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Abstract 

The green spaces of Bucharest represent an important aspect of the life quality and for the 

population’s health, that reduce the negative impact determined by the different existing forms of 

city pollution, but at the same time those could be majors poles for recreation. Also, the 

relevance of those is highlighted by the fact that, Bucharest, comparing to other European cities, 

owns low values of the average surface of green spaces per habitant. Thus, there should be 

taking into consideration many aspects about the green spaces like, the arrangement and the 

right positioning, the maintenance, and the conservation as a public space. If those directions 

are followed, the life quality of the habitants will raise the urban environment qualities will 

improve, but also aesthetically, considering the grey and rigid picture of the city. 

Hence, in this paper will be presented the issues confronted by Bucharest and will be given some 

examples of the current managerial situation of the green spaces and potential directions for the 

improvement of their qualities, setting as an example for this study Tineretului Park, area 4. 
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Rezumat 

Spațiile verzi din București constituie un factor important al calității vieții și stării de sănătate a 

populației , care diminuează impactul negativ produs de poluarea existentă în oraș sub diverse 

forme, dar și poli importanți pentru agrement. Totodată, impotanța acestora este dată și de 

faptul că, Bucureștiul,în comparație cu alte orașe europene, deține ponderi destul de scăzute ale 

suprafeței medii de spații verzi pe locuitor. Astfel, trebuie avute în vedere mai multe aspecte cu 

privire la aceastea, și anume, amenajarea și poziționarea corespunzătoare a parcurilor, 

întreținerea acestora, dar și menținerea lor ca spațiu public. Dacă se au în vedere direcțiile 

respective, va crește calitatea vieții locuitorilor, se vor îmbunătăți calitățiile mediului urban, dar 

și din punct de vedere estetic, având în vedere cadrul monoton și rigid al orașului. 

Astfel, în lucrarea de față vor fi expuse problemele cu care se confruntă Bucureștiul și se vor 

aduce exemple despre cum sunt manageriate spațiile verzi și posibile direcții de creștere a 

calității acestora, având ca exemplu concludent pentru studiu, Parcul Tineretului din sectorul 4. 
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