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REZUMAT.  Intercondiţionările dintre mobilitate/transport şi amenajarea teritoriului/urbanism sunt examinate 
distinct (în fiecare dintre cele două sensuri) cu scopul de a desprinde direcţii de acţiune conforme cu 
tendinţele de făurire a oraşului coerent.  În lucrare sunt prezentate soluţii (modele/metodologii) pentru 
orientarea deciziilor de modernizare/dezvoltare a sistemului teritorial în vederea reducerii lungimii/duratei 
medii a deplasării.       

Cuvinte cheie: accesibilitate, atractivitate, exces de distanţă, ecart de reşedinţă.  

ABSTRACT.  In order to identify guidelines of action accordingly to the trends of development of the coherent 
city, intercorrlelations between mobility/transport and land use/urbanism are analyzed distinctly (in each of 
the two directions). The paper presents solutions (models/methodologies) for orientation of the decisions of 
modernization/expansion of the territorial system with the object of reducing of travel length/time.     

Keywords: accesibility, atractivity, excess of distance, residence extent. 

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

Creşterea populaţiei urbane antrenată de revoluţia 
industrială şi stimulată de progresele tehnologice din 
domeniul sistemelor pentru asigurarea nevoilor de 
mobilitate (trenuri, autovehicule, biciclete, motoci-
clete şi infrastructuri aferente) a modificat continuu 
dimensiunea, forma şi structurile urbane. 

În prezent, cvasitotalitatea aglomeraţiilor urbane 
prezintă aceleaşi tendinţe sub aspectul mobilităţii: 

o dilatarea oraşelor, cu periferii cu densitate mi-
că a populaţiei şi cu consecinţe în consumuri mai 
mari de energie pentru satisfacerea nevoilor de mo-
bilitate; 

o creşterea  indicelui de motorizare al familiilor 
(în special, în ţările cu creştere economică puternică); 

o congestia traficului, ca o consecinţă directă a 
creşterii motorizării; 

o evoluţia şi diversificarea stilului de viaţă prin 
adăugarea la deplasările migrante alternante zilnice, 
reşedinţă - loc de interes, a deplasărilor de la sfârşi-
tul săptămânii sau din timpul nopţii care pot cauza 
congestii ale traficului şi în afara orelor de vârf tradi-
ţionale. 

Ca răspuns la aceste tendinţe, care prin resursele 
energetice consumate şi efectele externe negative 
locale şi globale contravin exigenţelor actuale ale 
mobilităţii durabile, cercetările privind corelaţiile 
dintre urbanism şi mobilitate înregistrează un plus de 
interes. 

Dacă până în anii 1960, preocuparea dominantă 
consta în adaptarea oraşului la automobil, atunci, 

treptat, a devenit tot mai clar că soluţiile pentru asi-
gurarea calităţii vieţii în oraşe sunt mai complexe. 
Studiul interacţiunii dintre urbanism şi mobilitate a 
devenit esenţial. Mai mult, postulatul conform căruia 
calitatea infrastructurilor de transport şi dezvoltarea 
economică sunt corelate, este unanim cunoscut şi 
acceptat. 

Dar, atât interacţiunea dintre urbanism şi mobili-
tate, cât şi efectele structurate ale infrastructurilor de 
transport nu beneficiază de exprimările cantitative 
atât de necesare fundamentării deciziilor strategice. 

De exemplu, pentru a stabili interesul faţă de un 
proiect pentru o nouă infrastructură de transport, 
decidenţii din urbanism şi transporturi trebuie să 
evalueze efectele acesteia pe orizonturi de timp scur-
te, medii şi lungi, de la darea în folosinţă, asupra 
ocupării spaţiului în termeni de localizarea reşedin-
ţelor, activităţilor economice, serviciilor şi, totodată, 
să cuantifice efectele acestor infrastructuri socio-
economice asupra mobilităţii (a deplasărilor indivi-
duale şi a transportului public individual şi colectiv). 
Aceste interacţiuni presupun, desigur, o dimensiune 
dinamică pentru că plusul de accesibilitate conferit 
de darea în folosinţă a noii infrastructuri are efecte 
complexe, de durată şi graduale asupra urbanismu-
lui. Sporul de „accesibilitate” conferit de infrastruc-
tură şi serviciile de transport public este condiţia 
necesară pentru declanşarea unor dinamici economi-
ce şi sociale pozitive, dar potenţialul mediilor eco-
nomice locale în materie de inovare industrială şi 
comercială reprezintă condiţia indispensabilă pe care 
o sesizăm sintetic prin dinamica „atractivităţii” (mă-
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rimea fluxurilor generate şi atrase) aferentă zonei de 
influenţă a infrastructurii. În relaţia dintre accesibili-
tate şi atractivitate regăsim în forma simplificată, 
pretabilă la cuantificări, corelaţiile dintre urbanism şi 
mobilitate asupra cărora ne propunem să orientăm 
investigaţia. 

2. CORELAŢII „MOBILITATE/ 
TRANSPORT – AMENAJAREA 
TERITORIULUI/ URBANISM” 

Spaţiul geografic devine sistem teritorial prin ac-
ţiuni antropice, de amenajare, în condiţiile existenţei 
unei autorităţi jurisdicţionale şi de administrare în 
domeniu. 

Acţiunile de amenajare a teritoriului vizează con-
ceperea şi realizarea de infrastructuri (construcţii şi 
reţele). Formal, distingem infrastructurile construcţi-
ilor civile şi industriale (alimentări cu apă, cu ener-
gie electrică cu gaz, epurare şi evacuare ape uzate, 
telecomunicaţii) şi infrastructura transporturilor (fe-
roviare, rutiere, fluviale, maritime, aeriene, pe ca-
blu). Toate, fiind sedii ale transferului de fluxuri 
normate, materiale, energetice, informaţionale ser-
vesc acelaşi  teritoriu, ca moduri de solidarizare, 
sincronizare şi organizare teritorială. De aceea, pre-
cizăm că deosebirea dintre infrastructuri este forma-
lă, artificială. Ele trebuie tratate sistemic în corelaţie 
cu rolul în asigurarea proprietăţilor de autonomie, 
coerenţă, permanenţă şi organizare a sistemului teri-
torial [5]. Dar, pentru scopurile lucrării vom păstra 
această examinare disociată (fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Corelaţii între infrastructuri: 
(1) – acţiunea stimulativă/inhibantă a „accesibilităţii” asupra 

infrastructurilor tehnice ale societăţii şi a activităţilor aferente; (2) – 
acţiunea nevoii de mobilitate asupra infrastructurilor de transport; 
(3), (4) – acţiuni asupra deciziilor de amenajare teritorială pentru a 

pune în corelaţie „nevoia” şi „oferta de mobilitate”. 
 

Amenajarea teritoriului prin realizarea de infra-
structuri tehnice ale societăţii şi infrastructuri de 

transport nu reprezintă un scop în sine. Finalitatea o 
înregistrăm în activităţile socio-economice ca aferente-
le nevoi de mobilitate/transport, respectiv în ofertele 
de satisfacere a acestor nevoi de mobilitate/transport 
pe care o prezintă infrastructura, facilităţile şi servi-
ciile de mobilitate/transport. Sintetic, prin raportare 
la echilibrul „cerere-ofertă”, corelaţia dintre sistemul 
de activităţi socio-economice şi sistemul de mobilitate/ 
transport (ambele condiţionate de acţiunile de ame-
najarea teritoriului) poate fi urmărită în figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Interacţiuni dintre sistemul de activităţi (altele decât cele 
de transporturi) şi sistemul de mobilitate/transport: 

(I – corelaţii directe - cele din figura 1; 10 - corelaţia „cerere-
ofertă” reflectată de circulaţia realizată; 20, 30 – corelaţii 

indirecte, în timp, consecinţe ale nevoii de mobilitate satisfăcute. 
 

Trebuie observat că, în timp ce corelaţia 10 se 
constată imediat prin mărimea şi structura traficului, 
corelaţiile 20 şi 30 sunt sesizabile după o anume peri-
oadă de timp. Prin calitatea serviciilor oferite şi prin 
resursele consumate, „circulaţia” provoacă modificări 
în „sistemul de activităţi” şi totodată „circulaţia” 
antrenează, în timp, schimbări în „sistemul de trans-
port”, deoarece în funcţie de circulaţia înregistrată şi 
de cea previzionată, colectivităţile şi operatorii de 
transport dezvoltă noi servicii de transport şi expe-
diţii şi/sau renunţă la altele.  

3. ACŢIUNI ALE MOBILITĂŢII/ 
TRANSPORTULUI ASUPRA 
AMENAJĂRII TERITORIULUI/ 
URBANISMULUI 

Mobilitatea în modul de viaţă contemporan este 
de importanţă majoră pentru individ (deplasări pro-
fesionale, recompunere familială, prelungirea duratei 
de viaţă activă etc.) şi pentru activităţile de producţie 
şi distribuţie (globalizare, cooperare între locurile de 
producţie, aprovizionare, reducere stocuri etc.). Dar, 
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această mobilitate are conexiuni cu costurile de 
transport cu poluarea locală (poluanţi reglementaţi 
sau nu, vibraţii, zgomote) şi globală (efect de seră) şi 
cu problemele congestiei pe infrastructuri din ce în 
ce mai greu de realizat şi finanţat pentru a se adapta 
dezideratelor de creştere economică, de coeziune 
socială şi de creştere a calităţii vieţii. 

Mobilitatea, prin caracteristica de accesibilitate a 
locurilor spaţiului urban, proprie reţelelor şi serviciilor 
infrastructurilor are impact asupra: 

o amplasării reşedinţelor (cele mai accesibile 
amplasamente se dezvoltă mai repede; dacă accesi-
bilitatea în toată regiunea creşte, reşedinţele vor fi mai 
dispersate); 

o amplasării industriei (este mai puţin evident 
rolul accesibilităţii în amplasarea industriei manu-
facturiere, dar importanţa accesibilităţii pentru firmele 
de hightech şi servicii este evidentă); 

o amplasarea birourilor, serviciilor, şcolilor (bi-
rourile se dezvoltă predominant în orice amplasament 
cu o bună accesibilitate, în orice poziţie a oraşului sau 
în parcuri de birouri, sau în zone suburbane – oraşe 
satelit cu bun acces pe autostradă); 

o amplasarea spaţiilor comerciale şi de recreere 
(în orice poziţie a oraşului cu bună accesibilitate sau 
în zonele periferice cu parcări extinse şi cu bună 
accesibilitate rutieră). 

Pentru un sistem de transport T şi un sistem de 
activităţi A, circulaţia rezultată C0 se caracterizează 
prin volumul V0 şi nivelul calităţii serviciilor N0 
(fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Echilibrul „cerere-ofertă”. 
 

Dacă O este funcţia de ofertă şi D funcţia de 
cerere, atunci există relaţiile N = O (T, V) şi V =  
= D (A, N) [6], care confirmă faptul că situaţia de 
echilibru din figura 3 este o consecinţă exlusivă a 
relaţiilor de tip 10. 

Această situaţie corespunde unei anume nevoi de 
mobilitate, reieşite din A şi unei anume oferte pentru 
satisfacerea acesteia. Ea nu conţine „buclele” 20 şi 30 
care integrează reacţia decidenţilor politici, a ope-
ratorilor de transport şi a beneficiarilor. 

Relaţia de tip 20 exprimă faptul că, în timp, 
efectele circulaţiei înregistrate provoacă modificări 

în sistemul de activităţi. Ameliorarea sistemului de 
transport (fig. 4) prin deplasarea curbei ofertei din 
O0 în O1 stimulează cererea de mobilitate. Curba D0 
se transferă în D1. Traficului de echilibru C2 îi 
corespunde o durată de deplasare t2 < t0 (durata 
iniţială, acceptată) de natură să exercite efecte 
stimulative pentru noi amplasamente care amplifică 
nevoile de mobilitate. Ca urmare, curba cererii 
ajunge, de exemplu, în D2. 

Noul echilibru (t3, V3) cu t3 > t0 nu mai este de 
natură să stimuleze creşterea cererii de deplasare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Dinamica echilibrului „cerere-ofertă”. 
 

Reiese că există o dinamică a echilibrului între 
mobilitate/transport şi amenajarea teritoriului/urba-
nism. Oferta de mobilitate de la momentul t’ modifică 
sistemul de activităţi la momentul t”, dar la un interval 
de timp, în general, relative lung (t” >> t’).  

4. ACŢIUNI ALE AMENAJĂRII 
TERITORIULUI/URBANISMULUI 
ASUPRA MOBILITĂŢII/ 
TRANSPORTULUI 

Acţiunile de amenajare a teritoriului/urbanismului 
au consecinţe pe care în manieră sintetică le găsim în: 
densitatea rezidenţială, densitatea serviciilor (a 
locurilor de interes, mai general), structura oraşului 
(configuraţia cartierelor), dimensiunea oraşului. Aceste 
particularităţi ale spaţiului antropic diferenţiază nevoile 
de mobilitate/transport ale mediului socio-economic. 
Le înregistrăm îndeobşte în lungimea şi frecvenţa 
deplasărilor (călătoriilor) şi în alegerea modală. 

Fără a ne propune o examinarea completă a con-
secinţelor amenajării teritoriului asupra mobilităţii, 
considerăm că informaţiile conţinute în tabelul 1 
sunt concludente [1]. Deciziile privind amenajarea 
teritoriului cu consecinţe în planul nevoii de mo-
bilitate şi a posibilităţilor de satisfacere a acesteia 
tind să devină acum mult mai capitale. 
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Tabelul 1. Caracteristici ale structurilor urbane. 

Caracteristici relevante 
SUA Europa de 

Vest 
Asia 

dezvoltată 
Asia 

emergentă 

a. Dispunere spaţială a populaţiei şi a locurilor de muncă      

Densitatea populaţiei (locuitori/km2 urban) 1400 5000 15300 16600 

Densitatea populaţiei în zonele centrale 5000 7700 8700 28200 

Locuri de muncă, în zonele aglomerate [%] 33 58 54 54 

b. Oferta de transport     

Lungimea străzilor [m/locuitor] 6,8 2,4 1,8 0,7 

Oferta transportului public 
vehicule  km

an şi locuitor

 
  

 
28 92 114 108 

Număr de parcări în zona centrală 
1000 locuitori

 
  

 
468 230 80 192 

Raport viteze transport public/autoturism 0,6 1,1 3,3 9,7 

c. Mobilitate înregistrată     

Lungimea deplasării la serviciu [km] 15 10 10 7 

Durata deplasării la serviciu [min] 26 28 39 33 

Ponderea deplasării nemotorizate (pe jos, bicicletă)  [%] 5 18 20 18 

Ponderea deplasării cu transportul public [%] 9 39 60 38 

Număr mediu călătorii pe an cu transport public al unui locuitor 63 318 496 334 

Parcurs mediu al autoturismelor în oraş [km/an şi locuitor] 11200 4500 1500 1700 

Consum mediu de energie pentru deplasare [103kj/an şi locuitor] 56000 17000 7300 6800 
 

Exigenţele energetice pentru mobilitatea urbană 
[9] sunt de natură să orienteze echipele de cercetare 
pluridisciplinare cu competenţe spaţiale (urbanişti, 
ingineri din transporturi, energetică, construcţii, eco-
nomişti, sociologi) pentru a găsi soluţii complexe 
ale „spaţiului pentru mobilitate”, configurat sub 
unghiuri multiple - estetic, operaţional, economic. 

Conform previziunilor ONU [9], consumul ener-
getic al unei persoane va creşte între 2000 şi 2100 de 
2,5 ori, iar mobilitatea de 8 ori (dacă se menţin 
actualele tendinţe!?). 

În raport cu exigenţele dezvoltării durabile în 
domeniul asigurării nevoilor de mobilitate se impune 
o nouă relaţie între modul de viaţă [5], tehnologiile 
de mobilitate şi spaţiile dedicate sau asociate: 

o noi moduri de ocupare a spaţiului de auto-
turismele în mişcare şi în staţionare; 

o evoluţie rapidă a transporturilor colective 
multimodale (tehnologii de informare şi comunicare) 
în corelaţie cu cele individuale; 

o moderarea creşterii cererii de mobilitate prin o 
nouă cultură urbană (reducerea lungimii medii a 
deplasărilor obligate, lucru la distanţă etc.).  

5. POSIBILE ORIENTĂRI STRATEGICE 
PENTRU REDUCEREA LUNGIMII 
MEDII A DEPLASĂRILOR 

Statisticile disponibile conţin date privind lungi-
mea medie a deplasărilor populaţiei unei aglomerări 

urbane. Fără îndoială că orice decident strategic 
resimte nevoia raportării la o valoare de referinţă a 
lungimii medii a deplasărilor către care ar trebui să 
tindem prin organizarea spaţiului urban. Aceasta ar 
putea fi lungimea medie minimă corespunzătoare 
unei dispuneri ideale a reşedinţelor în raport cu 
locurile de interes pentru deplasare.  

White a formulat un model simplu care a fost 
folosit pentru a pune în evidenţă „excedentul de 
distanţă, ∆d al deplasărilor la serviciu [8]:  

 0ddd r   (1) 

unde dr este distanţa medie reală, consemnată în 
statistici, iar do distanţa medie minimă rezultată din 
modelul matematic cu funcţia obiectiv:  

 min 
i j

ijij xdD              (2) 

şi restricţiile:  

 
i

jij
j

iijij LxRxx ,,,0   

pentru ri ,1  şi  lj ,1 , 

unde dij este lungimea deplasării de la reşedinţa 
zonei i la locurile de muncă j; 

 xij – numărul locuitorilor zonei i care se 
deplasează la locurile de muncă j 
(variabila de decizie); 

 Ri – numărul rezidenţilor zonei i; 
 Lj – numărul locurilor de muncă din zona j; 
 r, l – numărul zonelor de reşedinţă, respec-

tiv de muncă. 
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Distanţa medie minimă (optimă) d0 rezultată din 
soluţionarea modelului este: 

 




r

j
iR

D
d

1

*

0  (3) 

unde D* este valoarea minimă a funcţiei obiectiv; 

 


r

i
iR

1
 – numărul total al rezidenţilor care se 

deplasează la serviciu. 
Analizele realizate după această metodologie în 

SUA, Japonia, Taipei, Bogota, Seoul [2], [3] au 
evidenţiat o dispersie a excesului de distanţă, ∆d, 
între 15% şi 60%. 

Reducerea mărimii excesului de distanţă poate fi 
realizată prin corecta orientare a dezvoltării urbane 
sub aspectul amplasării reşedinţelor şi a spaţiilor de 
interes [4], [7] . Etapele necesar a fi parcurse sunt: 

1) identificarea rezidenţilor de tip i care lucrează 
în zona (bazinul) j şi care locuiesc în afara zonei j 
(acest bazin ar putea fi definit prin spaţiile locuibile 
situate la mai puţin de t minute pentru deplasarea cu 
autoturismul sau cu transportul public de centroidul 
zonei j); 

2) identificarea structurii de locuinţe ocupate de 
rezidenţi de tip i ai zonei j (s-ar avea în vedere un 
număr adecvat de tipuri de reşedinţe); 

3) atribuirea rezidenţilor de profil i în zona j 
aceloraşi tipuri de locuinţe cu cele ale rezidenţilor de 
acelaşi profil din zona j: 

 




k
ijk

ijk

k
ijk

ijk

A

A

R

R
 (4) 

unde Rijk sunt rezidenţii de profil i relocaţi în zona 
j într-o reşedinţă de tip k; 

 Aijk – rezidenţii de profil i existenţi deja în 
zona j într-o locuinţă de tip k. 

4) rezidenţii de profil i relocaţi în bazinul de 
locuit j sunt repartizaţi în diferite cartiere ale 
bazinului în aceeaşi manieră cu rezidenţii de profil i 
deja aflaţi în bazinul de locuit care ocupă o locuinţă 
de tip k:  

 




l
ijkl

ijkl

l
ijkl

ijkl

A

A

R

R
 (5) 

unde Rijkl sunt rezidenţii de profil i relocaţi în 
bazinul de locuit j într-o reşedinţă de 
tip k situată în cartierul l; 

 Aijkl – rezidenţii de profil i existenţi deja în 
zona j într-o locuinţă de tip k situată 
în cartierul l. 

5) se repetă etapele anterioare pentru fiecare 
profil şi pentru fiecare zona j. 

La finele procedurii de relocare pentru fiecare 
cartier l din zona j se obţine numărul de „noi” rezi-

denţi pentru fiecare profil i şi numărul de reşedinţe 
„cerute” de aceşti rezidenţi pentru fiecare tip de 
locuinţă k. Cumulând locuinţele cerute pentru rezi-
denţii (familiile) relocate în cartierul l şi reşedinţele 
deja ocupate  de rezidenţii cartierului l (şi care nu 
„trebuie” relocaţi) se obţine numărul de locuinţe 
necesare pentru a putea satisface „cererea fictivă” 
(pentru fiecare tip de locuinţă k şi pentru fiecare 
cartier l). 

Similar „excesului de distanţa” se poate defini un 
„ecart de reşedinţe”, ∆Rjk: 

 
)()( e

jk
n

jkjk RRR              (6) 

unde 
)()( , e

jk
n

jk RR  sunt reşedinţele de tip k din zona j, 

necesare, respectiv existente, situate la t minute de 
locul de muncă din zona j. 

În funcţie de semnul lui ∆Rjk se pune în evidenţă 
excedentul sau deficitul de locuinţe de tip k din zona 
j, adică o orientare strategică pentru dezvoltatorii 
imobiliari destinată asigurării unei structuri a 
teritoriului care urmăreşte reducerea de deplasare.  

6. CONCLUZII 

 În examinarea intercondiţionărilor dinamice 
dintre nevoile de mobilitate, modalităţile de satis-
facere a acestora şi amenajarea teritoriului/urbanism 
este necesară adăugarea de estimări cantitative pentru 
relaţiile cauzale de mai multă vreme cunoscute şi 
recunoscute. 
 Valorificarea ideilor prezentate în lucrare este 

condiţionată de existenţa unor baze de date suficient 
de detaliate. 
 Datele furnizate de ultimul recensământ nu 

sunt în măsură să ofere informaţiile utile decidenţilor 
strategici. 
 Este necesară obţinerea receptivităţii pentru 

organizarea şi finanţarea corespunzătoare a unei 
activităţi de natura celei dezvoltate în prezenta 
lucrare pentru a elimina arbitrarul şi subiectivismul 
care privesc deopotrivă urbanismul şi mobilitatea/ 
transportul. 
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