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REZUMAT. Transporturile din marile aglomerări urbane se confruntă astăzi cu efecte externe negative care 
conduc la diminuarea rolului lor util pentru societate. Dintre efectele externe negative resimţite deopotrivă de 
utilizatori, dar şi de persoane neimplicate în proces, congestia traficului este cel mai neplăcut fenomen al 
societăţii contemporane. Reducerea efectelor congestiei traficului nu se mai poate rezuma la soluţii exclusive 
de transport (acestea vizau numai dezvoltarea infrastructurilor), ci trebuie cӑutate soluții interdisciplinare 
convergente care sӑ porneascӑ de la coordonarea dintre transporturi, urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Soluţiile interdisciplinare trebuie să vizeze, în principal, realizarea unei intermodalităţi facile şi reducerea 
nevoii de deplasare fӑrӑ a suprima accesul utilizatorului la activitӑți şi servicii, rămânând să fie efectuate 
numai acele deplasări strict necesare. Lucrarea prezintӑ o noțiune relativ nouӑ - pol de schimb – un terminal 
intermodal de transport amplasat în puncte esenţiale ale sistemului de transport şi activitӑți care conține atât 
funcții urbane, cât şi de transport. Acesta reprezintӑ o soluție la problemele actuale ale oraşului prin 
planificarea schemei urbane în vederea încurajӑrii deplasӑrilor pe distanțe scurte, mobilitatea individualӑ 
fiind, astfel, redusӑ fӑrӑ a fi limitatӑ.  

Cuvinte cheie: transport urban, mobilitate durabilă, intermodalitate. 

ABSTRACT. Transports in large cities face negative externalities including congestion which is the most 
unpleasant phenomenon of contemporary society. Classical solutions of congestion reduction through the  
increasing  of infrastructures transit capacity led to the  increasing of land use with implication over the 
environmental degradation and to attracting additional traffic. Accepted solutions are the interdisciplinary 
ones which should target, principally, the realization  of a facile intermodality and the reduction of user’s need 
to travel without suppressing his access to activities and services. The paper proposes a relatively new 
concept, the “exchange pole” – an intermodal  transport terminal located in key points of the transport system 
and activity system, which contains both urban and transport functions. This represent a solution to actual 
problems of the mobility in cities through urban scheme planning and encouraging trips on short distance. 

Keywords: urban transport, sustainable mobility, intermodality. 

1. INTERACŢIUNEA DINTRE 
TRANSPORTURI ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
Marile aglomerări urbane se confruntă, în ultimul 

timp, cu probleme precum creşterea accentuată a 
mobilităţii individuale, creşterea utilizării transportu-
lui privat cu implicaţii asupra creşterii traficului, 
scăderii siguranţei circulaţiei rutiere, creşterii con-
gestiei care conduce la poluare.  

Interacţiunea dintre transporturi şi amenjarea teri-
toriului este de necontestat. Orice acţiune asupra 
sistemului de activităţi va genera deplasări viitoare, 
va avea implicaţii asupra sistemului de transport şi 
invers, orice dezvoltare a unei infrastructuri de trans-
port va conduce la dezvoltarea sistemului de activi-
tăţi din jurul acesteia. 

Cuceririle  ştiințifice transformate cu tot mai mare 
rapiditate în progrese tehnologice au fost de natură să 
satisfacă şi, deopotrivă, să stimuleze nevoia de depla-
sare. Pe infrastructurile sistemelor de transport se 
înregistrează astăzi importante fluxuri de bunuri şi 
persoane care confirmă, atât segregarea spaţială cât şi 
globalizarea și mondializarea. Această mobilitate 
socială, ca expresie agregată şi organizată a mobilită-
ţii individuale indiferent de aria geografică (în raport 
cu care distingem deplasările locale, regionale, inter-
regionale) evidenţiază legătura dintre structura spaţiu-
lui (amenajarea teritoriului, urbanism) şi transporturi. 

 Dezvoltarea amenajărilor cu diferite funcţiuni ur-
bane generează deplasări, care la rândul lor creează 
nevoia de noi facilităţi de transport, care în schimb 
cresc accesibilitatea şi atrag dezvoltări viitoare. 

Întrebarea care apare este dacă transporturile in-
fluenţează sistemul de activităţi sau dacă dinamica 
teritoriului dictează dezvoltarea transporturilor. 
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Proiectele de transport sunt, în mod normal, reali-
zate pentru îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei, scăde-
rii duratei de deplasare, scăderii congestiei, creşterii 
mobilităţii. Cel mai important impact asupra dinamicii 
teritoriului se produce în momentul în care infra-
structurile nou create cresc accesibilitatea către teritorii 
slab dezvoltate. Infrastructurile noi cresc valoarea 
terenului, cresc interesul pentru teritoriul din jurul 
acestora şi atrag investitori care vor dezvolta activi-
tăţi noi în teritoriu. Aceste activităţi vor atrage trafic 
suplimentar, vor determina apariţia congestiei şi a 
deteriorării calităţii vieţii.  De asemenea, infrastruc-
turile noi, prin atragerea investitorilor, vor determina 
modificarea utilizării terenului, şi implicit, a forme-
lor şi structurilor urbane, conducând astfel la extin-
derea teritorială necontrolată şi la apariţia zonelor 
nedeservite de transportul public (fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1. Interacţiunea dintre transporturi și urbanism. 
 

În ultimul timp, tot mai des, apar îngrijorări re-
feritoare la întinderea oraşelor şi la rolul pe care îl au 
transporturile în ce priveşte exacerbarea sau comba-
terea problemelor apărute o dată cu dezvoltarea 
necontrolată a oraşelor, congestia în zonele sub-
urbane. Unii specialişti consideră că eforturile de a 
dezvolta infrastructuri rutiere de acces către oraş 
(benzi suplimentare, separarea fizică a sensurilor, 
desfiinţarea trecerilor de pietoni la nivel, în unele 
cazuri dezvoltarea de noi autostrăzi) au contribuit la 
extinderea oraşelor în mod necontrolat, prin dez-
voltarea zonelor suburbane, în ideea că prin darea în 
folosinţă a noilor infrastructuri sau a noilor dezvol-
tări ale acestora, durata de deplasare va fi redusă. Nu 
rare sunt situaţiile în care după darea în folosinţă a 
acestor infrastructuri, duratele de deplasare depăşesc 
cu mult duratele predicţionate sugerând că dezvolta-
rea de noi facilităţi de deplasare nu va putea să 
rezolve problemele de congestie a traficului. Pot fi 
identificaţi câţiva factori care contribuie la extinde-
rea teritorială a oraşelor incluzând mutarea locurilor 
de muncă în suburbii, costuri mai mici de transport 
şi costuri mici de depozitare, preferinţele populaţiei 
de a locui în afara oraşelor şi dorinţa de a deţine un 
lot mai mare de pământ (mai ieftin în suburbii) [4, 2]. 

Extinderea teritorială, îndelung criticată astăzi, a 
condus la dependenţa crescută de automobilul perso-
nal, scăderea siguranţei circulaţiei, condiţii pericu-
loase şi parcursuri mari pentru deplasările pietonale şi 
cu bicicleta. Dependenţa de automobilul personal a 
condus la înmulţirea cazurilor de hipertensiune arteri-
ală şi de supraponderalitate, şi mai mult, de obezitate. 

Transportul individual privat cu automobilul are, 
un efect descentralizator – nicio localizare din spaţiul 
urban nu are o poziţie privilegiată din punct de vedere 
al accesibilităţii (chiar dacă apar diferenţieri impuse 
de congestie), accentuând segregarea populaţiei după 
venit. 

Pentru specialiştii din domeniul amenajării teri-
toriului şi din transporturi apare dilema eficienţei 
economice pentru ansamblul societăţilor în raport cu 
densitatea sau dispersia formelor urbane şi asupra 
modului în care poate fi reglată această densitate 
prin intermediul transportului – mijlocul cel mai 
eficace de orientare şi planificare urbană. 

Aspectele spaţiale nu pot fi separate total de cele 
sociale existând o influenţă reciprocă între densitatea 
urbană şi modul de viaţă. [9] 

Distribuţia spaţială a locuinţelor, locurilor de 
muncă, magazinelor, locurilor de relaxare şi a altor 
activităţi determină distanţele medii de deplasare în 
mediul urban. O densitate mare a populaţiei ca şi 
mixul funcţiunilor urbane în amenajarea teritoriului 
pentru diferite activităţi socio-economice păstrează o 
distanţă mică de acces între origine şi destinaţie. 
Invers, o densitate mică conduce la distanţe mari de 
parcurs şi la o preferinţă pentru autovehicului propriu. 

Prin influenţa structurii spaţiale a amplasării acti-
vităţilor în mediul urban, planificarea amenajării 
teritoriului poate contribui la minimizarea kilometrilor 
parcurşi. Un oraş dens cu un mix al funcţiunilor 
urbane face ca mersul pe jos şi cu bicicleta să fie mai 
atractive. 

O gândire a dezvoltării teritoriului, a amplasării 
funcţiunilor urbane, coordonată cu dezvoltarea trans-
portului poate conduce la scăderea utilizării transpor-
tului privat, scăderea congestiei, a traficului şi implicit 
a poluării. 

Este necesar a fi schimbate paradigmele de planifi-
care a sistemului de activităţi şi extinderea necontrolată 
a oraşelor trebuie să fie oprită. 

Dezvoltarea necontrolată a sistemului de activităţi 
conduce la creşterea necesităţii dezvoltării de in-
frastructuri care vor genera trafic suplimentar şi vor 
înrăutăţii condiţiile vieţii în mediul urban scăzând 
calitatea acestuia [18]. 

În context mondial, evoluţia spaţiului urban se 
traduce printr-o transformare a modului de viaţă şi a 
practicilor de mobilitate. Ne deplasăm din ce în ce 
mai mult, pentru motive din ce în ce mai variate şi 
folosind din ce în ce mai multe moduri de transport. 
Mobilitatea este una dintre cele mai complexe forme 
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de analiză a transformărilor oraşului contemporan şi 
permite interpretarea atât a cauzelor, cât şi a conse-
cinţelor schimbărilor în organizarea vieţii cotidiene. 

Fără îndoială, actuala mobilitate socială urbană şi 
periurbană este consecinţa directă şi simultană a 
evoluţiei mediului de viaţă şi a progresului tehno-
logic în domeniul transporturilor.  

Distanţe de deplasare mari care coroborate cu 
diversificarea motivaţiilor deplasării (muncă, studiu, 
aprovizionare, recreere etc.) şi cu segregarea spaţiului 
urban şi a locuitorilor, conferă specificitate mobilităţii 
secolelor XX şi XXI. Progresul tehnologic în dome-
niul transporturilor şi al amenajării teritoriului a 
stimulat extinderea suprafeţei urbane şi a mobilităţii 
urbane şi periurbane. Într-o interdependenţă insufi-
cient conştientizată, urbanismul şi transporturile au 
cunoscut o dinamică care pune în evidenţă chiar şi 
limitele celor mai elaborate strategii. [14] 

Mobilitatea este vitală pentru calitatea vieţii 
cetăţenilor, în condiţiile în care aceştia se bucură de 
libertatea de a călători. [21] 

Un serviciu de transport oferit fără a cunoaşte 
cererea de transport este un serviciu fără valoare. De 
aici apare necesitatea de a se face diferenţa între 
cererea potenţială de transport (nevoia de mobilitate) – 
cerere “ex-ante” – şi valoarea efectivă a cererii 
garantată de confruntarea cu oferta de transport – 
cererea “ex-post”. Prima se referă la nevoia socială 
de mobilitate, iar cea de-a doua este strâns legată de 
nivelul ofertei de transport. [8, 10, 11] 

Numeroase exemple de investiţii considerabile în 
infrastructurile de transport, care au fost ineficiente 
sub aspect financiar şi chiar economic, atrag atenţia 
asupra complexităţii fundamentării strategiilor de 
dezvoltare şi modernizare a infrastructurilor tehnice. 
De aceea trebuie să se tindă către tratări unitare, 
integrate ale proiectelor de investiţii în ansamblul 
infrastructurilor ale căror funcţii socio-economice 
sunt într-o dinamică permanentă, greu de anticipat. 
Caracterul plurirelaţional, prin care reţelele infra-
structurii asigură legăturile dintre componentele 
sistemului teritorial, este esenţial de avut în vedere 
în strategiile investiţionale. Ne referim la posibilele 
modificări ale relaţiilor, mărimilor şi structurilor 
fluxurilor de transferat în folosul sistemului teritorial 
în cadrul aceleiaşi categorii de fluxuri (materiale, 
energetice, informaţionale) cât şi la mutaţiile între 
diferitele categorii.  

Nevoia de mobilitate a individului (pentru muncă, 
educaţie, recreere, turism, aprovizionare, socializare) 
şi cea de deplasare a bunurilor (pentru aprovizionarea 
producţiei, desfacerea pe piaţă, construirea de obiecti-
ve, locuinţe, birouri, spaţii comerciale, fabrici, 
infrastructuri tehnice ale societăţii etc), constituie 
cererea de transport, caracterizată prin relaţii (origine-
destinaţie), mărime, structură, sunt în indiscutabilă 
legătură directă cu deciziile de amenajare a teritoriului 

(inclusiv a spaţiului urban). Aceste nevoi de mobilitate 
ale ansamblului activităţilor socio-economice din 
teritoriu, adică cererile de transport, conduc, succesiv, 
la fluxuri de transport şi la fluxuri de trafic pe reţelele 
infrastructurii de transport. 

Cererea „ex-ante” (înainte de confruntarea cu oferta 
de transport) este consecinţa activităţilor dispersate în 
spaţiu, prin acţiunile de amenajare a teritoriului şi 
urbanism (în cea mai mare parte!), iar cererea „ex-
post” (cea satisfăcută în urma confruntării cu oferta) 
este consecinţa performanţelor atribuite sistemului de 
transport, aşa cum acestea sunt percepute de 
beneficiari. Într-o analiză diacronică, se pot sesiza 
efecte de stimulare sau inhibiţie a cererii de transport 
reflectate în viitoarele decizii de amenajare a teri-
toriului şi de restructurare a sistemului de transport, 
reflectată de dinamicile mobilităţii sociale. 

Subliniind, în această manieră simplificată, 
interdependenţele dintre amenajarea teritoriului şi 
transporturi, trebuie să observăm că infrastructurile 
de transport, prin performanţele de accesibilitate, 
„orientează” destinaţiile cererilor de transport. După 
cum, activităţile din diferite locuri ale spaţiului, în 
corelaţie cu „accesibilitatea” conferită de reţeaua 
infrastructurii de transport, dar şi în legătură cu 
tehnologia sistemului (incluzând aici şi mijloacele 
de transport cu performanţele aferente) sunt cele care 
determină „atractivitatea” diferenţiată a diferitelor 
localizări ale teritoriului.  [13] 

Structura familiei, accesul la automobil, practicile 
de deplasare mai mult sau mai puţin grupate, 
integrarea socială mai puternică sau mai slabă a 
gospodăriei sau a unora din membrii săi (care se 
disting prin vârstă sau handicap) sunt determinante 
ale comportamentului faţă de oferta de transport. De 
exemplu, doar dimensiunea geografică a localităţii 
(de reşedinţă sau de activitate) nu poate explica 
cererea într-un sistem de transport local. 

Analiza sociologică a modului de viaţă este un 
complement al analizei economice în evaluarea cererii 
de transport. Evoluţia modurilor de viaţă influenţează 
cererea de transport, după cum dezvoltarea motorizării 
influenţează tipul de urbanizare şi modul de viaţă. 
[12] 

2. MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ 

Se preconizează că mobilitatea va continua să 
crească chiar dacă sunt luate măsuri în vederea 
reducerii acesteia.  Ţinând cont de spaţiul public 
limitat din marile aglomerări urbane şi de efectul pe 
care dezvoltarea de noi infrastructuri îl are asupra 
mediului, pe termen lung, nu este suficient să se 
urmărească satisfacerea cererii de mobilitate, ci trebuie 
să urmărească amenajarea teritoriului astfel încât să 
încurajeze deplasările pe distanţe scurte. Trebuie 
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încurajată dezvoltarea oraşelor cu densitate mare şi 
cu un mix al funcţiunilor urbane. 

Cea mai bună strategie este cea de schimbare a 
modelelor de mobilitate în ceea ce priveşte distribuţia 
pe moduri şi pe rute a fluxurilor de transport, în 
principal prin încurajarea călătorilor să folosească 
transportul public. În cazul oraşelor congestionate 
deplasarea cu autoturismul personal creează 
incertitudini (nedeterminări). Pentru a elimina aceste 
incertitudini este de preferat existenţa unor reţele de 
transport public (cu cale dedicată) dezvoltate.  

În urbanism şi amenajarea teritoriului, programele 
actuale acordă o mare importanţă dezvoltării 
durabile şi încurajării folosirii transporturilor publice 
şi a mersului pe jos. Aceste politici cuprind mai ales 
promovarea unei urbanizării concentrate în jurul 
transporturilor colective. Este vorba de un model de 
dezvoltare urbană favorabil transporturilor colective 
care răspunde concentrării urbane din jurul nodurilor 
de transport colectiv. [5] 

Un sistem de transport public eficient este, pe 
termen lung, singura soluţie pentru păstrarea acce-
sibilităţii centrelor economice [10], întrucât acesta nu 
reduce numărul de călători.km, ci numărul de 
vehicule·km. Modurile de transport public care utili-
zează energia electrică (trenuri, metrouri, tramvaie) 
sunt mai puţin poluante pentru mediul înconjurător. 
Pentru a încuraja utilizarea transportului public, 
acesta trebuie să reprezinte o alternativă atractivă la 
deplasarea cu autoturismul personal. Îmbunătăţirea 
sistemului de transport public înseamnă [19,20]: 

– diversificarea serviciilor furnizate şi adaptarea 
la nevoile de mobilitate ale populaţiei: oamenii vor 
renunţa la utilizarea autoturismului personal dacă au 
la dispoziţie servicii de transport public suficiente 
cantitativ, asta înseamnă un teritoriu bine deservit şi 
o capacitate de servire concordantă cu cererea de 
transport; 

– o bună integrare a reţelelor de transport pentru 
a le oferi utilizatorilor o călătorie fără întreruperi de 
la origine la destinaţie. Această integrare trebuie să 
acopere toate modurile de transport public disponi-
bile într-un oraş precum şi legăturile între acestea şi 
deplasările private (autoturism personal – park and 
ride, bicicletă, mers pe jos); 

– o îmbunătăţire a calităţii servirii. Transportul 
public trebuie să asigure un serviciu similar cu uti-
lizarea autoturismul personal. Informarea călătorilor 
în timp real, asigurarea regularităţii serviciilor, 
creşterea vitezei comerciale, asigurarea confortului 
călătorilor care aşteaptă, asigurarea accesibilităţii 
călătorilor cu mobilitate redusă, sunt factorii cheie; 

– o politică de tarifare atractivă şi o comunicare 
dinamică. Costul social al transportului public fiind 
mai mic decât cel al autoturismului personal, politica 
de tarifare trebuie să încurajeze utilizarea trans-
portului public ţinându-se cont şi de posibilităţile 

financiare ale utilizatorilor. Este indicată utilizarea 
instrumentelor de comunicare şi de marketing pentru 
a îmbunătăţi imaginea transportului public în rândul 
locuitorilor; 

– o coordonare cu politicile de amenajare a 
teritoriului şi de dezvoltare urbană, astfel încât 
extinderea zonelor urbane să fie compatibilă cu 
serviciul de transport public. 

Pentru obţinerea unei structuri ierarhice favora-
bile transporturilor publice fără a neglija modurile 
acestora de acces, aceasta trebuie să răspundă la trei 
exigenţe: 

1) să ţină seama de diferitele moduri de transport 
public şi să permită clasificarea într-o ierarhie 
potrivită, cu poziţionarea modului de transport 
principal la nivelul cel mai ridicat într-o reţea continuă; 

2) să încurajeze intermodalitatea, fapt care nu 
creşte eficacitatea generală a transporturilor, ci doar  
promovează modul de acces la transportul public, 
aceasta poate fi încurajată amenajând itinerariile 
modurilor multiple şi încurajând continuitatea acestora 
din urmă; 

3) să menţină continuitatea şi, ulterior, funcţio-
nalitatea modurilor de acces. Garantarea continuităţii 
altor moduri de transport în afară de cele ale trans-
portului public este dorită din raţiuni de accesibilitate şi 
este esenţială pentru acceptarea ierarhiei, aceasta 
presupunând ca fiecare mod indepedent să fie 
reprezentat la un nivel mai ridicat în ierarhie. 

Menţinerea continuităţii şi funcţionalităţii modurilor 
de transport se poate face prin acordarea unei atenţii 
sporite intermodalităţii. Aceasta reprezintă instru-
mentul ameliorării inserţiei mişcării în ţesuturile şi 
spaţiile urbane, prin adecvarea tipului de transport la 
caracteristicile şi la exigenţele lor particulare de 
accesibilitate, dar şi de calitate a cadrului urban. [7] 

Problemele intermodalităţii sunt: 
– lipsa infrastructurii (sau un standard prea scăzut 

al acesteia) pentru legăturile locale; 
– proastă proiectare, întreţinere sau operare a 

punctelor în care au loc transferurile de la un mod de 
transport la altul; 

– proceduri ineficiente de interconexiune între 
modurile de transport (întârzieri datorate aşteptării 
bagajelor); 

– o ofertă de servicii de transport neadecvată (lipsa 
unui transport public de viteză care să facă legătura 
între aeroport şi centrul oraşului); 

– serviciile locale de transport există dar nu asigură 
satisfacerea nevoilor călătorilor pe distanţe lungi 
(orarele modurilor de transport nu sunt integrate, 
distanţe mari de parcurs până la staţiile de autobuz 
vecine); 

– lipsa informaţiilor în punctele în care au loc 
interconexiuni ale reţelelor; 

– lipsa biletelor de călătorie integrate (care să 
permită deplasarea atât cu modurile de transport 
urbane, cât şi cu cele periurbane). [1] 
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Se observă că problemele apar în principal în 
punctele de interconexiune a reţelelor, astfel încura-
jarea intermodalitaţii se poate realiza prin acordarea 
unei atenţii deosebite acestor puncte în care are loc 
transferul de la un mod de transport la altul. 

O mai bună integrare a reţelelor de transport 
conduce la un număr crescut de opţiuni modale: 
aeroporturile, staţiile de cale ferată, autogările ar 
trebui transformate în platforme multimodale 
pentru pasageri. În literatura franceză, apare tot mai 
des noţiunea de “pol de schimb” care se încadrează 
într-o logică dublă cea de apartenenţă la teritoriu 
prin funcţia urbană pe care o îndeplineşte şi cea de 
apartenenţă la reţeaua de transport prin rolul de 
transport intermodal. Polii de schimb sunt caracte-
rizaţi de accesibilitate, atractivitate, intermodalitate, 
nodalitate. 

Amenajarea unor astfel de poli de schimb 
uşurează accesul la reţea, aceștia devenind puncte de 
intrare privilegiate pentru călători. Mai mult, acestea 

sunt locuri integrate în oraş prin calitatea lor 
arhitecturală şi prin mobilierul urban care ţine cont 
de mediul în care sunt amplasate. 

Într-un caz ideal, numeroşi autori [16] consideră 
că un pol de schimb este organizat ţinându-se cont 
de trei funcţii pe care trebuie să le îndeplinească: 

– funcţia de transport – prin conexiunile diferitelor 
reţele de transport; 

– funcţia urbană – prin integrarea acestuia în 
mediul învecinat, prin existenţa spaţiilor cu funcţiune 
urbană; 

– funcţia de servicii – prin asocierea comerţului 
şi informaţiilor cu deplasarea călătorilor.  

În figura 2 este reprezentată interacţiunea între 
aceste trei funcţii care duce la noţiunea de pol de 
schimb. Aceste funcţii rămân de cele mai multe ori 
independente unele faţă de altele atunci când se 
încearcă amenajarea unui pol de schimb. Sunt foarte 
rari polii de schimb care se pot considera a fi o 
interfaţă între transport şi urbanism. 

 

 
Fig. 2. Trinomul funcţional al polilor de schimb (prelucrare după [16]). 

 
Restructurarea unei reţele, ţinând cont de aceste 

trei funcţii trebuie să se facă în jurul punctelor care 
să faciliteze corespondenţa între liniile transportu-
lui local şi regional. Amenajarea polilor de schimb 
uşurează accesul la reţea, devenind puncte de intra-
re privilegiate pentru călători. Trebuie urmărită şi 
ameliorarea calităţii informaţiei şi confortul călăto-
rilor, prin dezvoltarea activităţilor comerciale şi 
prin integrarea în mişcarea urbană la nivel local 
[16, 17].  

Din punct de vedere urbanistic, polii de schimb 
constituie un „echipament major de mobilitate” al 
oraşului, fiind nuclee de accesibilitate, cu impact 
asupra vecinătăţii imediate, dar şi cu efect asupra 
atractivităţii întregului oraş.  

Amenajarea polilor de schimb reprezintă o solu-
ţie la problemele actuale ale oraşelor (lipsa acută de 
spaţiu, creşterea accentuată a mobilităţii individuale, 
creşterea accentuată a utilizării autovehiculului indi-
vidual) prin: 

– amenajarea teritoriului pentru corelarea depla-
sărilor având mai multe scopuri; 

– planificarea schemei urbane pentru a încuraja 
călătoriile pe distanţe scurte, care pot fi realizate 
convenabil pe jos sau cu bicicleta. 

Prin intermediul spaţiilor cu funcţiuni urbane 
amenajate în interiorul polului de schimb mobilitatea 
individuală este redusă fără a fi limitată, în sensul 
suprimării accesului la activităţi şi servicii, şi fără a 
restrânge aria de deplasare a individului. Acest lucru 
conduce la folosirea raţională a resurselor sistemului 
de transport. 
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3. SOLUŢII PENTRU ÎNCURAJAREA 
INTERMODALITĂŢII ÎN MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

În România se remarcă interesul scăzut al autori-
tăţilor acordat transporturilor, situaţie explicabilă 
prin resursele financiare limitate. În niciunul din 
marile oraşe ale României, nu s-a materializat un pol 
de schimb (cu funcţiuni complexe), în timp ce în 
oraşele vest – europene, acestea deja fac parte din 
structura urbană şi îşi dezvoltă noi funcţiuni [16]. 

Oraşul Bucureşti se confruntă cu aceleaşi probleme 
cu care se confruntă marile metropole ale lumii: creşte-
rea gradului de motorizare, creşterea nevoii de de-
plasare, infrastructuri de transport congestionate etc. 
Satisfacerea nevoilor de mobilitate în continuă creş-
tere nu se mai poate face prin metode clasice, legate 
strict de creşterea ofertei de transport ci prin metode 
de reducere a cererii. Acest lucru se poate face prin 
încurajarea intermodalităţii, prin creşterea accesibili-
tăţii şi atractivităţii transportului public de călători şi 
realizarea polilor de schimb în punctele de transfer 
de la un mod de transport la altul.  

Lipsa de înţelegere a conexiunilor care există  
între urbanism/amenajarea teritoriului şi mobilitate 
este susţinută de modul în care s-a dezvoltat munici-
piul Bucureşti în ultimele decenii: 

– dezvoltarea de cartiere rezidenţiale nedeservite 
de infrastructuri de transport de mare capacitate; 

– hipermarketuri, clădiri de birouri cu acces la 
infrastructurile rutiere deja congestionate; 

– multitudinea de centre de îmbarcare în autobuze 
pentru transporturile interurbane răspândite în tot ora-
şul; 

– piste de biciclete nefuncţionale; 
– lipsa acută de locuri de parcare urmată de ocu-

parea cvasipermanentă a unei benzi din trama strada-
lă cu autovehicule staţionate; 

– transport public urban neatractiv (fără amenaja-
rea de căi dedicate, fără asigurarea intermodalităţii, 
nesiguranţa momentului de ajungere la destinaţie, 
lipsa securităţii etc.); 

– lipsa conexiunilor şi interconexiunilor între 
modurile de transport urban. 

Pentru a putea organiza un transport public atrac-
tiv este necesar să se dezvolte poli de schimb care să 
asigure intermodalitatea. Obiectivul principal al unui 
pol de schimb este acela de a deservi cererea de că-
lători prin menţinerea siguranţei şi confortului aces-
tora. Pentru ca acest obiectiv să fie atins, este 
necesar să se identifice activităţile din terminalul de 
transport, să se studieze comportamentul călătorilor 
atunci când sunt puşi în faţa unei alegeri, să se for-
malizeze fluxurile de călători şi abia apoi să se di-
mensioneze elementele constructive ale terminalului.  

În Bucureşti nu putem identifica un pol de schimb 
care să corespundă din toate punctele de vedere ce-
rinţelor călătorilor. Cel mai mare terminal de trans-
port românesc, Aeroportul Henry Coandă, prezintă 
un dezavantaj major: nu este asigurată o legătura 
prin transport de mare capacitate cu aria urbană a 
Municipiului Bucureşti. Călătorii pot ajunge la aero-
port numai cu autobuzul, taxiul sau autoturismul, 
suportând astfel incertitudinile datorate unei conges-
tii a traficului rutier de pe drumul naţional DN1.  

Una din marile problemele ale oraşului Bucureşti 
este accesul microbuzelor în centrul oraşelor, datoratӑ 
lipsei reglementărilor cu privire la amplasarea autogă-
rilor şi punctelor de plecare, microbuzele generând un 
trafic suplimentar pe străzile oraşului. Din nefericire, 
nu se conştientizează că accesul acestora în oraş con-
cură la creşterea congestiei şi a poluării. În prezent, în 
Bucureşti există peste 32 de autogări şi puncte de 
plecare concentrate în special pe zona centrală a 
acestuia aşa cum se vede în figura 3.  

 

  
 

Fig. 3. Amplasarea autogărilor şi a punctelor de plecare. 
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Traseele microbuzelor nu au fost stabilite în func-
ţie de localizarea autogării şi au apărut, astfel, situa-
ţii în care microbuzele traversează tot oraşul pentru a 
ieşi pe drumul naţional din direcţia diametral opusă, 
parcurgând şi 20 km pe străzile deja congestionate 
ale capitalei.  

Transformarea autogărilor în poli de schimb şi 
amplasarea  acestora la periferia capitalei, în apropi-
erea unui centru comercial şi a unei parcări de tipul 
park & ride, va conduce la scăderea traficului pe 
străzile capitalei. Pentru îmbunătăţirea intermodali-
tăţii trebuie prelungite traseele transportului urban 
de suprafaţă până la acestea. În plus, ele trebuie co-
nectate cu o infrastructură de mare capacitate.  

4. CONCLUZII 

Modul de viaţă şi comportamentele de deplasare 
sunt în continuă modificare. Extinderea necontrolată 
a oraşelor cauzată de tendinţa populaţiei de a locui la 
periferia oraşului, în suburbii, dar şi de amplasare a 
locurilor de muncă în exteriorul oraşului, în zone 
slab deservite de transportul public, a condus la creş-
terea distanţelor de deplasare şi la o dependenţă 
crescută de autoturismul personal. 

 Mobilitatea este vitală pentru calitatea vieţii într-
un oraş, şi nu numai, iar aceasta va continua să 
crească. Nu mai este suficient să căutăm soluţii de 
transport pentru satisfacerea mobilităţii urbane, prin 
creşterea ofertei de transport. Trebuie identificate 
soluţii interdisciplinare pornind de la legătura dintre 
transporturi şi urbanism, care prin soluţii de amena-
jare a teritoriului corelate cu cele de dezvoltare a 
transporturilor să conducă la un oraş cu o densitate 
mare şi cu un mix al funcțiunilor urbane, încurajând 
deplasӑrile pe distanțe scurte (pietonale şi cu bicicle-
ta) şi cu transportul public.   

Dezvoltarea transportului intermodal creşte 
şansele unei reechilibrări modale în strânsă legătură 
cu sistemul de transport public, mai ales pentru 
persoanele care se află în apropierea staţiilor trans-
portului public. Se reduc, astfel, externalităţile 
negative sociale şi de mediu. Deplasările intermodale 
conduc atât la un randament crescut pentru indivizi, 
cât şi la un randament pentru ansamblul societăţii (în 
termen de costuri socio-economice şi totale). Ale-
gerea modală şi eficacitatea crescută contracareazӑ 
problemele de capacitate existente ale modurilor de 
transport. 

Integrarea transportului public şi privat, dar şi a 
transportului urban şi periurban prin dezvoltarea 
intermodalităţii şi realizarea polilor de schimb, care 
să includă şi funcţiuni urbane, în puncte de transfer 
ale călătorilor, reprezintă o soluţie viabilă pentru 
satisfacerea mobilităţii urbane, care prin decizii de 
amplasare, corelate cu cele de dezvoltare a transpor-

turilor, vor încuraja deplasările pe distanţe scurte cu 
implicaţii asupra schimbării comportamentelor de 
deplasare şi la reducerea nevoii de mobilitate.  

Identificarea locurilor de amplasare a polilor de 
schimb, urmărind ca acestea să fie locuri caracte-
rizate de accesibilitate, atractivitate, intermodalitate 
şi nodalitate, va conduce la o puternică urbanizare în 
jurul acestora, la modificarea formei şi structurii 
urbane către o densitate urbană crescută şi către un 
oraş compact. 
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