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Rezumat. Sistemele coerente de poli de transfer intermodal sunt principalul instrument al 
restructurării, remodelării modale a mobilității, vizând armonizarea obiectivelor de accesibilitate şi 
calitate a locuirii, diferențiat, în funcție de caracteristicile şi exigențele diverselor areale urbane. Un 
obiectiv comun este reducerea automobilității, cu prioritate în teritoriile care cumulează cele mai multe 
efecte negative ale traficului motorizat. Transferul de la automobil la alte moduri de transport, cu 
precădere la transportul public colectiv, necesită structuri intermodale, de la simple corespondențe între 
parcări de transfer – park&ride şi stații de transport la complecşi poli intermodali. Oraşul Bucureşti şi 
zona sa de influență, încă neorganizate într-o zonă metropolitană coerentă, nu dispun încă de o viziune 
şi o strategie complexă a intermodalității şi nici de o infrastructură a acesteia. Lucrarea de față 
conturează câteva repere ale problematicii polilor de transfer în Bucureşti pentru restructurarea 
fluxurilor de deplasare în interiorul oraşului, inclusiv pe acelea polarizate din localitățile înconjurătoare. 
O atenție specială se propune a fi acordată unui sistem de noduri intermodale în jurul zonei centrale 
istorice a oraşului Bucureşti, necesar remodelării mobilității în acest areal, pentru reabilitarea 
valorosului patrimoniu istoric şi a spațiilor publice, ameliorarea ambianței, creşterea atractivității zonei 
pentru locuitori şi turişti, cu efecte pozitive de natură socială şi economică. 
 
Cuvinte cheie: mobilitate, oraş, transport, intermodalitate,  poli intermodali, structură modală. 
 
Abstract. Coherent systems of intermodal hubs are the main tool for restructuring, reshaping the 
modal-shift of mobility, aiming at harmonization of accessibility and quality of living objectives, 
differently, according to the features and requirements ofdifferenturbanareas. A common goal is the 
reduction of automobility, with priority in territories mostly affected by motorized traffic. The 
transfer from car to alternative transport modes, especially to public collective transport, requires 
intermodal structures, from simples correspondences between park&ride and transit stations to 
complex transport hubs. Bucharest City and its territory of influence, still not organized into a 
coherent metropolitan area, do not have a vision and a comprehensive strategy of intermodality 
and neither a infrastructure for it. This paper outlines some issues for an intermodal transfer 
system in Bucharest, for restructuring travel flows inside the city, including those polarized from 
the surrounding localities. A special attention has to be payed to a system of intermodal hubs 
around the historic central core of Bucharest, helping to the reshape of mobility inside it, for the 
rehabilitation of the valuable historic patrimony and of public spaces, that leads to a better 
ambiance and attractiveness of the area, for citizens and tourists, with social and economic gains. 
 
Keywords: mobility, city, transport, intermodality, intermodal hubs, modal shift. 

1. INTERMODALITATEA – INSTRUMENT  
AL „(RE)URBANIZĂRII” MOBILITĂŢII 

Forma actuală a mobilităţii urbane, dominată de auto-mobilitate, a generat un cumul de efecte 
care deterio-rează calitatea locuirii urbane: poluare, zgomot, nesiguranţă în spaţiul public, consum 
excesiv de teren comunitar (resursă limitată,cu precădere în zonele istorice), deteriorarea peisajului 
urban şi degradarea sănătăţii populaţiei.  
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În consecinţă, „(re)urbanizarea” mobilităţii, adică remodelarea unei mai armonioase, estetice şi 
nepoluante inserţii a sistemului de mişcare în ţesutul şi spaţiul urban, impune diminuarea transportului 
motorizat individual. Automobilul, „jucăria” tehnologică a secolului XX, a devenit însă un instrument de 
confort, recreere şi în acelaşi timp un „semn social” al reuşitei, la care oamenii nu sunt dispuşi să renunţe 
uşor, nici măcar parţial. Pentru modificarea comportamentului de deplasare este necesară atât o schimbare 
de mentalitate cât şi crearea altei „oferte de tdeplasare”, a unor sisteme de transport comparabile sau 
chiar superioare automobilităţii în termeni de confort, costuri, accesibilitate şi valorizare socială. 

În prezent, principala variantă alternativă a utilizării automobiluluieste recunoscută a fiun 
transport public colectiv de calitate, accesibil fizic şi economic, cu un grad ridicat de acoperire 
geografică, la scara bazinelor de mobilitate cotidiană – aglomeraţii urbane, zone metropolitane.Totuşi, 
dat fiind că cel puţin pentru moment automobilitatea nu poate fi limitată substanţial la toate nivelurile 
teritoriale şi în toate arealele urbane, o condiţie importantă pentru diminuarea ei controlată este 
organizarea transporturilor în sistem intermodal, cu accent pe acele sisteme intermodale(simple sau 
complexe) care grupează, pe lângă diverse tipuri de reţele de transport colectiv sau individual 
nepoluant, parcări de transfer, de tip park&ride. Acestea sunt infrastructurile (nodale) care creează 
premisele renunţării la automobil, cu precădere în anumite zone urbane. 

Prin sisteme intermodale simple, dintr-o perspectivă urbanistică, înţelegem „compunerea” 
funcţională şi spaţială, de o amploare redusă, a unor diverse tipuri de infrastructuri ale mobilităţii (de 
transport, circulaţie şi staţionare) aflate în relaţii de proximitate fizică (fig.1)(NEGULESCU 2012). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin sistemeintermodale „complexe” înţelegem vaste şi complexe „maşinării” spaţiale şi 

funcţionale de relaţionare a unor infrastructuri ale mobilităţii, nuclee de ridicată şi diversificată 
accesibilitatecare în general antrenează dinamici, controlate sau spontane, de formare a unor 
centralităţi urbane, a unor poli urbani secundari (fig.2). 

2. AREALELE URBANE ÎN CARE SE IMPUNE REDUCEREA  
AUTOMOBILITĂŢII (ŞI) PRIN INTERMODALITATE 

În mod ideal, reducerea automobilităţii este de dorit a se realiza pe tot teritoriul marilor oraşe. 
Acesta este un obiectiv posibil de atins numai la un orizont de timp mai îndepărtat, greu de estimat 
într-un context economic atât de dinamic, fluctuant, imprevizibil. 

Zonele care trebuie cu prioritate protejate de efectele nocive ale traficului motorizat sunt 
aceleasensibile şi foarte sensibile la efectele nocive ale acestuia: zonele rezidenţiale, areale cu 
instituţii de învăţământ şi/sau servicii de recreere, zone comerciale.  

Fig. 1 – Intermodalitate „simplă” la 
Obor, Bucureşti – relationare fizică a 

staţiilor de metrou şi tramvai. 

Fig. 2 – Intermodalitate „complexă” în jurul gării 
Montparnasse, din Paris, nucleu de accesibilitate 

al unei centralităţi urbane secundare. 
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O prioritate de prim rang o constituie, însă, arealele urbane în care un patrimoniu arhitectural şi 
urbanistic valoros este devalorizat şi degradat de impactul spaţial şi (ne)ecologic al automobilităţii. 
Primele dintre acestea sunt zonele centrale istorice, care au reţele viare de mici dimensiuni şi care, mai 
ales în cadrul structurilor urbane radiar-concentrice, polarizează intense şi agresive fluxuri motorizate. 

3. LOCALIZAREA POLILOR INTERMODALI – EXEMPLIFICĂRI  
PENTRU ORAŞUL BUCUREŞTI 

Pentruprotejarea întregului teritoriu al unui oraş de fluxurile motorizate care vin din teritoriu, 
sunt de îndeplinit două exigenţe: realizarea unor ocolitoare/centuri rutiere ale localităţii şi organizarea 
unor poli intermodali, cu parcări park&ride, la terminalele marginale ale liniilor de transport, 
amplasate în zona limitei administrative, de joncţiune a transportului periurban cu cel urban. 

În cazul zonei metropolitane a oraşului Bucureşti (încă neidentificată şi neinstituită) nu există o 
organizare integrată a transportului la nivelul oraşului şi a zonei sale de influenţă, iar transportul 
periurban este slab dezvoltat (frecvenţă slabă, confort redus, costuri ridicate etc.). Această stare de fapt 
face ca sistemul deplasărilor periurbane, în care o mare parte sunt migraţii pendulare (navetism), să fie 
dominat de automobilitate. Absenţa unor infrastructuri de „transbordare” de pe automobil pe alt tip de 
transport, la limita nucleului urban principal – oraşul Bucureşti - determină prelungirea fluxurilor 
motorizate în interiorul acestuia. Prin urmare, o localizare a polilor intermodali, cu infrastructuri de 
staţionare park&ride trebuie să se facă la terminalele reţelelor de transport (ex. Bucureştii Noi, Gara 
Progresul,Depoul IMGB,Jilva, Industriilor, Republica etc.) 

Poli intermodali trebuie de asemenea organizaţi în nodurile importante de transport care 
deservesc zone intens generatoare de trafic (de ex. mari ansambluri de locuinţe colective, zone 
comerciale), cu precădere în acelea care conţin staţii de metrou, dat fiind ca transportul subteran are 
capacitate sporita şi este cel mai eficient pe distanţe lungi, la scara întregului oraş. 

 

Protejarea unor areale urbane sensibile la traficul motorizat se face, în primul rând, prin 
modificarea structurii modale în interiorul acestora, în favoarea modurilor de transport cu impact 
ecologic şi urbanistic negativ redus (transport public electrificat, deplasări pietonale şi cu bicicleta, 
transport cu staţionare redusă-servicii de taximetrie). O metodă pentru îndeplinirea acestui deziderat se 
bazează pe identificarea, completarea, crearea unui sistem rutier ocolitor pe care să fie deviat traficul 
motorizat de tranzit din zonă şi pe care să fieorganizatecondiţiile de transfer de pe autovehiculul 
personal la modurile alternative de transport, adicăamplasarea unor noduri intermodale cu parcări 
de transfer  de tip park&ride şi bike&ride. (fig.3)(NEGULESCUb) 

Prin urmare, poli intermodali - simpli sau complecşi - trebuie organizaţi pe perimetrul arealelor 
ce se vor protejate, la intersecţia „ocolitoarei”lor, cu penetrantele rutiere în zonă. Această măsură 
însă este eficientă doar în contextul mai larg al unei politici integrate de mobilitate care să propună un 
sistem consensual de măsuri (limitarea locurilor de parcare în interiorul arealelor, tarifare disuasivă, 
transport public eficient, spaţii publice atractive, limitarea vitezei de deplasare etc.). 

Pentru Bucureşti, o prioritate este conceperea şi implementarea unei politici integrate de 
mobilitate pentru zona istorică centrală, ca fundament sine-qua-non al unei mai ample operaţiuni de 
regenerare urbană. În cartea de autor, „Practica urbanistică de remodelare durabilă a mobilităţii”, am 
propus un astfel de concept, în care polii intermodali perimetrali joacă un rol important  (fig.4).  

De asemenea, în Conceptul Strategic al oraşului Bucureşti şi a zonei sale de influenţă – CSB 
2035, am subliniat importanţa organizării unor poli de transfer modal pe noua diametrală Buzeşti-
Berzei-Uranus (în curs de construire) care, pe lângă relaţia rutieră N-S pe care o creează, poate căpăta 
şi o foarte utilăfuncţie de „ocolitoare” a zonei centrale, pe latura sa de vest. Este aşadar esenţial a se 
avea în vedere crearea unor poli intermodali (unii simpli, altii complecşi), la intersecţia acestui nou 
bulevard, cu penetrantele rutiere E-V, in arealul central (fig.5)(CSB 2035, 2011). 
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Fig.3 Restructurarea modală a mobilităţii în zona centrală a oraşului Stockholm, 
estimată pentru intervalul 1997-2030, ca urmare a închiderii inelului rutier principal  

şi a organizării unor parcări park&ride în lungul acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

înainte de 1997 în 2030 (estimare) 

Autor:  Mihaela Hermina Negulescu 

Viitorul ax N-S Berzei-Buzeşti 
- Uranus abordat şi ca ocolitoa-
re a arealului cu automobilitate 
limitată. (Noua ofertă de caro-
sabil, ca şi închiderea primului 
inel rutier vor permite redu-
cerea fluxurilor motorizate în 
interiorul zonei centrale) 

Axul N-SBd.Lascăr Catargiu - Bd. Magheru – Bd. Nicolae 
Bălcescu, eliberat de o parte din fluxurile carosabile, poate 
căpăta un real caracter de bulevard (cu trotuare mai generoase, 
amenajări peisagistice, trasee pentru biciclişti etc.)  

Calea Victoriei ar putea 
căpăta un caracter preponde-
rent pietonal, în lungul ei 
amenajându-se piaţete pieto-
nale cu o ambianţă de calitate, 
care să pună în valoare patri-
moniul arhitectural valoros 

Piața Universităţii 

Fig. 4  – Concept de remodelare a mobilităţii în zona 
centrală istorică a oraşului Bucureşti. 

Circulații carosabile 

Bulevard (reamenajare) 
 

  Areal (în interiorul primului inel rutier) 
în care automobilitatea ar trebui limitată şi 
controlată, pentru ameliorarea calităţii şi 
ambianţei spaţiului public urban, punerea în 
valoare a patrimoniului construit valoros. 
Realocarea spaţiului public eliberat de fluxuri 
motorizate şi automobile staţionate în favoarea 
circulaţiilor şi piaţetelor pietonale, amenajărilor 
urbanistice de calitate. 
 

În interiorul arealului por fi (re)amenajate: 

Pietonale / parțial pietonale 

Pieţe/piaţete pietonale 

Parcări pentru deservirea locuitorilor şi 
activităţilor din zonă (în cât mai mare 
măsură subterane şi/sau supraetajate) 

Transport public diversificat, bine 
organizat – ca servicii şi distanţe de 
deservire 

Piste şi parcări pentru biciclete 
Pe perimetrul arealului, la intersecţia 

ocolitoarei rutiere (care trebuie identificată prin 
studiu, din care poate face parte axul Buzeşti-
Uranus) cu arterele rutiere ce pătrund în 
interiorul acestuia, se amplasează parcări de 
transfer, în relaţie intermodală cu trans-
portul public (pt. crearea condițiilor de 
renunţare la automobile) 
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În cadrul Bienalei de Arhitectură 2012, împreună cu studenţii  programelor masterale ale 
U.A.U.I.M. „Mobilitate urbană” şi „Proiect urban” (anul I, 2011-2012), am prezentat un concept de 
regenerare urbană prin reorganizarea mobilităţiiîn Zona Parcului Carol (fig. 6), fundamentat, de 
asemenea, pe un sistem de nuclee  intermodale perimetrale. Zona delimitată de Bd. Coşbuc, Bd. Unirii, 
Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Şerban Vodă, Şos. Viilor (incluzând joncțiunea cu noua diametrală N-S 
Bd. Buzeşti-Berzei-Uranus)are un patrimoniu arhitectural, urbanistic, istoric de caliate, constituit dintr-un 
număr foarte ridicat de monumente categoria A şi B, în perimetrul  a 14 zone protejate care reunesc şi 
un număr mare de obiective de interes cultural şi recreativ. Conceptul propune o serie de programe şi 
proiecte care vizează (re)armonizarea raportului accesibilitate – calitate a locuirii, reabilitarea cadrului 
urban şi atragerea unor conversii funcţionale care să genereze, la rândul lor, resursele financiare necesare 
renovării fondului construit valoros. 

Constituirea unui sistem perimetral de poli intermodali (simpli sau complecşi) permite reducerea 
şi gestionarea automobilităţii în interiorul perimetrului şi, astfel, crearea unui context spaţial şi funcţional 
atractiv  pentru organizarea unui areal pietonal(în jurul unor pietonale principale: strada 11 Iunie şi 
Bd. Regina Maria – fig. 6). Acesta vaconecta mai multe trasee-promenadăcepot să relaţioneze numeroasele 
obiective istorice, culturale, recreative, într-un „cluster” turistic şi comercialcare să valorifice şi 
vecinătatea Casei Poporului, atractor turistic principal al oraşului. Această reorganizare funcţional-spaţială 
va genera un „vad comercial”, într-un cadru urban frumos şi valoros, „rentabilizarea” arealului, 
atragerea unor activităţi (comerţ şi servicii) cu plus-valoare economică capabile să genereze (şi) 
resursele financiare importante necesare reabilitării patrimoniului construit valoros, aflat acum în 
proces de degradare, expus şi vulnerabil în raport cu dinamici urbane indiferente la valenţa lui socio-
culturală. Astfel, arealul nu va mai genera presiuni de construire doar prin prisma centralităţii locului 
şi a valorii terenurilor ci va suscita un interes crescut pentru prezervarea valorilor sale arhitectural- 
urbanistice ca resursă importantă ce poate fi valorificată inclusiv economic.  

Va fi de asemenea posibilă reabilitarea funcţională şi peisagistică a spaţiilor publice, a străzilor 
şi pieţelor urbane, ameliorarea calităţii cadrului de viaţă urbană (v. fig.7) 

Transformarea gărilor în poli intermodali principali, reabilitarea clădirilor lor istorice, a zonei 
lor de influenţă (ajungând uneori până la nivelul unui întreg cartier) este o operaţiune cvasi-generalizată în 

Poli de transfer modal 
incluzând parcări de transfer 
(park&ride) amplasate la 
intersecţia axului urban Buzeşti - 
Berzei-Uranus cu penetrantele 
rutiere către zona centrală - la 
intesecţia cu Bd. Kogălniceanu, 
Calea Ştirbei Vodă str. Mircea 
Vulcănescu - ca „porti” de intrare 
în zona centrală în care se va 
acorda prioritate TP şi 
deplasarilor blânde  (cărora ar 
trebui să li se adauge un sistem 
de transfer modal şi la intersecția 
axului cu Calea Rahovei -  
Bd. G. Coşbuc) 
 

Autor: Mihaela Hermina Negulescu 
 

deplasări cu TP 

deplasări blânde (pietonale, 
cu bicicleta) 

deplasări cu automobilul 

Zona centrală, istorică 

Formule intermodale – simple 
sau complexe 

Circulații şi piețe 
pietonale (şi infrastructuri 
pentru biciclişti) 
Parcări în interiorul  
zonei centrale, cu tarife 
ridicate 

Parcări park&ride
cu tarife scăzute şi  
bike&ride 
Stații TP-transport public 

Fig. 5  – Poli intermodali – cu parcări de transfer de tip 
park&ride- pe axul urban Buzeşti - Berzei-Uranus. 

 



40 Lucrările celei de-a VII-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR 
 

oraşele mari şi mijlocii europene, întreprinsă atât pentru satisfacerea unor exigenţe de accesibilitate şi 
reorganizare a mobilităţii cât şi pentru susţinerea strategiilor de ameliorare a imaginii oraşelor, de afirmare 
a unui anumit statut al acestora, într-o ierarhie care se desenează acum şi la nivel continental / 
european, într-o competiţie tot mai puternică pentru atragerea marilor investitori şi firme, pentru polarizare 
economică. (NEGULESCU, 2011b) 

În acest sens, trebuie să aibă în vedere transformarea gărilor principale şi secundare ale oraşului 
Bucureşti în poli intermodali care să provoace şi pozitive dinamici de reabilitare şi regenerare urbană. 
Prioritate trebuie acordată Gării de Nord, principala poartă de acces feroviar în capitală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Concept de regenerare urbană prin reorganizarea mobilităţii în Zona Parcului Carol. 
Autor: Mihaela Hermina Negulescu. 
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Organizarea intermodalităţii în oraşul 

Bucureşti este o prioritate pentru remode-
larea sustenabilă a sistemului său de mişcare 
însă trebuie studiată şi planificată în contextul 
unei politici integrate de mobilitate care sa 
coreleze diverse categorii de măsuri consensuale 
– economice, reglementative, instituţionale, 
tehnice şi fizico-spaţiale – în domeniul infra-
structurii şi serviciilor de transport, infra-
structurii rutiere şi a staţionării, al planificării 
spaţiale, protecţiei mediului, educaţiei şi culturii.  
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