele traditionale.

Periferiile Brailei sunt locuri provocatoare:  asezate fata in 
fata cu Orasul - compact, unitar, relativ-omogen, continuu 
si contiguu in majoritatea entitatilor sale componente - ele 
isi dezvaluie o personalitate inca inclara, inca ne-formata, 
nelinistita, introvertita, precum cea a unui adolescent. 
Peisajul acestor locuri are placerea secretului: locuri 
camuflate, locuri reziduale - peisaje care isi asteapta 
configurarea.
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Periferiile Brailei se constituie intr-un caz particular nu doar datorita formei semicirculare a orasului si 
structurii radiale a tramei stradale majore, ci si datorita relatiilor din teritoriul periurban, domninate, pe de o 
parte, de colaborarea stransa cu Galati si pe de alta parte, de subordonarea economica a unui intins 
teritoriu judetean. 
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Morfologic, periferiile Brailei  se pot aseza pe 3 
tipologii distincte, generand 3 tipuri de peisaje urbane 
periferice corespondente:
TIP 1 - zone periferice aferente principalelor penetratii 
rutiere in oras - “intrari” - peisaje coridor, mono-
orientate, cel mai adesea “imprimate” comercial

TIP 2 - zone periferice tip “coroana”, generate de 
prezenta soselei de centura si de forma semicirculara 
a orasului- peisaje secventiale, contact natural-
antropizat

TIP 3 - zone periferice “buzunar” aferente teritoriilor 
interstitiale sau/si de legatura intre sos. de centura si 
tesutul urban constituit al orasului- peisaje- enclave, 
camuflate, insularitati, dorinta de apartenenta la oras

TIP 4 – zonele periferice ale falezei (port, industrie)- 
peisaje de front la apa, peisaje - catarg  

Functional, avem de a face cu un amalgam de functiuni, 
intre care se pot remarca o serie de tipuri cu mai mare sau 
mai mica amploare in cadrul zonelor amintite mai sus:
a. functiuni predominant rezidentiale
b. functiuni predominnat industriale si depozitare
c. functiuni predominant agricole
d. functiuni predominant tertiare (comert, servicii)

„În mulþimea numeroaselor polaritãþi care se regãsesc în gândirea întregului fenomen urban, periferia este 
aºezatã mereu la mijloc, justificând ºi chiar validând ambiguitãþile:   sat/oraº, plin/gol,  peisaj natural/peisaj 
antropizat, resursã/deºeu -  zonã interstiþialã prin excelenþã, spaþiu intermediar, structurã de mediere, 
interfaþã.  De cele mai multe ori, însã, periferia urbanã a fost înþeleasã greºit, în mod simplificat, printr-o 
gândire în alb ºi negru, mereu în opozitie faþã de centru, sau a fost încãrcatã de “pãcate” care nu îi aparþin. 
Spaþiile periferice sunt lecturate în grabã ºi într-un mod peiorativ, peisajele periferiei sunt criticate înainte de 
a fi desluºite, iar aceasta nu face decât sã oculteze posibilele semnificaþii ale periferiei urbane raportate la 
noile evoluþii ale oraºului”.
(A. Stan - Peisajul periferiilor urbane: revitalizarea peisagera a zonelor periferice, Ed. UAUIM, 2009)
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Localizare panorama: 
dinspre Vidin

intrare in Braila 
Limita vestica a orasului - front compact - 
locuinte (densitate mare) in contrast cu zona 
libera - terenuri agricole abandonate

?

Lipsa amenajarilor pentru pietoni si 
biciclisti (circulatii pietonale, piste de 
biciclisti, spatii publice)

Ocuparea abuziva prin 
parcarea masinilor a 
circulatiei pietonale

Degradarea imaginii vizuale a orasului prin cabluri 
suspendate, stalpi de electricitate.Mobilier stradal precar

- Vegetatie necontrolata/neingrijita
- Lipsa unor plantatii de aliniament

Spatiu neingrijit; 
denota dezordine si 
degradare urbana
 

Peisajul periferiilor rezidentiale
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Peisajul periferiilor comerciale

1. Dedeman 2. Kaufland 3. Selgros

4. Metro 5. Pic 6. European Retail Park I

Imagine 
anonima a 

spatiilor 
comerciale, 

de-
personalizare 

a locurilor,  
stergerea 
memoriei, 
ambianta 

consumista, 
peisaj 

mercantilizat

European 
Retail Park I

Metro

Selgros

Kaufland

Dedeman

Pic
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Plantatii de aliniament incomplete

Registre peisagere 
variate - suprapunere 
mineral/vegetal

Vegetatie spontana necontrolata

Prezente 
vegetale 

punctuale 

Peisajul periferiilor industriale

Zonele industriale  din nordul ºi sudul falezei Brãilei oferã 

actualmente o apariþie dezorganizatã, aflate fie într-un 

declin dezolant ºi distructiv, fie marcate de inconsistenþã. 

Fluviul Dunãrea, importantã cale navalã europeanã curge 

indiferent, fãcându-ºi, mai degrabã, doar datoria de 

graniþã, decât de prezenþã naturalã dinamicã ºi 

dinamizatoare  a unor funcþiuni specifice care au conferit 

în timp oraºului, vocaþie, tradiþie ºi „viaþã”.  (extras din 

Studiul de Fundamentare privind zonele industriale aferente 

falezei, URBAN-INCDERC, 2011)
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Malul stang al Dunarii:
- puternic antropizat
- fragmentare necontrolata
- potential de reorganizare

Malul drept al Dunarii:
- element puternic vegetal/natural
- silueta padurii - linie de forta

Alterare a imaginii 
vizuale prin elemente 

Elemente cu potential nepuse in 
valoare - turn Primarie/ necorelare 
intre cele doua registre 
compozitionale - mineral si vegetal

Suprapunere dezordonata 
a doua ritmuri cu potential 
de compozitie (vegetal si 
mineral)

Malul Dunarii - vegetatie spontana/ 
necontrolata

Lipsa unei amenajari 
pentru 
ambarcatiunile de 
mici dimensiuni

Suprapunerea a trei registre 
- cel al orasului, al 
vegetatiei de pe malul 
Dunarii si al Dunarii

Neconcordant
a stilistica

Water-front 
nestructurat/fragmentare 
excesiva, dar cu potential de 
reconfigurare

Accente verticale

Lipsa 
proportiilor si 
a ritmului

Panoramare din Sudul Brailei spre oras

Panoramare perpendiculara pe malul stang al Dunarii, spre oras

Panoramare din sud spre cele doua maluri ale Dunarii

Faleza este elementul emblematic al peisajului 
semnul dialogului NATURAL - ANTROPIZAT. 

Brailei, asezandu-se sub 

III.3.5. Peisajul urban aferent falezei Dunarii 
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crearea unui 
sistem verde 

coerent
si unitar

“degete si poli 
verzi” 

integrarea 
cartierelor 

periferice cu 
peisajul urban 

al orasului

III.4.PEISAJUL URBAN AL BRAILEI- SINTEZA SI DIRECTII DE INTERVENTIE

re-organizarea 
zonei de 
agrement 

peste Dunare
re-cucerirea 
unui peisaj 

pierdut
emblematic 

pentru istoria 
orasului

FALEZA
peisaj urban 
reprezentativ

cresterea 
atractivitatii si 

gradului de 
amenajarte/ech

ipare/dotare

“centura 
verde”

frontiera 
orasului 
peisaj 

secvential
integrarea 
peisajului 
spatiilor 

agricole si 
libere

poli turistici
si de agrement

peisaj urban 
controlat

statiune aLacul 
sarat
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CAPITOLUL IV - BRAILA, DUNAREA SI MALUL DREPT
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Morske orgulje/Orga marin . Zadar [Croa ia], 2005ă �
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CAPITOLUL V - SPATIUL PUBLIC

V.1. Introducere

V.1. Ce este spa

: locuibilitate, calitatea vie�ii, calitatea
locului, sociabilitate,

urban și durabilitate. Toate aceste concepte, care suprapun și sunt folosite adesea
ca sinonime, re politici multi-dimensionale și multi-obiective.

.

“Spa�iul pub
: toate str

zonele
spa�iu public/ spa�iu privat interne și externe unde accesul publicului
este nerestric�ionat (cel pu�in în timpul zilei). Include și interfa�a cu spa�ii
cheie interne și externe în care în mod normal publicul are acces liber”

1 �iul public?

În discu�ia despre spa�iul public intră concepte ca
excluziune/echitate, calitatea locală a mediului, capital fizic, bunăstare și chiar

design uneori se
flectă Politici care par simple ca întreg

dar care răspund mai multor obiective sectoriale prin diverse măsuri

lic (urban) se referă la toate acele păr�i ale mediului construit și natural, unde
publicul are acces liber. Cuprinde ăzile, pie�ele și alte drepturi de
trecere (indiferent dacă utilizarea este predominant reziden�ială,
comercială sau comunitară/civică), spa�iile deschise și parcurile,

Identificarea acestei caracteristici implică câteva puncte
- acă fiecare măsură este considerată separat, independent, se pierde viziunea globală pe care o

implică spa�iul public.
-

i se referă la spa�iul fizic

Așadar o defini�ie mai largă a spa�iului public poate fi considerată următoarea

(generic) se referă la toate acele păr�i ale mediului construit și natural, public și privat,
intern și extern, urban și rural, unde publicul are acces liber și nu neaparat
nelimitat. Cuprinde ăzile, pie�ele și alte drepturi de trecere (indiferent
dacă utilizarea este predominant reziden�ială, comercială sau
comunitară/civică), spa�iile deschise și parcurile, peisajul rural deschis, zonele
spa�iu public/ spa�iu privat interne și externe unde accesul publicului este
permis chiar dacă controlat (de exemplu spa�iile comerciale private sau sta�iile
de tren, autobuz, etc.) și interioarele institu�iilor publice (inclusiv primării,
biblioteci, biserici, etc.)

Această defini�ie largă include o gamă mare de locuri care pot fi considerate “publice”, de la stradă
merciale, la peisajul rural deschis, tipuri de locuri atât de diferite încât impun gestionarea separată

și diferen�iată a lor. De aceea este necesară o defini�ie restrânsă a spa�iului public, defini�ie care se referă la
spa�iul urban exterior

ă
, 2008, Routhledge

nevralgice:
- d

- unele aspecte ale spa�iului public sunt subiective, legate de percep�ia, memoria și semnifica�iile
locurilor; altele sunt obiective ș

:

“Spa�iul public

: toate str

”

la
centrele co

:

(defini�ie dup Matthew Carmona, Claudio de Magalhães și Leo Hammond în
“Public space : the management dimension” )
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V. . De ce este important spa�iul public și gestiunea acestuia?1.2

Literatura de specialitate prezintă două atitudini fa�ă de

i care
perpetuează o calitate proastă a spa�iului public, fapt ce determină o calitate scăzută a vie�ii

Prima atitudine se bazează pe constatarea că tot mai multe spa�ii publice urbane au devenit
viste, ca o consecin�ă a politicilor de dezvoltare bazate pe

criterii formale pentru

se bazează pe constatarea că
anumite tipuri de spa�ii ează comportamente antisociale (comportamente care desconsideră ceilal�i
locuitori ca

gestiunea spa�iului public. Mul�i dintre criticii
cunoscu�i au identificat tendin�a de comercializare și omogenizare a spa�iului public (de exemplu Sorkin 1992,
Boyer 1994) în timp ce al�ii atrag aten� a asupra elementelor de management si proiectare urbana

.

de fapt
privatizate, așadar mai mult sau mai pu�in exclusi

anumite categorii de popula�ie.

Cea de-a doua atitudine (mai veche, Jane Jacobs, 1961 de exemplu)
încuraj

: mizeria,agresivitatea, vandalismul, etc. ) și sentimente de insecuritate.

Spa�iu public privatizat

Spa iu public deteriorat�
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Ambele atitudini recunosc însă valoarea spa�iului public pentru oraș, valoare ce poate fi descrisă astfel

ă

Poate avea un impact pozitiv asupra pre�ului proprietă�ilor imobiliare

Poate crește performan�a economică locală

.

sociate cu starea de sănătate

:

(clasificare dup Matthew Carmona, Claudio de Magalhães și Leo Hammond în “Public space : the
management dimension”)

-
- Poate favoriza activitatea de comer�
-

- Poate încuraja exerci�iile fizice a a locuitorilor
- Poate asigura spa�iu pentru sporturi și jocuri urbane
- Poate reduce stresul prin creșterea sentimentului de securitate

a) Din punct de vedere economic :

Exemplu:
Trznica, Celje (Slovenia),
2010, Transformarea unei
pie�e agroalimentare într-un
spa�iu public de tip arcade

Exemplu:
Amenajarea peisager

,
Bordeaux (Fran�a), 2009

,
ce poate fi utilizat tot timpul
zilei pentru multiple activită�i

ă a
cheiurilor râului Garonne

a) Pentru sănătatea umană:
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a) Din punct de vedere social:

a) Pentru mediu:

- Poate aduce beneficii în educa�ia copiilor prin jocuri creative în comunitate și reducerea
absenteismului
-
- Poate ajuta la reducerea comportamentelor anti-sociale
- o
- Poa

- Poate încuraja folosirea mijloacelor de transport durabile
- “insul ”, poluare și
dezumidificare
- Poate crea oportunitatea de dezvoltare a faunei și florei urbane

Poate poten�a abilită�ile sociale și cognitive

Poate promova buna vecinătate și c eziunea socială
te găzdui evenimente și schimburi sociale indispensabile pentru via�a socială a comunită�ilor

Poate duce la îmbunătă�irea calită�ii aerului, la reducerea efectelor de ă de căldură

E x e m p l u : S ø n d e r
Boulevard, Copenhaga
( D e n m a r c a ) , 2 0 0 7 ,
revitalizarea unui bulevard
de secol 19 divizându-l în
zone amenajate pe care
oamenii le pot ocupa și
transforma.

Exemplu: Curte ș
Cour des Images,

Bourg-lès-Valence (Fran�a),
2009

i grădina
publică

, Un spa�iu interior
(curte) este amenajat ca o
grădină publică și este
deschis publicului. Apa din
c e l e d o u ă c a n a l e a l e
amenajării este folosită pentru
irigarea grădinii iar datorită
sistemului de oxigenare
mecanică a devenit mediu
potrivit pentru creșterea
peștilor.
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V. 1. 3.Abordarea teoretică

iile publice – CADRUL FIZIC

Caracteristicile particulare ale spa�iilor publice – CALITĂ�I

antropologic CONTEXT

u
socială la competitivitatea economică ,o gestionare bazată pe design este

considerată a fi capabilă să răspundă complexită�ii acestui subiect.

Pentru opera�ionalizarea conceptului de spa�iu public este necesară identificarea unor dimensiuni
cheie suficient de simple dar care împreună definesc caracterul acestuia

Abordare morfologică ădiri, peisaj,
infrastructură, utilizare. Primele trei, fiind de natură fizică, conturează forma fizică urbană (străzi, pie�e,
parcuri, insule urbane, legături) care definește limitele spa�iului public extern.

Percep�ia spa�iului public este mult influen�ată de activită�ile găzduite de acesta, activită�i care sunt la
rândul lor influen�at itatea fizică. După Gehl , activită�ile se împart în 3 categorii

sau rezultante(sociale) și sunt influen�ate diferit de calitatea fizică a spa�iului, cele necesare fiind cel
mai pu�in influen�ate pe când cele op�ionale sunt condi�ionate chiar de condi�ii fizice optime. Acestea din urmă
pot ă�ii spa�iilor publice.

În studiul de fa�ă vom considera calită�ile spa�iului public ca element definitoriu, element de clasificare
a tipologiilor de spa�ii publice.

care vor fi luate în considerare punctual (acolo unde sunt considerate relevante)

- acces și legături (convenabil de utilizat, vizibilitate, ușor de accesat și parcurs)
- utilizări și activită�i (motiva�ie interesantă și unică pentru a utiliza spa�iul)

i cu imagine bună (sigur, curat, verde, cu caracter, atractiv)
-capacitate de sociabilizare (cultivă buna vecinătate, amici�ia, interac�iunea, diversitatea,

Din contextul antropologic se desprinde o serie de factori care pot avea impact asupra calită�ii locale a
mediului. Asemenea factori pot fi ă�ile și libertatea de alegere a locuitorilor, gradul de proprietate,
densitatea copiilor dintr-un loc, nivelul de activitate economică și procentul popula�iei ocupate, nivelul de
angajare al comunită�ii, etc... Din lipsa datelor relevante, în prezentul studiu, această dimensiune nu va fi
analizată.

Întrucât prezen�a și calitatea spa�iului public urban a poten�ialul de a influen�a multe domenii ale vie�ii
urbane, de la coeziunea

:

Dimensiunile cheie pot fi:

: spa�iul public se poate descompune în 4 tipuri de elemente: cl

e de cal (1996) : necesare,
op�ionale

fi deci un barometru ale calit

Alte elemente :
(Project for Public Space 2000)

- confortabil ș
satisfac�ia )

elemente secundare:
-locuri de stat (relaxare) și de întâlnire / ceva de privit (de preferat al�i oameni) / trafic pietonal / ambian�a /
accesibilitate /securitate (iluminat, vizibilitate)

: oportunit

A. Elementele cheie care constituie spa�

B.

C. Contextul –

SPA�IUL
PUBLIC

CALITĂ�I

C
AD

R
U

L
FI

ZI
C

C
O

N
TEXTU

L
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V. 2. Analiza spa iului public – stare actual i morfogenez� a ă ș ă

activită�i active ,
activită�i

pasive

Spa�iul public are ca func�ie principală încurajarea și găzduirea activită�ilor sociale. Astfel activită�ile
sociale sunt toate activită�ile care depind de prezen�a altora în spa�iul pubic. Acestea includ
voite și dirijate ca jocul copiilor, întâlniri, conversa�ii, activită�i comune de diverse feluri dar mai ales

ca văzutul și auzitul altor oameni, lucruri și întâmplări, participarea involuntară la micro-evenimente
urbane.

Diferitele feluri de activită�i
sociale au loc în locuri diferite în
locuin�e (în special cele active)

în spa�ii private exterioare (cur�i,
grădini),
- în spa�ii interfa�ă semi-publice cu
acces limitat (fereastră, balcon, hol)
- în institu�ii publice (în special în
holul acestora),
- la ă
-în spa�ii exterioare cu acces
nelimitat pentru public.

Dintre cele enumerate mai
sus, în studiul de fa�ă ne vom ocupa
doar de spa�iile exterioare cu acces
nelimitat și spa�iile exterioare cu
acces controlat dar nelimitat pe
perioada zilei, cum ar fi cur�ile și
grădinile institu�iilor și dotărilor
publice.

ă�ile sociale
apar spontan și evoluează ca efect
al celorlalte două categorii de
activită�i (necesare și op�ionale) pot
fi considerate activită�i rezultante

. Activită�i rezultante al
căror caracter depinde de contextul
în care apar ăzi din zone
predominant reziden�iale, în jurul
unor func�iuni unde se adună
oameni cu interese sau experien�e
comune, în locuri unde sunt
o r g a n i z a t e e v e n i m e n t e .
Intensitatea și superficialitatea
acestora este direct propor�ională
cu gradul de importan�ă al locului
unde sunt generate, astfel că există
tendin�a ca în centrul orașului și pe
străzile reprezentative importante
aceste activită� i să fie mai
superficiale.

:

-

locul de munc

Doarece activit

(Gehl, 1996)

: pe str

jocul copiilor în spa�iul public
insuficient amenajat
(parcare =spa�iu public privatizat)

întâlnire la intersec�ia străzilor
în zonă reziden�ială(activită�i
sociale cu caracter profund)

întâlniri spontane sau op�ionale cu ocazia unui eveniment public
(activită�i sociale profunde sau superficiale)

întâlniri spontane sau op�ionale cu ocazia unui eveniment public
(activită�i sociale superficiale)
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Defininită pe larg, activitatea socială este acea activitate care se întâmplă ori de câte ori doi oameni se
află în același timp în același loc voit sau întâmplător deoarece a se vedea, sunt forme
de contact adică activită�i sociale. (simplul fapt de a fi prezent) este mai departe baza (sâmburele)
pentru dezvoltarea unor forme complexe de activitate socială.

Așadar chiar dacă mediul fizic nu influen�ează direct calitatea , con�inutul și intensitatea contactelor
sociale, diversitatea și gradul de acoperire al spa�iilor publice pot influen�a oportunită�ile de întâlnire, privire și
ascultare a oamenilor, oportunită�i, care la rândul lor devin importante ca fundal indispensabil și declanșator
pentru alte forme de contact.

a se auzi și a se întălni
Întâlnirea

spa�iu public
zona cu diversitate de spa�ii

publice
zonă cu un singur tip de

spa�iu public

Distribu�ia spa�iului public -
oportunită�i de întâlnire (fizică,
vizuală și auditivă)
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Distribu�ia și starea spa�iilor publice
plantate

parc urban valoros. animat și reprezentativ

spa�iu public plantat identitar cu valoare ambientală și vegetală

spa�iu public par�ial plantat cu poten�ial de conectivitate

spa�iu public plantat ce necesită amenajare

spa�iu cu vegeta�ie spontană sau neîntre�inută cu poten�ial de parc/squar urban

spa�iu public plantat cu acces limitat și func�iune specială(cimitir)

pădure adiacentă - spa�iu public peisaj deschis, natural ce necesită amenajare minimală

activită�i calitatea mediului fizic
redusă

necesare

op�ionale

rezultante
(sociale)

crescută

reprezentarea grafică a rela�iei
dintre calitatea cmediului fizic și
rata activită�ilor
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s �iu public pietonal valoros. animat și reprezentativ

spa�iu public identitar cu valoare ambientală și vegetală dar cu cadru spa�ial necontrolat

spa�iu public cu cadru spa�ial, func�ional și vegetal bine conturate dar fără valoare ambientală
sau arhitecturală

pa

Distribu�ia și starea spa�iilor publice
pietonale importante

activită�i calitatea mediului fizic
redusă

necesare

op�ionale

rezultante
(sociale)

crescută

reprezentarea grafică a rela�iei
dintre calitatea cmediului fizic și
rata activită�ilor
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spa�iu public valoros, animat, reprezentativ cu func�ie de parc/promenadă/agrement

spa�iu public cu cadru ambiental, func�ional și arhitectural important dar cu anima�ie slabă

spa�iu public cu posibilitate de activare prin iradierea altor interven�ii

spa�iu public complet lipsit de valoare lipsa oricărei coeren�e

zone în care configurarea spa�iului public este importantă și necesară

spa�ii verzi importante pentru re-animarea spa�iului public prin rela�ionare sau grupare

spa�iu public cu cadru construit bine conturat care necesită interven�ii de amenajare și rela�ionare

:

Distribu�ia și starea spa�iilor
publice cu utilizare zilnică

activită�i calitatea mediului fizic
redusă

necesare

op�ionale

rezultante
(sociale)

crescută

reprezentarea grafică a rela�iei
dintre calitatea cmediului fizic și
rata activită�ilor
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Din punctul de vedere al vie�ii urbane, spa�iu public poate fi considerat acel spa�iu care găzduiește și
influen�ează definitoriu via�a urbană ădiri . De aceea este necesară identificarea acelor spa�ii care
inhibă via�a urbană. Spa�ii cu acces restric�ionat sau limitat, spa�ii de dimensiuni mari, fără infrastructură de
acces și parcurs, fără repere și legături cu restul spa�iilor urbane.

Aceste spa�ii inhibitoare sunt considerate aici a fi acele suprafe�e mari de teren îngrădite, decupate din
re�elele orașului și ocupate de func�iuni mari de produc�ie (industriale), de infrastructura majoră, destina�ii
speciale (armată), etc.

“dintre cl ”

Localizarea func�iunilor inhibitoare
pentru interac�iunea socială în
spa�iul public
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Via�a urbană ădiri este sus�inută de anumite func�iuni generatoare de interac�iune socială.
Func�iuni ca școli, grădini�e, licee și facultă�i, institu�ii pubice, birouri ale administra�iei locale, etc,

func�iuni care prin natura și situarea lor în cadrul urban atrag, din necesitate sau prin op�iune, oameni în
special în timpul zilei. Configurarea spa�iului alocat acestor func�iuni a evoluat în timp astfel încât să includă
ca sub-func�iune spa�iul public ca grădina, curtea, holul public.Aceste func�iuni asigură vitalitatea urbană mai
ales dacă sunt puncte de interes într-o re�ea de spa�ii publice.

“dintre cl ”
:

Localizarea func�iunilor care
g e n e r e a z ă ș i / s a u s u s � i n
interac�iunea socială în spa�iul
publicpublic

U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C. URBIS’90 @ 2011

A

PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

ACTUALIZARE - PUG - BRAILA - Studiu de fundamentare privind sistemul plantat, peisajul urban si spatiul public



accesibilitatea

strada
(conector și spa�iu public)originea destina�ia

configurarea
spa�ială

conectivitatea integrarea adâncimea vizuală

acoperirea

Forma fizică a spa�iului public este definită de caracteristicile dimensionale (delimitare și configurare)
și de modul de utilizare a spa�iului, astfel că analiza spa�iului public implică analiza și clasificarea
componentelor formale majore ca

ă
- pie�e
- parcuri și spa�ii platate amenajate
- spa�ii exterioare aferente locuin�elor colective
-spa�ii exterioare aferente institu�iilor publice.

Spa�iile publice sunt spa�ii de socializare, unde sunt generate rela�iile interpersonale ce stau la baza
vie�ii urbane �ii sau intensitatea acestora poate varia în func�ie de
caracteristici ale locurilor ca durata și frecven�a de utilizare.Aceste caracteristici sunt la rândul lor influen�ate
de accesibilitatea și conectivitatea spa�iului public. Din aceste considerente, strada, atât ca spa�iu public dar
și ca element care asigură accesibilitatea și conectivitatea între alte tipuri de spa�ii publice, se distinge ca fiind
componenta formală majoră a re�elei de spa�ii publice.

Așadar analiza stării actuale a spa�iul public din municipiul Brăila se bazează în primul rând pe analiza
străzii ca element cheie, element predominant care poate fi amenajat ca ăzi (Jane Jacobs, 1996),
care facilitează lizibilitatea și identitatea (Lynch, 1960) îmbunătă�ind astfel atractivitatea și imaginea

orașului.

:

- str zi

. Capacitatea de generare a acestor rela
:

“marile str ”
“ ”
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Accesibilitatea se referă la ușurin�a cu care se ajunge la (este accesat) un lucru (func�iune, activitate,
scop). Accesibilitate se mai referă și la tă�ii de ac�iune (Hansen, 1959) și schimb
(Engwicht, 1993). În acest studiu vom lua în considerare localizarea și configurarea spa�ială a căilor de acces.

Configura�ia spa�ială joacă un rol important în mobilitatea pietonală deoarece aceasta afectează
alegerile de traseu ale pietonilor. Așadar configura�ia spa�ială va încuraja sau descuraja utilizarea unui traseu
de parcurs, în func�ie de distan�ă, lă�imea trotuarelor sau a căii carosabile, confort, amenajare,vegeta�ie,
mobilier urban (în special puncte de odihnă), etc.

Accesibilitatea pietonală la
alte tipuri de spa�ii publice, diferite
de stradă, este de obicei analizată
în func�ie de timpul și distan�a
necesare a fi parcurse între două
puncte de interes în te�eaua
pietonală (trotuare și străzi
pietonale) așadar această re�ea și
configura�ia sa sunt principalele
elemente determinante ale formării
fluxurilor pietonale la diferite scări
(vecinătate, cartier, oraș).

Acest efect al configura�iei
spa�iale asupra mobilită�ii a creat un
concept nou în analiza urbană -
conceptul de mișcare naturală
Hillier et al, 1993 .Această mișcare

naturală se bazează pe valori de
distribu�ie și configurare axială a
sistemului de circula�ie și poate fi
reprezentată într-un plan de
accesibilitate globală.integrată.

Această analiză eviden�iază
gradul de accesibilitate și integrare
globală a spa�iilor publice majore
existente și identifică zone cu
accesibilitate crescută optime
pentru amenajarea de spa�ii
publice.

“intensitatea posibili ”

“ ”
( )

integrare prin accesibilitate

crescută scăzută

�
�

|

spa iu public
de importan ă globală

Accesibilitatea globală integrată
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Analiza conectivită�ii spa�iilor publice majore ale orașului Brăila arată existen�a unei zone (centrul
istoric) în care spa�iile publice majore sunt conectate prin spa�ii publice de tip stradă și a unui spa�iu public
major (parcul Monument) slab conectat la acest nucleu.

Conectivitatea globală

spa�iu public major

legătură

nucleu de spa�ii publice
conectate

zone reziden�iale complet
lipsite de o re�ea de spa�ii publice
importante
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Fiind un spa�iu public liniar situat
într-un peisaj deschis, vizibilitatea
sa maximă este în lungul său și de
pe malul de vis-a vis.
Moara Violatos (dominanta și de
masă și de înăl�ime în waterfrontul
Brăilei) este un punct de reper
important ce asigură vizibilitatea
punctuală a acestui spa�iu public din
centrul vechi al orașului şi dinspre
Dunăre.

A d â n c i m e a d e v i z i b i l i t a t e
pentruFaleza Dunării

Scade vizibilitatea
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Fiind o pia�ă închisă, într-un
�esut vechi, organic,cu multe
schimbări de direc�ie, Pia�a Traian
nu este vizibilă de la depărtare,
excep�ie făcând axa Strada-Traian -
Mihai Eminescu și rela�ia cu Pia�a
Poligon.

La fel ca și în cazul Pie�ei
Traian , Grădina Publică este
vizibilă doar din imediata apropiere,
perimetral. Datorită prospectului
mic și a traseului neregulat, străzile
de acces (perendiculare) nu permit
perceperea grădinii de la distan�ă.

Datorită turnului de apă,
Grădina Publ ică este ușor
identificată și percepută de pe
Dunăre.

Adâncimea de vizibilitate pentru
Pia�a Traian

Adâncimea de vizibilitate pentru
Grădina Publică

grădina
publică
grădina
publică
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V C.3. ategorii şi tipologii ale spaţiului public existent

În municipiul Brăila caracterul de spaţiu public al străzii este în cele mai multe cazuri determinat
exclusiv de decupajul juridic, celelalte atribute necesare pentru a fi un spaţiu public trăit de către utilizatori, fiind
inexistente sau diminuate. Funcţia de socializare a străzii, atât de pregnantă în etapele de formare ale
oraşului, importantă pentru constituirea unui sentiment de apartenenţă şi posesoare a numeroase roluri
(traversare, comerţ, expunere, promenadă, defilare...etc) este astăzi restrânsă doar la anumite momente
importante ale cotidianului sau la simpla funcţie utilitară.

Utilizarea spaţiului public denotă în acelaşi timp şi o frecventare destul de slabă din cauza unor
schimbări în stilul de viaţă, începând cu perioada comunistă, în care experienţa străzii era “monitorizată”, până
la perioada recentă în care accesul banalizat la experienţe multiple mută atenţia spre atracţii mult mai
seducătoare de tipul spaţiilor închise (mall, centre comerciale...etc).

O altă mutaţie importantă este a stilului de viaţă, mult mai puţin axat pe comunitate şi pe împărtăşirea
de scopuri comune cu vecinii, cu familia sau cu apropiaţii. Experienţele de călătorie din ce în ce mai dese, de
explorare a altor locuri, accesul aproape nelimitat la diverse locuri şi bunuri, satisfacerea nevoilor de
experienţă de viaţă înafara oraşului duc la o identificare din ce în ce mai slabă cu spaţiul public al Brăilei care
pierde încet dar sigur şansa unei re-vitalizări.

O altă schimbare majoră intervine pentru forţa de muncă.Programul de lucru, din ce în ce mai variabil,
impune de asemenea o re-aşezare a activităţilor zilnice, mai orientate spre flexibilitate şi simultaneitate,
experienţa spaţiului public trebuind din acest motiv să fie una marcantă, puternică şi semnificativă.

Funcţiunile care pot susţine spaţiul public stradal au suferit şi ele mutaţii semnificative, o parte din ele
pierzându-şi rentabilitatea odată cu apariţia centrelor comerciale. Mutarea unora din ele în spaţiul virtual nu
face decât să contribuie la erodarea spaţiului fizic. Calitatea de centru a centrului oraşului, dar şi centrelor de
cartier îşi pierd din vocaţia de centru pe care o deţin.

Spaţiul public analizat în acest capitol trece prin trei categorii majore clasice de spaţiu public: strada,
piaţa şi alte diverse tipuri, dar din cauza diversităţii mari a variaţiilor acestui spaţiu “al tuturor” au fost analizate
şi categorii speciale de spaţiu public care nu intră într-o clasificare clasică.

O altă distincţie importantă este cea juridică, dintre spaţiu public (definit în introducere) şi spaţiu privat.
Pentru că analiza nu se poate opri la limita strictă dintre acestea două, a fost introdus în analiza şi conceptul de
spaţiu public din punct de vedere al vizibilităţii, el aparţinând de drept ambelor domenii.
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Funcţiuni generatoare de spaţiu public

Funcţiunile generatoare de spaţiu public sunt acele funcţiuni care pot atrage utilizatori fie datorită unui
caracter de raritate al funcţiei respective fie datorită necesităţii cotidiene de utilizare, În raport cu utilizarea şi cu
afluxul datorat ei se naşte şi nevoia de reprezentare şi de găzduire a spaţiului public aferent.

Dinamica funcţiunilor este extrem de
importantă pentru spaţiul public, ea variind
între funcţie generatoare sau inhibitoare a
acestuia. Măsura intensităţii utilizării unei
funcţiuni este în egală măsură şi măsura
utilizării spaţiului public aferent.

Este evidenţiată în schema alăturată
preponderenţa funcţiunilor atractive cu
caracter public din zona centrală şi difuzia
acestora în general pe arterele radiale
principale.

In multe din aceste situaţii însă,
spaţiul public amenajat nu însoţeşte
funcţiunile ci este mai degrabă un simplu
spaţiu de tranzit. Intervine în aceste cazuri
lipsa unor clădiri reprezentative sau a lipsei
de semnificaţie a unor spaţii care ar putea
potenţa şi spatiul public.

O a treia categorie de funcţiuni sunt
cele izolate în zonele periferice ale Brăilei,
sau în cartierele de locuinţe individuale tip
dormitor. Acestora le revine rolul de a
favoriza apariţia şi calitatea spaţiului public
în scopul constituirii unui spaţiu central cu
funcţie de socializare.

Distribuţia functiunilor generatoare
de spaţiu public.
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V.3.1. STRADA

Componenta majoră a spaţiului public o constituie spaţiul stradal , fiind totodată şi componentă
cu o distribuţie răspândită în ansamblul oraşului. Brăila prezintă o variaţie mare a spaţiului stradal, mergând de
la străzi mici şi înguste bordate de fronturi foarte fragmentate, la bulevarde mai mult sau mai puţin structurate
şi până la artere de viteză sporită, care nu asigură decât funcţia de trafic de tranzit.

Rolul important pe care îl are
strada, dincolo de diversitatea sub
care se regăseşte ca spaţiu, este cel
de spaţiu de legătură. În acest sens,
există cazuri în care pentru o singură
stradă de legăţură care este foarte
lungă caracterul ei să varieze şi să nu
se poate discuta de aceeaşi tipologie
pe tot parcursul ei. De aceea este
necesar ca tipologiile inventariate în
prezenta analiză să fie confruntate
cu situaţiile din teren oridecâte ori se
pune problema unei intervenţii.

Orice caz particular de stradă
poate avea mai multe personalităţi
sau mai bine spus o multitudine de
caracteristici care sunt prezente
simultan.
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Pentru prezenta analiză am optat pentru acele criterii care pun în valoare vocaţia de spaţiu public a
străzii, şi nu cele care provin din alţi factori.

Analiza spaţiului stradal, fără a fi exhaustivă şi fără a epuiza toate tipurile identificate în cazul Brăilei, îşi
propune o abordare bazată pe mai multe criterii inter-conectate: funcţia îndeplinită, caracteristici fizico-
formale, semnificaţie sau atribute cheie acolo unde este cazul.

Tipologia rezultată nu poate acoperi decât modelele majoritare sau speciale regăsite la nivelul
municipiului

ăzilor ă

Strada “pasaj”

Strada “înverzită”

Strada “rurală”

Strada “suburbană”

Strada “antreprenorială”

Strada “comercială”

Strada “patrimoniu”

Non-strada “modernistă”

Strada “de cartier”

Strada “cu insulă”

Strada “ promenadă”

Strada “bulevard”

Strada ca loc

Tipologia str pe teritoriul mun. Br ila cuprinde:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Rolul străzii este asigurarea legăturilor între elemente de interes exterioare străzii, care pot fi locuri,
funcţiuni, puncte cheie sau pur şi simplu alte străzi din oraş. Funcţia ei este strict utilitară, acest fapt o
transformă cu precădere intr-un spaţiu al tranziţiei, în care percepţia este supusă mişcării, elementele
componente ale spaţiului public devenind secundare; singura lor functie trebuie să fie facilitarea mişcării;
capătă o importanţă sporită textura, lărgimea căii de deplasare, vizibilitatea traseului şi rapiditatea cu care te
poţi orienta.

V.3.1.1. Strada “pasaj”

Calitatea spaţiului public este extrasă din aceste spaţii, în unele cazuri se creează efectul de coridor
care îi instituie atributul de spaţiu sociofugal.

Această situaţie se întâlneşte foarte des în Brăila din cauza modului de formare a oraşului, care nu a
cultivat în mod special calitatea spaţiului comun.

Modul risipit de localizare al funcţiunilor atractive, cu excepţia centrului istoric şi a câtorva zone din
oraş, descurajează utilizarea pietonală intensă a multor străzi, favorizându-le funcţia de tranzit.

În egală măsură cadrul construit uneori prea poros din lungul acestor străzi creează efectul invers,
diminuând mult funcţia eficientă de legătură. Distanţa mare între plinuri în lungul străzii modifică percepţia şi
interesul parcurgerii spaţiului respectiv. Punctele de oprire pe parcursul traseului sunt reduse.

Prin tipul de amenajare traficul auto este susţinut şi prioritar, în defavoarea celui pietonal.

strada de tranzit

tip culoar
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Este strada care înafara funcţiei de pasaj, deţine un cadru vegetal de aliniament important care
amplifică profilul străzii prin ampriza pietonală generoasă care are în acelaşi timp şi rol de protecţie împotriva
zgomotului provenit din traficul auto.

Este un caz particular de stradă, care se întâlneşte şi în zonele de locuinţe colective şi în cele
individuale fiind importantă pentru vocaţia pe care o are pentru realizarea unei reţele verzi viitoare. Spaţiul
verde deja constituit, oferă condiţiile acestor irigări verzi viitoare care pot lega centrul oraşului de zonele
periferice şi pot oferi conexiuni cu zone ample înverzite din exteriorul acestuia.

Acest tip particular de stradă este lipsit de funcţiuni semnificative, ceea ce îi reduce atractivitatea ca
spaţiu în sine, dar în funcţie de situaţie, cadrul construit care o delimitează poate acomoda şi functiuni
comerciale care îi pot amplifica rolul de socializare

În comparaţie cu primul tip, traficul pietonal capătă o importanţă sporită, în special în zonele de locuinţe
colective.

Strada “înverzită”V.3.1.2.
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Este tipul de stradă periferică, situată în zonele de creştere ale oraşului, în care urbanizarea este
limitată încă de existenţa unui ţesut deja existent de tip rural.

Este un tip de spaţiu public care deţine o funcţie de socializare câştigată prin tradiţie, dar care din
cauza urbanizării şi a schimbărilor în stilul de viaţă tinde să fie transformat în tipul de stradă “pasaj”, abolind în
acest fel funcţia sa socială.

Tipul de ţesut este de asemenea rural, cu loturi alungite cu folosinţă agricolă şi cu fondul construit
discontinuu, poros, lăsând ca spaţiul neconstruit să domine peisajul.

Traficul auto este redus din cauza calităţii proaste a carosabilului dar şi din cauza situării în general
periferice a acestor străzi.

Păstrarea acestui fel de spaţiu este importantă, şi în puncte caracteristice ar trebui conservată si
suţinută.

Strada “rurală”V.3.1.3.
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Este tipul de stradă care se regăseşte în zona periferică a oraşului. Deşi este în prezent foarte slab
reprezentată, a fost luată în considerare pentru listare şi analiză din cauza tendinţei acute pe care o
înregistrează în general procesul de suburbanizare.

Este tipul de stradă care neagă spaţiul public, expresia cea mai puternică fiind dată de îngrădirea
foarte opulentă a proprietăţii care este de multe ori opacă spre spaţiul public.

Nu se poate vorbi de o comunitate, ci doar de rezidenţi cu un stil de viaţă individualist, marcat prin
tendinţa de izolare prin amplasarea locuinţei în mijlocul parcelei - izolat, prin îngrădirea cât mai opacă a
limitelor de proprietate şi nu în ultimul rând prin rutina zilnică care implică un contact social minim cu vecnii.

Strada “suburbană”V.3.1.4.

Caracterul străzii
e s t e m o n o f u n c ţ i o n a l ,
funcţiunile de proximitate
fiind situate la marginea sau
înafara cartierului propriu-
zis.

În realitate, similar
urbanismului modernist care
a dus la separarea străzii de
l o c u i r e ş i d e v i a ţ a
c o m u n i t a r ă , s t r a d a
suburbană nu face decât să
reia acest model, reducând
strada la un vehicul pentru
accesarea unor zone mai
îndepărtate.
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Este unul din exemplele de stradă cu activitate intensă, în zone care sunt în general adiacente celor
rezidenţiale, în unele cazuri chiar evoluând din acestea. Au drept caracteristică o anumită specializare a
funcţiunilor, cu activităţi de tipul serviciilor auto, benzinării, servicii de tip reparaţii. Prezintă de multe ori şi un
ameste cu funcţiuni de proximitate.

In acest caz particular de stradă, spatiul public este un spaţiu extrem de circulat şi confuz, total lipsit de
amenajări pentru socializare, sau de vreo valoare simbolică.

Strada “antreprenorială”V.3.1.5.

Activitatea este de tipul celei diurne,atrăgând un
trafic auto substanţial, pe timpul serii şi noaptea fiind spaţii
părăsite şi nesigure.

Apare in general în zone destructurate sau părăsite,
în care tipul de parcelar şi fondul construit precare se pot
transforma şi adapta uşor oricărei funcţiuni.

Ideea de stradă specializată este foarte bună, dar în
cazul celor care sunt în proximitatea zonelor rezidenţiale,
este nevoie de o mixitate mai mare de funcţiuni care să îi
confere o utilizare mai flexibilă şi care să poată spori şansa
de contact social.
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Este unul din exemplele de stradă cu activitate intensă, situată în zone aglomerate, în, sau aproape de
zona centrală.

Sunt o extensie a străzii de cartier care în plus oferă o gamă diversificată de funcţîuni de proximitate,
necesare funcţionării cotidiene a cartierului

Activitatea umană şi comercială sunt intense, în special la parterul clădirilor şi valorizează spaţiul,
încurajând contactul social. Prin iradiere astfel de spaţii se pot extinde pe arterele de circulaţie, acolo unde
fondul construit este consistent.

Strada “comercială”V.3.1.6.

Î n g e n e r a l s e
dezvoltă unde sunt fronturi
continue care pot asigura o
densitate mare de activităţi
capabilă să susţină un front
c o m e r c i a l c o e r e n t ş i
funcţional.

I n s u f i c i e n t
reprezentată la nivelul
oraşului, această tipologie
este foarte importantă pentru
construirea unei identităţi a
spaţiului public stradal.

O altă versiune a acestui tip
sunt străzile pe care s-a
dezvo l ta t o ac t i v i t a te
comercială intensă fără a
avea un fond construit
suport, ci prin construirea
unor construcţiii provizorii
care formează un front
continuu comercial parter.
Apariţia acestora este dată
de importanţa în oraş a
străzii, fie din cauza situării
pe o legătură importantă în
o r a ş , f i e d i n c a u z a
proximităţii faţa de zona
centrală sau de alte functiuni
importante ale oraşului,
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Este tipul de stradă care se regăseşte în zona centrală. O parte din clădirile care o bordează sunt
clădiri cu arhitectură deosebită aflată în majoritatea cazurilor în stare de degradare. De asemenea sunt străzi
care au şi probleme sociale, populaţia rezidentă neputând să îşi permită întreţinerea acestor clădiri.

O altă caracteristică, cauzată probabil atât de starea de degradare dar şi de populaţia pauperă
rezidentă, este lipsa aproape totale a funcţiunilor care ar putea anima acest tip de spaţiu public.

Printre puţinele funcţiuni care i se regăsesc se numără birouri individuale de avocatură, notariale sau
după caz sedii de partide.

Strada “patrimoniu”V.3.1.7.

Un avantaj al acestui
tip de stradă este profilul
relativ îngust, ceea ce
descurajează traficul auto, în
favoarea celui pietonal.

D e a s e m e n e a ,
densitatea medie a zonei,
datorată la rândul ei unei unui
regim redus de înălţime al
zonei ş i unei ocupăr i
extensive a parcelelor, ar
putea susţine o activitate
intensă a zonei.

Din cauza funcţiei
patrimoniale a clădirilor cu
arhitectură valoroasă aceste
străzi constituie o prioritate în
găsirea unor măsuri pentru
reabilitarea şi renovare şi o
eventuală punere într-un
circuit turistic.
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Non-strada “modernistă”V.3.1.8.

Unul din principiile urbanismului funcţionaist a fost separarea circulaţiilor. În acest sens, strada este
separată de restul activităţilor, nerevenindu-i decât un rol de asigurare a accesului la diferitele funcţiuni. În
egală măsură spaţiul pietonal este separat.

Fondul construit nu întreţine nicio relaţie vizuală, estetică sau funcţională cu spaţiul stradal, spaţiul
liber lăsat între clădiri şi stradă este indiferent faţă de amândouă.
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Strada “de cartier”V.3.1.9.

Înafara funcţiei de legătură între părţi din oraş, strada îndeplineşte şi funcţia de conectare a punctelor
de pe parcurs, fără a deveni însă un spaţiu de socializare. Dinamismul pe care astfel de relaţii îl creează este
important pentru susţinerea animaţiei urbane, în special în cartierele de locuinţe.

Conexiunea se face atât între locuinţe şi funcţiunile de interes, generând o mobilitate repetitivă (zilnică
sau de mai multe ori pe săptămână), sau între funcţiuni complementare, care depind unele de altele, de
asemenea generatoare de deplasări importante.

Faţa de prima situaţie spaţiul public
capătă una din funcţiile sale cele mai
importante: animaţie. Deşi ea rămâne strict
dependentă de importanţa funcţiunilor de
interes care atrag deplasări, poate conferi
străzii o potenţialitate importantă pentru
calitatea spaţiului public.

Traseul este astfel fragmentat, se
împarte în segmente mai mici, care fiecare
capătă înţelesuri proprii.

A c e a s t ă t i p o l o g i e a c o r d ă
importanţă mărită punctelor de oprire, de
contact, între stradă şi cadrul construit.

funcţia de conectare
a străzii

Percepţia este parţial abătută din
planul axial (în lungul străzii) către planul
transversal care oferă momente de respiro,
de repaos.
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Strada “cu insulă”V.3.1.10.

Este un tip de stradă care este tipică pentru ţesutul urban Brăilean de factură mai nouă, provenind din
considerente compoziţionale, care constă în evazarea profilului stradal pentru a găzdui o funcţiune publică
(cel mai des biserică, dar se pot întâlni şi spaţii verzi de cartier, sau monumente).

Sensurile de circulaţie se separă pentru a lăsa această insulă construită în mijloc.Cadrul construit care
însoţeşte acest artificiu compoziţional este în general modelat în funcţie de acest spaţiu.

Este interesant de analizat şi păstrat pentru viitor, pentru importanţa sa pentru vizibilitate, orientare,
axialitate, dar mai ales pentru că marchează un loc de oprire, de ocolire.

Din punct de vedere al funcţiei sociale îndeplinite, spaţiul care înconjoară funcţiunea propriu-zisă este
destul de restrâns, fiind mai degrabă un spaţiu de detentă pentru clădire, decât un spaţiu care poate fi circulat
şi folosit.
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Strada “ promenadă”V.3.1.11.

Funcţia de promenadă a străzii este slab reprezentată la nivelul municipiului, ea fiind relevantă pentru
activităţile opţionale. Calitatea cadrului fizic este importantă mai ales sub aspectul profilului stradal şi a
plantaţiei care însoţeşte traseul.

Vizibilitatea, securitatea, intimitatea dar şi permeabilitatea sunt calităţi importante ale acestei tipologii.

Un caz ilustrativ este bd.A.I.Cuza, care pe anumite tronsoane
prezintă o calitate redusă a cadrului construit, din punct de vedere
arhitectural dar şi al configurării spaţial-volumetrice.
În schimb, profilul stradal, dubla aliniere a plantaţiei de aliniament,
vizibilitatea axială, fac din acest tronson un element atractiv în sine,
fără a fi susţinut de cadrul urban.

Atracţia pentru promenadă este amplificată în unele puncte, în
general constituite în alveole, care marchează acest traseu, sau în alte
cazuri prin puncte de oprire
.

Înafară de profilul remarcabil al străzii, este de subliniat şi
modul în care străzile adiacente se supun spaţiului central,
traversându-l la un pas destul de mare .
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Strada “bulevard”V.3.1.12.

O a treia funcţie importantă este cea de loc ca suport al vieţii urbane, în care înafară de funcţiunile care
determină mişcarea, intervine un strat superior; prin poziţionarea în oraş, prin stratificare culturală, prin
toponimie, strada în sine devine un element generator de viaţă urbană

Modul de constituire al străzii, configuraţia geometrică, vegetaţia...etc, asigură elementele suport
pentru funcţia de loc a străzii, prin conectarea bună a celor două părţi ale străzii, prin asigurarea suportului
pentru partajarea tuturor actorilor implicaţi în utilizarea spaţiului public.

Strada este cea care face posibilă
existenţa unor relaţii pe de-o parte şi de alta
e ei, dar mai ales a unor spaţii comerciale
care se dezvoltă pentru ambianţa pe care
ea o creează.

Ca reprezentare a acestei funcţii
Bd.A.I.Cuza sau Independenţei sunt
importante din punct de vedere al
constituirii spaţiului stradal în sine. Este
esenţial rolul lor suport pentru crearea în
viitor a unor “bulevarde urbane” în
adevăratul sens al cuvântului.

funcţia de suport al

vieţii urbane
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Strada ca locV.3.1.13.

Strada, în zonele de reprezentare sau istorice este indisociabilă de loc; au evoluat împreună şi există o
inter-dependenţă. Funcţia utilitară a străzii a determinat şi amplificarea rolului de spaţiu social al acesteia şi
rolul comercial pe care l-a avut de-a lungul timpului. Ulterior dezvoltării funcţiunilor strada continuă să fie foarte
animată ca iradiere a atractivităţii acestora. In timp, strada în sine devine şi ea un element trăit, perceput,
apropriat.

Funcţia de tranzit este abolită, parcurgerea axială este subsumată celei zig-zagate care valorizează
lateralele. Traseul este susţinut de arhitectură de calitate, de stratificare culturală, de funcţiuni de nivel
superior sau cu raritate mare dar şi de intensitatea animaţiei urbane.

Fronturile sunt continue şi în acelaşi timp fragmentate şi diversificate dând impresia de “tensiune”.
Acestei componente dinamice i se alătură amenajarea prin texturi variate, mobilier urban adaptat şi

vegetaţie care pun în valoare spaţiul stradal în sine.
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V.3.2.PIAŢAPUBLICĂ

Spaţiul public “piaţă comercială”V.3.2.1.

Este spaţiul public de
importanţă majoră pentru spaţiul
public şi pentru coagularea unei
identităţi comunitare. Este spaţiul
în care are loc schimbul,
întâlnirea, este un vector de
socializare foarte important.

Pieţele sunt locuri cu o
stratif icare socială bogată,
caracterizate de o aglomeraţie de
trafic, de persoane, mărfuri...etc,
şi au rolul de a amplifica
centralitatea cartierului în care
sunt amplasate şi de a spori
animaţia stradală aferentă.

P i e ţ e l e s u n t d e
a s e m e n e a l o c u r i a l e
accesibilităţii, situate în locuri
cheie, fie aproape de gară, sau de
puncte de intersecţie din oraş.

pie�elor publice ă

1. Spaţiul public “piaţă comercială”
2. Spaţiul public “piaţă urbană”
3. Spaţiul public “piaţă pentru punerea în valoare a funcţiunilor publice”
4. Spaţiul public “tip poartă”

Tipologia pe teritoriul mun. Br ila cuprinde:
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` Spaţiul public “piaţă urbană”V.3.2.2.

Pieţele urbane sunt pieţe constituite, cu o compoziţie clară şi cu menirea de a particulariza nişte spaţii
din oraş pentru a-i spori identitatea.

Pieţele urbane identificate sunt de tipul rectangular şi stelat, subliniind prezenţa unor funcţiuni
importante ale oraşului.

Aportul vegetal este de asemenea însemnat, în special în partea centrală a pieţelor, marcând astfel
punctul de gravitaţie al acestora.
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` Spaţiul public “piaţă pentru punerea în valoare a funcţiunilor publice”V.3.2.3.

Funcţiunile publice care au nevoie de reprezentare, tind să expună această necesitate şi în spaţiul
public. Spaţiile publice destinate detentei şi expunerii acestor funcţiuni sunt în general spaţii care mimează
criteriile clasice de compoziţie (axialiate, monumentalitate...etc).

Sunt folosite obiecte de mobilier vizibile care direcţionează privirea şi de asemenea mobilier care ajută
la îmbunătăţirea climatului local (fântâni, jocuri de apă...etc).

De cele mai multe ori amenajările sunt supuse din punct de vedere al complexităţii, funcţiunilor cărora
le sunt dedicate, deşi in cazul gării, monumentul-fântână abate privirea dinspre clădirea gării.
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` Spaţiul public “tip poartă”V.3.2.4.

Este spaţiul public de importanţă majoră oraş, în zone cu rol de porţi de intrare ce au nevoie de o
reprezentativitate crescută. Din această necesitate care nu este satisfăcută, este necesară o abordare
integrată a acestor spaţii pentru a le conferi o imagine controlată. Ele tind să se reducă la un spaţiu rămas în
urma trasării circulaţiilor.

Funcţia sa de socializare este redusă pentru că tinde să fie un spaţiu monumental care se comunică la
altă scară, de aceea are nevoie de o tratare specială.
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V.3.3.ALTE TIPURI DE SPAŢIU PUBLIC

Spaţiul public “rezidual”V.3.3.1.

Este un tip de spaţiu care
s e î n t â l n e ş t e c u
precădere în zonele
marginale ale Brăilei
unde aportul de spaţiu
public amenajat este
r e d u s d i n c a u z a
interesului scăzut al
sectorului public în
amenajările comunitare.

U n a l t m o t i v
posibil al creării de astfel
de spaţii este eliberarea
unor terenuri din cauza
productivităţii scăzute,
fapt care pe perioade
lungi duce la degradarea
sa, devenind în timp un
teren al nimănui.

Spre diferenţă de
maidan, căruia de multe
ori utilizarea spontană şi
neaşteptată îi instituie
valoarea, spaţiul public
deteriorat este un spaţiu
sociofug, care creşte
insecuritatea zonei.

1. Spaţiul public “rezidual”
2. Spaţiul public “privat ”
3. Spaţiul public “maidan”
4. Spaţiul public al “nimănui şi al tuturor”
5. Spaţiul public “închis”
6.Spaţiul public “semi-deschis”

Izat

teren părăsit care necesită o rezolvare
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Spaţiul public “privat ”V.3.3.2. Izat

Este spaţiul public care este fie ocupat de construcţii provizorii, fie amenajat de locuitori pentru scopuri
proprii. Majoritatea situaţiilor întâlnite sunt cazuri nefericite de amenajare, fără să aducă nicio valoare acestor
spaţii.

Cu toate acestea, gestul de a interveni asupra acestor spaţii denotă nevoia unei extinderi a spaţiului
privat,dincolo de pereţii propriei locuinţe.

Dincolo de latura lor negativă, de multe ori abuzivă, aceste intervenţii sunt un indicator bun al unei
lipse de spaţii amenajate, evidentă la nivelul municipiului, dar denotă în acelaşi timp şi o situaţie ambiguă a
spaţiilor comunitare aferente locuinţelor colective.,

teren pentru sport şi garaje

spaţiu public “acaparat”
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Spaţiul public “maidan”V.3.3.3.

Este un spaţiu public tradiţional, care este un spaţiu al domeniului public rămas liber în urma unor
transformări ale ţesutului urban din care face parte, sau prin neconstruirea unui spaţiu aflat în completarea
unei străzi. Se poate numi şî o stradă extinsă.

De cele mai multe ori este mărginit pe cel puţin una din laturi de o limită de proprietate, sau de un calcan
; nefiind totuşi o “stradă” de obicei i se opune funduri de curte.

Spre diferenţă de spaţiul rezidual, maidanul este un spaţiu folosit
de către locuitori, fără a avea o destinaţie precisă premergătoare.Modul
spontan şi uneori surprinzător în care este folosit poate de multe ori sa
scoata la iveală practici sociale ale rezidenţilor zonei în care se află.
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Spaţiul public al “nimănui şi al tuturor”V.3.3.4.

Este tipul de spaţiu care se poate întâlni în zonele de locuire colective, fiind spaţiul situat între clădiri,
dar care nu este în niciun fel amenajat. Deşi îşi păstrează caracterul de spaţiul public din punct de vedere
juridic, din punct de vedere al gestiunii este spaţiul nimănui, un hibrid între utilizarea spontană a locuitorilor
(parcări, depozitare de gunoaie, bătătoare...etc), şi intervenţia superficială a sectorului public pentru
întreţinere şi amenajare. in cele mai multe situaţii acest spaţiu asigură numai o funcţie utilitară pentru acces.

Rezultatul este un spaţiu care denotă delăsare, lipsă de îngrijire, devenind respingător şi lipsit de
securitate în special.

Coroborat e cu arhitectura monotonă a ansamblurilor de locuire colectivă, aceste spaţii accentuează
caracterul neprimitor al acestor ansambluri.

Din punct de vedere al potenţialului pe care îl deţin aceste spaţii, aportul pe care îl pot avea pentru
lizibilitatea spaţiului şi pentru orientare şi diversitate nu sunt de negijat. Amenajarea lor corespunzătoare şi
mai ales întreţinerea lor, pot contribui la particularizarea şi la re-vitalizarea acestor cartiere.

Spaţiul interstiţial joacă de
asemenea un rol important în relaţie
cu strada, putând împreună cu
acestea să ajute la irigarea
cartierelor de locuit cu reţele
vegetale sau pietonale, capabile să
sporească agreabilitatea.
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Spaţiul public “închis”V.3.3.5. ”

Spaţiul public închis este spaţiul public interior, care se regăseşte în mall-uri, centre comerciale, şi care
prezintă avantajul menţinerii unei folosiri publice indiferent de sezon sau de vreme. Partea negativă este că
este un spaţiu concurent al spaţiului urban, şi de multe ori responsabil pentru scăderea interesului pentru
zonele centrale sau pentru parcurile din oraş.

Spaţiul exterior acestor funcţiuni este de cele mai multe ori un spaţiu anost, neprietenos, respingător,
fiind utilizat ca parcare sau aprovizionare, rareori ca spaţiu de relaxare sau de aşteptare.

I n u n e l e c a z u r i
amplasarea acestor funcţîuni în
afara oraşului nu face decât
accentueze şi mai tare procesul
de părăsire a centrului oraşului.
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Spaţiul public “semi-deschis”V.3.3.6.

Funcţiunile, în special culturale, au un aport esenţial pentru viaţa urbană a oraşului; opera, muzeul,
teatrul...etc sunt spaţii a căror folosinţă este interioară dar care graţie modului de folosire comunică cu oraşul,
spre diferenţă de situaţia mall-urilor sau a centrelor comerciale.

În al doilea rând sunt activităţi amplasate in zona centrală, potenţând în felul acesta atractivitatea
acesteia şi generarea unei dinamici adiacente însemnate.
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V. 4. Spa iul public cu rol de ntarire a identit ii locale a Br ilei� î ă� ă

Identitatea unui loc se compune din trei componente interrela�ionate și ireductibile:

A. ăsăturile fizice - aparen�a

B. activită�ile și func�iunile observabile

C. semnifica�ii și simboluri

tr

ă este determinată de configurarea spa�iului fizic capabil să găzduiască
în și să integreze în același timp această lume orașului.

Comunitatea este un element de viaţă urbană, dar din punctul de vedere al determinărilor aceasta
generează efecte nu numai asupra elementelor de cadru urban, ci şi asupra celorlalte elemente de acest fel.
Astfel comunitatea se constituie într-un element determinant de natură socială cu implicaţii directe şi indirecte
în constituirea elementelor de cadru urban şi viaţa urbană Prin extensie, spaţiul comunitar al
Brăilei este un spaţiu public urban ocupat de comunitatea brăileană, la un moment dat, ca urmare a necesităţii
exercitării funcţiunilor specifice, rezultând o activitate în care se pune în valoare producerea şi reproducera
relaţiilor sociale tipic comunitare sau mediate de către comunitate în spa�iul public.

Așadar spa�iul public ca element determinant în întărirea identită�ii locale a Brăilei, se manifestă prin
ca efect de suprafaţă dar şi ca apariţie surprinzătoare, fenomen faptul că

dar și prin a lumii însăși, în măsura în care aceasta este comună tuturor și se distinge de locul pe
care Brăila îl de�ine în mod privat în ea. Această lume comună este definită

) și de via�a cotidiană cu întâmplările ei, a celor ce folosesc acest spa�iu comun și îi
atribuie semnifica�ii.

Identitatea local apari�ia
utilizatorilor – comunitatea

,
. (Sandu, 1998).

, caracterizat de t
(Arendt, 2007)

de spa�iul comun al artificialului
uman (produsul oamenilor

lumea lor comună

aparen�ă
ăzut şi auzit de toţi şi că se bucură de ai largă publicitate cu putin�ă

semnifica�ie

ot ceea ce
apare public poate fi v cea m

semnifica�ie

aparen�a

ac

tiv
ită�i
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A. Trăsăturile fizice - aparen�a

Cadrul geografic - ărea

Structura urbană radial concentrică

�a Brăilei este aceea a unui oraș clar structurat pe malul Dunării iar imaginile asociate
sunt combina�ii de elemente naturale cu elemente antropice. Arhitectura industrială (reprezentată în

ăilean doar de moara Violatos ca dominantă de masă și înăl�ime) reprezintă tocmai
această combina�ie a configurării ra�ionale a mediului antropic cu utilizarea resursei naturale
predominante - Dunărea. Însă, oraşul este parţial închis spre Dunăre: centrul nou se deschide printr-o
scară monumentală amenajată cu fântâni spre faleză, dar, promenada falezei care bordează jumătatea
sudică a centrului vechi spre apă este degradată, lipsită de vitalitate. Jumătatea nordică a centrului
vechi nu are deschidere la apă, fostul port comercial fiind ocupat de depozite. Panorama deschisă de
pe marginea parcului Central este neatractivă, iar terasa inferioară a Dunării nu mai este o dominantă a
orașului, aşa cum era la 1800.

Elementele fizice definitorii pentru orașul Brăila

Oraşul Brăila este situat pe malul stâng al Dunării, la extremitatea nord-estică a Bărăganului de nord
pia Brăilei. Dunărea și Insula Mare a Brăilei sunt elemente naturale puternice care influen�ează

definitoriu percep�ia orașului.Astfel orașul Brăila este perceput ca oraș port la Dunăre cu deschidere și legături
cu apa și peisajul de luncă. Acestei percep�ii se adaugă imaginea arhitecturii industriale de secol XIX,văzută
ca marcă a asocierii oraș - fluviu.

Planul Riniev din 1830 ( primul plan al Brăilei care prezintă într-o formă definitivă perimetrul oraşului,
stabilit pe traseul ultimei întărituri a cetăţii) și planul Borroczyn (Kiselev) în anul 1834 (primul plan de extindere
cu preocupări de amenajare pentru spa�iul public) au definit structura urbană a orașului Brăila ând un
model urban de dezvoltare. Astfel extinderea oraşului prin prelungirea axelor şi multiplicarea lotizărilor în
arcuri de cerc împrejurul bulevardului se constituie într-un model urbanistic distinct iar conservarea și
continuarea utilizării sale poate contribui la întărirea identită�ii locale.

imaginea urbană: apar noi inserţii în ţesut care nu ţin cont de contextul istoric şi nu se raportează la
valoarea acestuia.

:

sau Câm

cre

-

Dun

Aparen

“water front-ul” Br
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B.Activită�ile și func�iile observabile

Astăzi, Brăila se află în căutarea echilibru economic, încercând să-şi regăsească identitatea
funcţională. Deasemenea, oraşul se află în încercarea de regăsire a valorilor centrului istoric

nicipalitatea fiind antrenată în demersul de revitalizare a acestora. În Brăila există o tendinţă de
dezvoltare de nuclee comerţ-servicii, dar acestea nu sunt încă închegate într-o reţea coerentă, iar
oraşul nu are o identitate funcţională clară. Începe să se contureze o relaţie func�ională centru nou –
centru istoric.

Brăila - oraș port

Brăila - orașul muzicii

Elementele func�ionale definitorii pentru orașul Brăila

În prezent, imaginea de oraș port este doar o reminescen�ă a celebrului oraș dunărean de acum două
secole. Mai mult decât atât, imaginea industrială a noului port și a șantierului au alterat această imagine
veche, astăzi fiind dificil de regăsit mărturii ale acestui trecut.

Identitatea de port a Brăilei are nevoie de o re-definire, care să ia în considerare atât trecutul istoric cât
și perioada portuară industrială și ea aducătoare de valoare indiscutabilă (patrimoniul industrial din cel mai
divers).

Zona portuară, amplă prin dimensiuni, dar și suprafe�ele neconstruite de pe faleză pot fi incluse într-un
proiect fanion de regenerare care să aibă drept punct de sprijin spa�iul public de calitate, și care să sprijine
revenirea comer�ului ca punct forte al activită�ii economice dunărene brăilene.

Una din căile prin care orașul se face cunoscut la nivel na�ional și chiar interna�ional este cel
evenimen�ial, în special prin festivaluluri de muzică, operă și teatru. Prin intermediul acestui tip de expunere
orașul își poate recuceri par�ial imaginea de oraș cultural cosmopolit.

:

,
mu
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C. Semnifica�ii și simboluri

Dunărea este un simbol al creării orașului și înfloririi sale, oferindu-i identitate

Pia�a Traian este un simbol cultural și urbanistic al orașului, împreună cu func�iunile
perimetrale muzeul de istorie, teatrul Maria Filotti

Cornișa puternică a Dunării, mărturie a unei istorii încărcate, împreună cu Moara Violatos, deși
sub-utilizată în prezent, al orașului, important pentru silueta acestuia

Parcul Monument și Grădina Publică ca exponente ale amenajărilor peisagere cu tradi�ie.

ită�ii orașului Brăila

Semnifica�ii și simboluri definitorii pentru orașul Brăila

1. Înălţarea Domnului ( Bulgărească )
2.
3. ă, B-dulAl I. Cuza, nr. 23
4. Biserica armenească cu hramul , str. Galaţi nr. 10
5. Biserica romano – catolică cu hramul , strada Galaţi nr. 17-19
6. calvină, Bulevardul Independenţei, nr. 213
7.
8.Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi din Brăila „Biserica lipovenească , Str. Zidari nr. 5, este centrul spiritual al
lipovenilor din toată lumea.Aici, sunt hirotoniţi preoţi pentru bisericile de pe toate continentele.

:

Biserica BulevardulAl. I. Cuza, nr.136
BisericaAdormirea Maicii Domnului a cultului ortodox, strada Unirii, nr.220
Biserica Luteran

Sfânta Maria
Adormirea Maicii Domnului

Biserica
Templul Coral al cultului mozaic, strada Petru Maior, nr. 13

( ”)

: , hotelul Traian, monumentul cu ceas

un landmark

8 culte - 8 biserici ca exprimare a multietnic
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C :

-

“mediei” (o identitate superficial )

În fiecare dintre cele trei componente studiate mai sus există o infinitate de trăsături care se pot
combina cu trăsături din celelate categorii tot într-o infinitate de moduri în func�ie de perceptor. Astfel fiecare
loc este caracterizat de o unică rela�ionare a componentelor care exprimă spiritul său în raport cu
semnifica�iile și simbolurile atribuite de perceptor.

âteva tipuri de identită�i

din perspectiva locuitorului (identitate socială bazată în special pe experien�ă, fără
reflec�ie)

Experien�a spa�iului public este, cu unele excep�ii, doar par�ial marcantă în
sens pozitiv. Calitatea amenajărilor, gândirea spa�ială, diversitatea spa�iilor, este
doar una intuitivă, pu�in adaptată la necesită�ile popula�iei.

Spa�iile relevante sunt parcurile Monument și Grădina Publică și Pia�a Traian
cu pietonalul M.Eminescu. Această experien�ă tinde să fie afectată și mai mult din
cauza schimbărilor în stilul de via�ă care tinde spre introvertire sau spre utilizarea
spa�iilor publice închise de tip mall sau centru comercial.

- din perspectiva cunoscătorului- (locurile sunt cunoscute prin intermediul comunită�ii ca
amintiri sau expresii a valorilor culturale și experien�a celor care le-au creat sau le-au utilizat)

Valorile percepute indirect fie prin exprimarea în mediile culturale (literatură,
muzică, film...etc) fie din trecutul famiilor care locuies sau au locuit în Brăila
conturează un oraș burghez, pitoresc, cu diversitate etnică și culturală. În acest
sens scrierile lui Panait Istrati sau Mihail Sebastian sau repere în peisajul sculptural
al lui Gheorghe Naum pot identifica elemente identitare. Se desprind astfel clădiri,
străzi semnificative pentru peisajul brăilean.

- bazată pe acele calită�i ale peisajului urban care constituie baza primară a percep�iei
publice și care formează imaginea publică

În această situa�ie sunt spa�iile publice care instituie unele locuri cu o nouă
identitate, sus�in sau modifică percep�ia unor locuri, fără avea neapărat un aport
pozitiv. Spa�iul public din fa�a Palatului Prefecturii, bulevardul Independen�ei, faleza
Dunării.

- din perspectiva vizitatorului (identitatea unui loc este aproape sinonimă cu
func�ia sa)

Din perspectiva vizitatorului Brăila este un oraș greu de citit la prima vedere.
De la por�ile de intrare, în zona industrială, trecând prin cartierele de locuin�e
colective, apoi prin centrul orașului în zona veche, peisajul este segmentat.
Dunărea este ascunsă aproape pe tot acest parcurs, deși rămâne un obiectiv
turistic. Zona centrală, cu pia�a Traian și pietonalul Eminescu și o serie de biserici (în
special grecească), dar per total Brăila are o identitate care trebuie scoasă la iveală.

- identitate de masă din perspectiva ă

Amplasarea geografică a Brăilei este poate elementul care se comunică cel
mai bine în exterior. Insula Mare și Insula Mică a Brăilei, dar și zona Măcinului și
fluviul Dunărea, care au constituit și motivul amplasării și dezvoltării remarcabile a
orașului în secolele trecute, îi asigură o pozi�ie remarcabilă.

1. ă

empatică

3. ambientală

4. incidental externă

5. consensuală

individual

2.
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-spaţii publice de mari
dimensiuni (P.Monument,
Gr.Publică, Faleza)

- spaţii publice
reprezentative bine
întreţinute (zona centrală
- vegetalizare abundentă
(uneori excesivă)

S
Puncte tari

W
Puncte slabe

O
Oportunitati

T
Constrangeri

spa ial-configurativţ identitate administrativfuncţional

-utilizare bună a spaţiului
public în zona centrală
(M.Eminescu)

- diversitate mare a
tipologiilor de spaţii
publice

-repartiţie dezechilibrată
la nivelul municipiului
- funcţionare slabă din
punct de vedere al
funcţiei de socializare
-diferenţe mari în calitatea
spaţiilor publice
-funcţionare cu variaţii
mari în funcţie de sezon

-spaţiile publice de
calitate sunt în general
izolate, neexistând o
reţea
- număr mic de spaţii de
dimensiuni ample
- multe s.publice nu au
decât o parte din
atributele unui spaţiu
public de calitate
- multe spaţii reziduale

-identitate crescută în
zona centrală şi
p.Monument

-percepţie generală slabă
a calităţii spaţiilor publice
din cartiere dublată de o
tradiţie scăzută a utilizării
spaţiului public
-puţine s.publice reper (în
special în zone cheie)
- nu contribuie suficient la
afirmarea identităţilor
locale (faleză, instituţii..)

-iniţiative sectoriale pentru
întreţinerea, plantare şi
illuminat public al
sp.publice

-

-capacitate scăzută de
monitorizare şi întreţinere

- gândirea spaţiilor verzi şi
publice ca un ansamblu şi
nu ca piese separate

- studiu de renaturare la
nivelul judeţului Brăila

- restructurarea unor zone
industriale actualmente în
declin

-întocmirea PUG care
îmbunătăţi distribuţia
echitabilă a spaţiului
public

-norme europene
privitoare la spaţii publice
şi plantate care pot avea
efect motor asupra
calităţii amenajării

-Stragegia europeană a
cursului Dunării susţine
afirmare unei identităţi
dunărene, care pentru
Brăila poate fi benefică
pentru sporirea identităţii
waterfrontului
- continuarea şi sporirea
evenimentelor
internaţionale culturale

-o atenţie sporită acordată
spaţiilor publice şi
cursurilor de apă de către
UE, fapt care poate
încuraja adm.locală în
realizarea de sp.publice
de calitate

- construirea de mall-uri
sau centre comerciale
care pot polariza publicul
destinat spaţiilor publice

- “importarea” unor stiluri
de spaţii publice atipice
locului

-mutaţii în stilul de viaţă al
locuitorilor

care pot
descuraja utilizarea
sp.publice

(spre
introvertire)

-angajarea unor proiecte
de mare infrastructură
care ar putea duce la
neglijarea scării locale

V.5 ţ ublice. Sinteza analizei sistemului de spa ii p

publice din ă ă ă
ă ă ş ţ ţ

ă ş ţ ăţ
ă la percepţia spaţiului public şi afirmarea sa

ă ţ ş

Analiza spatiilor mun. Br ila s-a f cut urm rindu-se reperele a 4 paliere determinante
pentru evaluarea sa corect : se refer la conformarea i distribu ia spa iilor
plantate; se refer la echiparea, dotarea i profilul func ional al entit ilor componente
ale sistemului plantat; se refer ;

se refer la cadrul institu ional i de gestiune a acestui sistem.

palierul spa ial-configurativ
palierul func ional

palierul palierul
administrativ

ţ
ţ

identitar
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spa�iu
public

sociabilitate
utilizatori și
activită�i

confort și
imagine

acces și
legături

divers primitor

cooperativ mândru

prietenos

interactiv

distractiv activ

vivant special util

durabil

indigen

sigur

curat
verde

pietonal
cu locuri de stat

atrăgător cu istorie

conectat

accesibil

cu continuitate

în proximitate lizibil

măsurarea
traficului

report modal

activitatea
pietonală

modelul de
utilizare a parcărilor

numărull de femei și copii

utilizarea spa�iului seara

re�ele sociale

voluntariat

via�a străzii

mic comer� afaceri locale

modul de folosire a terenului

valoarea
proprietă�ilor

nivelul
chiriilor

statistica
infrac�iunilor

gradul de
igienă

starea fondului construit

date de calitatea mediului

INDICATORI CALITĂ�I ATRIBUTE CHEIE

Diagrama de evaluare a calităţii spaţiilor publice
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V.6. Priorităţi de acţiune şi recomandări pentru PUG

În consecinţă se pot enunţa următoarele priorităţi de avut în vedere pentru Planul
Urbanistic General:

-stabilirea unei distribuţii echilibrate a spaţiilor publice pentru a mări confortul în
zonele de locuit şi în zonele caracterizate de centralitate. Aceasta va trebui să ţină cont de
densităţile de ocupare ale fondului construit, încărcare umană, activităţi şi nu în ultimul rând
accesibilitate

-identificarea unor amplasamente cheie menite a fi rezervate pentru spaţii publice
reprezentative care să contribuie la imaginea de ansamblu a Brăilei, cu rol identitar sporit

-identificarea posibilităţilor de crearea a unei reţele de spaţii publice, în legătură şi în
continuitatea spaţiilor verzi, care sa poată crea rute alternative pentru parcurgerea unor zone
prea aglomerate, sau pentru punerea în valoare a unor zone atractive

-identificarea şi stabilirea amplasamentelor pentru spaţii publice în zone fragile din
punct de vedere social, pentru sporirea locuibilităţii

-corelarea spaţiului public cu zonele viitoare de investiţii, pentru a asigura buna
funcţionare a acestora în raport cu oraşul

-recomandări pentru reabilitarea spaţiilor publice degradate, cu precădere în zonele de
locuinţe colective, pentru creşterea nivelului de trai

-studierea posibilităţii sporirii pietonizării în zona centrală, în special în cazul străzilor
care deţin patrimoniu construit

-descurajarea dezvoltării extensive a oraşului prin încurajarea creşterii densităţilor în
zonele sub-ocupate, şi evitarea construirii de enclave rezidenţiale (gated communities).

-descurajarea functiunilor care resping spaţiul public în zona dens construită a
oraşului (zone militare, zone industriale....etc)

- priorităţile de acţiune se grupează după necesitate şi după gravitate (situaţiile în care lipsa de
intervenţie poate avea consecinţe mult mai grave). Lista de probleme care rezultă în urma studiului
nu poate privi exclusiv problemele care interesează PUG-ul, de aceea este nevoie de obiectivare.
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