


CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - DE CE EU?

Primăria Municipiului Tulcea, prin intermediul direcţiilor
Urbanism şi Amenajarea teritoriului şi Direcţia de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea (DIAP), va iniţia în toate cartierele
foste “muncitoreşti” ale oraşului proiectul “Acasă în Cartier –
Proiect de regenerare urbană participativă”, adresat
comunităţilor locale cu următoarele scopuri:

regenerare urbană

ridicarea confortului urban

creşterea calităţii vieţii

diminuarea diferenţierilor sociale

ecologizarea

ADMINISTRAŢIE = COMUNITATE

+

PARTICIPARE COMUNITARĂ = AUTOGESTIUNE

+

PARTENERIAT = IMPLICARE

GRIJA PENTRU ORAŞ



CONTEXT GENERAL

degradare accelerată a cartierelor foste “muncitoreşti”

vechimea conctructiilor

o abordare depăşită a dezvoltării oraşului

lipsa politicilor de dezvoltare urbană

nerespectarea legilor

cauze sociale şi demografice

degradarea relaţiilor de vecinătate

lipsa de control în folosirea spaţiului public

IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR prin abordări integrate în contextul realităţii
urbane a oraşelor

APLICAREA principiilor dezvoltării durabile şi sustenabilităţii planificării
urbane în concordanţă cu nevoile cetăţenilor



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - PREZENT

PUNCTE SLABE:

•CONSTRUCŢII CONFORT SCĂZUT ANII’70 (LOCUINŢE MUNCITOREŞTI)

• DENSITATE MARE DE LOCUITORI ŞI LIPSA DOTĂRILOR IMEDIATE

• SUPRAFEŢE MICI APARTAMENTE

• DEGRADARE FIZICA IMOBILE

• SPAŢII VERZI DEGRADATE ŞI INSUFICIENTE

• CONSTRUCŢII PARAZITALE (GARAJE, BOXE, IMPROVIZAŢII)

• SPAŢII PARCARE INSUFICIENTE

• CALITATEA SCĂZUTĂ A SPAŢIULUI PUBLIC SAU ABSENŢA LUI

• FOLOSIREA SPAŢIULUI PUBLIC ÎN SCOP PERSONAL

• CONSTRUCŢII ŞI MODIFICĂRI NEAUTORIZATE 

• SĂRĂCIREA POPULAŢIEI

• COABITAREA DIFICILĂ A CETĂŢENILOR



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - PREZENT

PUNCTE TARI:

•IDENTIFICAREA UNEI COMUNITĂŢI COMPACTE (ASOCIAŢIA DE 
PROPRIETARI 22)

•SPAŢIU NECONSTRUIT CU VOCAŢIE DE AMENAJARE  = 2 HA

• POTENŢIALUL VERDE AL CARTIERULUI (ECO-CARTIER)

• BUNĂ CONEXIUNE CU ALTE ZONE URBANE

• VARIETATEA RELIEFULUI



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  -

DE CE REGENERARE URBANĂ?

•reabordarea spaţiului urban existent

•reactivarea zonelor pasive şi inaccesibile locuitorilor 
în organisme vii, deschise comunităţii

interevenţii care ridică nivelul de confort al zonei prin
elemente care optimizează folosirea spaţiului urban în
mod echilibrat şi echivalent tuturor locuitorilor

Regenerarea urbană reprezintă aducerea la viață a
zonelor depreciate, implicând efortul cooperativ al
municipalității, al proprietarilor şi al altor actori
implicaţi cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trăi, de
a crește calitatea mediului, a climatului social şi de a
întări economia locală.



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  -

DE CE UN PROIECT PARTICIPATIV?

• reabordarea spaţiului urban existent

• reactivarea zonelor pasive şi inaccesibile
locuitorilor în organisme vii, deschise
comunităţii

• transparenţa proceselor de regenerare
urbană prin informări, consultări şi
dezbateri publice cu locuitorii cartierului

Participarea implică acţiuni comune de reorgaizare a
spaţiului urban prin implicarea efectivă a fiecărui
cetăţean în reconstrucţia lui, ca o marjă de siguranţă
luată de municipalitate ca toate obiectivele realizate se
vor prezerva mult mai bine dacă sunt realizate de
cetăţeni înșişi .



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  -

DE CE PARTICIPARE COMUNITARĂ?

•deciderea şi validarea planului de acţiune

• creşterea sentimentului de identitate locală

• prezervarea în timp a intervenţiilor de 
regenerare urbană

• stimularea creativităţii locuitorilor

• generarea unor preocupări comune 

• întărirea relaţiilor de bună vecinătate

• parteneriat comunitate şi instituţii 
responsabile



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  -

CE NE PROPUNEM?
OBIECTIVE GENERALE:

A. Organizarea eficientă a spaţiilor aparţinând domeniului public al UAT Tulcea;

B. Crearea de noi dotări publice ale spaţiului urban;

C. Formarea, menţinerea comunităţilor urbane şi organizarea societăţii civile în sens

participativ.

OBIECTIVE SECUNDARE:

A1 – Inventarierea terenurilor din domeniul UAT şi identificarea modului lor de folosinţă

actuală; Identificarea problemelor din teren;

A3 – Crearea spaţiilor cu destinaţie corelată cu nevoile actuale ale locuitorilor în scopul unei

mai bune gestiuni spaţiale şi autoadministrarea lor de către comunitatea urbană identificată

ca fiind comunitatea cartierului.

B1 – Gestionarea spaţiului verde existent corelat cu registrul spaţiilor verzi existent; cartarea

spaţiilor verzi, tipologia şi modul lor de folosire;

B2 – Propunerea noilor dotări publice (locuri de parcare, zone verzi, trasee pietonale, locuri

de joacă, locuri de loisir, grădini comunitare, spaţii de depozitare tip magazie;

B3 – Crearea cadrului juridic de implementare a proiectului;

C1 – Propunerea unui regulament de conduită comunitară privind folosirea dotărilor publice

şi spaţiilor comunitare amenajate cu scopul de autogestionare şi autoguvernare comunitară.

C2 – Propunerea unui regulament de amenajare urbana bazat pe principiile de regenerare ale

cartierului;

C3 – Realizarea de evenimente cu scopul implicării comunităţii (prezentarea proiectului

general, zielel cartierului, ateliere comunitare, sondale de opinie, dezbateri publice etc).



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - VIITOR

1. Reactivarea sentimentului de “acasă”:
definirea locurilor cu identitate urbană, realizarea nucleului

comunitar de cartier, revitalizarea spaţiului urban şi a

construcţiilor existente cu vocaţie comunitară, reactivarea

principiilor de bună vecinătate, educarea în spiritul unei

bune conduite urbane, crearea de facilități de locuire prin

dotări şi servicii de proximitate, reactivarea unui spirit al

locului; crearea locurilor de socializare, revendicarea

spaţiului public la loc cu accesibilitate şi folosinţă

necondiţionată, transferarea responsabilităţilor de gestionare

a spaţiilor comunitare în grija asociaţiilor de proprietari.

Vecinătatea nu este un loc, ci o stare de spirit!



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - VIITOR

2. Reabordarea tipului de amenajare a

spaţiilor libere prin activarea zonelor verzi cu

destinaţie comunitară: grădini urbane, parc comunitar,

suprafeţe permeabile de vegetaţie, spaţii verzi inovative,

parcuri liniare în lungul traseelor pietonale, breşe de

vegetaţie (cu rol de separare zonală, ambient peisager,

atenulare surse de poluare), deschiderea zonelor

îngrădite publicului cartierului, propunerea unui mobilier

urban multifuncţional şi interactiv, regruparea punctelor

de colectare a gunoiului în spaţii îngrădite şi obturate de

vegetaţie, anularea garajelor ineficiente şi transformarea

lor în locuri de parcare la nivelul solului sau în pocket

parks-uri (parcuri de dimensiuni mici, multifuncţionale, cu

elemente interactive uşor de realizat);



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - VIITOR

3. Reabilitarea creativă a

blocurilor: amenajarea faţadelor verzi, activarea

zonelor de parter acolo unde se pot crea activităţi

complementare, încurajarea artei urbane în spaţiu

public, reamenajarea zonelor de acces şi de conexiune

cu reţele pietonale, reamenajarea spaţiilor de

depozitare de tip boxe prin construirea unor

construcţii de mici dimensiuni şi realizate din

materiale uşoare (baraca urbană);



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - VIITOR

4. Accesibilitate şi circulaţii: crearea

reţelelor pietonale şi a ambientului lor peisager, crearea

unor puncte de interes după principiul “străzilor pentru

oameni”, organizarea locurilor de parcare prin înlocuirea

vechilor garaje cu spaţii active, intervenţii asupra locurilor

de parcare existente şi asupra profilului stradal,

contracararea zonelor de blocaje şi facilizarea legăturilor

rutiere cu restul oraşului, organizarea circulaţiilor

pietonale incluzive; delimitarea spaţiilor dedicate

pietonilor şi maşinilor (prin diferenţe de nivel, vegetaţie,

marcaje în pavaj şi mobilier stradal);



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - VIITOR

5. Crearea facilităţilor de sport şi

agrement: amenajarea unor culoare de sport

şi agrement prin crearea pistelor ciclabile şi de

alergare, facilitarea accesului la zone de agrement şi

sport în apropierea locuinţelor, crearea zonelor de

loisir utilizate pentru mai multe categorii de vârstă

(de la copii mici până la adolescenţi), crearea unor

zone publice în care se pot desfăşura activităţi

culturale (cinema sau teatru în aer liber, evenimente

ale cartierului);



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - VIITOR

6. Consolidarea şi taluzarea

malurilor de pământ riscante: se

va face o expertizare a situaţiei actuale şi pe baza

unui proiect de sistematizare verticală a terenului se

va alege soluţia de intervenţie; se va extinde spaţiul

verde şi se vor amenaja locuri de parcare acolo

unde terenul consolidat o permite.
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7. Crearea unui regulament de amenajare
urbanistică şi a unui Regulament
comunitar: set de reguli comun acceptate
referitoare la amenajarea spaţiului
interstiţial construcţiilor, a planificării şi
utilizării lui; stabilirea unor reguli de
conduită urbană bazat pe restricţii şi
permisivităţi privind comportamentul
urban.
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8. Crearea unui model de bună practică:
crearea unei metodologii şi a unui plan de
acţiune care pot fi replicate de către
municipalitate şi în alte cartiere
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CUM AR PUTEA FI
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CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

1. Lansarea proiectului în cadrul unei dezbateri publice la care vor participa reprezentanţi ai autorităţii locale şi

cetăţenii cartierului; lansarea sondajului de opinie privind nevoile locuitorilor – 25.11.2022 în cadrul Şcolii generale

“Ioan Nenitescu”;

2. Inventarierea problemelor din teren – luna decembrie 2022;

3. Stabilirea planului de acţiune, etapizarea priorităţilor de intervenţie, a bugetelor alocate şi a capitalului uman

implicat; Lansarea unui consurs de arhitectură pe tema reabilitării centralei termice şi transformării ei în centru

comunitar – luna ianuarie 2023;

4. Degajarea terenurilor ocupate abuziv şi ale terenurilor reziduale – lunile februarie - martie 2023;

5. Consolidarea terenurilor care reprezintă risc de prăbuşire – luna aprilie 2023;

6. Amenajarea locurilor de parcare, reorganizarea carosabilului şi a reţelei pietonale – luna mai 2023;

7. Edificarea boxelor tipizate (barăcile urbane) şi amenajarea terenurilor alocate gradinilor de cartier – luna iunie

2023;

8. Amenajarea altor tipuri de intervenţii în spaţial public – luna iulie 2023.



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - TRECUT, PREZENT SI VIITOR



CARTIERUL 23 (NEPTUN)  - PROIECTE ÎN DERULARE

1. Municipiul Tulcea, în calitate de lider, implementează proiectul “Re Start Neptun – Dezvoltare locală 
integrată” împreună cu Direcția de Asistență Publică și Socială - Partener 1 și Școala Gimnazială "Ion Luca 
Caragiale - Partener 2, prin măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, locuirii și serviciilor sociale și de 
sănătate, cu acțiuni multiple asupra populației din zona marginalizată, ce vor oferi întregii comunități 
marginalizate posibilitatea să se dezvolte. Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată „Cartier Neptun -
Tulcea”, Municipiul Tulcea, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, inserția pe piața muncii 
și îmbunătățirea calității vieții. 

2. Centru comunitar integrat – reabilitarea fostei centrale termice de cartier de pe Aleea Mugurel şi 
transformarea în cabinete medicale, cabinet de consiliere, asistență socială, spaţii educaţionale.

3. Planificare participativă pentru reducerea amprentei de carbon (Net Zero Cities) – consorţiu între mediul 
academic și mediul administrativ, între Primăria Sectorului 2 Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcții 
București, Universitatea de Arhitectură ,,Ion Mincu” București, Urbanizehub, Primăria Municipiului Tulcea, 
Primăria Municipiului Buzău – regenerarea unui cartier existent după principii ecologice, sustenabile.
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TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR

“Priviţi dincolo de ferestre, priviţi
oamenii, priviţi viaţa înainte de a
planifica şi proiecta.” Jane Jacobs


