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REZUMAT. Sistemele urbane, întemeiate sau nu instituţional, sunt rezultat al activităţilor umane dezvoltate în 
contextul determinărilor impuse de configuraţia geografică, de amplasamentul faţă de alte concentrări umane, 
de relaţiile cu marile căi de comunicaţie, dar şi de evoluţiile istorice particulare. Mobilitatea exprimată la diferite 
scări teritoriale este generată de populaţie, intensitatea şi diversitatea activităţilor, dar este dependentă şi de  
morfologia spaţial-teritorială a structurilor construite, mai ales de tipul, densitatea şi calitatea reţelei căilor de 
comunicaţie şi a sistemelor de transport. Comparaţia generală a două sisteme urbane româneşti, Braşov şi 
Brăila-Galaţi evidenţiază aceste determinări. Asemănările şi deosebirile funcţionale şi structurale, evoluţiile 
demografice diferite, contextul teritorial specific explică în mare măsură amploarea mobilităţii în teritoriile 
respective şi pot sugera soluţii diferite pentru dezvoltarea spaţială, pentru care mobilitatea nu este văzută numai 
ca un rezultat ci şi, mai ales ca un element stimulativ şi structurant al evoluţiei formei urbane. 

Cuvinte cheie: sistem urban, scări spaţiale ale mobilităţii, configuraţia teritoriului, căi de comunicaţii, elemente 
restrictive şi de potenţial ale dezvoltării mobilităţii. 

ABSTRACT. The urban systems, being or not institutionally based are result of the human activities, more under 
the determinations lead by the geographical configuration, position with other human concentrations, 
relationships with the great commercial roads but as well to the particular historical evolutions. The mobility 
expressed at different spatial scales is a general result of the population, the intensity and diversity of activities, 
but mainly depends on the spatial and territorial morphology of the built structures, especially the type, density 
and quality of the communications and transport systems networks. A general comparison of two Romanian 
Urban systems, Braşov and Brăila-Galaţi underlines these reasons. The functional and structural similarities and 
distinctions, different demographic evolutions, specific territorial context explain in a great measure the 
amplitude of the mobility in both territories and can suggest different solutions for spatial development, where 
the mobility is seen not only as a result but mainly as a stimulating element of the urban form structure. 

Keywords: urban system, spatial scales of mobility, territory configuration, communications networks, restrictive 
and potentials matters for the mobility development. 

1. PREMISE TEORETICE 

1.1. Sistem teritorial– formă urbană  
şi teritoriu 

Dezvoltarea teoriei sistemice a devenit începând 
cu anii ‘70 o paradigmă a înţelegerii teritoriului. Din 
această perspectivă, teritoriul este înţeles ca fiind un 
suprasistem complex, ale cărui subsisteme principale 
(uneori văzute dihotomic în procesele de luare a 
deciziilor de dezvoltare) sunt cele naturale (eco-
geografice) şi cele antropice (structuri construite la 
diferite scări spaţiale, social-demografice, culturale 
şi instituţionale). Sistemul urban teritorial apare ca 
fiind rezultat al interacţiunii acestora şi supus 
proceselor co-evolutive desfăşurate în spaţiu şi timp. 
Sistemele urbane teritoriale se manifestă prin ierarhii 

şi relaţii spaţial-funcţionale care iau naştere şi se 
dezvoltă între două sau mai multe aşezări umane 
circumscrise unui teritoriu. 

Ideea comună de formă face referiri la configu-
raţia în spaţiu a diferitelor obiecte fizice, inclusiv 
aceea a aşezărilor umane. Plecând de la înţelegerea 
complexă a fenomenului urban, conceptul de formă 
urbană poate avea o conotaţie mai complexă, care se 
referă în egală măsură şi la modalităţile de struc-
turare a activităţilor şi funcţionării specifice unei 
societăţi urbane şi nu mai puţin la sistemele norma-
tive legale, tehnice şi de comportament (în acest din 
urmă caz vorbim de urbanitate). Premisele spaţiale şi 
configuraţia distribuţiei în teritoriu a sistemelor a-
mintite mai sus reprezintă premisele definirii formei 
urbane în teritoriu şi evidenţiază elementele care 
caracterizează existenţa şi desfăşurarea fenomenului 
mobilităţii. 
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1.2. Mobilitate – mobilitate în teritoriu 

Definiţia mobilităţii spaţiale tine cont de funcţi-
unile şi amplasamentele acestora în teritoriul urban 
sau urbanizat. Ea este abilitatea „de a fi capabilă să 
efectueze activităţi în alte locuri” sau  „posibilitatea 
de a întreprinde activităţi în locuri diferite" ( Um-
weltbundesamt 2002, pag. 170). Ideea de mobilitate 
este înţeleasă aşadar în primul rând ca deplasare 
spaţială, mai ales a persoanelor (socio-profesională 
în principal), dar şi a bunurilor şi se poate referi 
(evident forţând înţelesul termenului de mobilitate) 
şi la aceea a activităţilor (mutarea/extinderea zonelor 
economice, sociale şi culturale), sau cele care vi-
zează mişcarea ideilor şi a serviciilor desfăşurate în 
lumea virtuală, evident într-o perspectivă care depă-
şeşte obiectivele acestui text. Dincolo de măsurile 
interrelaţionale, cunoaşterea potenţialelor spaţiale în 
funcţie de care se dezvoltă mobilitatea reprezintă 
primul pas pentru gândirea celei durabile. „Planurile 
privind mobilitatea urbană durabilă definesc un set 
de măsuri interrelaţionale proiectate să satisfacă c 
nevoile oamenilor şi ale afacerilor astăzi şi in 
viitor.” (sursa Internet [1]).  

Mobilitatea este asigurată printre altele de spaţiul 
disponibil pentru toate tipurile de deplasări (motori-
zate, pietonale, ale pasagerilor si cele de mărfuri), de 
spaţiile pentru parcaje dar în acelaşi timp trebuie să 
satisfacă şi exigentele dezvoltării durabile, inclusiv 
ale determinărilor care aparţin sferei publice şi celei 
private (sursa Internet [2]). In consecinţă, formele în 
care se dezvoltă aglomeraţiile urbane sunt definitorii 
pentru elaborarea planurilor de mobilitate. Mai mult, 
evoluţia pieţei muncii, structura angajărilor, dina-
mica acestora, reprezintă factori esenţiali ai definirii 
deplasărilor, inclusiv în cazul polilor de creştere, con-
stituind elemente determinante în ceea ce priveşte 
transportul public (MDRAP, pag. 148). 

1.3. Morfologia configuraţiei spaţiale  
a teritoriului - determinări ale 
configuraţiei spaţiale 

Abordarea prezentei lucrări se limitează la princi-
palele elemente configurative spaţiale ale elementelor 
care determină mişcarea bunurilor şi persoanelor în 
teritoriul unui sistem urban şi la diferite scări spaţiale. 
Expresia spaţială, formele urbane dezvoltate în teri-
toriu, amplasamentul diferitelor funcţiuni constituie 
indicii globale pentru a aprecia potenţialul mobilită-
ţii fizice şi al aprecierii relaţiilor reciproce structural-
funcţionale dintre acestea. „Un indicator al schim-
bărilor [teritoriale] în ceea ce priveşte relaţiile 
socio-spaţiale îl constituie creşterea mobilităţii şi 
cea mai directă consecinţă pentru planificare 

[spaţială] este aceea că într-o structură în reţea 
‘apropierea’ este mai puţin relevantă decât co-
nectivitatea” (Stefanie Dühr, 2006, p 44). In contextul 
manifestării din ce în ce mai accelerate a feno-
menului policentrismului în Europa, atât în planul 
politicilor de dezvoltare cât şi în acela al manifestării 
fizice, acesta devine factor structurant esenţial al în-
tăririi armăturii urbane în teritoriu. Cu toate acestea, 
sunt sugerate distincţii şi nuanţări privind legăturile 
directe între mobilitate şi formele de utilizare a tere-
nurilor  si scara spaţială de abordare a planificării 
teritoriale şi urbane  (ESPON Project 1.2.1, 2004, 
pag. 25 şi  112). 

Considerăm ca şi elemente esenţiale în înţe-
legerea mobilităţii în teritoriu determinările (factorii 
restrictivi şi cei favorabili ai dezvoltării) impuse de 
elementele orografice şi hidrografice, cele privind 
populaţia şi activităţile, cuprinse într-o viziune spaţială 
multiscalară, caracteristică în primul rând structurării 
reţelelor de aşezări umane şi căilor de comunicaţie. 
Premisa simplificatoare a problemelor complexe ale 
mobilităţii este aceea că analiza structurii spaţial-
configurative a sistemelor urbane teritoriale poate 
identifica elemente structurante de bază ale acesteia. 
Dar problema accesibilităţii fizice între componentele 
sistemului teritorial urban este esenţială pentru apre-
cierea coerenţei sale spaţiale şi funcţionale. Acest 
aspect este în egală măsură determinant, deşi în 
condiţii şi scări spaţiale diferite, atât pentru trans-
portul de persoane cât şi în acela de mărfuri. In 
consecinţă, problemele concrete ale proiectării mo-
bilităţii pot fi specifice pentru fiecare dintre cazuri, 
iar impactul asupra configuraţiilor spaţiale teritoriale 
se exprimă diferit. „În timp ce mişcările pasagerilor 
sunt rezultatul unor numeroase decizii individuale... 
mişcarea mărfurilor este decisă în tandem între 
proprietarii încărcăturilor şi furnizorii serviciilor de 
transport. În anumite circumstanţe, mişcările pasa-
gerilor şi ale încărcăturilor sunt complementare 
unele celorlalte, dar alteori acestea concurează 
pentru pasageri, utilizarea terenului disponibil şi 
infrastructurile de transport”  (Dr. Jean-Paul 
Rodrigue sursa Internet [3]). 

Elementul timp de deplasare, în special pentru 
mişcările pendulare ale forţei de muncă între loca-
lităţile unui sistem urban teritorial dar şi cele turistice 
sau ale aprovizionării, rămâne factorul critic în apre-
cierea mobilităţii şi este definit global atât prin 
configuraţia spaţial teritorială cât şi prin structura şi 
funcţionarea sistemelor de transport. (Dr. Jean-Paul 
Rodrigue sursa Internet [3].  

Elementele tehnice şi teritoriale sunt strâns legate 
de mobilitate, incluzând nu numai mijloacele de 
transport utilizate dar şi amplasamentele originii şi 
destinaţiei mişcării, aşadar structura spaţială. Cen-
tralitatea poate reprezenta un avantaj în ceea ce 
priveşte accesibilitatea fizică şi determină dezvoltarea 
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spaţială a unui sistem de aşezări umane. „Amplasa-
mentele centrale au în general cele mai multe 
opţiuni privind mobilitatea, deoarece [de regulă] 
sunt prezente facilităţile de transport private şi 
publice. Cu toate acestea, aceasta nu înseamnă că  
mobilitatea este mai uşoară, câtă vreme ariile 
centrale sunt aglomerate“ (Dr. Jean-Paul Rodrigue 
sursa Internet [3].  

Această situaţie nu exclude problemele generate 
de tranzit, determinările de natură larg teritorial-geo-
grafică fiind preponderente pentru cazul aglomeraţiilor 
urbane. Scara spaţială pe care se manifestă mobilitatea 
este esenţială pentru a înţelege locul sistemului 
teritorial în context teritorial local şi într-unul mai larg: 
transnaţional (european), naţional, regional şi interre-
gional (NUTS II), local-teritorial (scara aglomeraţiei 
urbane - preferăm această denumire celei de teritoriu 
metropolitan datorită conotaţiei preponderent spaţial-
configurative), intraurban (scara aşezarii umane, 
definită de ţesutul urban şi de zonele construite). 

În ideea aceloraşi determinări reciproce mobili-
tate – formă urbană, amintim faptul că procesul de 
urbanizare este implicit adus în discuţie şi bine-
înţeles cadrul sau general de desfăşurare în timp şi 
spaţiu. Creşterea populaţiei urbane, mai ales prin 
imigraţie din rural în urban a separat net sub raportul 
taliei si cel economic cele două scări de structurare 
spaţială a aşezărilor (în teritoriu şi cea endogenă). 
Fixarea populaţiei în cadrul unei aglomeraţii urbane 
(care cuprinde şi aşezării rurale) evidenţiază stabili-
zarea unor forme de dezvoltare teritorială, dar si 
coordonatele generale pe care evoluează mobilitatea. 
In această accepţiune, forma urbană „se referă la 
amprenta spaţială a unui sistem de transport urban 
[expresie a unor nevoi de mobilitate în acord cu 
resursele] la fel ca şi infrastructurile fizice 
adiacente”, în timp ce structura spaţială urbană „se 
referă la setul de relaţii apărute [între] forma 
urbană şi interacţiunile populaţiei din teritoriu, 
mărfurilor şi informaţiilor” (Dr. Jean-Paul 
Rodrigue sursa Internet [4]). Apariţia în unele 
circumstanţe a aglomerărilor urbane este determinată 
si de dezvoltarea unor forme specifice de mobilitate, 
intim aflate în corelaţie cu sistemele de transport 
disponibile (în mod particular cu configuraţiile infra-
structurilor specifice). 

Din perspectiva subiectului mobilităţii ne referim 
de obicei la mişcări analizabile în perioade mici de 
timp (ore, zile, săptămâni), de unde şi relaţia 
tehnică cu analiza traficului (cantităţi de mărfuri şi 
persoane, origine-destinaţie, fluxuri, perioade orare, 
săptămânale). Analiza dinamicii spaţiale regionale 
şi teritoriale de sistem se poate referi şi la mişcări 
sesizabile în mari intervale de timp (zeci/sute de ani): 
deplasarea activităţilor (relocarea unităţilor de pro-
ducţie, determinată de mobilitatea capitalului în cadrul 

procesului de globalizare), care determină migraţia 
locurilor de muncă, deplasarea centrelor oraşelor şi 
apariţia pluricentralităţii urbane şi a teritoriului, 
exprimată şi printr-o mobilitate crescută. Rezultă 
necesitatea evoluţiei atât a sistemelor de transport 
cât şi a căilor de comunicaţie incluse în acestea. 

La scări spaţiale mai ample, dezvoltarea unor 
forme teritoriale specifice este determinată de consi-
derente care ţin de geopolitica marilor spaţii, în care 
fluxurile majore de bunuri şi persoane impun anumite 
forme de mobilitate. Si în trecut, la fel ca acum în 
„epoca globalizării ceva cum ar fi dezvoltarea 
economică poate fi concepută ca un proces de 
întindere desfăşurat prin fluxuri variate ... trans-
regionale şi momente de penetrare regională ale 
mobilităţii şi schimburi care transcend graniţele, 
teritoriile şi scările [spaţiale]” (Gordon MacLeod,  
Martin Jones, pag. 347). 

2. DOUĂ STUDII DE CAZ DIN ROMÂNIA: 
ZONA METROPOLITANĂ BRAŞOV ŞI 
SISTEMUL URBAN BRĂILA-GALAŢI 

Cele două cazuri alese reprezintă unele dintre cele 
mai mari aglomeraţii urbane din România situate în 
contexte istorice şi geografice diferite. Cele două 
situaţii urbane prezintă asemănări şi diferenţe semni-
ficative în ceea ce priveşte potenţialul de structurare 
spaţială inclusiv al accesibilităţii, de natură să 
genereze diferit caracteristicile mobilităţii fiecăreia. 

2.1. Geografie şi Istorie.  
Configuraţia spaţială 

Cele două cazuri s-au dezvoltat în cadre geo-
grafice extrem de diferite.  

Braşovul este amplasat într-o depresiune, a cărei 
conformaţie orografică limitează şi defineşte dezvol-
tarea semi-radială a reţelei de aşezări umane (cf. 
Zona Metropolitană Braşov – PATJ şi studiu 
urbanism,  2007). Teritoriul s-a dezvoltat pe o veche 
vatră de locuire din Neolitic si ceva mai târziu din 
Epoca Bronzului, apoi Braşovul a fost întemeiat ca 
şi cetate (atestată ca sediu al Cavalerilor Teutoni în 
1211). Aşezarea geografică a oraşului Braşov a con-
stituit pentru o lungă perioadă de timp un avanpost 
militar al civilizaţiei central şi vest europene, realizat 
printr-o interacţiune de natură economică şi etno-
culturală aflată într-o permanentă dinamică. În con-
secinţă, Braşovul a fost un important punct al 
comerţului dintre Vestul Europei şi Imperiul Bizantin, 
fără a putea însă concura „Drumul Regilor” (Viena-
Budapesta-Belgrad-Sofia), amplasat mult mai la 
Sudul peninsulei Balcanice.  
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Fig. 1. Reţeaua de localităţi Zona Metropolitană Braşov. 
 Sursa: Zona Metropolitană Braşov – PATJ şi studiu urbanism, 2007,  şef proiect. dr. arh. Cătălin Sârbu,  

autor urb. Paul Iuga-Mureşan. 
 

Brăila şi Galaţi, ambele situate pe malul stâng al 
fluviului Dunărea, s-au dezvoltat fiecare asimetric, 
dată fiind situaţia hidrografică, de-a lungul căilor 
terestre de comunicaţie din teritoriu către Muntenia 
respectiv Moldova. Amplasarea lor excentrică faţă 
de cele două provincii împreună cu limitările (deter-
minările) geopolitice (la fel de semnificative la scara 
istoriei locurilor pentru ambele cazuri prezentate) a 
determinat forma structurii antropice a teritoriului 
(Plan de amenajare a teritoriului periurban Brăila, 
2010-2012). Si această zonă a fost locuită încă din 
Neolitic, cele două oraşe fiind atestate mult mai târziu 
(pe la mijlocul secolului al XIV-lea). Importanţa 
geostrategică a fost dată de faptul că oraşele s-au 
dezvoltat la marginea Imperiului Otoman, la inter-
secţia zonei de influenţă a acestuia cu cea a Hanatului 
Tătar şi apoi a Imperiului Rus, şi au constituit punctele 
sale de contact comercial şi militar cu cele două 
provincii amintite. Aglomeraţia urbană a acestui sistem 
rămâne în continuare în zona de graniţă (triplex 
confinum: România/Republica Moldova/Ucraina). 

2.2. Tip de sistem urban. Reţeaua  
de localităţi 

Braşov reprezintă un tip de aglomeraţie urbană 
monopolară, puternic centrală, dar susţinută, graţie şi 
concentrării spaţiale a aşezărilor umane, de un 
sistem coerent alcătuit din trei municipii, trei oraşe şi 
şapte localităţi rurale, cu o întinsă arie de influenţă 

care cuprinde şi alte aşezări. Este cea mai importantă 
structură urbană din regiunea 7 de dezvoltare 
(Regiunea Centru) (vezi fig. 1 - reţeaua de localităţi 
Zona Metropolitană Braşov). 

Sistemul urban Brăila-Galaţi, singurul din 
România astfel definit prin Legea 351/2001 este tipic 
bipolar, cele două municipii având o talie apropiată şi 
situate la cca 15 Km unul de celălalt, fiind înconjurate 
de un vast spaţiu rural. Cel mai apropiat oraş, Măcin 
este situat la 15 Km peste Dunăre dar are o 
accesibilitate dificilă în lipsa unui pod peste fluviu.  

Teritoriul aglomeraţiei urbane Braşov evidenţiază 
o remarcabilă coerenţă a reţelelor (a aşezărilor umane 
şi a căilor de comunicaţie), prin densitate mare şi o 
relativă omogenitate a distribuţiei spaţiale a acestora 
în teritoriul Ţării Bârsei. Avantajul morfologiei spa-
ţiului geografic este întărit şi de diferenţa de talie între 
aşezările umane, inclusiv cea instituţională, econo-
mică, politică şi culturală faţă de Municipiul Braşov, 
care este poziţionat ca lider necontestat al zonei, 
element esenţial pentru asigurarea unei dezvoltări 
coordonate şi asigurarea unei bune baze pentru 
mobilitate intra-aglomeraţie. Concentrarea activită-
ţilor şi favorizarea unei mobilităţi la scară mai largă 
este datorată şi valorificării potenţialului turistic al 
zonei. Intermodalitatea este prezentă în cadrul Siste-
mului urban Braşov de transporturile rutiere şi cele pe 
calea ferată. (Zona Metropolitană Braşov – PATJ şi 
studiu urbanism, 2007) şi (Actualizare Plan Urba-
nistic General al Municipiul Braşov, 2011).  

Sistemul urban Brăila-Galaţi este compus din două 
entităţi administrative şi politice istoric dezvoltate 
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independent, in ciuda distanţei nesemnificative la scară 
geografică, prezentând o afirmată divergenţă de 
acţiune. Un element, de această dată de natură spaţial-
morfologică o constituie discrepanţa majoră (populaţie 
şi economie) manifestată între teritoriul urban şi spaţiul 
rural înconjurător. Sistemul poate fi văzut ca o insulă 
de urbanitate într-o mare de rural (caracteristică şi altor 
zone din România, ambele oraşe fiind expresia unei 
monocefalii la nivelul fiecărui judeţ (peste 2/3 din 
totalul populaţiei teritoriului căruia îi este capitală), 
element agravat şi de excentricitatea poziţiei în cadrul 
acestora. De aici rezultă şi o marcată convergenţă 
spaţială a accesibilităţii, situaţie determinată şi de 
absenţa unei legături semnificative– un pod peste 

Dunăre către Dobrogea şi portul Constanţa. (Plan de 
amenajare a teritoriului periurban Brăila, 2010-2012) 
şi (C. Sârbu (1), 2012.) 

Zona Metropolitană Braşov adăposteşte în prezent 
în jur de 395 mii de locuitori, în scădere faţă de cei  
430 mii de locuitori în anul 1992. Dintre aceştia, 253 
mii locuitori se găsesc în centrul polarizator 
(Municipiul Braşov), faţă de 284 mii locuitori în 1992. 
În prezent, componenţa etnică este în principal formată 
în principal de circa 91% români şi 7% maghiari. 

Sistemul urban Brăila-Galaţi reprezintă a doua 
aglomeraţie urbană din România (după Bucureşti) 
(fig. 2 - vezi plan Reţeaua de localităţi Sistemul 
urban Brăila-Galaţi). 

 

 
 

Fig. 2. Reţeaua de localităţi Sistemul urban Brăila-Galaţi - Plan de amenajare  
a teritoriului periurban Brăila, 2010-2012, şef proiect. dr. arh. Cătălin Sârbu, autor urb. Paul Iuga-Mureşan. 

 
Cele două municipii, Brăila şi Galaţi au în prezent o 

populaţie de 208, respectiv 287 mii locuitori (în 1992 
de 234, respectiv 325 mii locuitori). Populaţia loca-
lităţilor rurale din jurul celor două municipii este în jur 
de 55,4 mii de locuitori, ceea ce face ca aglomeraţia 
urbană sa aibă în prezent 549,4 mii locuitori. Structura 
etnică a sistemului, cuprinde circa 97% români, iar 
restul populaţiei prezintă o mare diversitate, rămăşiţă a 
caracterului cosmopolit pe care l-a avut zona. 

2.3. Structuri instituţionale 

Pentru Braşov diferenţa de talie între centrul 
polarizator şi restul localităţilor a determinat relaţii nete 
de subordonare, iar înfiinţarea Zonei Metropolitane a 
susţinut declararea acestuia drept Pol de Creştere şi un 

puternic impuls pentru o dezvoltare coordonată a 
teritoriului. 

În cazul sistemului urban Brăila-Galaţi, îndelun-
gatele şi exacerbatele aspecte concurenţiale (în ciuda 
unei oarecari complementarităţi economice realizate 
informal), au împiedicat înfiinţarea unui cadru institu-
ţional de funcţionare coerentă a zonei, iar desemnarea 
separată a celor două municipii  drept poli de dez-
voltare le-a plasat pe fiecare într-o poziţie de acces la 
fondurile europene net inferioară faţă de Braşov. 

2.4. Elemente determinante ale 
mobilităţii. Potenţial şi constrângeri  

O abordare multiscalar spaţială poate evidenţia 
nu numai diferite  tipuri de manifestare a mobilităţii, 
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dar sugerează şi formularea unor obiective diferite 
ale dezvoltării acesteia. 

Braşovul este un nod important de comunicaţii 
terestre la scară local/teritorială, regională, naţională 
(drumuri şi mai ales căi ferate), păstrându-si caracte-
rul de nod de tranzit. Amplasarea lui în centrul 
teritoriului naţional şi legăturile terestre existente 
(drumuri naţionale şi cale ferată) sau în dezvoltare 
(autostrada Transilvania, drumul expres către Sibiu, 
autostrada către Ploieşti), constituie un enorm avan-
taj de natură să sporească şansele unei mobilităţii la 
scară naţională şi regională a bunurilor industriale şi 
ale turiştilor. Mobilitatea rapidă transnaţională este 
drastic limitată de absenţa în zonă a unui aeroport 
internaţional. Din perspectiva activităţilor, cele care 
determină trafic şi creştere a mobilităţii în zona Me-
tropolitană Braşov, amintim faptul că acestea glisează 
din zona ramurii industriei constructoare de maşini 
către cea a serviciilor, în special a cele turistice. La 
scara sistemului urban, accesibilitatea fizică a teri-
toriului, raportată la centrul polarizator (Municipiul 
Braşov) exprimată prin izocrone şi prin conformaţia 
specifică a structurilor fizice ale drumurilor, scoate 
în evidenţă gradul înalt de coerenţă a teritoriului 
(fig. 3 - vezi plan Sinteză accesibilitate Zona 
Metropolitană Braşov). 

Cu toate acestea, mobilitatea teritorială intra-
sistem este încă puternic influenţată de o dezvoltare 
încă temperată a activităţilor specifice şi a unor 
sisteme publice performante de transport. Trebuie 

amintit faptul că energia de relief relativ scăzută a 
teritoriului metropolitan, la fel ca şi apropierea dintre 
aşezările umane componente, susţin existenţa unui 
serios potenţial de creştere spectaculoasă a ciclismului, 
stimulat şi de valorile antropice şi naturale ale zonei. 
Aceleaşi considerente conduc către identificarea 
unora dintre situaţiile stimulante pentru o mobilitate 
sporită, supusă unor familii de soluţii care respectă 
excepţionalele valori ecologice ale teritoriului.  

Sistemul urban Brăila-Galaţi este situat la unul 
dintre punctele terminus ale reţelei naţionale de căi 
ferate, iar accesibilitatea rutieră către Tulcea şi Delta 
Dunării şi mai departe spre Constanţa este puternic 
limitată de lipsa unui pod peste Dunăre. In aceste 
condiţii, nici mobilitatea intra-sistem urban nu e 
susţinută suficient de sistemul infrastructurii rutiere. 
Legătura cea mai scurtă dintre cele două oraşe ale 
sistemului utilizată în prezent (anume pe corona-
mentul digului de apărare împotriva inundaţiilor şi 
valabilă numai pentru autivehicule uşoare), dove-
deşte potenţialul de cooperare şi mobilitate locală, 
dar şi vocaţia acestui segment spaţial ca şi cale de 
comunicaţie a Galaţiului şi a zonei sale către Brăila 
şi Bucureşti. Colapsul demografic şi al activităţilor 
(dispariţia industriei siderurgice din Galaţi şi a celei 
grele din Brăila), constituie şi ele limitări drastice 
privind dezvoltarea mobilităţii intra-teritoriale a sis-
temului, în ciuda situării sistemului la graniţa Estică 
a Uniunii Europene (fig. 4 - sinteză accesibilitate 
Sistemul urban Brăila-Galaţi). 

 

 
 

Fig. 3. Sinteză accesibilitate Zona Metropolitană Braşov. 
Sursa: Zona Metropolitană Braşov – PATJ şi studiu urbanism, 2007,  şef proiect. dr. arh. Cătălin Sârbu,  

autor urb. Mihai Dumitrescu. 
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Fig. 4. Sinteză accesibilitate Sistemul urban Brăila-Galaţi – Plan de amenajare a teritoriului  
periurban Brăila, 2010-2012, şef proiect. dr. arh. Cătălin Sârbu, autor urb. Ioana Pînzaru. 

 

2.5. Condiţii de creştere a mobilităţii 

Dezvoltarea Braşovului trebuie orientată către 
creşterea mobilităţii intrasistem teritorial şi (în conti-
nuarea realizării ocolitoarei rutiere), a condiţiilor 
pentru tranzit, completate prin infrastructuri adecvate şi 
de creştere a mobilităţii reportate la teritorii mai 
îndepărtate. 

Sistemul Brăila-Galaţi necesită o creştere semni-
ficativă a accesibilităţii multimodale, de natură să 
atenueze efectele limitărilor impuse de excentricitatea 
teritorială şi de influenţele regionale geopolitice asupra 
mobilităţii la scară teritorială naţională şi Europeană.  

În consecinţă, referinţele se pot face la nivelul 
sistemelor urbane, ale formei teritoriale deter-
minate de configuraţiile  reţelei de localităţi şi a 
căilor de comunicaţie (vezi tabelul sintetic). 

3. CONCLUZII 

Creşterea mobilităţii în sistemul urban teritorial este 
determinată de dezvoltarea serviciilor de transport, 
acestea la rândul lor determinate de realizarea unor 
infrastructuri adecvate. „…timpul de călătorie şi 
mijlocul de transport este necesar [să fie micşorat] 
pentru [ceea] ce ar putea fi îmbunătăţirea  unui cadru 
de mobilitate  mai utilă în ariile urbane” ( David 
Schrank, Tim Lomax, 2002, pag. 56, sursa Internet 
[5]). Implementarea politicilor de dezvoltare poli-

centrică se bazează pe instrumente care includ 
regulamente de utilizare a terenului, relocări dirijate 
prin mijloace fiscale, dezvoltarea infrastructurilor spe-
cifice, facilitarea parteneriatelor între actorii teritoriali, 
dezvoltarea instrumentelor de planificare strategică şi 
nu în ultimul rând prin construcţii instituţionale care să 
includă noi relaţionări administrative şi actualizări 
normativ-legislative (ESPON 1.1.1, pag. 506).  

Aceste deziderate sunt strâns legate de contextul 
geopolitic, economic şi de priorităţile naţionale ale 
dezvoltării care pot stimula sau stopa realizarea unor 
investiţii de infrastructură de natură să stimuleze 
creşterea mobilităţii. Pentru Brăila-Galaţi: Pod rutier 
peste Dunăre între Brăila şi Galaţi, drumuri expres 
către Focşani şi către Constanţa, realizarea autostrăzii 
circulare a Mării Negre, Aeroport internaţional. Pentru 
Braşov: realizarea Aeroportului internaţional, a 
autostrăzilor către Oradea şi Ploieşti şi a drumului 
expres către Sibiu, dezvoltarea sistemului de 
transport intrasistem teritorial. 

Orientarea dezvoltării mobilităţii se va baza la 
nivelul tehnic al abordării pe o serie de imperative 
strategice ale oraşelor: „[crearea] unui sistem în reţea, 
regândirea sistemului şi întemeierea unui miez 
sustenabil [al sistemului]”  (Arthur D. Little, 2014,  
pag. 7, sursa Internet [6]), bazate pe o abordare 
integrală, iniţierea unei competiţii, bazate pe o viziune 
coerent (Arthur D. Little, 2014,  pag. 7, sursa Internet 
[6]), bazate pe o abordare integrală, iniţierea unei 
competiţii, bazate pe o viziune coerent (Arthur D. 
Little,2014, pag. 33, sursa Internet [6]). 
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Tabel sintetic comparativ al caracteristicilor care determină mobilitatea 

CRITERIUL Zona metropolitană BRAŞOV Sistemul urban BRĂILA - GALAŢI 
Geografie / Istorie Limitări spaţiale orografice, Fost oraş de 

graniţă, Iniţial – un spaţiu etno-cultural specific 
Limitări spaţiale hidrografice (Dunărea, Siretul), Foste 
oraşe de graniţă, cosmopolite. Acces la Dunărea maritimă

Tip de sistem urban Unipolar. Oras releu, regiune de tranzit. 
Zona este FUA (Zonă funcţională urbană) 

Bipolar. Terminal (accesibilitate bipolară, constrângeri 
geopolitice. Ambele municipii sunt FUA (Zone 
funcţionale urbane) 

Structurile instituţionale Zona Metropolitană Braşov constituită. 
Capitală de judeţ. Reşedinţa Agenţiei de 
dezvoltare a Regiunii Centru. Pol de Creştere 

Metropole separate, ambele capitale de judeţ. Brăila este 
reşedinţă a Agenţiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est. 
Ambele Municipii sunt Poli de Dezvoltare 

Reţeaua de localităţi 3 Municipii 
3 Oraşe 
7 Comune rurale 

2 Municipii 
17 Comune rurale (situate în ambele judeţe 
1 Oraş + 7 comune peste Dunăre  

Configuraţia spaţială Monocentrală. Semiradial-concentrică Bicefală. Semiradial concentrică 
Populaţia 394,9 mii locuitori. 8,72 raport urban/rural. 

Scădere a populaţiei faţă de 1992 = 9,9 % 
549,4 mii locuitori (fără localităţile de peste Dunăre), 
8,99 raport urban/rural, Scădere  a populaţiei faţă de 
1992=13,5 % 

Căi de comunicaţie Terestre (drumuri, căi ferate) Terestre (drumuri, căi ferate). Navale (fluvial şi maritim) 
Accesibilitate la mare 
distanţă (one day trip) 

Lipsă aeroport internaţional Lipsă aeroport internaţional 
 

Accesibilitate la scara 
teritoriului naţional 

Excelentă. In centrul teritoriului natural Excentrică. Limitată 

Accesibilitate la nivelul 
regiunii de dezvoltare 

Excentrică Limitată datorită obstacolului natural (Dunărea) către 
Dobrogea 

Accesibilitate 
intrasistem 

Excelentă (distribuţie uniformă faţă de centrul 
de polarizare urbană) 

Foarte bună între elementele sistemului urban 
Extrem de diferenţiată între centrele urbane şi 
componentele rurale ale aglomeraţiei urbane, inclusiv 
faţă de aşezările de peste Dunăre 

Potenţial pentru nod de 
transport multimodal 

Potenţial de extindere (nod intermodal 
CF+transport public rutier) 

Potenţial de extindere (nod intermodal drumuri+CF+ port 
fluvial şi acces direct la Dunărea maritimă) 

Potenţial legături 
ciclism intra-sistem  

Da  Da 

Activităţi Industrii, Servicii (în special turistice) Industrii. Agricultură pe exploataţii mari. Potenţial pentru 
servicii turistice (Insula Mică a Brăilei) 

Spaţii publice Simbolice, reprezentative, prezente în toate 
aşezările reţelei 

Simbolice, reprezentative, numai în cele două municipii 

Evoluţii necesare ale 
sistemelor de transport 
care pot dezvolta 
mobilitatea  

Legături prin autostrăzi cu teritoriul naţional. 
Aeroport internaţional. Tren rapid intrasistem 
Braşov – Aeroport  

Pod rutier peste Dunăre, drum expres către Focşani şi 
către Constanţa, Legături intrasistem prin autostradă 
locală şi metrou uşor. Dezvoltare nod intermodal. 
Potenţial de navigaţie pe Siret şi Prut. Autostrada 
circulară a Mării Negre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Schemă mobilitate 
(autor. dr. arh. C. Sârbu). 
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Pentru teritoriul Zonei Metropolitane Braşov 
dezvoltarea coordonată, inclusiv a elementelor care 
vizează creşterea mobilităţii pare a avea şanse mult 
mai ridicate decât cea a sistemului urban Brăila-
Galaţi, unde aspectele concurenţiale le estompează pe 
cele privind cooperarea şi complementaritatea 
instituţională şi aceea a acţiunilor. Aceste schiţe 
privind stimularea evoluţiei planificate a mobilităţii 
prin măsuri care vizează structura fizică a localităţilor 
şi a sistemelor de transport pot genera procese în 
acord cu principiile dezvoltării durabile. „Astfel de 
dovezi rezultă din importantele relaţii dintre formele 
urbane, climatul urban, calitatea aerului. Aceste 
relaţii sunt mediate de deciziile gospodăriilor 
privitoare la locaţia locuinţei, mobilitate şi consumul 
de energie şi impactul acestora asupra climatului şi a 
calităţii aerului”  (Marina Alberti,  2008, pag. 196). 
Această situaţie este clar demonstrată de tendinţele de 
expansiune spaţială în teritoriul aglomeraţiei urbane 
Braşov .(Cătălin Sârbu, 2012, pag. 53-58) 

Procesele co-evolutive ale structurilor spaţial-
temporale ale reţelelor de localităţi în teritoriile reţe-
lelor locale ale aşezărilor umane sunt determinate nu 
numai de aspectele fizico-geografice şi de evoluţia 
istorică a zonelor respective, dar şi de structurile care 
definesc configuraţia spaţială şi mărimea locali-
tăţilor, precum şi acelea ale populaţiei şi activităţilor şi 
nu în ultimul rând configuraţia căilor de comunicaţie 
şi a sistemelor de transport. (vezi schema Mobilitate). 
Toate aceste deziderate presupun cu necesitate o 
abordare integrată a studierii şi managementului 
formei teritoriale urbane şi a mobilităţii.  
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