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DEPLASĂRILE NEMOTORIZATE – O PROVOCARE EDUCAŢIONALĂ PENTRU 
COMUNITĂŢILE URBANE 

 
Rezumat:  
Creşterea accentuată a traficului urban ameninţă oraşele cu ,,tromboza”, generând probleme socio-economice şi de 
mediu cu repercursiuni pe termen lung. Lucrarea evidenţiază efectele pozitive induse de utilizarea deplasărilor 
nemotorizate, atât la nivel individual, cât şi pentru mediul social şi natural în ansamblu. Rolul acestui tip de deplasări 
este consonant cu cerinţele mobilităţii durabile în spaţiul urban, fiind utilizat de sine stătător sau ca parte a unui lanţ 
intermodal de transport. Administraţiile publice locale, instituţiile şcolare, agenţii economici şi asociaţiile non-
guvernamentale trebuie să se implice în schimbarea percepţiei şi atitudinii privind deplasările nemotorizate şi să 
stimuleze crearea unui curent favorabil acestora. Nu doar dezvoltarea unei infrastructuri adecvate contribuie la creşterea 
ponderii deplasărilor nemotorizate, ci este necesară promovarea unei educaţii timpurii în acest sens. Aspectul ludic sau 
cel de sport temerar, reprezintă extremele care trebuie atenuate în favoarea unei veritabile culturi civice privind acest tip 
de deplasare. Studiul de caz realizat la nivelul Municipiului Bucureşti evidenţiază starea actuală privind percepţia 
deplasărilor nemotorizate în rândul populaţiei, barierele fizice şi mentale în utilizarea acestora. 
 
Abstract: 
The continuous growth of the urban traffic threats cities with “thrombosis “, generating social, economic and ecological 
long term problems. The paper outlines the positive externalities induced by the non-motorized trips at individual, social 
and environmental level. This kind of trips meets the requests of the urban sustainable development, being used stand-
alone or as a part of an intermodal chain. Local authorities, education institutes, economic agents and non-governmental 
organizations should be involved in challenging perceptions and attitudes toward non-motorized trips. Beside the 
infrastructure construction, the early education is mandatory for creating a civic culture regarding the use of non-
motorized trips. The case study in Bucharest shows out the present state concerning the use of bicycle, the physical and 
mental barriers in using it. Educational measures, communication techniques and administrative will should join for 
increasing the rate of non-motorized trips in the urban area. 

 
1. MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ  

Într-o accepţiune clasică, planificarea transporturilor se bazează pe două principii. În primul rând, transportul 
reprezintă o cerere derivată şi nu o activitate în sine. Valoarea activităţii sau satisfacţia obţinută la destinaţie este cea care 
determină deplasarea. În al doilea rând, utilizatorii caută să-şi minimizeze costul generalizat al deplasării, printr-o 
combinaţie a costurilor monetare de transport şi a duratelor etapelor din deplasare. Este evident că ipotezele tradiţionale 
privind creşterea mobilităţii urbane, economisirea timpului petrecut în deplasare prin creşterea vitezei, şi libertatea în 
alegerea modală sunt mituri care au dus la amplificarea problemelor din transportul urban şi au generat efecte negative 
asupra mediului social, economic şi natural [1].  

Oraşul reprezintă una din formele cele mai durabile ale dezvoltării, atât timp cât este respectată dezvoltarea istorică şi 
conformitatea cu principiile economiei bazate pe servicii publice şi informaţie [2,3]. Mobilitatea urbană durabilă propune 
o altă paradigmă [4], în care legătura dintre amenajarea teritoriului şi transporturi să fie evidenţiată pregnant (tabelul 1). 

 
 

Tab. 1 Aspecte contrastante ale planificării în transportul urban 
 

Elemente clasice de planificare Componente ale planificării din perspectiva mobilităţii 
durabile 

Dimensiune fizică Dimensiune socială 
Mobilitate Accesibilitate  
Trafic (în special al autovehiculelor) Oamenii şi nevoile de deplasare 
Proiecte pe scară largă Proiecte locale integrate în proiecte regionale/naţionale 
Arterele stradale – infrastructură de transport Artera stradală – spaţiu urban 
Transport motorizat Toate modurile de transport într-o ierarhie cu prioritate 

pentru deplasările nemotorizate 
Prognoză de trafic Viziune integratoare asupra oraşului 
Evaluare economică Analiză multicriterială care să ţină cont şi de efectele 

sociale şi ambientale 
Transportul – cerere derivată Transportul – activitate cu valoare intrinsecă, cât şi 

cerere derivată 
Creşterea vitezei de deplasare Reducerea vitezei de deplasare 



Reducerea duratei de deplasare Durate de deplasare rezonabile şi creşterea fiabilităţii 
acestora 

Segregarea persoanelor şi a traficului Integrarea persoanelor şi a traficului  
 

Dezvoltarea policentrică, cu ierarhii clare care să asigure proximitatea facilităţilor cotidiene şi un grad  ridicat de 
accesibilitate către  activităţile curente sunt esenţiale în dezvoltarea urbană [5]. Formele urbane de această natură asigură 
o lungime medie a deplasărilor sub limita maximă admisă pentru deplasările pe jos sau cu vehicule nemotorizate. Intenţia 
nu este de a interzice utilizarea autovehiculului, ceea ce ar fi extrem de greu de realizat şi ar afecta chiar libertatea de 
alegere. În special în statele din Europa Centrală şi Răsăriteană, confruntate cu creşterea ratei de motorizare, în care 
automobilul reprezintă un etalon al poziţionării pe scara socială, măsurile coercitive privind libertatea alegerii ar avea 
efecte negative asupra unei părţi importante a electoratului. Prin combinarea unor strategii de planificare coerente, zonele 
urbane pot fi proiectate la o scară personală care să asigure un grad ridicat de accesibilitate şi un mediu plăcut [6]. 

 
2. DEPLASĂRILE NEMOTORIZATE – ÎNTRE INTEGRARE INSTUŢIONALĂ, ACCEPTABILITATE 
PUBLICĂ ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ 

Presiunile de natură economică, socială şi ambientală exercitate de populaţie, cât şi creşterea economică din marile 
aglomerări urbane au determinat factorii de decizie şi de influenţă (organizaţii politice, administraţii locale sau centrale) 
să promoveze transportul nemotorizat şi formele de dezvoltare urbană pentru a limita emisiile de noxe, pentru a ameliora 
calitatea aerului şi sănătatea publică, pentru a favoriza utilizarea raţională a terenului cât şi pentru a creşte bunăstarea 
generală şi calitatea vieţii urbane. Un numitor comun al politicilor adoptate îl reprezintă natura plurisectorială a 
demersului, impactul lor răsfrângându-se dincolo de domeniul transporturilor, atingând sectoare precum mediul ambiant, 
sănătatea şi educaţia. Aceasta implică responsabilităţi sporite pentru factorii de decizie în a asigura coordonarea actorilor 
implicaţi în fundamentarea, finanţarea, implementarea şi monitorizarea soluţiilor [7]. Este cazul ţărilor din Uniunea 
Europeană, unde se manifestă o opţiune clară şi o responsabilitate regională şi locală pentru integrarea transporturilor. 

În ceea ce priveşte barierele instituţionale în aplicarea măsurilor privind transportul durabil, se identifică următoarele 
[8]: 
 structura politică a instituţiilor publice; 
 diferenţele funcţionale dintre departamente şi distribuţia puterii legale; 
 lipsa fondurilor sau utilizarea lor în acord cu interesele politice formale sau informale; 
 lipsa unei autorităţi centrale responsabile de planificarea strategică a transportului dintr-o zonă metropolitană extinsă. 

Acceptabilitatea publică este concordantă cu o acceptabilitate politică. Atingerea unei mase critice de susţinători ai 
deplasărilor nemotorizate poate  declanşa adoptarea de acţiuni oficiale de sprijin din partea autorităţilor. De asemenea, 
politicile şi iniţiativele comunitare sunt factori de sprijin, mai ales pentru ţările recent admise în structurile UE. 

„Cartea verde. Către o nouă cultură a mobilităţii urbane” elaborată de Comisia Comunităţilor Europene [9], prevede 
că „pentru a spori atractivitatea şi siguranţa mersului pe jos şi cu bicicleta, autorităţile locale şi regionale ar trebui să se 
asigure că aceste mijloace de transport sunt complet integrate în politicile de dezvoltare şi monitorizare a mobilităţii 
urbane. Ar trebui să se acorde mai multă atenţie dezvoltării unei infrastructuri adecvate. Există moduri inovatoare de a se 
asigura de întreaga implicare a familiilor, copiilor şi tinerilor în elaborarea de politici. Iniţiativele în oraşe, societăţi 
comerciale şi şcoli pot promova mersul pe bicicletă şi pe jos, de exemplu prin jocuri pe teme de circulaţie rutieră, 
evaluări ale siguranţei rutiere sau pachete educaţionale. Părţile interesate au propus ca oraşele mai mari să aibă în vedere, 
posibila numire a unui responsabil special pentru circulaţia pe jos şi cu bicicleta." O serie de evenimente precum 
European Mobility Week, Reclaim the Streets, World Squares, Home Zones sunt de natură să facă publice efectele 
pozitive la nivel individual, social, economic şi de mediu generate de deplasările nemotorizate, să crească 
acceptabilitatea publică pentru acestea şi să stimuleze transferul modal în defavoarea deplasărilor motorizate. 

Acceptabilitatea publică a transportului durabil şi a deplasărilor nemotorizate în particular este uneori defazată faţă de 
modificarea normelor sociale. Simpla dezvoltare a infrastructurilor dedicate nu este suficientă. De aceea, măsurile 
administrative trebuie prezentate într-un pachet normativ care poate fi implementat în mod realist. Încrederea, respectul 
reciproc, comunicarea şi implicarea activă sunt factori esenţiali pentru asigurarea eficacităţii măsurilor adoptate. 
Câştigarea legitimităţii trebuie  să se bazeze pe o strategie cooperantă şi participativă care presupune promovarea 
mobilităţii durabile la nivel de individ, grup sau unitate teritorial-administrativă, scoţând în evidenţă nevoia de schimbare 
a atitudinii şi a comportamentului, convingându-i de importanţa contribuţiei lor. Studii empirice recente [10] au reliefat 
importanţa măsurilor proactive, care nu doar informează utilizatorii asupra alternativelor posibile, ci îi ajută să decidă 
care este cea mai potrivită metodă de deplasare. 

 
 
 



3.  EFECTE ALE DEPLASĂRILOR NEMOTORIZATE 
 Transportul nemotorizat include mersul pe jos, mersul cu bicicleta precum şi variante derivate – rolele, tricicleta, 

trotineta etc.. Folosirea cu preponderenţă a transportului nemotorizat în detrimentul celui motorizat generază o serie de 
avantaje, cum ar fi: 
 avantaje resimţite de individ: îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a stării de sănătate, ameliorarea comunicării şi a 

coeziunii sociale, opţiuni noi de deplasare pentru cei care nu sunt conducători auto, reducerea accidentelor şi a 
costurilor individuale de deplasare; 

 avantaje resimţite de societate: ameliorarea problemelor legate de parcarea autoturismelor, reducerea costurilor cu 
infrastructura drumurilor şi parcărilor, diminuarea congestiei urbane, reducerea timpului de deplasare în anumite 
situaţii; 

 avantaje resimţite de mediul înconjurător - reducerea noxelor şi a poluării fonice. 
În ciuda avantajelor pe care le oferă, în percepţia autohtonă, transportul nemotorizat este de cele mai multe ori 

subevaluat, considerat nesofisticat comparativ cu modurile motorizate, fiind chiar privit ca simbol al pauperizării sau ca 
element ludic. Deplasările nemotorizate contribuie la armonizarea şi integrarea socială, atenuează discrepanţele şi 
inegalităţile (între şofer şi pieton, posesor de vehicul scump şi ieftin, între conducător şi pasager etc.), facilitează 
mobilitatea celor dezavantajaţi social, promovează contactul între oameni, interacţiunea şi incluziunea socială, dialogul şi 
relaţiile inter-umane într-o măsură mult mai mare decât deplasările cu autoturismul.  

 
4. DEPLASĂRILE NEMOTORIZATE ÎN BUCUREŞTI. FORMALISM ADMINISTRATIV ŞI FOND 
EDUCAŢIONAL 

Reţeaua de piste dedicate ciclismului este formată din două benzi de-a lungul unora dintre principalele bulevarde din 
centrul oraşului, cu marcaje bine definite. În anii ‘80 a fost creată prima pistă de ciclism de-a lungului principalului 
bulevard în partea nord-estică a oraşului (B-dul Kiseleff), având o lungime de aproximativ 3,6 km, dar datorită 
neutilizării, această pistă a fost transformată în parcare. Circulaţia cu autoturismul personal pe diferite trasee din 
Bucureşti, la ore de vârf, poate dura mult mai mult decât în cazul efectuării deplasării cu bicicleta (figura 1). 

În perioada martie 2007–martie 2008 diferite ONG-uri au realizat sondaje pe un eşantion de 1945 de persoane cu 
vârste cuprinse între 11 şi 65 de ani,  având ca scop evaluarea percepţiei şi utilizării modurilor de deplasare nemotorizate. 
Cele mai importante concluzii ale sondajului sunt: 
 Din totalul de respondenţi, 76,2% preferă să folosească autoturismul ca mijloc de deplasare, 22,2% preferă să 

utilizeze transportul în comun, 1,1 % preferă mersul pe jos, şi doar 0,5% preferă mersul pe bicicletă.  
 Majoritatea utilizatorilor parcurg în medie între 7 şi 10 km/zi. Doar câţiva dintre respondenţi preferă să parcurgă 

distanţe mai mari de 15 km/zi.  
 Suma pe care majoritatea respondenţilor sunt dispuşi să o aloce pentru achiziţionarea unei biciclete este între 500-

1000 RON. 
 Majoritatea respondenţilor ar dori ca la destinaţie să existe rastele pentru biciclete, cabine de duş, camere pentru 

schimbat /vestiare, precum şi să se asigure paza acestora.  
 Lipsa locurilor de parcare la destinaţie a fost principalul motiv pentru care nu este utilizată bicicleta, urmat de 

poluarea datorită traficului general. Printre cele mai puţin importante motive pentru care nu este utilizată bicicleta se 
numără: necesitatea unei costumaţii adecvate pe durata deplasării, lipsa benzilor dedicate, siguranţa în trafic şi 
comportamentul şoferilor. 
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Fig. 1 Durate de deplasare cu bicicleta şi cu autoturismul  pe diferite trasee din Bucureşti 



  
În aceeaşi perioadă, Catedra Transporturi Trafic şi Logistică din cadrul Facultăţii Transporturi, Universitatea 

Politehnica Bucureşti a realizat un studiu asupra preferinţelor privind deplasările nemotorizate exprimate de populaţia de 
vârstă şcolară din mediul preuniversitar de pe raza sectorului 6 [11]. În figurile 2-3 sunt redate o parte din analizele 
efectuate pe baza răspunsurilor primite de la respondenţi.  
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Fig. 2 Frecvenţa deplasărilor cu bicicleta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3 Durata maximă admisibila pentru deplasarea la scoală cu bicicleta 
       

Nici participanţii la trafic, fie ei pietoni sau conducători auto şi nici chiar reprezentanţii serviciilor publice locale nu 
sunt încă pregătiţi să respecte marcajul pistelor de biciclete, aşa cum rezultă din figura 4.  

 
            
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Nerespectarea marcajelor pentru benzile speciale destinate deplasărilor cu bicicleta 

         a) clasele V-VI                                     b) clasele VII-VIII                                      c) clasele IX-XII 
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