
CUM CITIM ORAŞUL?

Orașul este un organism complex care poate fi 
”citit” după mai multe grile de lectură.

Alcătuirea orașului e compusă din suprapunerea de 
straturi – straturi definite ca şi acumulări de 
informaţie, substanţe materiale şi procese, mod de 
viata si locuire, care formează acumulări compacte 
sau rarefiate, mai omogene sau mai eterogene.



Mediul (construit/neconstruit) – contexte fizice, 
interacţiunea cu peisajul, infrastructura si clădirile, fără o 
distincţie exacta intre natural sau artificial, dominante, 
repere, sincope…

Socialul – arhitectura este rezultatul unei întreprinderi 
colective ce decurge din reţelele sociale, definind in mod 
particular conformarea si folosirea spatiilor in funcţie de 
practici culturale, mod de viata si interactiune sociala, programul 
de lucru, modul de lucru (profesiile liberale), timpul liber

Subiectivitatea – domeniile personale, activităţile mentale si 
senzoriale, percepute fie prin perspectiva producătorului de 
arhitectura, a utilizatorului sau a trecatorului (perceptia
spatiului public al strazii, semi-public al atelieruluyi, privat al casei, 
relativ la sunete, lumina, miros, miscarea si timpul de parcurgere al 
spatiului, ganduri si recurenta amintirilor)

DOMENII GENERALE DE ANALIZĂ



ANALIZA URBANĂ

Analiza sitului reprezintă inventarul 
contextului urban în care urmează a 
se efectua intervenţii. Implică 
cercetare, analiză și sinteză. 

Cercetare – definirea problemei și a 
definiţiei ei = tema de studiu.

Analiză – culegerea datelor legate de 
zona studiată, în baza unor criterii 
multiple (analiza multicriterială).

Sinteză – în baza datelor furnizate de 
analiză se dezvoltă un set de concluzii 
care stau la baza definirii soluţiilor.



ANALIZA URBANĂ

Scopul analizei este definirea unui set de concluzii care explică 
contextul de lucru și ajută la înțelegerea acestuia…



… astfel ca intervenția în context să fie relaționată în mod coerent 
cu locul… din punct de vedere arhitectural cel puţin.



ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU / ANALIZA DE LA MACRO LA MICRO 

Un prim nivel de relaționare cu poziția fizică în oraș este schimbarea scării 
de la micro la macro. 
Un ”zoom in” de la încadrarea in teritoriul larg / oraș / cartier /vecinătate 
te ajută sa înţelegi poziţionarea unui loc în contextul mai larg al orașului. 
the power of ten – charles and ray eames



ANALIZA MORFOLOGIEI URBANE

Morfologia urbană este studiul formei așezărilor umane și a procesului 
formării și transformării lor. 

Scopul studiului este înțelegerea structurii unui oraș prin examinarea 
tiparelor părților sale componente și a procesului dezvoltării sale.



Analiza relaţiei cu geografia poate duce la concluzii legate de felul în care aceasta 
influenţează mediul construit. A descrie și a desena elementele care sunt vizibile este 
o primă formă de a recunoaște teritoriul, de a înţelege limitele și reperele (o metodă 
predată în școlile militare).
Nu există o metodă clară de studiu al geografiei, dar poate cuprinde: crochiuri la faţa 
locului, localizarea pe hărţi, determinarea unor urme, stabilirea punctelor de reper 
înalte. 

SIT ȘI ÎNTINDERE / REPERE GEOGRAFICE



ANALIZA TOPOGRAFIEI TERENULUI

Analiza reliefului și a formei terenului. 

Terenurile în pantă sunt descrise prin uzual prin curbele de nivel, accente 
verticale (vârfuri de înălţime și creste) și talveg (linia celor mai mari
adâncimi și viteze sau linia care unește punctele cele mai coborâte din 
lungul patului râului), peste care se suprapun elementele urbane (artere de 
circulaţie și clădiri).



ANALIZA EVOLUȚIEI ÎN TIMP O importanţă mare o are 
felul în care forma fizică a 
orașului se schimbă în 
timp. 

Așezările umane sunt 
produse care se definesc 
într-o perioadă lungă de 
timp, prin succesiuni de 
generaţii și de activităţi de 
construire. Acestea lasă 
urme.



STUDII DE CREȘTERE

Prin folosirea de hărți din perioade istorice succesive suprapuse sau 
înșiruite se pot extrage concluzii legate de felul în care întregul oraș sau 
părţi și elemente ale ţesutului urban s-au format și au evoluat de-a lungul 
timpului – studiu al creșterii și dezvoltării.



STUDIUL ȚESUTULUI URBAN

Țesutul urban este constituit din:
trasee de circulație + loturi funciare (limite de proprietate)+ construcții



STUDIU COMPARATIV POZITIV/NEGATIV

Pozitiv/negativ sau formă/fond – Este o analiză bazată pe  relaţia dintre suprafaţa 
acoperită de clădiri care reprezintă masa solidă (figura, plinul) și spaţiile 
neconstruite (fondul, golul). Fiecare mediu urban are un model caracteristic de 
solide și goluri. Obiectivul acestui studiu este clarificarea structurii urbane prin 
stabilirea unei ierarhii a spațiilor de dimensiuni diferite.



STUDIU COMPARATIV DE ȚESUTURI SIMILARE / GRANULAȚIE

Compararea 
masei 
construcţiilor și 
a tipurilor 
distincte de 
ţesut construit –
granulația 
țesutului.



STUDIU COMPARATIV DE ȚESUTURI SIMILARE

Un derivat este studiul comparativ pozitiv/negativ al unor țesuturi similare ca și 
suprafață sau configurație cu cel studiat, de unde se pot trage concluzii legate de 
scară, senzaţie spaţială, configuraţie, etc. Elementele supuse comparaţiei cu 
ţesutul studiat au calități similare cu acesta și sunt spații sau zone urbane 
cunoscute, repere culturale general cunoscute.



ANALIZA MULTICRITERIALĂ A MASEI URBANE

Analiza tipologică a masei urbane după criterii arhitecturale specifice: 
funcţionale, de masă, de înălţime, de pondere a zonelor verzi, etc.



ANALIZA MASEI URBANE / CONSTRUIT ȘI PUBLIC

Prin modelarea tridimensională a corpului construit  și compararea ipostazelor 
construit/neconstruit se pot extrage concluzii legate de distribuţia spaţială a 
maselor, de ”canalele” din masa construită, de puncte care pot suporta densificări 
sau alterări.



STUDII DE ÎNSORIRE

Amplasarea în relaţie cu punctele cardinale influenţează însorirea. 

Însorirea poate fi studiată comparativ în plan prin prezentarea unor succesiuni 
semnificative pentru parcursul zi/noapte și pentru poziţia soarelui în funcţie de 
anotimpuri. Studiul poate indica poziţia ideală a unei inserţii pe lot.

Modelarea 3D a unui ţesut poate fi studiată prin programe de modelare și se pot 
evidenţia exact suprafețele supra-expuse și sub-expuse la radiaţiile solare.



CUANTIFICAREA MASEI CONSTRUITE

Exprimarea grafică a densității masei urbane, prin analiza procentelor de 
ocupare în funcţie de loturi (2D) și maparea formei urbane (3D).

POT = procent de ocupare al terenului =(S construită/S teren)*100

CUT = coeficient de utilizare al terenului = S c.desfășurată/S teren



TEORIA LEGĂTURILOR

Teoria legăturilor – Este o analiză derivată din ”liniile de forţă” care 
conectează un element de altul. Aceste linii sunt alcătuite din străzi, trasee 
pietonale, spaţii deschise și alte elemente de legătură care leagă fizic părți 
ale orașului.



TEORIA LEGĂTURILOR

Căile de comunicaţie constituie trama stradală, spaţiul care susţine fizic 
mișcarea în cadrul orașului. Străzile alcătuiesc baza a tot ceea ce reprezintă 
spațiul public urban, formând o reţea continuă prin care orice element 
este legat de oricare alt element din cadrul orașului. 



ANALIZA SPAȚIULUI PUBLIC

Analiza spațiului public - spaţiul public este alcătuit străzi, pieţe, parcuri, 
promenade, plaje. Rețeaua este continuă și ierarhizată, în funcţie de mărimea și 
importanţa elementelor. Analiza poate studia:
- Relația dintre traseu străzii și situl geografic, relief, natura solului, zone inundabile
- Rolul traseelor în ansamblul urban 
- Logica geometrică a traseelor, mai ales a celor concepute monumental, și relaţia cu 
istoria proprietăţii funciare (parcelar).



ANALIZA CIRCULAȚIEI

Se pot analiza conexiuni, categorii de străzi diferenţiate în funcţie de 
intensitatea traficului sau în funcţie de fluxurile auto, de tipul de circulaţii 
(pietonale, auto, transport în comun), puncte logice de acces pe sit etc.



LOCAȚIE / TIMPI / DISTANȚE

Locație – situl trebuie privit în relaţie cu străzile 
majore și cu reperele principale. 

Documentarea distanțelor și a timpilor de 
parcurgere (în funcţie de diferite modalităţi de 

transport) către repere importante ale ţesutului i 
sunt indicatori ai locaţiei.



ANALIZA TRASEELOR

Se pot analiza diferite tipologii de trasee (pedestre, auto, etc) – dau 
măsura intensităţii traseelor în anumite zone de concentrație sau indică 
preferința actorilor urbani pentru anumite tipare de mișcare.



STUDIUL GABARITELOR CĂILOR DE CIRCULAȚIE

Analiza comparativă a gabaritelor căilor de circulație – este un indicator al 
calităţii spaţiului public care are influenţă asupra percepţiei spaţiului public și 
a construcţiilor adiacente. 



STUDIUL PARCELARULUI

Parcela este o unitate de teren urban într-o anumită relație cu strada, 
forma și orientarea lotului dictează felul în care construcţia se definește în 
raport cu strada. Consecinţe: permit individualizarea construcţiilor + 
conduc la caractere diferenţiate ale construcţiilor

- Fragmentări

- Singularități

- Configurație 
geometrică

- Limite

Studiul parcelarului – parcelele 
private sunt cuprinse în interstiţiile 
străzilor.
Planurile parcelare indică conturul 
proprietății, care coincide sau nu cu 
limita construcţiei așezate pe lot. 



ANALIZA SOCIALĂ

Sunt studiate formele sociale prin exprimarea pe care acestea o au în forma fizică 
a orașului, respectiv este studiat felul în care forma fizică a orașului produce sau 
reproduce manifestări sociale variate. 

Relaţia dintre grupuri și distribuţia lor spaţială.



ANALIZA SUBCULTURILOR

Studiul subculturilor – o subcultură este definită ca un grup de persoane cu o 
cultură (distinctă sau ascunsă) care se diferenţiază prin aceasta de grupul mai 
mare din care fac parte, cu caracter și manifestare distinctă în mediul urban.  

Studiul subculturilor ţine de simbolismul atașat îmbrăcămintei, muzicii, ritualurilor  
sau altor afecte vizibile ale membrilor ei, dar și de modul în care acestea sunt 
percepute de către membrii culturii dominante. 



ECOSISTEME URBANE

Ecosistem – un mediu biologic constituit din organisme vii sau componente 
biotice, dintr-o zonă specifică, și mediul a-biotic, ne-viu cu care organismele 
interacţionează (sol, apă, etc). 

Considerând zonele urbane ca fiind un sistem ecologic mai larg, se încearcă 
înţelegerea felului în care ecosistemul urban funcționează în relație cu peisajul 
natural și felul în care cele două interacționează. Se studiază relaţiile dintre cele 
două.



MICROCLIMATE URBANE

Microclimatul este o zonă atmosferică  locală în care climatul diferă de zona înconjurătoare.

Microclimatele există de exemplu lângă corpuri de apă care coboară temperatura locală, sau 
în zone dens construite ale orașului în care materialele de construcţie absorb energia solară, 
încălzindu-se și radiind în aerul ambiental, rezultând insule de căldură urbane. 

Un alt factor determinant pentru microclimat este orientarea – pantele cu orientare sudică 
din emisfera nordică sunt expuse și reţin mult mai mult timp căldura decât cele cu orientare 
nordică. Diferenţierea în funcţie de caracterul funcțional – zonă industrială versus parc. 



HABITATE VEGETALE

Cartarea prezenței urbane a plantelor și clasificarea lor pe specii.

Documentarea felului de manifestare  a lor în mediul urban.



HABITATE ANIMALE

O clasificare a animalelor pe specii  și un studiu planimetric al ariei de dispersie. 

Prezenţa animalelor în mediul urban poate fi calculată după modelele de dispersie 
și abundență ale speciilor, dar și de felul în care ele interacționează cu mediul și 
cu ceilalţi actori implicaţi în spaţiul urban. Prezenţa animalelor în mediul urban 
trebuie privită în relaţie cu activitatea umană ca factor primar asupra schimbărilor 
de mediu. 



ANALIZA SENZORIALĂ / SUBIECTIVĂ

Percepţia spaţiului se face în funcţie se simţuri, practic raportarea la mediul 
înconjurător se face prin raportarea corpului la lume.



ANALIZA VIZUALĂ

Percepţia spaţiului în funcţie se simţuri . 

Primul nivel de cunoaștere al mediului ambiant este cel furnizat prin 
stimulii vizuali – practic cel mai facil și direct mod de percepţie care 
generează o experienţă estetică prin spaţiu și timp. 



ANALIZA CULORILOR

Culoarea este un reper vizual puternic și care poate avea influenţe psihologice 
asupra privitorilor. Orice imagine digitală poate fi descompusă într-o paletă 
alcătuită dintr-un set finit de culori constituente.
O anumită zonă poate fi descrisă cromatic printr-un set de culori (cu posibile  
variaţii în funcţie de anotimpuri). 
www.colourlovers.com



ELEMENTELE PEISAJULUI URBAN / ANALIZĂ PERCEPTIVĂ

PEISAJUL URBAN – Citirea orașului în manieră vizuală, perceput ca o succesiune 
de tablouri și bazat pe un parcurs. 

Parcursul – presupune străbaterea unui anumit traseu în timp, prin care spaţiul 
are o percepţie cinematică și secvenţială. Traseul parcursului depinde de intenţia 
celui care parcurge, și nu are neparat ierarhie sau fluenţă.



Analiza secvențială – percepţia unei succesiuni dată de deplasare. Ideea 
secvenţialităţii vizuale provine direct din cinema și aplicată la oraș permite studiul 
modificării câmpului vizual al unui parcurs. Pe parcursul pe care un observator 
avansează se pot decupa un anumit număr de secvențe, fiecare alcătuită dintr-o 
succesiune de planuri care  determină câmpul vizual.

ANALIZA SECVENȚIALĂ
- secvențe de apropiere

- secvențe de acces



ELEMENTELE PEISAJULUI URBAN

Nodurile – puncte strategice in peisajul 
urban în care converg mai multe 
parcursuri posibile sau sunt puncte de 
ruptură sau puncte singulare în ţesut. 

Sectorul, districtul – este o parte din 
teritoriul urban identificat global. Un 
sector poate corespunde unei zone care 
are calităţi diferite sau limite certe în 
cadrul ţesutului general. 

Limitele – margini care marchează vizual 
diferite sectoare. Pot fi elemente ale 
ţesutului sau pot fi definite de o 
schimbare tipologică a masei construite, o 
ruptură a reliefului, o barieră în creșterea 
ţesutului.

Repere – în general sunt elemente 
construite, clădiri excepţionale, 
monumente cu o formă particulară care le 
face să fie ușor identificabile.



ELEMENTELE PEISAJULUI URBAN

Peisaj urban și reprezentare (ex. Paris):

-Planul general

- localizarea instituţiilor care sunt reprezentative pentru cartier

- memorizarea elementelor marcante care alcătuiesc peisajul urban



Analiza de acest tip are un aspect relativ, deoarece analiza vizuală se bazează 
pe percepţii care variază în funcţie de analist (cel ce analizează).  

ELEMENTELE PEISAJULUI URBAN



Limite și permeabilitate.

ELEMENTELE PEISAJULUI URBAN



VARIAȚII ALE ANALIZEI SENZORIALE

Percepţia zonelor cu caracter construit versus cel cu caracter natural.



Analiza percepției spațiului – secvenţa parcursului poate fi evocată prin ritmuri ale 
maselor construite de-a lungul unui traseu, prin lăţirea sau îngustarea spaţiului, prin 
diferiţi factori de bruiaj ai contextului construit.  

INTENSITĂȚI / RITMURI



ANALIZĂ SUNET / MIROS

Sunete și mirosurile influenţează experienţa urbană în mod pozitiv sau negativ.  

Ambele se pot studia pe hărți care indică aria de evoluție a sunetelor și 
mirosurilor ca rezultate ale unor acţiuni.

Ambele pot fi studiate ca evenimente cu acțiune dinamică în timp, pe grafice.



DATE ANALIZATECOMPARATIV

Prin compararea unor elemente din aceeași categorie se pot trage 
concluzii referitoare la ponderea unor faţă de altele.



ISOTIPURI / PICTOGRAME

Pictogramele ca instrumente de exprimare a datelor – sistemul tipografic 
internaţional de educare pictografica apare ca o necesitate de exprimare a datelor 
prin vizualizări simple (Otto Neurath). Imagini simplificate iconice exprimă modele 
și date sociale și economice. 



INFO-GRAFICE

Vizualizarea de date - este utilă în studiul și cuantificarea unor 
evenimente, fenomene, date  sau elemente care alcătuiesc spaţiul. 
Folosește la analizarea datelor de tip statistic.



INFO-GRAFICE

Se stabilește o scară a studiului pentru compararea elementelor de 
suprafaţă și/sau axe de coordonate (x,y) pentru evenimente cu derulare în 
timp.



Se compară elemente din aceeași categorie sau de aceeași scară.

Graficele cu date comparative au aceleași gradații ale axelor.



Pentru suporturi ale orașului:

- http://www.bing.com/maps/ 

- Google earth

- PUG în lucru:

http://www.primariatm.ro/ik/index.php?meniuId=2&viewCat=3112&sectiu
ne=primaria
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