
 
Buletinul AGIR nr. 2/2014 ● aprilie-iunie 1

 

EDITORIAL 
Conferinţa naţională „Spaţiu public  

şi mobilitate urbană“, Bucureşti, 7 martie 2014 

Schimbarea de model cultural pe care lumea o traversează încă 
din ultimele decenii ale secolului XX încoace a implicat modificări 
de esenţă în structura urbană cu toate elementele şi formele sale de 
manifestare. În acest context complex, grevat de priorităţi şi 
presiuni diverse, conferinţa – de un înalt nivel ştiinţific pe care 
doresc să îl evidenţiez – a avut menirea să clarifice coordonatele 
momentului prezent, să stabilească mecanismele evoluţiei feno-
menelor şi să prospecteze viitorul, propunând căi şi mijloace de 
intervenţie care să controleze spirala haotică a dezvoltării orga-
nismelor urbane cu enorma sa trenă de efecte negative, punând 
accentul pe două componente de importanţă crucială ale oraşului: 
mobilitatea şi spaţiul public.  

Manifestarea a făcut parte din ansamblul de evenimente de-
dicate împlinirii a 150 de ani de învăţământ de arhitectură din 
România şi s-a bucurat de o amplă participare a profesioniştilor 
breslei alături de numeroşi alţii din domenii conexe, ceea ce a făcut 
ca acţiunea să aibă un puternic şi extrem de util caracter 
multidisciplinar.  

Reformularea teoretică a organizării şi gestionării oraşului în 
spiritul durabilităţii este de multă vreme o prioritate a structurilor 
de coordonare a profesiei în România şi pe glob. Mai mult, lumea 
se mişcă, profesioniştii caută şi aplică soluţii studiate îndelung, dar 
rezultatele fie întârzie să se arate, fie nu sunt pe măsură. În aceste 
condiţii, analizarea şi clasificarea acţiunilor şi operaţiunilor urba-
nistice şi edilitare cu efecte de remodelare sustenabilă a spaţiului 
urban în general, a spaţiului public, a căilor de circulaţie şi a 
mobilităţii pe care acestea o implică, în special, sunt de natură să 
constituie premise ale revizuirii setului de bune practici şi politici 
specifice care vor putea conduce în viitor la soluţionări mai 
adecvate ale problemelor actuale ale oraşelor. 

Cele două secţiuni ale conferinţei s-au axat întocmai pe aceste 
teme majore, defalcate pe două mari capitole: spaţiu public şi, 
respectiv, mobilitate urbană. Lucrările propuse spre dezbatere au 
baleiat cu atenţie şi creativitate domeniul, punând în evidenţă 
interesul cadrelor didactice şi cercetătorilor pentru implicare în 
reabilitarea şi resuscitarea oraşului contemporan, carusel gigant 
sufocat de propria sa bogăţie de evenimente, contexte, situaţii, 
stimuli, spaţii şi persoane, precum şi de uriaşa mobilitate pe care 
aceştia o atrag.     

Ţin să salut nivelul acestei importante manifestări profesionale 
precum şi participarea deosebită de care s-a bucurat. 
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