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01. Spațiul dintre blocuri Situații existente

Curte de tip A:
zonă verde și 
zonă pietonală

Curte de tip B:
zonă verde 
și parcare/
carosabil

Curte de tip 
C+D:
parcare, 
spațiu verde 
și funcțiune 
publică

Curte de tip E:
parcare, 
trotuar și parc
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01. Spațiul dintre blocuri_Curte tip A Situații existente

Curte de tip A:
zonă verde și zonă pietonală

• Rezolvarea diferențelor de nivel dintre carosabil și zona pietonală sau pietonal/accesuri prin 
rampe și trepte proiectate corespunzător pentru diverse categorii de utilizatori (persoane cu 
dizabilități permanente, temporare, de context, persoane vârstnice, copii etc.);

• Păstrarea unui traseu liber de obstacole ce oferă pietonilor posibilitatea să circule fără 
dificultăți;

• Marcarea tactilă și vizuală a accesurilor, a mobilierului urban, a limitelor carosabil/pietonal etc.;
• Iluminarea corespunzătoare a punctelor de interes (ex. accesuri în bloc) și a traseelor de 

circulație;
• Amenajarea spațiului verde, existența zonelor umbrite, păstrând și vizibilitatea asupra curților 

pentru a spori siguranța; utilizarea plantelor pentru a marca punctele de interes sau a ghida 
(stimulare plurisenzorială), dar și pentru a separa diferite zone;

• Existența: locurilor de stat diverse pentru a putea fi utilizate de cât mai multe categorii, a 
surselor de apă potabilă cu mai multe înălțimi de utilizare pentru a oferi acces și copiilor, 
persoanelor în scaun rulant sau mobilitate redusă, dar și animalelor de companie; a coșurilor 
de gunoi ușor de identificat;

• Montarea signalisticii de orientare și informare la înălțimi corespunzătoare, cu contraste și font   
ușor de citit de la distanță; utilizare mesaje scurte și pictograme; existența unor hărți tactile de 
orientare;

• Mai multe informații despre dimensionare/finisaje/contraste etc. pentru zone pietonale, rampe, 
scări, marcaje, mobilier urban utilizați normativele de proiectare 051/2012 și 063 - 02.

În spațiul dintre blocuri (tip A) se recomandă următoarele:

Iluminat 
public

Circulație 
pietonală

Acces Locuri de 
odihnă

Coșuri de 
gunoi

Signalistică de 
informare și 

orientare

Surse de apă 
potabilă

Zone pentru 
animale de 
companie

Vegetație și 
zone umbrite

Vizibilitate Gard viu

Rastel 
biciclete

Zone de 
socializare
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01. Spațiul dintre blocuri_Curte tip B Situații existente

Curte de tip B:
zonă verde și parcare/carosabil

• Rezolvarea diferențelor de nivel dintre carosabil și zona pietonală sau 
pietonal/accesuri prin rampe și trepte proiectate corespunzător pentru 
diverse categorii de utilizatori (persoane cu dizabilități permanente, 
temporare, de context, persoane vârstnice, copii etc.);

• Păstrarea unui traseu liber de obstacole ce oferă pietonilor posibilitatea să 
circule fără dificultăți;

• Marcarea tactilă și vizuală a accesurilor, a mobilierului urban, a limitelor 
carosabil/pietonal etc.;

• Separarea zonelor de parcare de circulație prin vegetație și realizarea unor 
locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități (aproape de acces și 
racordate, dimensionate și marcate corespunzător);

• Marcarea zonelor de acces pentru autoutilitare și vehicule de urgență pentru 
crește șansele de a le păstra libere; 

• Unde nu este posibilă dimensionarea incluzivă a zonelor pietonale este 
recomandată o tratare de tip “shared space“ prin eliminarea diferențelor de 
nivel dintre pietonal și carosabil; implică și reducerea vitezei auto în zonă; 

• Iluminarea corespunzătoare a punctelor de interes (ex. accesuri în bloc) și a 
traseelor de circulație;

• Amenajarea spațiului verde, existența zonelor umbrite, păstrând și 
vizibilitatea asupra curților pentru a spori siguranța; utilizarea plantelor pentru 
a marca punctele de interes sau a ghida (stimulare plurisenzorială), dar și 
pentru a separa diferite zone;

• Existența: locurilor de stat diverse pentru a putea fi utilizate de cât mai 
multe categorii, a surselor de apă potabilă cu mai multe înălțimi de 
utilizare pentru a oferi acces și copiilor, persoanelor în scaun rulant sau 
mobilitate redusă, dar și animalelor de companie; a coșurilor de gunoi 
ușor de identificat; 

• Realizarea unor zone de socializare pentru comunitate folosind un 
mobilier flexibil ce oferă mai multe scenarii de utilizare (ex. picnic, șah);

• Realizarea unor de zone pentru animalele de companie și montarea 
echipamentelor necesare (ex. dispenser pungi);

• Realizare unor zone multifuncționale de stat/socializare ce pot fi folosite 
și ca loc de joacă;

• Montarea signalisticii de orientare și informare la înălțimi 
corespunzătoare, cu contraste și font ușor de citit de la distanță; 
utilizare mesaje scurte și pictograme; existența unor hărți tactile de 
orientare;

• Mai multe informații despre dimensionare/finisaje/contraste etc. 
pentru zone pietonale, rampe, scări, marcaje, mobilier urban utilizați 
normativele de proiectare 051/2012 și 063 - 02.

În spațiul dintre blocuri (tip B) se recomandă următoarele:
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01. Spațiul dintre blocuri_Curte tip C+D Situații existente

Curte de tip C+D:
parcare, spațiu verde și funcțiune publică
• Rezolvarea diferențelor de nivel dintre carosabil și zona pietonală sau pietonal/accesuri prin rampe 

și trepte proiectate corespunzător pentru diverse categorii de utilizatori (persoane cu dizabilități 
permanente, temporare, de context, persoane vârstnice, copii etc.);

• Păstrarea unui traseu liber de obstacole ce oferă pietonilor posibilitatea să circule fără dificultăți;
• Marcarea tactilă și vizuală a accesurilor, a mobilierului urban, a limitelor carosabil/pietonal etc.;
• Iluminarea corespunzătoare a punctelor de interes (ex. accesuri în bloc) și a traseelor de circulație;
• Separarea zonelor de parcare de circulație prin vegetație și realizarea unor locuri de parcare pentru 

persoanele cu dizabilități (aproape de acces și racordate, dimensionate și marcate corespunzător);
• Marcarea zonelor de acces pentru autoutilitare și vehicule de urgență pentru crește șansele de a le 

păstra libere; 
• Unde nu este posibilă dimensionarea incluzivă a zonelor pietonale este recomandată o tratare de tip 

“shared space“ prin eliminarea diferențelor de nivel dintre pietonal și carosabil; implică și reducerea 
vitezei auto în zonă; 

• Utilizarea plantelor pentru a marca punctele de interes sau a ghida (stimulare plurisenzorială), dar și 
pentru a separa diferite zone;

• Existența: locurilor de stat diverse pentru a putea fi utilizate de cât mai multe categorii, a surselor de 
apă potabilă cu mai multe înălțimi de utilizare pentru a oferi acces și copiilor, persoanelor în scaun 
rulant sau mobilitate redusă, dar și animalelor de companie; a coșurilor de gunoi ușor de identificat; 

• Conectarea funcțiunilor publice cu spațiul public rezidențial (ex. curtea bisercii);
• Montarea signalisticii de orientare și informare la înălțimi corespunzătoare, cu contraste și font ușor de 

citit de la distanță; utilizare mesaje scurte și pictograme; existența unor hărți tactile de orientare;
• Mai multe informații despre dimensionare/finisaje/contraste etc. pentru zone pietonale, rampe, scări, 

marcaje, mobilier urban utilizați normativele de proiectare 051/2012 și 063 - 02.

În spațiul dintre blocuri (tip C+D) se recomandă următoarele:
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01. Spațiul dintre blocuri_Curte tip E Situații existente

Curte de tip E:
parcare, trotuar și parc
• Este o zonă cu o tipologie diferită prin gabarit și posibilitățile multiple de amenajare pe care le oferă;
• Pot fi probleme cu ecoul și cu zgomotul în aceste spații și sunt necesare tratamete acustice (ex. mai multă 

vegetație);
• Rezolvarea diferențelor de nivel dintre carosabil și zona pietonală sau pietonal/accesuri prin rampe și trepte 

proiectate corespunzător pentru diverse categorii de utilizatori (persoane cu dizabilități permanente, temporare, de 
context, persoane vârstnice, copii etc.);

• Păstrarea unui traseu liber de obstacole ce oferă pietonilor posibilitatea să circule fără dificultăți;
• Marcarea tactilă și vizuală a accesurilor, a mobilierului urban, a limitelor carosabil/pietonal etc.;
• Iluminarea corespunzătoare a punctelor de interes (ex. accesuri în bloc) și a traseelor de circulație;
• Separarea zonelor de parcare de circulație prin vegetație și realizarea unor locuri de parcare pentru persoanele cu 

dizabilități (aproape de acces și racordate, dimensionate și marcate corespunzător);
• Marcarea zonelor de acces pentru autoutilitare și vehicule de urgență pentru crește șansele de a le păstra libere; 
• Unde nu este posibilă dimensionarea incluzivă a zonelor pietonale este recomandată o tratare de tip “shared 

space“ prin eliminarea diferențelor de nivel dintre pietonal și carosabil; implică și reducerea vitezei auto în zonă; 
• Amenajarea incluzivă a unor zone de socializare, de joacă, pentru animalele de companie, zone multi-sport sau cu 

echipamente de fitness;
• Amenajarea spațiului verde și creșterea suprafeței acestuia, existența zonelor umbrite, păstrând și vizibilitatea 

asupra curților pentru a spori siguranța; utilizarea plantelor pentru a marca punctele de interes sau a ghida 
(stimulare plurisenzorială), dar și pentru a separa diferite zone;

• Existența: locurilor de stat diverse pentru a putea fi utilizate de cât mai multe categorii, a surselor de apă potabilă 
cu mai multe înălțimi de utilizare pentru a oferi acces și copiilor, persoanelor în scaun rulant sau mobilitate redusă, 
dar și animalelor de companie; a coșurilor de gunoi ușor de identificat; 

• Montarea signalisticii de orientare și informare la înălțimi corespunzătoare, cu contraste și font ușor de citit de la 
distanță; utilizare mesaje scurte și pictograme; existența unor hărți tactile de orientare;

• Mai multe informații despre dimensionare/finisaje/contraste etc. pentru zone pietonale, rampe, scări, marcaje, 
mobilier urban utilizați normativele de proiectare 051/2012 și 063 - 02.

În spațiul dintre blocuri (tip E) se recomandă următoarele:
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