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15 Minute City 

 

 Conceptul 15 Minute City reprezină un concept realtiv nou apărut. În urmă cu doar 

aproximativ trei ani, însă care în acest scurt timp a reușit să se dezvolte și să schimbe complet 

perspectiva în  arhitectură, urbanistică și design. Într o societate în care cea mai importantă 

cerință în materie de imobiliere este locația, unde anume este poziționată viitoarea locuință, nu 

cât de reprede poți ajunge dintr- o parte a orașului în cealaltă, acest concpet de 15 Minute City 

devine un punct de plecare, o înrămare a transformării orașelor actuale în unele incluzive și 

echitabile, astfel mult mai practice. 

 Vechile metode de organizare a orașelor se bazau pe dezvoltarea mijloacelor de transport, 

pe rapiditatea acestora, nu conta unde locuiai, cât timp putea ajunge relativ repede din punctul A 

în punctul B. Însă dat fiind faptul că orașele se dezvoltă continuu, distanța dintre puntcul A și 

punctul B se modifică continuu, având loc relocări a diferitelor instituții. Astfel mijloacele de 

transport nu mai reprezintă răspunsul ideal, infrastructura unui oraș devine din ce în ce mai 

complicată, rezultând un timp mult mai îndelungat petrecut în mașină sau mijloacele de transport 

în comun. Conceptul 15 Minute City punând accent pe nevoile oamenilor, ci nu pe cât de repede 

pot ajunge dintr- un punct îndepărtat în altul. Prin aplicarea acestui concept reducându- se 

investițiile tot mai costisitoare în rețelele de transport în comun, infrastructura necesară unui 

biciclist sau a unui pieton fiind mult mai puțin costisitoare. 

 Conceptul 15 Minute City reprezentând facilități precum a putea ajunge de la locul de 

muncă înapoi acasă în doar 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta, de a ne afla la aceste 15 

minute de toate prioritățiile noastre. Eliminarea timpul pierdut pentru a aștepta tramvaiul, taxiul 

sau autobusul, la economisirea unui buget risipit pe transport, toate acestea în timp ce ne simțim 

însiguranță și într un scenariu cât mai verde și sustenabil. 15 Minute City reprezentând în 

urbanistică ceea ce în design reprezintă human centerd design. 

 Un oraș a cărui construcție are la bază conceptul de 15 Minute City beneficiază de 

următoarele avantaje: proximitate (instituțiile, locurile de muncă, magazinele sunt aproape); 

diversitate (terenurile folosite oferă o mare varietate de facilități urbane); densitate (există 

suficienți oameni pentru a susține o diversitate de afaceri într- o zonă compactă); totodată aceste 

orașe trebuie să fie accesibile și din punct de vedere economic. 

 Acest concept ne determină să punem pe primul loc timpul, iar mai apoi spațiul. 15 

Minute City este despre cum își petrec locuitorii orașului/ cartierului timpul, cum se pot construi 

și adapta orașele și cartierele ca ei să petreacă mai puțin timp în procesul de deplasare din 

punctul A în puntcul B, iar mai apoi în C și așa mai departe. Însă și despre cum putem crea 

acetse condiții în așa fel cât să fie accesibile marii majorități. Astfel fiind vorba despre orașele în 

care ne ar plăcea să locuim, nu despre cele în care locuim în momentul de față. 

 Un alt set de elemente importante pentru acest concept este reprezentat de către: 

implicarea și acceptare implicării publicului larg în astfel de proiecte (un astfel de proiect nu 

privește doar echipele de urbaniști, proiectanți, arhitecți sau designeri, ci și publicul pentru care 



se construiește); măsurători și analize detaliate ( Ce se măsoară? Ce se analizează? Care sunt 

nevoile?, această ultimă întrebare necesitând răspunsurile rezidenților sau viitorilor rezidenți); 

implicarea afacerilor locale (pentru creșterea profitului și facilităților locale). 

 Însă conceptul de 15 Minute City a fost creat de către profesorul Carlos Moreno, ce a 

câștigat premiul Obel în anul 2021. Acesta a creat acest concept din dorința de a reduce emisiile, 

și implict poluarea, de CO2 cauzate de către mijloacele motorizate de transport. Mijloace 

eficiente pe de o parte, ne pot duce din punctul A în punctul B mult mai repede decât ar face o 

bicicleta, însă foarte dăunătoare pentru sănătatea noastră și a planetei pe de altă parte. O dată cu 

dezvoltarea orașelor și cu îndepărtarea punctului A de punctul B au crescut și emisiile de CO2, 

astfel apare nevoia urgentă de soluții cât mai eficiente pentru a scădea poluarea cu CO2. 

 Conform lui Carlos Moreno, în primul rând, designul cartierelor trebuie planificat în așa 

fel în cât toți rezidenții să aibă acces rapid la toate necesitățile publice. Scopul final fiind acela de 

a lucra, a trăi și de a prospera în cadrul comunității locale. 

 În al doilea rând, orașul ar trebui să fie ghidat de către ritmul oamenilor ci nu al 

mașinilor. În ziua de astăzi, în societatea actuală, în orașele în care noi trăim, mașinile dictează 

design ul și experiența întregului oraș. Tot acest spațiu dedicat mașinilor putând fii folosit într un 

mod mult mai benefic pentru noi, putând fii transformat în parcuri, locuri de joacă sau noi 

experiențe.  

 În al treilea rând, fiecare metru pătrat ar trebui să poată fii folosit în mai mult decât un 

scop. Spre exemplu în timpul dimineții parcul poaet servi drept piață cu produse locale. 

Cu cât mai multe orașe vor aborda acest concept cu atât mai mult se va reduce poluarea cu CO2, 

astfel planeta devenind un loc mai prietenos pentru viitoarele generații. Astfel, trebuie să privim 

fiecare acțiune și ca un impact asupra viitorului, nu doar ca pe un prezent.  

  

 



 Sustenabilitatea, spațiile verzi reprezintă unul dintre pilonii de bază al unui 15 Minute 

City. Aceste Green spaces reprezentând atât locurile ideale pentru recreere, cât și un posibil 

birou, astfel, amenajate pe cât de util posibil, ideea de hybrid wrok poate deveni mult mai 

plăcută, existând o opțiune mult mai prietenoasă decât un spațiu înghesuit și gălăgios, mai mult 

sau mai puțin ascuns în locuințele noastre.  

 Un alt scop al 15 Minute City este acela de a creea legături strânse între locuitorii 

aceluiași cartier/ oraș. De a creea oportunități de socilaizare și de a pune bazele solidarității în 

mica societate ce ne înconjoară, de a aduce oamenii, ce în ziua de azi s au distanțat chiar și de 

proprile familii, mai aproape. Această solidaritate conducând spre implicarea activă a societății. 

Fie că vorbim despre implicarea în activități precum deschiderea unei școli sau organizarea unui 

festival, ori că vorbim despre oferirea ajutorului reciproc, toate acestea joacă un rol important în 

buna funcționare a societății. 

 Considerată inițial o idee utopică, 15 Minute City a început să își clădească bazele în 

lumea reală o dată cu abordarea conceptului de către orașul Paris, a cărui autorități au decis să 

ofere o șansă conceptului inițiat de către Carlos Morena, ca un mod de renaștere postpandemică. 

Exemplul fiindu i urmat de către orașe precum Houston, Milan, Brussel, Valencia, Chengdu și 

Melbourne. 

 O provocare lansată o dată cu acest concept este aceea de a regândi modul în care putem 

transforma orașele deja existente. Aceste orașe fiind principalele spații în care se încearcă 

aplicarea conceptului de 15 Minute City. Cum putem transforma cartierele atât de înghesuite, dar 

totuși cu atât de puține necesități la îndemână, în ceea ce înceapă a fii numit noul ideal.  

Aici intervenind folosirea unuei clădiri sau a unui spațiu pentru mai multe scopuri. O clădire ce 

în mod normal este folosită în procente de 20/ 30% în fiecare zi, se poate bucura de un procent 

de folosire mult mai mare prin servirea unui nou scop sau poate chiar mai multe. Ceea ce pe 

parcursul dimineții și al prânzului constituie o școală, poate ca pe parcursul serii și a după 

amiezii să reprezinte un centru de activități pentru copii și nu numai. Sala de sport poate fii 

transformată în sală de tetru, iar cantina în restaurant. Clădirile dezafectate putând fii transfomate 

în spații de coworking, precum sugerează Moreno. 

 Un alt obiectiv al acestui concept este acela de a reduce inegalitatea din societate. Este 

deja cunoscut prețul ridicat al chiriilor și al locuințelor în partea ceantrală a orașelor, astfel că toți 

cei ce nu își pot permite traiul la prețuri înalte din zonele centrale, sunt nevoiți să se mulțumească 

cu suburbiile. Însă o dată cu suburbiile apar diverse inconveniente, precum necesitatea de a 

petrece mai mult timp în mașină sau transportul în comun. Astfel aflându se la distanțe mult prea 

mari față de necesitățile zilnice.  

 Astăzi, cele mai multe orașe au cartiere cu zone separate folosite predominant pentru 

afaceri sau divertisment; iar planificarea urbană fragmentată are ca rezultat o extindere, oamenii 

fiind nevoiți să călătorească pe distanțe lungi prin oraș pentru a ajunge la destinație. În schimb, 

orașele compacte ale viitorului, sau „hiperlocalizarea”, acordă prioritate strategiilor pentru 



infrastructura urbană care urmăresc să aducă toate elementele pentru a trăi și a lucra în 

comunitățile locale. 

 

Ikigai 

 

Conceptul de Ikigai include bunăstarea, bucuria de a face ceva și ideea de a avea un scop. Este 

despre a simți faptul că viața ta este valoroasă și că ai un impact asupra lumii în care trăiești. 

Poate fi găsit în cele mai mici ritualuri pe care o persoană le practică în fiecare zi sau în cele mai 

importante aspecte ale vieții sale, precum meseria și rolul său. Acesta nu este legat de statutul 

unei persoane în societate sau de venitul pe care îl are. Ikigai-ul fiecăruia este unic și se bazează 

pe istoria personală, pe valori, pe convingeri, hobby-uri și nu în ultimul rând, personalitate. 

Incertitudinea pandemiei a determinat multe persoane să pună sub semnul întrebării relația lor cu 

munca și familia, sau sentimentul lor de apartenență și valoare la locul de muncă. Oamenii și-au 

dat seama că în viață există aspecte mai importante decât să fii cel mai productiv la locul de 

muncă sau să petreci cât mai multe ore lucrând. Sunt persoane care simt că nu își găsesc scopul 

în viață. Acestea se trezesc, merg la muncă și se întorc acasă fără să dobândească prea multe 

satisfacții de la felul în care își petrec zilele. Una dintre principalele constatări ale cercetării 

motivaționale la locul de muncă este faptul că motivația extrinsecă este de nerealizat. Cu alte 

cuvinte, este imposibil să motivezi alți oameni să facă lucruri pe care nu sunt deja motivați să le 

facă. 

 



 

  

 

Potrivit neurologului și scriitorului Ken Mogi din Tokyo, „când poți găsi plăcere și satisfacție în 

ceea ce faci și ești bun la asta, ți-ai găsit ikigaiul”. Cu toate acestea, acest concept nu este centrat 

doar pe aspectul personal al obiectivelor. Ikigai descrie, de asemenea, un scop care are rădăcinile 

în slujirea comunității. Acesta scoate în evidență importanța și fericirea pe care o obținem din a-i 

ajuta pe alții și nu doar din a ne sluji pe noi înșine. Într-o cultură în care valoarea echipei o 

depășește pe cea individuală, angajații japonezi sunt conduși de ideea de a fi utili celorlalți, de a 

fi mulțumiți și de a fi apreciați de colegii lor. Ikigai înseamnă să simți că munca ta poate avea un 

impact în viața oamenilor.  

Totuși, nu este suficient să știi doar care este ikigaiul tău, este necesar ca acesta să fie pus în 

acțiune pentru a vedea cu adevărat beneficiile sale. Când îți urmărești activ ikigaiul, te vei găsi 

adesea în compania altora care își urmăresc și ei propriul ikigai. A fi în compania acestor indivizi 

va crea o influență bună asupra ta și îți va hrăni propriile motivații la niveluri înalte. 

Există o dezbatere consistentă asupra interpretării ikigai în sine. Unele persoane sunt de părere că 

ikigaiul cuiva nu trebuie să implice ceva de care lumea are nevoie, sau pentru care poți fi plătit, 

sau că acesta este un talent. Mai degrabă, acesta reprezintă îmbrățișarea bucuriei lucrurilor 

mărunte, a fi în aici și acum, a reflecta asupra amintirilor fericite din trecut și a avea o stare de 

spirit care să poată construi o viață fericită și activă.  

Totuși, nu există nicio îndoială asupra faptului că meseriile noastre reprezintă o sursă importantă 

a fericirii noastre. Dar a avea salarii mari sau a lucra într-o locație atractivă nu sunt întotdeauna 

suficiente pentru a ne asigura satisfacția în muncă. Ikigai ne îndeamnă să aruncăm o privire mai 

profundă asupra semnificației din spatele muncii noastre și asupra modului în care aceasta 

influențează cu adevărat fericirea noastră generală.  

Având în vedere aceste aspecte, proiectul își propune să faciliteze procesul de cultivare și de 

menținere a ikigaiului prin oferirea unui mediu de lucru dar și de socializare prielnic. Ocazia de a 

lucra în aer liber și de a fi în conexiune cu natura vor contribui la instaurarea unei stări de bine 

ducând la o mai mare rată de productivitate și de satisfacție cu privire la propria meserie. De 

asemenea, ansamblul încurajează socializarea și asigură întâlnirea unui grup de persoane care 

urmăresc același ikigai. 

 

 

 

 

 



Biophilic Design 

 

În cartea Biophilic Design: Theory, Science and Practice , autorii împărtășesc faptul că 

conectarea cu natura este esențială pentru bunăstarea noastră și pentru capacitatea noastră de a fi 

productivi. Încorporarea elementelor naturii în mediile de lucru poate reduce stresul, crește 

creativitatea și crește productivitatea. Pe măsură ce mai multe companii învață despre beneficiile 

designului biofil, în aer liber își găsește drumul în designul clădirilor moderne de 

birouri. Această mișcare arhitecturală în curs de dezvoltare a fost îmbrățișată de giganții 

tehnologici, inclusiv Apple, Amazon, Microsoft și Google. 

În timp ce aducerea din exterior este benefică, nu înlocuiește lucrul real. Cele mai recente 

cercetări confirmă ceea ce știm cu toții instinctiv - că a fi afară doar ne face să ne simțim mai 

bine. Iată cinci beneficii susținute de știință ale petrecerii timpului în aer liber: 

-Fericire sporită. Multe studii arată că stările noastre de spirit iau o schimbare 

pozitivă atunci când petrecem timp afară. Cercetările sugerează, de asemenea, că 

petrecerea timpului în natură poate reduce, de asemenea, riscul de depresie și anxietate - 

și poate chiar ajuta la îmbunătățirea simptomelor. 

 -Inflamație redusă. Petrecerea mai mult timp afară ar putea ajuta la reducerea naturală a 

durerii. Un studiu din 2012 a constatat că studenții cărora li s-a cerut să petreacă timp 

scăldat în pădure au avut niveluri mai scăzute de inflamație decât colegii lor care au 

petrecut timp în oraș. 

 -Mai energic. O serie de studii publicate în numărul din iunie 2010 al Journal of 

Environmental Psychology dezvăluie că a fi în natură îi face pe oameni să se simtă mai 

vii. „Natura este combustibil pentru suflet”, a spus Richard Ryan, autor principal și 

profesor la Universitatea din Rochester. „Adesea, când ne simțim epuizați, luăm mâna la 

o ceașcă de cafea, dar cercetările sugerează că o modalitate mai bună de a ne energiza 

este să ne conectăm cu natura.” 

 -Memoria îmbunătățită. Studiile au descoperit că petrecerea timpului în natură poate 

ajuta la îmbunătățirea funcțiilor memoriei, în special a memoriei pe termen 



scurt. Cercetările de la Universitatea din Michigan au descoperit că plimbarea într-un 

parc sau chiar vizualizarea imaginilor naturii a ajutat la îmbunătățirea memoriei și a 

atenției. 

 -Eliberare de stres. S-a demonstrat că petrecerea timpului în aer liber scade nivelul de 

stres și are efecte similare asupra creierului și corpului tău ca meditația. A fi într-un cadru 

natural se arată că scad ritmul cardiac și tensiunea arterială.  

 

 

Hybrid work 

 

Chiar înainte de pandemie , unele companii cu gândire de viitor explorau și adoptau 

practici de „muncă de oriunde” (WFA) . Apoi a urmat blocarea și mulți oameni au avut WFA, 

sau mai degrabă WFH („muncă de acasă”). 

În timp ce unii oameni au plăcut să nu fie nevoiți să facă naveta la birou și șansa de a 

petrece mai mult timp cu familia și prietenii, alții au considerat că WFH este 

izolatoare, provocatoare din punct de vedere mental și înăbușitoare de creativitate. 

Pe măsură ce am ieșit din pandemie, organizațiile își dau seama că trebuie să existe o cale 

de mijloc pentru viitorul muncii, un echilibru între viața de acasă și viața de birou, iar acea cale 

de mijloc este probabil să fie munca hibridă. 

Ce este munca hibridă? 

Munca hibridă este un model de lucru flexibil în care angajații lucrează parțial la locul de 



muncă fizic și parțial de la distanță - acasă sau dintr-un alt spațiu de lucru. 

Un studiu realizat de Accenture a constatat că 58% dintre respondenți au lucrat deja 

hibrid în timpul Covid-19. Acești oameni au raportat o sănătate mintală mai bună, relații de 

muncă mai puternice și mai puțin epuizare decât persoanele care au lucrat în întregime la fața 

locului sau în întregime de la distanță. 83% au spus că au considerat că un model de lucru hibrid 

va fi cel mai bun în viitor. 

Care sunt beneficiile unui mediu de lucru hibrid? 

Reduce izolarea socială și crește echilibrul dintre muncă și viață. 

Cercetarea inițială privind „marele experiment de lucru de la distanță” este că munca de 

la distanță a lăsat aproape jumătate (42%) dintre angajați cu o satisfacție mai mică în viață, 

verificând dispozitivele mai mult în afara orelor de lucru (54%), lucrând ore mai lungi (71%), și 

simțindu-te mai singur (24%). Și cu aproximativ 36 de milioane de americani care trăiesc 

singuri , munca la distanță poate fi singură. Deoarece izolarea socială poate avea implicații de 

lungă durată asupra sănătății , oferirea accesului la birou nu este importantă doar pentru păstrare, 

ci este importantă pentru sănătatea angajaților. 

Permite mai puține deplasari. 

Deși timpul suplimentar de navetă în transportul public pare să ofere unele 

beneficii lucrătorilor, americanul mediu care conduce la serviciu petrece 54 de ore pe an blocat 

în trafic . Deplasarea cu mașina este legată de creșterea stresului, poluării și problemelor 

respiratorii (costă în SUA în jur de 100 de miliarde de dolari pe an) . 

Poate permite o colaborare mai eficientă. 

Deși majoritatea lucrătorilor de la distanță se confruntă cu provocări în ceea ce privește 

comunicarea , unii experți au asociat acest lucru cu utilizarea de software care nu se potrivește 

echipelor hibride . În timp ce organizațiile găsesc instrumentele potrivite pentru a permite 

colaborarea fără întreruperi, un mediu de lucru hibrid poate ajuta la reducerea 

decalajului. Echipele beneficiază de comunicarea în persoană, fără niciun dezavantaj, dacă 

software-ul lor nu este încă la punct. 

Reduce costurile generale. 



Să recunoaștem – spațiul de birou este scump. S-a estimat că între 10-30% dintre 

birourile de birou vor rămâne nefolosite după pandemie, deși 30-40% au fost de obicei neocupate 

înainte de COVID-19. Capacitatea de a reduce suprafața efectivă necesară oferind opțiuni hibride 

sau de lucru de la domiciliu poate economisi costuri semnificative pentru spațiul de birou. 

Oferă mai multe oportunități de team-building. 

S-a dovedit de mult timp că interacțiunile în persoană duc la un angajament, sprijin și 

cooperare mai bun. Harvard Business Review anticipează că într - un mediu de lucru hibrid, 

biroul va servi drept „spațiu cultural” care oferă o ancoră socială, permițând 

învățarea,conexiunea, formarea echipei și colaborarea. 

 

 

 

Conceptul Final 

 

 Pe baza documentării realizate am creat un concept ce înglobează principiile 15 Minute 

City, Ikigai și Hybrid Work. Însă pentru a ne asigură că propunerea noastră este cât mai practică, 

utilă și plăcută pentru cei ce vor interacționa cu aceasta, am utilizat principii de ergonomie și 

principii de Biophilic Design. 

 Conceptul propus de noi reprezintă un ansamblu dedicat spațiilor publice, în aer liber, 

precum parcurile, piațetele, astfel principalele trei locații alese de către noi sunt: Parcul Botanic, 

Complexul Studențesc și Malul Begăi. 

 Ansamblul constă într- un loc de șezut de tip bancă multifuncțională, ce printr un proces 

extrem de simplu poate fii transformată în biroul ideal în aer liber, tot ce trebuie să facem constă 

în înclinarea unor plăci din lemn. Pentru a încuraja cât mai mult ideea de timp petrecut în aer 

liber și de socializare, am amplasat prize alimentate cu ajutorul unui panou solar.  



Panoul solar fiind amplasat în partea laterală a ansamblului, fiind încorporat într un panou pentru 

cățărat destinat copiiilor. Astfel încurajăm timpul petrecut în familie și în aer liber, transformând 

munca într un motiv de a evada din pereții ce par să ne constrângă și într o activitate mult mai 

plăcută. Tot în cadrul acestui panou este inserat și un sistem de irigare al plantelor, alături de o 

lumină led special concepută pentru a ajuta la dezvoltarea acestora. Sistemul de irigare are și un 

rol secundar, acela de răcorire pe timp de vară a persoanelor ce interacționează cu ansamblul, 

funcționând pe baza sistemelor întâlnite la terase, ce pulverizează apa. 

 Pe partea opusă locurilor de șezut am amplasat un spațiu destinat bicicletelor, pentru a 

încuraja persoanele să opteze pentru acest tip de transport mai des. Totodată am inclus mici spații 

verzi pentru a îmbunătății stare psihică și fizică a persoanelor și a crea un sentiment de bine. 
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