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1. Informații generale 

 

Terenurile abandonate reprezintă spații care și-au pierdut temporar atractivitatea pentru 

amenajări și/sau activități antropice. Ele nu mai sunt folosite pentru activități publice sau 

private de mult timp, iar uneori contribuie la apariția unor probleme sociale, economice și de 

mediu, inclusiv în zonele învecinate. În același timp, diminuarea influenței antropice asupra 

teritoriului permite biodiversității să revină spontan pe terenul abandonat, unde se creează 

condițiile apariției unor noi habitate exotice ce conțin inclusiv specii protejate. 

In asezările urbane, managementul acestor spații este foarte complicat. Regimul de 

proprietate (teren public, privat sau cu regim de proprietate incert), poziția diferitelor grupuri de 

interese față de viitorul acestor spații (când și ce se poate realiza în zona; cât de profitabilă 

poate fi o investiție în aceste spații?), valoarea și atractivitatea proprietății în zonele aferente 

acestora (este o zona atractivă sau repulsivă?) sunt doar câteva variabile care trebuie luate în 

calcul de către municipalitățile locale în managementul acestor teritorii. 

Terenurile abandonate sunt în prezent subvalorificate economic și/sau social, atrăgând 

frecvent numeroase probleme: 

 Sociale (de exemplu, afectarea securității locuirii în zonele învecinate prin creșterea 

infractionalității, apariția locuirii ilegale și a oamenilor fără adăpost, apariția de vectori 

transmițători ai diferitelor boli: țântari, specii cu potențial alergen); 

 Ecologice (de exemplu, apariția de depozite neorganizate de deșeuri, creșterea 

concentrațiilor unor gaze odorizante din cauza proceselor de descompunere, dar și 

crearea de habitate favorabile pentru specii invazive); 

 Economice (scăderea prețului terenurilor în zonele învecinate); 

 Administrative (creșterea numărului de reclamații care vizează problemele ce apar în 

zonele abandonate). 

Potențialul terenurilor abandonate în orașe este dat in special de faptul că sunt teritorii 

libere de investiții, ele putând fi deopotrivă indreptate spre conservarea biodiversității, 

dezvoltarea de servicii publice verzi ori spre valorificare economică. În cazul în care suprafața 

acestora este ridicată (peste 10 hectare), necesitatea luării unei decizii la nivel urban este 

imperativă, mai ales că proiecția în spațiile învecinate poate fi semnificativă.  

                                                           
1
 Jocul de rol propus va face parte din programul evenimentului European Youth Event 2016 

(http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/20-05-2015.html), organizat intre 20-21 mai 2016 de 

către Parlamentul European. Evenimentul va fi organizat de către un grup de studenți din cadrul Universității din 

București, Facultatea de Geografie (domeniul Știința mediului). 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/20-05-2015.html


2. Contextul jocului de rol 
 

Terenul abandonat se află în orașul GreenLogical, situat într-o țara a Uniunii Europene. 

intr-o zona de campie, caracterizată printr-un climat temperat, cu veri foarte călduroase și 

secetoase si ierni foarte geroase. Orașul are o populatie de 1,5 milioane de locuitori, este 

principalul centru economic al tarii din care face parte, avand o suprafata totala de 350 km
2
. 

Acesta are probleme de mediu semnificative, reprezentative fiind: 

 poluarea ridicata a aerului, predominant din cauza traficului rutier (depășiri frecvente 

ale limitelor admise la particule in suspensie, oxizi de azot si compusi organici volatili),  

 ponderea ridicata a suprafetelor betonate (peste 70%),  

 deficit de spatii verzi si de alte spatii pentru recreere (70% din necesar), fiind necesare 

încă 200 ha pentru atingerea standardelor naționale,  

 gestionarea necorespunzatoare a deseurilor (aparitia frecventa de zone cu depozitare 

neorganizata a deseurilor din constructii si menajere).  

 vulnerabilitate ridicată la schimbări climatice globale, în oraș manifestându-se o creștere 

a temperaturii medii anuale de circa 2
o
C in ultimii 10 ani. 

Terenul abandonat GreenWetlandFuture are o suprafata de 180 ha, fiind situat la circa 3 

km de centrul orasului.  

Vecinatatile amplasamentului sunt extrem de diverse din punct de vedere functional: 

- Nord: zona industriala, ce cuprinde si un obiectiv poluator major (cea mai mare o 

centrala electrica si termica a orasului, ce furnizeaza 60% din necesarul de caldura si 

apa calda si 20% din necesarul de energie electrica; cu reteaua de energie electrica 

aferentă) 

- Sud si vest: se afla zone rezidentiale colective (blocuri cu 10 etaje), care adapostesc 

circa 5000 de locuitori si cateva zone comerciale mari (o piata agroalimentara, un 

mall) 

- Est: se află o zonă mixtă, ce cuprinde spații comerciale, hoteluri, sere, unitati sanitare 

si unitati militare. In sud-est, la circa 3 km functioneaza una dintre rampele de deseuri 

ale orasului, statia de epurare si alte cateva unitati industriale poluante. 

Terenul este o incinta in care se dorea realizarea unui lac antropic (adancime medie de 10 

m), cu rol de agrement si pentru desfasurarea de competitii sportive. Acum 30 de ani, din cauza 

unor erori tehnice, investitia a devenit neprofitabila si a fost abandonata, inainte ca lacul sa fie 

umplut cu apa. In aceste conditii, in zonele mai joase ale zonei abandonate au aparut suprafete 

acvatice si mlastinoase, care au permis dezvoltarea unei zone umede in care au aparut inclusiv 

populatii reduse ale unor specii de plante si animale salbatice, unele dintre ele fiind protejate. 

Aparitia unor constructii ilegale, depozitarea necontrolata a deseurilor, braconajul, nivelul ridicat 

de insecuritate sunt cateva consecinte negative ce se resimt inclusiv in zonele invecinate. 

In prezent, amplasamentul este in proprietate privata, fiind peste 180 de proprietari privati 

(dintre care cinci au suprafete peste 20 hectare). 60% din suprafata amplasamentului este 

caracterizata prin prezenta unui exces de umiditate, în special în perioadele cu precipitatii 

ridicate. 20% din amplasament este ocupat permanent de mici suprafete lacustre. 



 

Localizarea terenului abandonat 

  



3. Impacturile terenului abandonat 

 

Consiliul local al orasului GreenLogical trebuie sa ia o decizie cu privire la utilizarea 

viitoare a acestui spatiu, deoarece problemele asociate zonei abandonate s-au accentuat, cu 

proiecție din ce în ce mai mare în vecinătate. Astfel, în ultimii 5 ani s-au observat modificari 

semnificative ale unor indicatori, conform valorilor din tabel: 

 

Indicator Amplament Vecinătăți 

2010 2015 Tendință 2010 2015 Tendință 

Numarul de 

infractiuni pe an 

5 26 ▲ 3 15 ▲ 

Număr de oameni ai 

străzii 

12 57 ▲ 2 15 ▲ 

Depozite 

necontrolate de 

deșeuri – kg pe an 

4000 6500 ▲ 100 2000 ▲ 

Număr de 

construcții ilegale 

3 20 ▲ 0 4 ▲ 

Număr de animale 

fără stăpân 

10 35 ▲ 5 18 ▲ 

Număr de specii 

protejate 

8 85 ▲ 2 3 ▲ 

Cheltuieli ale 

instituțiilor publice 

– mii euro 

0 500 ▲ 1000 1500 ▲ 

Prețul terenurilor - 

euro/m2 

550  250 ▼ 1650 1250 ▼ 

 

În plus, numărul reclamațiilor, legate de terenul abandonat, la diferite instituții publice 

inregistreaza o crestere semnificativa (peste 200%), motivele cele mai frecvent invocate fiind: 

- Inmultirea semnificativa a tânțarilor și a altor nevertebrate; 

- Creșterea efectivelor unor specii de animale, care manifesta un comportament agresiv 

fata de populatie si pot transmite boli; 

- Creșterea numărului de accidente ușoare pe terenul abandonat (e.g. răniri, entorse), 

mai ales în rândul copiilor și adolescenților; 

- Înregistrarea a 5 cazuri de inec între 2010-2015; 

- Dezvoltarea a numeroase plante care provoacă alergii, în special în timpul primăverii 

și verii; 

- Cresterea cheltuielilor publice ale Consiliului Local pentru administrarea problemelor 

generate de zona abandonata.  

 

 

  



4. Alternative pentru amenajarea terenului abandonat 

 

Pe amplasament nu este aprobata inca nici o investie, intrucat Consiliul Local al orasului 

GreenLogical nu a aprobat nici un plan urbanistic pentru acest teritoriu.  

Prioritatea consiliului local este de a gasi o solutie pentru managementul eficient al 

spatiului GreenWetlandFuture, care reprezinta o suprafata mare abandonata, care nu asigura 

venituri municipalitatii si impune cheltuieli ridicate de monitorizare a securitatii, salubritatii. 

Consiliul Local a desemnat un Grup Consultativ care sa ajute in formularea unei strategii 

menite sa rezolve problema spatiului abandonat. Consiliul local va acorda atentie recomandarii 

oferite de Grupul Consultativ, daca acesta este sprijinita de 7 din cei 8 membrii ai Grupului 

Consultativ. 

Consiliul Local impreuna cu alte institutii interesate au formulat cateva alternative 

posibile care pot rezolva problema spatiului abandonat. Consiliul Local a angajat un facilitator 

care sa ajute in moderarea intalnirii Grupului Consultativ (in cadrul caruia o sa participati) astfel 

incat o recomandare finala sa fie formulata. Consiliul Local are resurse financiare limitate si va fi 

dispus sa implementeze doar doua din cele 4 alternative. 

 

Tabelul cu alternativele propuse: 

 

 Alternatives Description Actions and benefits/problems 

A Infiintarea ariei 

protejate 

GreenWetlandF

uture 

 

High expense 

€€€ 

Asigura protectia  

ecosistemelor ce conțin 

specii protejate si 

reducerea problemelor 

sociale si ecologice 

existente. 

- exproprierea proprietarilor (50 euro pe m
2
) si/sau 

compensarea lor anuala pentru promovarea activitatilor de conservare 

(5 euro pe m
2
); 

- infiintarea unei administratii a ariei protejate care se va ocupa 

de managementul zonei (minim 10 oameni angajati), care va fi 

finantata din fonduri publice; 

- limitarea accesului pe amplasament, in zonele delimitate ca 

fiind importante pentru linistea speciilor de fauna; 

- promovarea unor activitati educationale, de cercetare si 

turistice cu respectarea regulilor specifice ariei protejate; 

- reducerea incidentei problemelor legate de gestionarea 

deseurilor si braconaj; 

- cresterea populatiilor speciilor de pesti, amfibieni, reptile, 

pasari si mamifere. 

B Crearea unui 

parc urban 

 

Medium Expense 

€€ 

Asigura o valorificare 

economica a spatiului 

abandonat „prietenoasa 

cu mediul”, contribuind 

la cresterea spatiului 

verde pe cap de locuitor 

in orasul Green Logical. 

 

- exproprierea proprietarilor (10 euro pe m
2
) si/sau 

compensarea lor anuala pentru functionarea parcului (1 euro pe m
2
); 

- salubrizarea zonei si realizarea unor spatii specifice 

parcurilor urbane (locuri de joaca, spatii de socializare, etc.) 

- valorificarea luciilor de apa pentru activitati recreative 

specifice (pescuit, birdwatching, plimbari cu barca) 

- cresterea securitatii zonei prin introducerea iluminatului 

public, a pazei si a supravegherii video; 



- reducerea incidentei problemelor legate de gestionarea 

deseurilor; 

- controlul speciilor cu potential efect negativ asupra 

populatiei. 

C Dezvoltarea 

zonei funcție de 

interesele 

proprietarilor de 

terenuri 

 

Low expense 

€ 

Asigura ca proprietarii 

de terenuri nu-si pierd 

dreptul de prorietate. 

- dezvoltarea unui cartier fara acces la unele infrastructuri 

tehnico-edilitare (in special canalizare si salubrizare) cu caracteristici 

predominant rurale. 

- risc ridicat de afectare a biodiversitatii prin asanarea zonelor 

umede si indepartarea vegetatiei; 

- cresterea suprafetelor betonate si implicit a riscului de 

aparitie a problemelor de inundare la precipitatii ridicate; 

- scaderea rolului teritoriului pentru sustinerea vietii salbatice. 

D Dezvoltarea unei 

baze sportive (cu 

spații acvatice 

pentru inot si 

canotaj, 

hipodrom, pista 

de carting)  

 

High Expense 

€€€ 

Asigura dezvoltarea 

economica a spatiului 

abandonat si rezolvarea 

unor probleme sociale, 

ecologice si 

administrative. 

- exproprierea proprietarilor (50 euro pe m
2
), compensarea lor 

anuala pentru desfasurarea de activitati pe proprietatilor lor (5 euro pe 

m
2
) si/sau asocierea prin parteneriat public-privat; 

- salubrizarea zonei si realizarea unor spatii specifice zonelor 

de agrement si activități sportive 

- transformarea luciilor de apa pentru activitati sportive 

- cresterea securitatii zonei prin introducerea iluminatului 

public, a pazei si a supravegherii video; 

- reducerea incidentei problemelor legate de gestionarea 

deseurilor; 

- scaderea rolului teritoriului pentru sustinerea vietii salbatice. 

 

 

  



5. Informatii referitoare la Consiliului Consultativ 

 

Primarul  - sprijina alternativele care presupun o imbunatatire a valorificarii teritoriului (inclusiv 

bani la bugetul local) si cat mai putine cheltuieli suplimentare. In plus incearca sa nu supere nici 

proprietarii de terenuri si nici persoanele din vecinatate. Ar vrea sa vada o colaborare intre 

autoritatile publice si cele private. 

 

Reprezentantul proprietarilor de terenuri – este ingrijorat ca proprietarii de terenuri isi pierd 

drepturile de proprietate; este in favoarea compensarii financiare, neputand valorifica un teritoriu 

cu probleme semnificative determinate de lipsa dotarilor tehnico-edilitare, supraumectarii, 

depozitarea deseurilor. 

 

Directorul Directiei de Sanatate Publica – sprijina alternativele in care riscurile de imbolnavire 

sunt tinute sub control. 

 

Reprezentantul populatiei din vecinatate – sprijina alternativele care asigura o diminuare a 

problemelor sociale cu care populatia din vecinatate se confrunta. 

 

 

Directorul Agentiei pentru Protectia Mediului – sprijina alternativele care asigura mentinerea 

suprafetei verzi (inclusiv a ecosistemelor si speciilor protejate), dar si imbunatatirea 

managementului deseurilor si a sanatatii populatiei din proximitate. 

 

Reprezentantul Organizatiilor Non-Guvernamentale – sprijina ideea infiintarii ariei protejate 

urbane, cu limitarea accesului vizitatorilor pe amplasament. 

 

Directorul Agentiei de Gestionare a Resurselor de Apa – sprijina alternativele care nu afecteaza 

calitatea apelor de suprafata si subterane, fiind interesat si de mentinerea unui nivel optim al 

nivelului apei pe amplasament (excedentul de apa din precipitatii, compania de apa il dreneaza, 

pentru a evita inundarea subsolurilor locuintelor din vecinatate). 

 

Directorul Camerei de Comert – sprijina alternativele care cresc potentialul economic de 

valorificare a teritoriului. 

 


