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Abstract. The sustainable reshape of mobility is instrumented by the new
behavioral perspective on the urban system of movement, viewed as result
of a travel behavior which can be restructured with market mechanisms.
The economic crisis, with its financial decline, could be an opportunity for
travel behavior reshape, mainly aiming at reducing automobility. In this
respect, collective public transport must be highlighted through integrated
mobility policies and packages of different consensual measures. This
paper argue the priority for organizing a coherent system of simple and/or
complex intermodal poles in Bucharest city.
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1. Introducere
Dintr-o perspectivă constructivă, criza
economică poate fi privită şi valorificată
ca un context favorabil pentru reglarea unor
practici sociale care creează disfuncţii de
diverse naturi sau sunt tendenţial opozante
evoluţiei sistemelor urbane într-un sens
sustenabil.

fiind unele dintre cele mai eficiente. Din
acest punct de vedere, prin scăderea
resurselor economice ale populaţiei, criza
actuală poate acţiona în sensul slujit de
acest tip de măsuri, potenţându-le
eficienţa.
2. Criza economică – context favorabil
remodelării comportamentului de
mobilitate
Politicile de mobilitate recurg şi ele la
măsuri de tip “push”, de natură
financiară,
pentru
restructurarea
sistemelor de mişcare, dat fiind că unul
dintre obiectivele lor majore este reducerea
utilizării automobilului, cel mai iubit şi
apropriat obiect tehnologic al secolului
XX, la care omul modern nu este dispus
să renunţe benevol, nici măcar parţial.

În condiţii de echilibru sau creştere
economică,
pentru
stăpânirea
şi
corectarea unor cutume negative ale
comunităţii, politicile urbane trebuie să
recurgă la măsuri de descurajare a
acestora, de tip “push”, cu o importantă
notă de coerciţie şi, prin urmare, cu o
scăzută acceptabilitate socială.
Din categoria acestora fac parte şi
reglementări de natură financiară concepute
ca pârghii de reglare disuasivă - prin costuri,
taxe, impozite, amenzi - recunoscute ca

În ultimele trei decenii, schimbarea de
paradigmă a dezvoltării umane, centrată
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rapidă schimbare de mentalitate în privinţa
mobilităţii, prin evidenţierea avantajelor
transportului public la care populaţia
începe să recurgă benevol, în mai mare
măsură.

pe conceptul „dezvoltării durabile”, a
generat căutări teoretice şi practice pentru
înscrierea mobilităţii în noua logică, a
sustenabilităţii. O nouă abordare este
aceea a înţelegerii mişcării în teritoriul
urban, dintr-o perspectiva behaviouristă, ca
fiind comportament de deplasare care poate
fi (re)modelat, prin mecanisme specifice
economiei de piaţă.

3. Intermodalitatea – cheie a trecerii de
la automobilitate la moduri de deplasare
cu impact redus asupra mediului
O măsură-cheie a trecerii de la
automobilitate la transportul public,
atât în sens fizic, de tr ansfer de la un
mijloc de transport la altul, cât şi în se nsul
schimb ării cutume lor de deplasare, este
organizarea intermodalităţii în oraşele
mari şi mijlocii în care aceasta lipseşte
sau este prea puţin de zvoltată, aşa cum
este şi cazul oraşului Bucure şti.

Această abordare fundamentează şi
instrumentează ideea trecerii de la o
satisfacere necondiţionată şi nelimitată a
cererii crescânde de automobilitate, la
gestionarea cererii de deplasare şi a
sistemelor de mişcare, la descurajarea
transportului individual motorizat.
Se dezvoltă politici integrate de mobilitate
implementate prin complexe pachete de
măsuri consensuale, de diverse naturi,
incluzând unele de esenţă economică,
cum sunt: impozitarea automobilelor
după capacitate, taxarea diferenţiată a
staţionării (cu vârfuri de preţ în zonele
centrale), amenzi ridicate pentru parcarea
neregulamentară, bilete şi abonamente
electronice integrate la transportul public,
cu preţ avantajos, taxe sporite pentru
întreprinderile ai căror angajaţi generează
automobilitate excesivă în anumite
perimetre etc. Unele dintre ceste măsuri
au un sens restrictiv, disuasiv, dar cu efecte
limitate atunci când resursele materiale ale
populaţiei sunt crescute şi costul ridicat al
automobilităţii este totuşi suportabil
pentru cei care nu sunt dispuşi să renunţe
cu uşurinţă la ea. Schimbarea de mentalitate
şi comportament de deplasare este astfel, în
general, un proces îndelung şi perceput
ca fiind impus prin ceea ce se numeşte
“politică publică autoritaristă”.

Intermodalitatea vizează organizarea
unor condiţii de transfer confortabile,
atrăgătoare, de ci “convingătoare ”, între
diversele mo duri de de plasare, dar cu
precădere între transportul individual
motorizat şi transporturile mai puţin
invazive în rapor t cu factorii de me diu
şi spaţi ul urban: transpor tul cole ctiv,
cu bi cicleta sau de plasare a pede stră.
Intermodalitatea
e ste
ins trumentu l
ame lior ării inser ţie i mişcării în ţesuturile
şi spaţiile urb ane, prin adecvarea tipu lui de
transport la caracter isticile ş i la exigenţe le
lor particulare de acces ibilitate dar şi de
calitate a cadrulu i urban (Negulescu,
2011a).
Formule intermodale, simple sau
complexe, sunt nece sar a fi organizate
într-un sistem coerent pe întregul
teritoriu al unui oraş, şi cu prioritate pe
perimetrele unor areale, mai ample sau mai
restrânse, în care structura modală a
mobilităţii trebuie să se schimbe prin
reducerea semnificativă a automob ilităţii,
din diferite considerente: satisfacerea
unor exigenţe de reabilitare a spaţiilor

De aceea, contextul de regres financiar, în
care se înregistrează o reducere neimpusă
a utilizării automobilului personal, poate
fi speculat ca oportunitate pentru o mai
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publice şi punere în valoare a unui
patrimoniu arhitectural şi urbanistic
valoros (de ex.: în zonele centrale,
istorice), ameliorarea factorilor de
mediu şi a ambianţei urbane pentru
creşterea calităţii locuirii, în special în
zone în care aceasta este mai sensibilă la
traficul motorizat, creşterea siguranţei
deplasărilor în spaţiul urban etc.
Formele fizice ale intermo dalităţii
variază de la si steme simple, de
exemplu de relaţion are a un or difer ite
staţii de tr ansport în tr-o pr oximitate
organizată (Fig. 1), la sisteme comple xe,
cum sunt polii inter modali polifuncţion ali.

Fig. 2. Pol intermodal complex cuprinzând gara
Montparnasse, Paris

4. Intermodalitatea – o prioritate pentru
Bucureşti
Muni ci pi ul Bucure şti şi cu atât m ai
m ul t te rito ri ul său de i nfl uenţă sunt
lips ite de un s is te m coeren t de n odur i
in ter modale , cee a ce constitui e o
co nsi der abil ă
pr emi să
ne gativ ă
pe ntru
ne cesar a
r e ducere
a
automo bilităţii. În această perio adă,
de dr asti că limi tare a re sur sel or
financi ar e, o prio ritate de acţi une şi
i nve stiţi e o co nsti tuie org ani zare a
unor for me s imple de in ter modalitate
care să integ re ze par cări de transfer
de tip par k & r ide şi /sau b ike & r ide cu
s taţii de trans port pub lic, per miţând şi
încurajând astfel utilizarea transportului
publi c pe di stanţe l ungi , cel puţin,
sau pe ntru înce put, în inter ior ul
pol ul ui
ur ban
pri nci pal : o raşul
Bucure şti.

Ace ştia sunt atât „apar ate” tehn ice
integr ate de tr ansport cât şi vaste
progr ame urban istice cu vale nţe de
centr alitate, având un nucleu de
accesibilitate privilegiată multimo dală
(Fig. 2), care au un sem nificativ impact
funcţional şi spaţial pe teritorii largi,
ajung ând chiar până la scar a unui
întreg cartier . Mari oraşe, cum e ste
Roma de exem plu, îşi de senează
evoluţia spre o str uctur ă policentri că
prin organizare a un or poli urban i
secundar i în juru l unor astfel de poli
intermodali pr incipali.

Ace asta
ar
pute a
co ntrib ui
co nsi der abil
la
schimb are a
com po rtame ntul ui de de pl asar e al
lo cui torilo r orie ntat în pre a mare
m ăsură către auto mobili tate , dat
fiind faptul că o pţi une a pentr u
mo dur ile
de
transpo rt
e ste
i nfl uenţată nu numai de co sturi ci şi
de con fortu l căl ăto riilor . În cazul
de pl asăr ilor
multimo dale ,
aces t

Fig. 1. Formă simplă de intermodalitate –
relaţionarea unor staţii de transport - metrou şi
tramvai - Obor, Bucureşti
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par ame tru e ste de pen de nt ş i de condiţiile
de tr ans fer in ter modal.

atr activi tăţii turisti ce a zonei şi , pri n
v ale nţa tractantă a zonei centr ale ,
chiar a întreg ul ui or aş.

Este ne ce sară cre are a unor astfel de
r elaţii inter mo dal e la ter min ale le
lin iilor de tr ans por t pub lic, inclu zân d
găr ile
(pentr u
r e ducere a
automo bilităţii pe între gul teri tori u
al o raşul ui ), ş i în staţii inte r me diare
plas ate în puncte n odale, la i nte rse cţi a
unor artere r utie re pri ncipale (r adi ale
şi i nel e r utie re ) şi a m ai multo r li nii
de transport.

În F ig . 3 e ste il ustr at un astfel de
mode l in te gr at de re or gan izare a
mob ilităţii în zon a cen tr ală, care a
co ntrib uit la defi nir ea politi cii de
mo bilitate în Conceptu l S tr ate gic
Bu cur eşti 2035. Am pl asar ea unor poli
i ntermo dali pe un pe rime tr u o coli to are - stabilit pri n studi u, e ste o
prio ritate.

Nucl ee de transfe r i nte rmo dal se
im pun a fi r eal izate şi pe un
perimetr u rutier al zo nei centrale,
care ar fi i ndi cat să capete fun cţie de
ocolitoare a aceste ia, în cadr ul unei
strategii i ntegr ate de remo delare
complexă a mobilităţii (Plan in tegr at de
mob ilitate – conform recomandărilor
Comunităţii Europe ne) în centr ul
i sto ri c al Bucure şti ul ui , în care un
patri moni u arhi te ctural şi urb anisti c
v alo ros este de val ori zat în co nte xtul
m ul ti plelo r
e fe cte
ne gativ e
ale
mo bilităţii actuale : spaţiu urban
e xce si v o cupat de autove hi cule ,
i nfrastr ucturi
sub dim ensio nate
şi
i ncomo de pentr u pie to ni, zgo mot,
pol uare , pe isaj urb an deg radat.
Ace şti poli de transf er mo dal tre b uie
să se co nsti tuie , cu priori tate , într -un
instr ument de restr ucturare mo dală
a cir culaţiei în zo na centrală,
susţinând str ategi a de re abili tare a
spaţiilor publi ce studi ată în Planu l
Integr at de De zvoltare Urb an ă (PIDU) Cen tr al,
Bu cur eşti.
Re ducere a
accesul ui şi staţio nării l a sol a
automo bilelo r, în acest perim etr u, v a
pe rmite re cupe rar ea pentr u pie toni a
unor im por tante re sur se de ter en,
r eabilitar ea
spaţiului
publi c,
a
fondul ui constr uit v alor os, cre ştere a
calităţi i
lo cuirii
ce tăţe nilo r,
a

To t în acest sens, este im po rtant a se
ave a în ve de re crear ea uno r poli
interm odali (sim pli sau com pl e cşi )
pe no ua diametr ală N-S BerzeiBuzeşti-Uranus (Ne gule scu, 2011b )
care are nu numai funcţi a de (no uă)
r elaţie r uti er ă într e zona de nor d şi
ce a de sud a or aşul ui , ci tre b uie
abor dată şi ca o compon en tă ves tică a
u nu i ne ces ar s is te m r utier ocolitor al
zone i ce ntr ale (Fig . 4), ca “pr ag ” de
r estructu r are modală a mob ilităţii în
hipe rce ntru l istor ic, pri n cre ştere a
co nsi der abil ă a po nderii de pl asăril or
cu tr anspo rtul publi c, cu bi ci cl eta sau
pe de stre şi limitare a automob ilităţii la
s tr ictu l n ece s ar păs tr ăr ii vitalităţii
e con omice
a
zone i,
e limin ân du-se
tr aficu l motor izat de tr an zit pri n
are al ul de m are v alo are arhi te ctural urb anisti că, având pote nţial turisti c
şi e conomi c ri di cat.
5. Concluzii
Contextul crizei economice, cu limitările
economice pe care le induce, este
favorabil modificării comportamentului
de deplasare restructurând raportul
dintre automobilitate şi celelalte moduri
de transport, în primul rând în favoarea
transportului
public
colectiv,
ca
principală alternativa a deplasărilor
motorizate individuale.
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Axul N-S Bd.Lascăr Catargiu - Bd. Magheru – Bd.
Nicolae Bălcescu, eliberat de o parte din fluxurile
carosabile, poate căpăta un real caracter de
bulevard (cu trotuare mai gene-roase, amenajări
peisagistice, trasee pentru biciclişti etc.)
Piaţa Universităţii

Circulaţii carosabile
Bulevard (reamenajare)
Areal (în interiorul primului inel
rutier) în care automobilitatea ar
trebui limitată şi contr olată, pentru
ameliorarea calităţii şi ambianţei
spaţiului public urban, punerea în
valoare a patrimoniului construit
valoros.
Relocarea spaţiului public eliberat de
fluxuri motoriza te şi autom obile staţionate
în favoarea circulaţiilor şi piaţetelor pietonale, amenajărilor urbanistice de calitate.
În interiorul arealului por fi (re)amenajate:
Pietonale / parţial pietonale
Piaţete pietonale
Parcări
pentru
deservirea
locuitoril or şi activităţilor din zonă
(în cât mai mare măsură subterane
şi/sau supraetajate)
Transport public diversificat, bine
organizat – ca servicii şi distanţe de
deservire
Piste şi parcări pentru biciclete

Viitorul ax N-S Berzei-Buzeşti - Uranus abordat şi
ca ocolitoare a arealului cu automobilitate limitată.
(Noua ofertă de car osabil, ca şi închiderea primului
inel rutier vor permite reducerea fluxurilor
motorizate în interiorul zonei centrale)
Calea Victoriei ar putea căpăta un caracter preponderent pietonal, în lungul ei amenajându-se
piaţete pietonale cu o ambianţă de calitate, care să
pună în valoare patrimo-niul arhitectural valoros

Pe perimetrul arealului, la intersecţia
ocolitoarei rutiere (care trebuie identificată
prin studiu, din care poate face par te axul
Buzeşti-Uranus) cu ar terele rutiere ce
pătrund în interiorul acestuia, se amplasează parcări de transfer, în relaţie
intermodală cu transportul public (pt.
crearea condiţiilor de renunţare la
automobile)

Fig. 3. Schemă de remodelare a mobilităţii în zona centrală a Municipiului Bucureşti
autor: Negulescu M. H
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Poli de transfer modal
incluzând
parcări
de
transfer
(park&ride)
ampla-sate la intersecţia
axului urban Buzeşti - BerzeiUranus
cu
penetrantele
rutiere către zona centrală - la
intesecţia
cu
Bd.
Kogălniceanu, Calea Ştirbei
Vodă
str.
Mircea
Vulcănescu - ca “porti” de
intrare în zona centrală în
care se va acorda prioritate
TP şi deplasarilor blânde
(cărora ar trebui să li se
adauge un sistem de transfer modal şi la intersecţia
axului cu Calea RahoveiBd. G. Coşbuc)

Zona centrală
Circulaţii şi pieţe pietonale
(şi infrastructuri pentru
biciclişti)
Parcări în interiorul zonei
centrale, cu tarife ridicate
Formule intermodale –
simple sau complexe
Parcări park&ride cu tarife
scăzute şi bike&ride
Staţii TP-transport public
deplasări cu automobilul
deplasări cu TP
deplasări blânde
(pietonale, cu bicicleta)

Fig. 4. Poli intermodali pe axul urban Buzeşti - Berzei-Uranus
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