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REZUMAT. Creşterea explozivă a automobilităţii şi politica de satisfacere necondiţionată a exigenţelor 
acesteia, adoptată de marile oraşe timp de câteva decenii, sunt cauzele majore ale deprecierii spaţiilor 
publice şi a locuirii urbane, în general. Schimbarea de paradigmă a mobilităţii în logica sustenabilităţii 
readuce în actualitate preocupările pentru un mediu de viaţă curat, sigur, accesibil tuturor şi agreabil. 
Lucrarea prezintă câteva recente modele de (re)partajare, (re)organizare, (re)configurare a spaţiilor publice, 
favorabile utilizatorilor nemotorizaţi şi renaşterii urbanităţii, care se fundamentează pe remodelarea 
mobilităţii: străzi şi areale pietonale, zone „de întâlnire” (shared-spaces), zone ’30 (km/h), bulevarde. 

Cuvinte cheie: spaţiu public, mobilitate urbană, zone pietonale, reţea rutieră, zone ’30, zone partajate / shared-
space, bulevarde. 

ABSTRACT. The explosive growth of automobility and the policy of unconditional satisfying of its requirements, 
that was promoted by major cities for decades, are two of the main causes of public spaces and urban living 
degradation. The change of the mobility paradigm, in compliance with the logic of sustainability, brings back 
in actuality the concerns for a clean, safe, accessible and attractive urban environment. This paper presents 
some recent models of (re)sharing, (re)organization, (re)configuration of public spaces friendly to non-
motorized users and favorable to the urbanity re-birth, which strongly relies on the reshape of mobility: streets 
and pedestrian areas, shared-spaces, zones '30 (km / h), boulevards. 

Keywords: public space, urban mobility, pedestrian zones, road network, zones 30’(km/h), shared-space, boulevards. 

1. INTRODUCERE  

În a doua jumătate a  secolului trecut, odată cu 
transformarea automobilului în bun de larg consum 
şi sub efectul ideilor promovate de Carta de la Atena 
(1933), marile oraşe au optat pentru o politică de 
satisfacere necondiţionată a cererii de deplasare cu 
vehicule personale. Automobilitatea în creştere ex-
plozivă a generat, în doar câteva decenii, nu doar 
reformularea accesibilităţii1 şi teritorializarea urba-
nului2 ci şi neanticipate efecte negative, de diverse 
naturi: poluare fonică şi chimică, congestii de trafic, 
infrastructuri masive care fragmentează ţesuturile, 
spaţiile şi peisajele urbane, degradarea calităţii locui-
rii şi a siguranţei deplasărilor în oraşe etc. 

                                                           
 
1 Viteza în creştere a mijloacelor de transport a făcut ca accesi-
bilitatea să fie mai puţin determinată de distanţa metrică şi mult 
mai influenţată de distanţa cronometrică , adică distanţa-timp, a 
cărei măsură mai nu este preponderent cea (kilo)metrică ci tim-
pul de parcurs,  
2 Accesibilitatea unor teritorii tot mai largi, într-un buget de timp de 
deplasare cotidian relativ constant, a determinat teritorializarea 
urbanului; teritoriul de viaţă cotidiană a transgresat vechile şi 
caducele limite administrative, iar oraşul funcţional s-a reorganizat 
în sisteme urbane, aglomeraţii urbane şi zone metropolitane 

Adaptarea oraşelor la nevoile nesăţioase ale auto-
mobilităţii s-a făcut necondiţionat şi nediferenţiat, pe 
tot teritoriul lor, fără o raportare corectă la caracte-
risticile morfologice, funcţionale, patrimoniale şi la 
exigenţele specifice diferitelor areale. Spaţiile şi zonele 
urbane, abordate în contextul dinamicei şi despoticei 
geografii a fluxurilor doar ca Origine, Destinaţie sau 
areale tranzitate, şi-au pierdut calitatea de locuri şi 
teritorii cu substanţă antropologică, socială şi culturală, 
cu specific şi valoare patrimonială.  Spaţiile publice  
s-au transformat doar în infrastructură de circulaţie 
şi transport, pierzându-şi treptat vocaţia de spaţiu 
comunitar -`conţinător al interacţiunilor sociale, ca şi 
pe aceea de peisaj urban ale cărui valenţe estetice 
sunt o componentă importantă a calităţii locuirii 
urbane. Străzile şi pieţele urbane au devenit fie 
imense culoare sau intersecţii de fluxuri motorizate, 
fie betonate suprafeţe de parcare (parking-loturi), 
spaţii “reziduale”, uniformizate şi banalizate, lipsite 
de dimensiunea cultural-simbolică care li se cuvine. 

Prioritatea excesivă acordată circulaţiei motorizate 
a generat principalii factori ai deprecierii calităţilor 
tradiţionale ale spaţiului public:  

1) Alocarea unei ponderi majore a străzilor şi 
pieţelor urbane pentru suprafeţele carosabile şi de 
staţionare. Cererea crescândă de teren pentru circu-
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laţia vehiculelor motorizate a generat atât lărgiri de 
străzi, străpungeri şi construiri de noi infrastructuri 
rutiere tot mai mari cât şi o neinspirată repartajare a 
resurselor (limitate) de spaţiu public în favoarea 
carosabilelor. Aceasta s-a făcut prin restrângerea 
circulaţiilor şi arealelor pentru pietoni, a suprafeţelor 
ocupate de spaţii verzi, artă urbană, amenajări pentru 
odihnă şi recreere etc. Volumul din ce în ce mai mare 
de maşini în mişcare şi staţionare a consumat 
resursele de teren comunitar, în mod egoist şi bulimic, 
până la un prag dincolo de care acest model de 
organizare a mobilităţii nu mai poate fi sustenabil. 

2) Amenajarea străzilor şi pieţelor urbane vizând 
preponderent funcţionalitatea corespunzătoare ipos-
tazei lor de „infrastructură de trafic”, în timp ce, în 
(prea) numeroase situaţii, preocupările pentru com-
poziţia şi estetica spaţiului comunitar a scăzut, până 
la dispariţie: au fost accentuat delimitate caro-
sabilele, prin segregarea pe orizontală şi pe verticală 
în raport cu circulaţiile pietonale, a fost privilegiată 
continuitatea şi planeitatea carosabilelor prin în-
treruperea trotuarelor, peisajele urbane au fost 
devalorizate şi urâţite prin semnalizare rutieră (fig. 1). 

 

 

a 

 

b 
 

Fig. 1. Efectele priorităţii acordate circulaţiei motorizate  
asupra spaţiilor urbane: 

a – consum ridicat de teren pentru automobile şi degradarea 
peisajelor urbane; b – configurare discriminatorie şi 

inconfortabilă pentru pietoni (sursa fotografiilor: autorul). 
 

Spaţiile publice au devenit „neprietenoase” faţă 
de utilizatorii nemotorizaţi, vulnerabili şi discrimi-
naţi – pietoni, biciclişti şi în mod special persoanele 

cu mobilitate redusă1 – prin cumularea unor factori 
de disconfort:  
 prezenţa în peisajul urban a unor masive 

infrastructuri de circulaţie, ieşite din scara şi 
identitatea locurilor, care constituie bariere fizice şi 
psihologice în parcurgerea, perceperea, reprezen-
tarea şi aproprierea oraşului; 
 circulaţii pietonale subdimensionate şi/sau 

parţial ocupate de parcarea neregulamentară a 
autovehiculelor, care nu asigură condiţii corecte de 
deplasare pentru utilizatorii valizi şi uneori deter-
mină imposibilitatea deplasării autonome şi în 
siguranţa a celor cu probleme motorii; 
 traversări cu denivelări (borduri); 
 timp de aşteptare în intersecţii (semaforizate 

sau nesemaforizate); 
 nesiguranţa în spaţiul public; în special în 

zonele de intersecţie a fluxurilor nemotorizate cu 
traficul motorizat şi în special cu traficul de viteză 
ridicată (traversări); 
 vecinătatea traficului motorizat, poluantă chimic 

şi fonic;  
 reducerea calităţii estetice şi ambientale a 

spaţiilor urbane prin prezenţă agresivă în peisajele 
citadine a vehiculelor în mişcare şi staţionare, a 
signalisticii, semnalelor sonore şi luminoase, prin 
degradarea faţadelor clădirilor, a monumentelor, ca 
urmare a poluării chimice şi ploilor acide; 
 reducerea locurilor de oprire, odihnă, con-

templare, recreere şi interacţiune socială. 
Trecerea prin spaţiile publice şi-a pierdut caracterul 

de promenadă şi parcurs, devenind de-plasare2, 
tranzitare, deseori grăbită şi inconfortabilă, într-un 
interval de timp „irosit”, în care oraşul se formulează 
dezagreabil în percepţia locuitorilor şi turiştilor, 
influenţându-le psihicul şi comportamentul. 

Slaba calitate a spaţiilor publice este astăzi o 
cauză importantă nu doar a scăderii calităţii vieţii 
locuitorilor marilor oraşe ci şi a diminuării atracti-
vităţii economice şi turistice a localităţilor.  

2. SCHIMBAREA DE PARADIGMA A 
MOBILITĂŢII – CONTEXT FAVORABIL 
REABILITĂRII SPAŢIILOR PUBLICE 

Cumulul de efecte negative ale gestionării 
neinspirate a automobilităţii, acutizarea acestora şi 
cristalizarea unei tendenţialităţi cu perspective 
catastrofice (încălzirea globală) a generat, în ultimele 

                                                           
 
1  Persoane cu handicap fizic, femei gravide sau cu copii în 
cărucior, persoane în vârstă, copii cu vârstă mică. 
2  Etimologie: „de-placement” (fr.) = schimbare de loc / trecere 
dintr-un loc în altul. 
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trei decenii şi mai accelerat în ultimii ani, o 
importantă schimbare de paradigmă a mobilităţii, în 
logica sustenabilităţii. Generic, aceasta urmăreşte 
transformarea „oraşului adaptat automobilului” într-un 
„oraş (confortabil, agreabil şi sigur) pentru oameni”. 
Se reformulează filozofia, teoria şi practica gestionării 
mobilităţii urbane, urmărindu-se echilibrarea 
exigenţelor de accesibilitate cu acelea de protejare a 
mediului natural şi de creştere a calităţii locuirii în 
oraşe.  

Impactul nociv al mobilităţii asupra existenţei 
citadine se manifestă direct şi vizibil preponderent în 
spaţiile publice, pe care locuitorii le străbat aproape 
zilnic, în care petrec timp şi interacţionează fizic, 
senzorial, psihologic, emoţional. Caracteristicile 
funcţionale, estetice, ambientale, (ne)ecologice ale 
acestora influenţează confortul, starea de bine şi 
sănătatea oamenilor, construirea sau dezintegrarea 
spiritului comunitar, a identităţii colective dar şi 
individuale. În consecinţă, deteriorarea accentuată pe 
care au suferit-o spaţiile publice, ca efect al proastei 
gestionări a mobilităţii urbane, a impus căutarea 
unor noi modele de reorganizare şi (re)inserţie a 
complexelor sisteme de mişcare in teritoriile, spaţiile 
şi peisajele urbane, care să creeze premisele 
necesare reabilitării acestora. 

3. DIRECŢII MAJORE DE REMODELARE 
A MOBILITĂŢII PENTRU CREAREA 
PREMISELOR DE REORGANIZARE  
ŞI REAMENAJARE A SPAŢIILOR 
PUBLICE 

Pentru crearea premiselor de reorganizare şi 
reamenajare a spaţiilor publice câteva direcţii prin-
cipale de remodelare a sistemelor de mişcare din 
teritoriile urbane sunt cele prezentate în continuare. 

A. Reorganizarea diferenţiată şi contex-
tualizată a mobilităţii. Accentul se mută dinspre 
adaptarea şi amenajarea necondiţionată a reţelelelor 
rutiere urbane în favoarea fluxurilor motorizate către 
adaptarea fluxurilor la zonele traversate şi 
deservite, pe principiul “mobilitatea potrivită în 
locul potrivit”. Fluxurile sunt cele care, răspunzând 
în continuare cerinţelor de accesibilitate, trebuie de 
acum înainte adecvate în tot mai mare măsură 
zonelor în care se desfăşoară, ţinându-se cont de 
caracteristicile funcţionale, morfologice, culturale şi 
sociologice ale acestora, de imperativele de protejare 
şi punere în valoare a patrimoniului istoric, 
urbanistic şi arhitectural (v. fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Înscrierea secvenţelor de traseu a arterelor urbane în diverse tipuri de zone urbane. 

Sursa: autorul. 
 

În practica europeană, pentru o mai armonioasă 
inserţie a mobilităţii în ţesuturile şi spaţiile urbane, 
este utilizat acum un nou mod de diferenţiere a 
caracterului urbanistic al arterelor rutiere: 
clasificarea străzilor pe criteriul prevalenţei în 
raportul dintre funcţiunea de circulaţie şi funcţiunea 
de “spaţiu de viaţă” - spaţiu public, comunitar, cu 

atribute de peisaj urban (fig. 3). Se identifică 
următoarele categorii de străzi: 

1) străzi pentru care funcţiunea de arteră de 
circulaţie este prevalentă – „artere” (arterials) – 
străzile magistrale şi de legătură (gradul 1, 2)  

2) străzi pentru care funcţiunea de (infra-
structură) de circulaţie este într-un raport echilibrat 
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cu funcţiunea de „spaţiu de viaţă” – străzi 
colectoare, interioare cartierelor, pe care poate 
circula şi transportul public 

3) străzi pentru care funcţiunea de „spaţiu de 
viaţă” este prevalentă – străzi locale, de deservire, 
pe care accesul şi impactul modurilor de deplasare 
motorizate sunt cele mai limitate iar spaţiile publice 
sunt amenajate ca medii prietenoase cu pietonii şi 
bicicliştii. 

Cu cât calitatea urbanistică a unei artere sau a 
unui areal trebuie să satisfacă exigenţe mai ridicate 
legate de calitatea mediului pe care îl oferă oamenilor, 
cu atât mai marcate sunt preocupările pentru siguranţa 
şi confortul deplasărilor blânde (nemotorizate), 
pentru amenajări estetice şi peisagistice. 

În oraşele mari şi mijlocii din numeroase ţări 
europene se manifestă un proces de extindere, până 
la generalizare, în anumite cazuri, a unor reglemen-
tări de reducere a vitezei de deplasare pe arterele de 
gradul III, IV din interiorul insulelor urbane definite 
de arterele de gradul I şi II. (v. fig. 4). 

B. Restructurarea modală a mobilităţii urbane. 
Automobilitatea îşi pierde suveranitatea în timp ce 
exigenţele de calitate a locuirii, de creare a unui mediu 
agreabil  de  viaţă,  afirmă  necesitatea  remodelării  

sistemelor de mişcare în favorizarea modurilor de 
deplasare alternative, mai puţin invazive, mai puţin 
consumatoare de resurse spaţiale, nepoluante şi cu 
potenţial de accidentare redus: mersul pe jos sau cu 
bicicleta, transportul public colectiv, car-sharing, 
bike-sharing etc.  

Principalele direcţii de acţiune, în sensul acestei 
evoluţii şi din perspectiva reabilitării spaţiilor publice, 
sunt: 

1) recuperarea unor resurse de teren utilizate în 
prezent pentru circulaţia şi staţionarea auto-
mobilelor şi realocarea acestora pentru ameliorarea 
infrastructurii circulaţiilor nemotorizate, ponderii spaţii 
verzi, a amenajărilor peisagistice şi de recreere prin:  

 reducerea amprizei carosabilelor; 
 limitarea parcării pe stradă; 
 crearea unor parcări multietajate, supraterane 
şi subterane (de tip clasic sau de tip „smart” 
bazate pe ITC); 
 îngroparea unor mari artere (ex.: autostrada 

urbană suspendată din Boston – „Big Dig”, 
porţiuni din centura oraşului – Periferique ş 
Autostrada A1 din Paris, fig. 5);  

2) ameliorarea ambianţei urbane prin reducerea 
poluării fonice, chimice, vizuale. 

 

 
 

Fig. 3 .Diferenţierea vitezei maxime admisă în funcţie de caracterul zonei, în Franţa 
Sursa: prelucrare a schemei din Codul rutier (Code de la rue) – Franţa, 2008. 

 

 
 

Figura 4.  Clasificarea străzilor după raportul între funcţiunea de „arteră de circulaţie”  
şi funcţiunea de „spaţiu de viaţă”. Sursa: autorul. 

 max.800 m

Străzi colectoare – 
gr. III (cu TP) 

Străzi locale  
– gr. IV 

Străzi a căror 
funcţiune de “spaţiu 
de viaţă” este impor-
tantă şi sunt ame-
najate în consecinţă 

Străzi a căror funcţiune 
de “arteră de circulaţie” 
este dominantă 

Străzi magistrale 
“arteriale”- gr.I 

Străzi de legătură 
- gr. II 
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Fig. 5. Îngroparea autostrăzii A1, din Paris, şi amenajarea terenului recuperat cu un parc urban de mari dimensiuni. 

Sursa fotografiilor: autorul 
 

C. Democratizarea utilizării spaţiilor publice. 
Democratizarea modului de utilizare a spaţiului 
public, prin abolirea suveranităţii automobilului şi 
acordarea unei atenţii ridicate confortului şi libertăţii 
de mişcare a pietonilor şi bicicliştilor este un proces 
accentuat, care se reflectă în (re)configurarea tot mai 
multor areale „pentru oameni”, în majoritatea oraşelor 
europene.  

Un exemplu de utilizare inechitabilă a spaţiului 
public este segmentul străzii Edgar Quinet, cuprins 
între Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu” (3 facultăţi: cca. 1800 studenţi) şi Univer-
sitatea Bucureşti (19 facultăţi: cca. 34 000 studenţi, 
în mai multe locaţii). 
 

 
 

Fig. 6. Str. Edgar Quinet, Bucureşti, 2012. 
Sursa fotografiei: autorul. 

 

În concluzie: 130-400 de automobile utilizează 
cca. 70% din spaţiul străzii (majoritatea în staţionare 
de câteva ore), în timp ce 2000-5000 pietoni utili-
zează cca. 30% din acest spaţiu public, în condiţii de 
disconfort. 

Atenuarea raporturilor conflictuale între depla-
sările nemotorizate, lente şi cele motorizate, rapide, 
se face prin diverse tipuri de măsuri:  
 Realocarea mai echilibrată şi contextualizată 

a resurselor de spaţiu public între diverşii utilizatori 
ai acestuia: pietoni, biciclişti, automobilişti şi 
diversele tipuri de amenajări: terase, spaţii verzi, 
mobilier urban, artă urbană etc. 
 Reducerea vitezei pe arterele de rang inferior 

(III, IV), prin reglementarea vitezei, măsuri de 

calmare a traficului şi/sau (re)configurarea spaţiului 
urban (praguri, şicane, strâmtări ale carosabilului) 
 Renunţarea la reglementarea interacţiunii lor, în 

contextul reducerii vitezei de deplasare a vehiculelor, 
în anumite cazuri (ex: suprimarea signalisticii în zonele 
„de întâlnire”/ „shared-space”/ „zone de rencontre”) 
 Utilizarea în comun a unor părţi din spaţiile 

publice (spaţii partajate) sau, dimpotrivă, disocierea 
culoarelor de deplasare motorizată şi nemotorizată. 

 
Tabelul 1 – Mod de utilizare a segmentului străzii Academiei 

dintre Universitatea de Arhitectură şi Urbanism  
“Ion Mincu” şi Universitatea Bucureşti 

Utilizator 
 

Nr./zi  
[luni-vineri] 

Suprafaţa de spaţiu 
public utilizată*  

(% din total) 

Pietoni 2000-5000 30% (partea liberă a 
trotuarelor, neocupată 
de maşini parcate) 

Automobile 
parcate 

100-300 42% (spaţiu carosabil 
destinat parcării şi 
porţiune din trotuare 
ocupată abuziv) 

Automobile în 
mişcare, (pre-
ponderent: acces 
şi manevre în 
parcare + tranzit) 

100-300 auto care 
parchează) +  
30-100 auto care 
tranzitează 

28% (carosabil pentru 
circulaţie) 

* Suprafaţa utilizată nu coincide cu suprafaţa amenajată 
pentru o anumită destinaţie, din cauza utilizării neregulamentare 
a spaţiului public. 

 
D. Abordarea ecologistă şi peisagistică a 

transportului urban. Transportul este, dincolo de 
ipostaza sa funcţională – infrastructură care furni-
zează accesibilitate, o prezenţă importantă în 
peisajele urbane, prin componentele sale fizice: 
infrastructură (şine, fire, stâlpi etc.), vehicule, mobilier 
specific (staţii, automate de bilete, dispozitive de 
informare).  

Integrarea estetică a transporturilor în spaţiul 
public presupune câteva principii: 
 opţiunea preferenţială pentru transport subteran 

şi/sau wireless, cu precădere în zonele cu valoare 
istorică, urbanistică, estetică deosebită; 

înaintem
ax.800 m 

după 
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 preocuparea pentru un design de calitate şi/sau 
amenajarea peisagistică a infrastructurii, mobili-
erului şi vehiculelor pentru transport, cu o bună 
integrare în caracterul zonei urbane deservite; 
 tratarea unor obiecte de infrastructură de trans-

port ca elemente de înnobilare a unor spaţii publice 
banale şi/sau ca repere urbanistice (de ex. staţii de 
transport – reper, chiar “brand”” pentru unele oraşe); 

 opţiunea pentru moduri de transport nepoluante 
(electrice şi/sau nemotorizate) care nu generează 
degradarea fondului construit prin praful care se 
depune pe faţade, prin atacul chimic asupra baso-
reliefurilor, statuilor, materialelor originare; 
 tratarea peisagistică a traseelor (căi de rulare 

înierbate/înflorate, flancate de aliniamente de copaci 
etc. (fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7. Transport feroviar urban (tramvai) pe Boulevards des Marechaux, Paris (traseu înierbat,  
staţii cu suprafeţe mari şi design de calitate). 

 

4. MODELE DE REORGANIZARE 
INTEGRATĂ A MOBILITĂŢII  
ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE 

Remodelarea spaţiilor publice se face, cel mai 
adesea, concomitent cu o importantă reformulare a 
mobilităţii pe care o conţin. Modele de (re)orga-
nizare integrată a celor două, apărute recent, sau 
readuse în actualitate, se răspândesc cu repeziciune 
în tot mai multe oraşe europene: străzi, pieţe şi 
areale pietonale sau „de întâlnire”/partajate (shared-
space), zone’30(km/h), bulevarde etc. Numeroase şi 
deseori complexe operaţiuni urbane transpun în 
realitate paradigma oraşului pentru oameni, având ca 
obiect central organizarea, (re)configurarea, amelio-
rarea calităţii funcţionale şi estetice a spaţiilor publice. 

 

A. Transformarea marilor artere în (adevărate) 
bulevarde. Pe parcursul a câteva decenii multe dintre  

arterele mari au fost transformate în culoare de trafic 
cu viteză ridicată (50-60 km/h), în mari suprafeţe 
betonate, bariere fizice inestetice, greu şi periculos 
de traversat care, deşi au păstrat denumirea de 
„bulevard”, şi-au pierdut urbanitatea şi substanţa 
peisagistică. În ultimii ani, numeroase operaţiuni 
urbane anunţă reîntoarcerea la adevărata substanţă a 
conceptului de bulevard (fig. 8). Numeroase mari 
artere din metropolele europene au fost recent 
remodelate prin:  
 reducerea (uneori drastică) a amprizei carosa-

bilelor;  
 lărgirea trotuarelor;  
 crearea de piste şi parcări pentru biciclete  
 disocierea fluxurilor motorizate de tranzit de 

cele de deservire (colectoare), cu viteze diferite, pe 
benzi separate (sistem rutier specific bulevardelor)  
 îmbogăţirea elementului vegetal, refacerea mo-

bilierului urban, ameliorarea iluminatului public etc.  
 

 
 

Fig. 8. Reorganizarea Bulevardului Clichy, din Paris, ca bulevard cu un parc central linear  
care conţine un pietonal generos, piste pentru biciclete şi vegetaţie (2012). 

înainte după 
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B. Străzi, pieţe, areale pietonale, spaţii „de 
întâlnire” (shared-space), zone’30 (km/h). În 
interiorul zonelor sensibile la efectele traficului mo-
torizat (zone rezidenţiale, comerciale, de recreere, 
zone istorice, cu patrimoniu arhitectural valoros 
etc.), în care calitatea locuirii şi ambianţa urbană 
devin primordiale, se adoptă noi principii de 
(re)organizare şi (re)amenajare a spaţiilor publice:  
 accentuarea calităţii de „spaţiu de viaţă” şi 

diminuarea sau tratarea mai discretă a ipostazei de 
„infrastructură de transport”; 
 drepturi egale sau prioritate acordată utili-

zatorilor nemotorizaţi ai spaţiilor publice (a căror 
utilizare este astfel „democratizată”); 

 pondere mai mare a spaţiului alocat acestora: 
trotuare, pietonale, spaţii „de întânire”/de utilizare 
comună, piste şi parcări pentru biciclete, servicii 
bike-sharing etc.; 

 configurare „prietenoasă” cu aceştia, care să 
confere confort, siguranţă şi plăcere parcursurilor 
(dimensiuni adecvate, diferenţierea culoarelor pentru 
diferite tipuri şi viteze de deplasare pietonală, 
continuitatea şi planeitatea infrastructurii pentru 
pietoni şi biciclişti etc.); 
 accesibilitate pentru toţi, incluzivă in raport cu 

persoanele cu mobilitate redusă (ca o componentă a 
democratizării accesului la oraş, la componentele  

sale: spaţii, transport, clădiri): dimensionarea trotua-
relor pentru gabaritul cărucioarelor, rampe, lifturi, 
amplasarea butoanelor, întrerupătoarelor la înde-
mâna unui om aşezat etc.); 
 limitarea, constrângerea, descurajarea circu-

laţiei motorizate (reglementări, taxe, dispozitive, 
configurări pentru calmarea traficului ca volum şi 
viteză – max. 20-30 km/h în zonele shared-space, 
max. 5 km/h pentru vehicule şi biciclete care au 
acces în zone pietonale – fig. 9); 
 preocupări peisagistice marcate (vegetaţie, artă 

urbană, calitatea obiectelor şi a compoziţiei de 
ansamblu a spaţiului, iluminat etc.); 
 (re)cultivarea substanţei cultural-simbolice, 

reclădirea identităţii şi imaginii locului. 
În contextul limitării vitezei la 20, chiar 10 km/h, 

un nou tip de organizare a spaţiului public este de 
curând experimentat în oraşele europene: zonele 
partajate / „de întâlnire” („de rencontre”/„shared 
space”) – spaţii utilizate în comun de pietoni, 
biciclişti şi automobile, fără departajarea strictă a 
unor culoare specifice de circulaţie pentru vehicule 
şi cu o signalistică redusă, a căror organizare se 
bazează pe responsabilizarea tuturor utilizatorilor 
spaţiului public şi mai ales a automobiliştilor, cu 
importante beneficii peisagistice, de ambianţă dar şi 
de siguranţă a deplasărilor (fig. 11). 

 

 
 

Fig. 9 Spaţii publice „de întâlnire” (shared-spaces”) în Soho, Londra – amenajări confortabile şi agreabile pentru pietoni, fără 
signalistică, fără denivelări şi diferenţieri marcate între spaţiul exclusiv pietonal şi cel utilizat în comun (pietoni, biciclişti, 

autovehicule cu viteză sub 20 km/h), cu traversări la nivel pentru utilizatorii nemotorizaţi ; sursa fotografiilor: autorul 
Acest tip de măsuri tind să se generalizeze în interiorul cartierelor din marile oraşe europene şi în centrele istorice ale acestora, care 

se transformă astfel în „zone ‘30”, “zone cu trafic controlat”, „zone low emissions” etc. (fig. 10). 
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Fig. 10. Zone cu viteză redusă (20 km/h), în Paris: 
Sursa: Morlet, Clémence, Shared space and slow 

zones: comparing public space in Paris and New York, 
http://www.pps.org/blog/shared-space-and-slow-zones-

comparing-public-space-in-paris-and-new-york/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 11 Transformarea pieţelor urbane din mari intersecţii sau parcări în pieţe parţial sau total pietonizate  

(în fotografie: Place Kleber din Strasbourg, Franţa; sursa: internet). 
 

  
 

Fig. 12. Proces de regenerare urbană, în nucleul istoric al oraşului Bucureşti, ca efect al pietonizării  
şi reamenajării spaţiilor publice. În fotografie: Str. Franceză (stânga: în 2003; 

sursa fotografiei: Bucureştiul meu drag – Facebook; dreapta: în 2012; sursa fotografiei: autorul). 
 

Efectele pe care le are reorganizarea arealelor 
urbane ca spaţii de viaţă, cu o nouă morfologie şi 
calitate a spaţiilor publice, sunt de natură: 
 psiho-sociologică: ameliorarea stării psihice a 

locuitorilor, ameliorarea reprezentării oraşului pe 
care o au locuitorii şi vizitatorii / turiştii, creşterea 
interacţiunii sociale informale şi reclădirea spiritului 
comunitar într-un spaţiu al comunităţii  
 culturală: salvarea, reabilitarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului urbanistic şi arhitectural  
 economică: creşterea atractivitătii oraşului 

pentru turişti şi investitori, cu efecte economice 
 ecologică: ameliorarea microclimatului local. 

Reabilitarea spaţiilor publice şi crearea unor 
suprafeţe pietonale generoase constituie un instrument 
important pentru declanşarea şi/sau susţinerea pro-
ceselor de regenerare a arealelor istorice. Atragerea 
unor activităţi comerciale, de recreere şi divertisment 
conduce la revitalizarea economică a unor astfel de 
zone cu fond construit de calitate, scară umană a 
spaţiilor urbane şi ambianţă agreabilă. Sunt create 
resurse financiare ce pot susţine restaurarea unor 
clădiri de valoare care altfel riscă să se degradeze sau 
să fie dărâmate în contextul unor presiuni intense din 
partea investitorilor care vor să valorifice doar 
funciarul, prin prisma centralităţii acestor areale, 
ignorând. (fig. 12) 

Anii’(19)70 Anii ‘(20)00 
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5. CONCLUZII 

Spaţiile urbane sunt principalele conţinătoare a 
mobilităţii urbane, cu diferitele sale forme de de-
plasare, motorizate şi nemotorizate, caracterizate de 
diverse intensităţi ale consumului de teren şi tipuri 
de impact ambiental. În consecinţă, (re)modelarea 
spaţiilor urbane pentru o mai armonioasă şi con-
textualizată echilibrare a funcţiunilor lor de infra-
structură pentru circulaţii dar şi de spaţii ale 
comunităţii cu necesare atribute peisagistice, pentru 
renaşterea urbanităţii, reclădirea spiritului comunitar 
şi a identităţii locale, trebuie făcută concomitent şi 
coordonat cu o reorganizarea a sistemelor de mişcare 
pe care le conţin. Potenţarea atributului de „spaţii de 
viaţă” locală, agreabile şi sigure, ale străzilor şi 
pieţelor urbane se sprijină fundamental pe dimi-
nuarea fluxurilor motorizate şi a impactului negativ 
al acestora, pe restructurarea modală a sistemelor de 
mişcare în favoarea modurilor de deplasare blânde în 

raport cu mediul şi slab consumatoare de resurse de 
teren urban. 
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