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REZUMAT. Satisfacerea nevoii de mobilitate prin sporirea continuă a capacităţii de circulaţie a condus la 
extinderi necontrolate ale infrastructurilor rutiere cu consecinţe nefavorabile asupra utilizării terenurilor, 
poluării atmosferice şi degradării peisajului natural. Se impune ca echilibrul dintre cererea şi oferta de 
transport să fie restabilit, nu prin măsuri de investiţii în dezvoltarea infrastructurilor ci prin acţiuni de reducere 
sau înlocuire a nevoilor de deplasare.  Lucrarea prezintă tipurile de strategii şi modalităţi, disponibile 
decidenţilor pentru  reducerea mobilităţii, fără însă a îngrădii libertatea de deplasare a individului sau 
limitarea alegerii modului de transport. Sunt propuse soluţii şi sunt  estimate efectele acestora prin punerea 
lor în aplicare pentru municipiul Bucureşti.  

Cuvinte cheie: transport de călători, cererea de transport, reducerea nevoii de deplasare. 

Abstract. Satisfying the need for mobility by continuous increase traffic capacity has led to uncontrolled 
expansion of road infrastructure with adverse consequences on land use, air pollution and landscape 
degradation. Equilibrium between transport supply and demand should be achieved through actions to reduce 
or replace the need to travel and not by measures of investment in infrastructure development.  This paper 
presents the types of strategies and methods available to decision makers for reducing the mobility  without  
limiting the individual need to travel and without restricting the modal choice. Solutions are proposed and 
their effects are estimated by applying them in the Bucharest city.  

Keywords: passenger transport, transport demand,  reducind the need to travel. 

1.  CONSIDERAŢII GENERALE 

Creșterea  economică dar și schimbările în compor-
tamentul de deplasare au condus la creșterea  
volumului traficului, cu implicații directe asupra efec-
telor externe negative ale transporturilor în viața socia-
lă (congestie, ocuparea spațiului, poluare chimică și 
fonică, accidente, inechitate socială etc.) [1, 4, 7, 11]. 

Dependența și folosirea intensivă a autoturismu-
lui personal în deplasările cotidiene au accentuat 
efectele externe și au condus la niveluri ale conges-
tiei greu de suportat de cei implicați [10, 12, 19, 20, 
22]. Reducerea congestiei se realiza până nu demult, 
prin dezvoltarea capacității infrastructurilor rutiere, 
neținând seama că este vorba de o resursă limitată și 
oricât va crește, mereu ea va fi atinsă. Astfel, este 
nevoie de măsuri care să intervină asupra diminuării 
cererii de deplasare, fără însă a limita dorinţa de 
deplasare a individului. 

Mobilitatea urbană durabilă reprezintă satisfacerea 
neîngrădită a nevoilor de deplasare ale generaţiilor 
actuale, fără a compromite posibilităţile de satisfacere a 
aceloraşi nevoi de către generaţiile viitoare [7, 10,11]. 
Prin mobilitatea urbană durabilă se conservă condiţiile 
de mediu iar transportul se efectuează cu îndeplinirea 
anumitor parametri de calitate impuşi de administraţiile 

implicate şi acceptaţi de cei care sunt beneficiari ai 
serviciilor ofertate, fără a afecta persoanele neimplicate 
în procesul de transport. Printre cele mai cunoscute 
tehnici de realizare a unei mobilităţi urbane durabile 
sunt: promovarea mersului pe jos şi a celui cu bicicleta 
(atunci când distanţele sunt potrivite acestor moduri de 
deplasare), folosirea mijloacelor de transport de mare 
capacitate (tramvai sau metrou) şi folosirea transportu-
lui public, în general, în dauna celui cu autoturismul 
individual. 

În determinarea capacității unui drum se pornește 
de la capacitatea de circulație a unei benzi în condiți-
ile ideale de circulație (flux format numai din auto-
turisme, circulație la intervale egale, fără depășiri, 
nu există intersecții la același nivel cu alte drumuri 
sau căi de comunicație, lățimi ale părții carosabile și 
acostamente specificate etc.) care apoi este diminua-
tă în funcție de gradul de nerespectare a condițiilor 
ideale. 

Capacitatea de circulație a unei benzi în condiții 
ideale este definită [5, 6, 13, 15] ca raportul dintre in-
tervalul de timp de calcul (oră sau zi) şi intervalul de 
timp în care se parcurge distanța minimă de urmărire  
dintre vehicule; rezultatul fiind în vehicule etalon. 

Distanța minimă de urmărire dintre vehicule (d) 
se determină din egalarea energiei cinetice la începu-
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tul frânării cu lucrul mecanic efectuat pe durata frâ-
nării, la care se adaugă o distanţă de siguranţă între 
vehicule (s0).  

Una din expresiile cunoscute ale lui d este: 
 

 d = 0,003v2 + 0,2v + s0  [m],  (1) 
 

unde v este viteza de deplasare a vehiculelor, măsu-
rată în km/h.  

În aceste condiții, expresia intervalului de timp în 
care se parcurge distanța minimă de urmărire  dintre 
vehicule  este: 
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Valoarea maximă a capacității se determină ega-
lând prima derivată a expresiei capacităţii în funcţie 
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Înlocuind valoarea vitezei în expresia lui d se ob-
ține: 
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Pentru valoarea maximă a capacității se obține 
expresia: 
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în care pentru s0 = 7,5 m se obține C = 2000 veh. 
etalon/h și respectiv o viteză de 50 km/h. 

Pentru viteze mai mari de 50 km/h capacitatea de 
circulație scade relativ încet. 

Această valoare maximă a capacității se obține în 
condiții ideale (adică niciodată!). Pentru calculele 
practice se consideră 850...950 veh. etalon/h, valoare 
care depinde mult de viteza considerată. Se poate 
trage concluzia că valoarea capacității nu este con-
stantă ci depinde de viteza realizată, viteză care la 
rândul ei este dependentă de gradul de congestie 
existent pe artera în discuție. Această dependență a 
calității ofertei de nivelul cererii este o formă a efec-
telor externe, manifestate atât între utilizatori, cât și 
față de riverani [11, 9]. 

2. ECHILIBRUL DINAMIC DINTRE 
CERERE ȘI OFERTĂ 

În prezența efectelor externe, teoria economică 
arată că mecanismele pieței funcționează imperfect 
și echilibrul de piață nu este cel optim [11]. 

Variația calității ofertei, atunci când aceasta este 
considerată viteza,  cu gradul de încărcare a infra-
structurii este cel mai frecvent utilizată prin cunos-
cuta curbă viteză – debit (fig. 1) şi durata deplasării-
debit (fig. 2) în cazul traficului rutier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Variația vitezei în funcție de nivelul de solicitare  
a unui drum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Variația duratei deplasării în funcție de nivelul  
de solicitare a unui drum. 

 
Din analiza celor două dependenţe arătate în figu-

rile 1 şi 2 reiese că efectele externe în transporturi 
apar atunci când solicitarea efectivă se apropie de 
capacitatea elementului analizat, caz în care depen-
dența dintre cele două nu mai respectă legile stabilite 
la solicitări reduse. În figura 2, punctul A este  
tocmai punctul în care începe să apară congestia şi 
durata de deplasare începe să crească. 

În cazul traficului rutier atunci când solicitarea 
efectivă se apropie de capacitatea drumului apare 
congestia care reduce capacitatea și înrăutățește 
condițiile de circulație. 

Măsurile clasice de reducere a congestiei vizează 
exclusiv dezvoltarea infrastructurilor rutiere care 
conduc la ocuparea terenului, degradarea peisajului 
natural, creșterea riscului de accidente (din cauza 
creşterii lățimii drumului) și atragerea de nou trafic, 
prin care se va ajunge iarăși la congestie și procesul 
este ciclic până când extinderea infrastructurii rutie-
re nu mai este posibilă [3, 14, 17, 18]. Se descrie 
astfel un cerc vicios al posibilităților de eliminare a 
congestiei (fig. 3). 

3. ACŢIUNI PENTRU REDUCEREA 
NEVOII DE MOBILITATE 

Din analiza importanţei acordate diferitelor mo-
duri de efectuare a deplasărilor în Bucureşti se poate 

Durata 
deplasării

Debit (veh/h) A 

Viteza   (v)

Debit (veh/h)
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trage concluzia că pe primul loc se află deplasarea 
cu autoturismul şi transporturile de mărfuri, ceea ce 
contravine planurilor de mobilitate urbană durabilă 
[21, 16, ] (fig. 4a şi 4b). 

În lucrarea [16] colectivul Departamentului 
Transporturi, trafic şi logistică a propus o serie de 
măsuri de reducere a congestiei şi a estimat reacţia 
pozitivă în urma introducerii acestora (tab. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Cerc vicios al măsurilor  
pentru reducerea congestiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Planuri de mobilitate urbană (prelucrare după [21]). 
 

Tabelul 1. Măsurile de reducere a cererii de deplasare şi eficienţa măsurilor preconizate 

Nr. 
crt. 

Măsura Reacţia pozitivă estimată 

1. Car sharing Aproximativ 10% din proprietarii de autoturisme pot adopta sugestia. 
Utilizarea autoturismului personal se poate reduce cu 700-900km/an 

2. Nou design urban prin proiectarea benzilor pentru 
biciclişti şi amenajarea corespunzătoare a trotuarelor 

Creşterea cotei modale a bicicliştilor şi a celor care se deplasează pe jos în 
zona centrală. Rata de generare a călătoriilor se poate reduce cu 10-12% 

3. Îmbunătăţirea facilităţilor transportului în comun 
subteran în zonă şi încurajarea efectuării călătoriilor 
cu metroul 

Folosirea transportului public subteran poate crşte cu până la 30%. Distanţa 
medie de deplasare cu autoturismul poate scădea cu 40-60% 

4. Folosirea sistemelor electronice pentru parcări Schimbarea rutei şi a distanţei în căutarea de spaţii de parcare. Traficul în 
zona studiată scade cu 0,5-2%. Distanţa de căutare a spaţiilor de parcare 
scade în medie cu aproximativ 100-150 m/ deplasare. Momentul de transport 
scade cu 500-600 vehiculekm/zi 

5. Livrarea la domiciliu a bunurilor şi serviciilor Aproximativ 70 000 tranzacţii/an. Economii estimate de circa 300 călătorii/zi 
6. Park & ride Cota modală a autoturismului scade cu 40-60%. Reducere cu  

400-500 vehicule/zi a numărului de vehicule care se deplasează spre 
centrul oraşului 

7. Car pooling 10-15% din deplasările pendulere (domiciliu-loc muncă-domiciliu) se 
pot realiza în acest sistem. 
30-40% din persoanele care călătoresc singure cu autoturismul pot folosi 
acest sistem 

8. Programarea eşalonată a începerii programului de 
lucru la companii şi magazine 

Aplatizarea vârfului de trafic. Aproximativ 10-15% din trafic va fi în-
drumat spre alte intervale orare. 

Pietoni 

Biciclişti 

Transport public 

Autoturisme 

Transport  
marfă 

 
a) Plan de mobilitate urbană durabilă 

 
b) Prioritatea mobilităţii în Bucureşti 

Autoturisme şi  
transport marfă 

Biciclişti 

Transport public 

Persoane cu mo-
bilitate  
redusă 

Pietoni 

Congestie

Dezvoltare 
infrastructură

Creșterea traficu-
lui 

Congestie 

Dezvoltare 
infrastructură 

Creșterea traficu-
lui 

Cerc vicios 
prin care se 
reduce con-

gestia 
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Tabelul 1 (continuare) 

Nr. 
crt. 

Măsura Reacţia pozitivă estimată 

9. Programarea activităţilor de cumpărături în zilele de 
sfârşit de săptămână 

Modificarea momentelor de realizare a unor activităţi şi a deplasărilor 
aferente. Creşterea numărului de deplasări în zilele de sfârşit de săptă-
mână de la 0 la 2 sau 3 călătorii 

10. Design urban nou prin reamplasarea unor puncte cu 
specific fiscal şi bancar (Admin. financ. , sedii 
bancare, etc.) 

Înţelegerea măsurii şi participarea la acţiune. Reducerea numărului de 
deplasări efectuate spre punctele respective cu aproximativ  
200-400 călătorii/zi 

11. Folosirea de practici tarifare pentru transportul în 
comun de suprafaţă corelate cu cel subteran prin 
care să fie încurajate călătoriile cu metroul 

Reducerea parcului circulant de autobuze şi implicit a traficului. Creşte-
rea intervalului de urmărire între vehicule. Amplasarea staţiilor mijloace-
lor în comun de suprafaţă. 

12. Acordarea de facilităţi tarifare de călătorie pentru 
transportul în comun de suprafaţă în intervale care nu 
sunt considerate solicitări de vârf ale sistemului 

Reducerea gradului de ocupare a autobuzelor în orele de vârf de trafic 
până la o valoare care să facă atractiv acest mod de transport. Creşterea 
cotei de folosire amijlocului de transport în comun cu 10-15% 

13. Programarea eşalonată a concediilor de odihnă la 
companiile din zonă 

Uniformizarea traficului prin transferarea deplasărilor şi în perioadele de 
vară sau sărbătorile de iarnă. Se estimează o reducere de până la 5% a 
volumului de trafic. 

14. Subvenţionarea mai accentuată a tarifelor transpor-
tului public şi acordarea de stimulente călătorilor 
fideli 

Creşterea numărului de utilizatori ai transportului public cu până la 15% 
provenit din trafic indus şi deturnat. Circa 1/3 din utilizatori pot proveni 
dintre cei care în prezent folosesc autoturismul personal. 

15. Tarifarea folosirii infrastructurii rutiere pentru zone-
le congestionate 

Numărul vehiculelor care folosesc în prezent infrastructura se poate 
reduce cu 5-10%. Cei care folosesc în prezent autoturismul propriu îşi 
modifică modul de deplasare şi implicit comportamentul. 

16. Priorităţi în circulaţie pentru transportul public, corelate 
cu modele de amenajare a teritoriului (benzi dedicate, 
reamplasare staţii, sistem de semaforizare) 

Cererea de servicii de transport public creşte cu până la 10%. Ponderea 
transportului individual cu autoturismul propriu în afectarea modală 
poate scădea cu 10-14% pentru orele de vârf de trafic. 

17. Măsurile de planificare din transporturi şi amenaja-
rea teritoriului să fie corelate cu cele din industria 
producătoare de bunuri de consum (frigidere de 
mare capacitate, alimente special preparate pentru a-
şi păstra calităţile mai mult timp, creşterea calităţii 
produselor etc.) 

Reducerea numărului de deplasări efectuate în centrul oraşului pentru 
cumpărături cu până la 10%. Reducerea frecvenţei deplasărilor pentru 
cumpărături. 

18. Folosirea de noi scheme de amenajare urbană prin care 
amplasarea magazinelor să conducă la o descongestio-
nare a zonei centrale (supermarket în cartiere) 

Reducerea lungimii deplasărilor cu 10-20%.  
Reducerea numărului şi a frecvenţei deplasărilor în zona centrală cu 10-
15%. 

19. Folosirea modelelor rezultate din logistica urbană 
(aprovizionarea magazinelor numai noaptea, folosi-
rea sistemelor de distribuţie tip pick-up) 

Reducerea numărului de autovehicule folosite pentru aprovizionare. 
Eliminarea blocajelor stradale datorate staţionării autovehiculelor care 
fac aprovizionarea. 
Reducerea traficului în orele de vârf cu până la 5%. 

20. Teleactivităţi Teleprezenţa substiuie deplasarea.  
Economii estimate la aproximativ 30 mil.km/an. 

21. Introducerea conceptului de dezvoltare durabilă în şcoli 
(resurse neregenerabile, efect de seră, sănătate) 

Modificări comportamentale cu efecte pe termen lung 

22. Modificarea comportamentului de deplasare astfel 
încât călătoriile să se realizeze în sistem înlănţuit 
pick-up cu minimizarea distanţei de parcurs 

Reducerea numărului de deplasări prin diminuarea deplasărilor pendulere 
care aveau ca punct de origine locuinţa. Reducerea numărului de 
vehiculekm/zi cu până la 10%. 

 

4. CONCLUZII 

Spre deosebire de cuantificarea deplasării, ai cărei 
parametrii precum: volumul traficului sau nivelul cere-
rii de servicii de transport public, pot fi observaţii di-
rect şi măsuraţi, reducerea nevoii de deplasare trebuie 
să fie dedusă indirect. Reducerea nevoii de deplasare 
poate avea efecte benefice asupra folosirii timpului şi a 
creşterii calităţii vieţii în ariile urbane. 

Din analiza măsurilor propuse pentru reducerea 
nevoii de deplasare şi a efectelor scontate se formu-
lează următoarele concluzii: 

 măsurile restrictive pot fi folosite progresiv 
pentru diminuarea traficului într-o zonă însă re-

zultatele care se obţin depind de specificul socio-
economic; 

 analiza comportamentului individual şi de grup 
poate releva modificările directe în ceea ce priveşte 
schema de deplasare; 

 reducerea mobilităţii poate fi substanţială în valori 
relative, însă fără mare importanţă în valori absolute; 

 majoritatea cazurilor de reducere concretă a 
deplasării se referă la eliminarea deplasării cu auto-
turismul [2, 8] sau reducerea distanţei de transport. 
În aceste cazuri volumul de trafic se poate reduce 
prin schimbarea mijlocului individual de deplasare 
cu unul cu grad de ocupare mai ridicat, care conduce 
la un volum mai mic de vehicule km; 
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 nu au fost identificate corelaţii clare între  
succesul acţiunilor de diminuare a mobilităţii şi 
pârghiile folosite pentru aceasta. 

Un aspect determinant al succesului unei acţiuni 
de reducere a mobilităţii este posibilitatea acesteia 
de a fi pusă în practică. De multe ori însă, există 
rezistenţe în aplicare, iar obiectivele nu pot fi atinse. 
Imposibilitatea punerii în practică a unei măsuri de 
reducere a mobilităţii poate apărea în diferite etape 
ale acţiunii şi se datorează următorilor factori [3]: 

 bariere instituţionale şi legislative – acestea 
derivă din procesul decizional în  

coordonarea politicii diferiţilor agenţi, care 
vizează adesea interese conflictuale; 

 bariere legale – o măsură poate fi interzisă într-
un anumit cadru legislativ; 

 bariera resurselor – financiare, materiale, 
umane etc.; 

 bariere sociale, culturale – se referă la opoziţia 
publicului (fie conceptul pe care se sprijină acţiunea 
nu este agreat – barieră socială, fie măsura apare 
nefamiliară – barieră culturală). 

Fără îndoială astăzi, mai mult ca oricând,  este 
important să se demonstreze că aceste succese de 
mici dimensiuni obţinute în  reducerea mobilităţii, 
au totuşi proprietatea de a putea fi aplicate oriunde 
pentru a obţiune beneficii mari pe o scară mai largă 
de timp, cu implicaţii directe în realizarea dezidera-
tului – o societate durabilă. 

Oricum, pentru ca strategiile de reducere a mobi-
lităţii şi implicit a tuturor efectelor nedorite datorită 
creşterii traficului să nu rămână la nivel speculativ  
sunt necesare eforturi susţiunute din partea organi-
zaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 
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