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Abstract 

The presence of the green spaces in an urban area is a fundamental point, given the 

contemporary urban reality, with the traffic congestion, pollution and lack of the social 

spaces. In order to highlight the situation, we have chosen a comparison between the city of 

London and Bucharest. The WHO standard is 50m
2
 green space/capita, the EU standard is 26 

m
2
/capita, while the inhabitants of London enjoy 64 m

2
/capita. Bucharest is facing great 

problems regarding green spaces, with only 9.67 m
2
 of green space/capita, in this situation 

not only that the European standard is not met, but it also has negative effects on the 

conditions and quality of life of residents. Within the built-up area of London, the proportion 

of the green spaces is about 50%, which is higher than that of domestic and non-domestic 

buildings. This highlights not only a good planning of the use of urban space, but also the 

positive effects of the green ecosystems are felt both by the existence of many social spaces, 

for sports and outdoor activities and also by the environmental effects. The objectives of this 

work is to highlight the main policies and strategies regarding the urban green spaces in two 

European capitals, London and Bucharest, and to propose intervention measures to improve 

the system of green spaces within the entire metropolitan area of Bucharest. 
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Rezumat  

Prezenţa spaţiilor verzi în aria urbană reprezintă un punct fundamental, având în vedere 

realitatea contemporană urbană, cu congestionări în trafic, poluare şi lipsa spaţiilor de 

socializare. Pentru a evidenţia cât mai bine atât situaţia spaţiilor verzi, cât şi politicile de 

mediu am ales o comparație între orașele Londra și București. Norma OMS este de 50m
2
 

spațiu verde/locuitor, standardul UE fiind de 26 m
2
/locuitor, iar Londra deține 64 

m
2
/locuitor. Bucureștiul se confruntă cu mari probleme la capitolul spații verzi, cu doar 9,67 

m
2
 spațiu verde/locuitor, acest lucru având efecte negative asupra calității vieții locuitorilor. 

În cadrul intravilanului londonez, proporția spaţiilor verzi este de aproximativ 50%. Acest 

lucru evidenţiază nu numai o bună planificare a utilizării spaţiului urban, dar totodată 

efectele pozitive ale ecosistemelor verzi sunt resimţite atât prin existenţa multor spaţii de 

socializare, destinate sportului şi activităţilor în aer liber, precum şi prin efectele ecologice. 

Obiectivele prezentei lucrări sunt evidențierea principalelor politici privind spatiile verzi 

urbane din Londra și București și propunerea unor măsuri de intervenție în scopul de a 

îmbunătăți sistemul de spații verzi din cadrul întregii arii metropolitane bucureștene.  
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