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Keromi Keroyama, (2015). Rain.  [online]: https://
www.flickr.com/photos/keroyama/18308894628/

Conţinut şi 
structură

Descrierea succintă a structurii disci-
plinei, alături de informaţii generale 
despre rolul acesteia în cadrul progra-
mului de masterat.
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Obiectiv 
general

Obiective 
secundare

Disciplina “Mobilitate durabilă pentru teri-
torii inteligente” este construită astfel încât 
să ofere studenţilor cunoștinţe de bază în 
ceea ce privește problematicile contempo-
rane la nivelul mobilităţii urbane. Pentru a 
se încadra în tematica programului de mas-
terat „dezvoltare teritorială inteligentă”, 
disciplina va accentua provocările şi opor-
tunităţile în cazul teritoriilor inovatoare şi a 
oraşelor inteligente din perspectiva mobil-
ităţii urbane. Astfel, studenţii vor fi capabil 
să înţeleagă şi să găsească soluţii pentru 
nevoile de accesibilitate ale teritoriilor ino-
vatoare valorificând tehnologiile de infor-
maţie şi comunicare (TIC). Acest lucru este 
esenţial în contextul în care România este 
deja renumită la nivel European şi nu numai 
pentru potenţialul ridicat în domeniul IT1.

Absolventul este capabil să înţeleagă şi 
să contureze soluţii pentru problemele 
contemporane a teritoriilor inovatoare şi 
oraşelor inteligente din perspectiva mobil-
ităţii urbane durabile. 

Absolventul este capabil să:

• înţeleagă nevoile de mobilitate 
specifice ale oraşelor şi teritoriilor inteli-
gente.
• înţeleagă modul de funcţionare al in-
frastructurilor de transport şi al tipurilor 
specifice de deplasare susţinute de 
acestea.

1. România deţine locul 
6 la nivel mondial în ceea 
ce priveşte viteza  conex-
iunii la internet (peak 
connection speed), con-
form  raportului Akamai 
pe semestrul 2 din 2015 



Competenţe

Structura 
cursului

• înţeleagă modul de funcţionare a 
Planurilor de Mobiliate Urbană Dura-
bilă şi a altor documente strategice sau 
operaţionale legate de tematica mobil-
ităţii urbane.
• elaboreze concepte şi propuneri pe 
palierul mobilităţii urbane care inte-
grează tehnologiile TIC (Tehnologia In-
formaţiei şi a Comunicaţiilor).
• îşi însuşească noţiunile teoretice 
din domeniul mobilităţii şi să înţeleagă 
relaţiile dintre acestea.

Competenţele sunt construite în jurul a trei 
direcţii specifice de învăţare:

• Înţelegerea noţiunilor şi conceptelor 
de bază (mobilitate durabilă şi oraşe / 
teritorii inteligente); 
• Analiza critică a noţiunilor şi con-
ceptelor prezentate 
• Aplicaţii la nivel de planificare 
(strategii integrate, sectoriale sau pla-
nuri de mobilitate). 

Competenţele sunt orientate către trei posi-
bile locuri de muncă: 1) Expert mobilitate 
prin implicarea în elaborarea de strategii 
legate de dezvoltarea urbană; 2) Consultant 
/ Consilier dezvoltare regională 3) Funcţio-
nar public – ex. ADR Agenţiile de Deszvol-
tare Regională.

Disciplina este conturată în jurul a trei com-
ponente esenţiale: mobilitatea urbană, teri-
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Tabel 1: Compoziţia 
prelegerilor 

P01 Noţiuni de bază şi schimbul de 
paradigmă (Trafic – Mobilitate)
Prima prelegere prezintă succint 
evoluţia oraşelor din perspectiva 
mobilităţii, cu accentul pe secolele 
20 şi 21.

P02 Rolul Mobilităţii Urbane în docu-
mentele strategice şi operaţion-
ale.
A doua prelegere prezintă succint 
documentele programatice ale 
U.E. care fac referire la mobilitatea 
urbană. De asemenea, prelege-
rea include şi modul în care este 
tratat subiectul mobilităţii în dife-
ritele documente strategice şi op-
eraţionale. 

P03 Planurile de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD)
A treia prelegere explică succint 
modul în care sunt aplicate pla-
nurile de mobilitate în funcţie de 
statele membre U.E.

P04 Mobilitatea în regiuni inovatoare 
şi oraşe inteligente 1

toriile inteligente şi planurile de mobilitate 
ca parte a procesului de tranziţie. Cele trei 
componente permit înţelegerea modului în 
care noţiunea de transport a evoluat în me-
diul urban şi familiarizarea cu termenul de 
mobilitate în contextul erei informaţionale 
în care trăim.
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A patra prelegere se va concentra 
pe noţiunile: „teritoriu inteligent” 
şi „smart city”.

Po5 Mobilitatea în regiuni inovatoare 
şi oraşe inteligente 2.
Prelegere care prezintă princi-
palele caracteristici şi nevoi în ceea 
ce priveşte mobilitatea în cazul 
oraşelor şi teritoriilor inteligente.

Po6 Dezvoltare Urbană şi Transport 1
Prelegerea prezintă principalele 
legături şi condiţionări în relaţia 
dintre dezvoltarea urbană şi infra-
structura de transport.

P07 Dezvoltare Urbană şi Transport 2
Accent pe conceptul de TOD- tran-
sit oriented development şi Urban 
Sprawl.

P08 Mobilitate Pasivă 1 – Transportul 
pe cale rutieră  și infrastructura 
aferentă.
Reţeaua de străzi și drumuri ca 
suport deplasările cu autovehiculul 
individual și transportul de marfă.

P09 Mobilitate Pasivă 2 – Transpor-
tul în comun  şi infrastructura 
aferentă.
Prelegerea prezintă modul în care 
funcţionează transportul în comun 
la nivel de infrastructură și ser-
vicii: autobuz, troleibuz, tramvai, 
metrou, tren.
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P10 Mobilitate Activă 1 – Deplasările 
pe bicicletă şi infrastructura 

aferentă
Prelegerea face referire la reţeaua 
de piste şi benzi de bicicletă accen-
tuând modul în care aceasta poate 
fi integrată în infrastructura de 
transport existentă.

P11 Mobilitate Activă 2 – Deplasările 
pe jos şi infrastructura pietonală
Prelegerea se concentrează pe 
posibilităţi de extindere şi  amelio-
rare a infrastructurii pietonale.

P12 Problematica parcării şi intermo-
dalitatea
O prelegere concentrată pe man-
agementul parcării accentuând 
importanţa parcărilor de transfer 
(Park & Ride) ca parte a unor struc-
turi intermodale.

P13 Sinteză 1: Zone cu nevoi specifice
Prelegerea prezintă modul de di-
mensioare şi adaptare a infrastruc-
turii de transport la nevoile speci-
fice a diferitelor tipuri de zone care 
compun oraşul.

P14 Sinteză 2: Politici integrate de 
mobilitate
Tipuri de politici de mobilitate evi-
denţiate pe studii de caz (ex. polit-
ica A.B.C – Olanda).
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Tabel 2: Compoziţia 
seminarilor

S01 Schimbul de paradigmă în oraşele 
Europei 1
Discuţii libere pe studii de caz. 
Temă: analiza procesului de tran-
ziţie într-un oraş european – echipe 
de 3-4 persoane. 

S02 Schimbul de paradigmă în oraşele 
Europei 2
Prezentarea rezultatelor analizei.

S03 Planuri de mobilitate urbană du-
rabilă (PMUD) în orașe din Europa 
1
Discuţii libere pe exemple de pla-
nuri de mobilitate. Temă: analiza 
unui plan de mobilitate - echipe de 
3-4 persoane.

S04 Planuri de mobilitate urbană du-
rabilă (PMUD) în orașe din Europa 
2
Prezentarea rezultatelor analizei.

So5 Mobilitatea în regiuni inovatoare 
şi oraşe inteligente 2.
Discuţii libere pe bibliografia afer-
entă conceptului de „smart city”.

S06 Nevoile de Mobilitate ale oraşelor 
şi teritoriilor inteligente 2
Discuţii libere pe bibliografia afer-
entă conceptului de „smart city”.

S07 Potenţiale teritorii inteligente 
din România
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Discuţii pe studii de caz, potenţiale 
oraşe inteligente din România. 
Lansarea temei de cercetare: 
„politică de mobilitate pentru un 
potenţial oraş inteligent” - echipe 
de 3-4 persoane.

S08 Potenţiale teritorii inteligente 
din România
Discuţii pe studii de caz, potenţiale 
oraşe inteligente din România.

S09 Analiza unui teritoriu inteligent – 
dezvoltare urbană şi transport.

S10 Analiza unui teritoriu inteligent –
Mobilitate Pasivă.

S11 Analiza unui teritoriu inteligent –
Mobilitate Activă.

S12 Politică sectorială de mobilitate 
pentru teritorii inteligente.
Discuţii pe politici de mobilitate 
din oraşe europene.

S13 Finanţarea proiectelor incluse în 
politica sectorială de mobilitate.
Discuţii pe modalităţi de finanţare 
a proiectelor de mobilitate. Surse 
de finanţare pentru proiecte de in-
frastructură, de cercetare sau pen-
tru educarea şi informarea popu-
laţiei.

S14 Prezentarea rezultatelor

Prezentare finală a proiectelor de 
cercetare elaborate de către stu-
denţi.



Evoluţia mobilităţii 
urbane

Descrierea succintă modului în care 
oraşele au evoluat concomitent cu 
infrastructura de transport.

Martin, E., (1882).  Carte des communications 
rapides entre Paris et le reste de la France. [online]: 
http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/8601933 
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Evoluţia a ceea ce denumim astăzi mobil-
itate urbană este formată din trei noţiuni 
care provin din aceeaşi familie dar au sensuri 
diferite. Aceste trei noţiuni sunt: Trafic, Mo-
bilitate şi Accesibilitate.

Traficul se referă la frecvenţa operaţiilor de 
transport efectuat, cu anumite mijloace de 
transport (feroviare, maritime, rutiere, ae-
riene), într-un interval de timp și în condiţii 
precizate2.

Traficul este astfel în relaţie directă cu ca-
pacitatea infrastructurii de transport. Pentru 
a ameliora traficul este prioritară creşterea 
capacităţii infrastructurii de transport fapt 
care ar aduce după sine creşterea vitezei de 
deplasare.

Mobilitatea se referă la capacitatea de a fi 
mobil (1), de a se mișca, de a-și schimba lo-
cul sau poziţia; proprietatea de a fi mișcat, 
deplasat. Ușurinţă în mișcări; vioiciune, de-
gajare, naturaleţe (a mișcărilor)3.

Mobilitatea descrie capacitatea persoanelor 
și a mărfurilor de a se deplasa fapt care le 
oferă acces la facilităţi esenţiale, comunităţi 
şi alte destinaţii necesare pentru a susţine 
o calitate decentă a vieţii și funcţionarea 
economiei3. 

Mobilitatea nu se rezumă la infrastructură, 
ci include şi serviciile care facilitează deplas-

2. DEX ‘09 (2009)

3. DEX ‘09 (2009)

4. ARUP, 2014. Urban 
mobility in the smart city 
age.

Cele trei 
noţiuni de
referinţă

Trafic-Mobilitate-
Accesibilitate
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ările în mediul urban şi în afara acestuia.

Accesibilitate (sau acces) se referă la 
ușurinţa de a ajunge la bunuri, servicii, ac-
tivităţi și destinaţii, care împreună sunt con-
siderate ca oportunităţi5. 

Accentul în cazul accesibilităţii este pla-
sat pe potenţialul de interacţiune, posibil-
itatea de a realiza schimburi. Conceptul de 
accesibilitate se află în strânsă legătură cu 
conectivitatea, caracteristică dată de calita-
tea reţelei de transport. Faţă de mobilitate 
şi trafic, accesibilitatea nu se limitează la de-
plasare. Din acest motiv, o zonă cu o bună 
accesibilitate mizează pe o nevoie redusă 
de deplasări sau scurtarea traseului până la 
destinaţie. 

5. Litman, T., 2015. 
Evaluating Accessibil-
ity for Transportation 
Planning - Measuring 
People’s Ability to Reach 
Desired Goods and Ac-
tivities. Victoria Trans-
port Policy Institute



Pagina 16 

Evoluţia recentă a mobilităţii urbane poate 
fi împărţită în cinci etape majore6:

Perioada căruţului şi a mersului pe jos 
(până la sfârşitul sec. 18) este definită de 
orașe compacte care nu depăşesc un dia-
metru de 5km. Astfel orașul putea fi parcurs 
într-o oră, perioada de timp maximă alocată 
pentru navetism. Numai oraşe foarte mari 
cum ar fi Roma sau Constantinopol (astăzi Is-
tanbul) se aproprie de suprafaţă de 20 kmp. 
Majoritatea deplasărilor sunt pietonale sau 
cu căruţa folosind drumuri de pământ, rare-
ori există drumuri pavate.

6. adaptare după: Ro-
drigue, J.P, (2013). The 
Geography of Trans-
port Systems. 3 Edition, 
Routledge.

Evoluţia 
recentă a 
mobilităţii

Evoluţia mobilităţii în relaţie cu procesul de expansiune urbană
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Revoluţia industrială în transport (secolul 
19) este caracterizată în primul rând prin 
apariţia căilor ferate şi astfel a primului tren 
comercial. Astfel în 1930 apare calea fe-
rată care leagă centrele urbane Liverpool şi 
Manchester. Calea ferată este folosită încă 
preponderent pentru a lega principalele 
centre urbane motiv pentru care procesul 
de expansiune urbană este lent. La sfârșitul 
acestei perioade apare primul mijloc de 
transport în comun intraurban: „Omnibus”7, 
fapt care permite un mod de deplasare mult 
mai eficient fără a schimba însă structura 
oraşului.  

Modificări: creşte capacitatea de transport; 
viteza de deplasare creşte numai la nivel re-
gional; oraşul se extinde puţin.
 
Perioada transportului în comun - electric 
(1890 - 1920), apare troleibuzul ca mijloc de 
transport în comun fapt care datorită unei 
viteze de deplasare sporite aduce primele 
schimbări majore în forma urbană. Orașul 
începe pentru prima dată să se dezvolte în 
lungul culoarelor principale de transport 
în comun motiv pentru care apar şi subur-
bii sau oraşe satelit în jurul gărilor. Marile 
oraşe cum ar fi Londra sau Paris construiesc 
primele linii de metrou. În această perioadă 
apar şi concepte de dezvoltare urbană pre-
cum ar fi oraşele grădină care se bazează ex-
act pe această eficientizare a transportului. 

7. Un vehicul cu tracţi-
une animală care trans-
porta mai multe per-
soane, un fel de trăsură 
cu mai multe locuri
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Modificări: creşte capacitatea de transport; 
creşte viteza de deplasare a transportului în 
comun; creşte distanţa  de navetism, oraşul 
se extinde în lungul culoarelor de transport 
în comun.

Perioada automobilului (1930-1950), 
porneşte odată cu revoluţia lui Henry Ford 
în ceea ce priveşte procesul de producţie a 
autovehiculelor. Posibilitatea de achiziţion-
are a unui autovehicul privat pentru clasa 
de mijloc face ca oraşul să treacă în a doua 
fază de expansiune. Apar noi dezvoltări în 
afara culoarelor majore de transport în co-
mun şi oraşul capătă încetul cu încetul o 
formă stelară. Tot în această perioadă apar 
şi primele zboruri comerciale8 care dau naş-
tere dezvoltărilor în jurul aeroporturilor, 
adesea denumite „edge city”. Impactul 
funcţionalismului asupra oraşului şi a infra-
structurii de transport devine din ce în ce 
mai pregnant. Pornind de la Carta de la At-
ena (1933), oraşul funcţional este constituit 
din zone funcţionale distincte iar în cazul 
infrastructurii de transport există o separare 
clară a diferitelor tipuri de circulaţii.

Modificări: creşte capacitatea de transport; 
viteza de deplasare creşte în cazul autove-
hiculelor individuale; începe procesul de 
suburbanizare.

Perioada autostrăzilor (începând cu 1950), 
aduce cele mai puternice schimbări la nive-

8. Timeline care prez-
intă evoluţia zborurilor 
comerciale: www.flying-
100years.com
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lul structurii oraşului. Datorită autostrăzilor 
care lărgesc cu mult sfera de influenţă şi ac-
cesibilitate a oraşului, apar suburbiile (mai 
ales în America de Nord) alături de problem-
atica expansiunii necontrolate (SPRAWL9).  
Infrastructura puternic dezvoltată aduce 
după sine o creştere exponenţială a gradului 
de motorizare şi tendinţa de migrare a lo-
cuitorilor din zonele centrale către suburbii. 
Acest fenomen este vizibil cel mai puternic 
în oraşele din S.U.A, fiind susţinut de politi-
cile de restructurare economică ale lui T. D. 
Rosevelt – The Great Deal. Constrângerile 
date de cadrul natural, resurse de teren, 
forma urbană şi concentrarea resurselor 
de patrimoniu în zonele centrale face ca 
oraşele Europene să nu fie afectate atât de 
puternic de această tendinţă de expansiune 
şi suburbanizare.

Ascensiunea autovehiculului privat aduce 
după sine o decăderea a transportului în 
comun. Autovehiculul personal reprezintă 
o variantă mult mai confortabilă pentru de-
plasările cotidiene, fapt care scade cererea 
pentru transportul în comun. Oraşele nu mai 
deţin suficient spaţiu pentru a lărgi infra-
structura de transport rutier, motiv pentru 
care spaţiul pietonal, puncte comerciale de 
tip cioşc sau chiar linii de transport în comun 
sunt convertite pentru a face loc mai multor 
autovehicule individuale. De exemplu, în 
această perioadă Londra renunţă la reţeaua 
de tramvai (1950-1952) presupunând că 

9. Tip de dezvoltare 
sporadic, necontrolat 
caracterizat de densităţi 
scăzute, accesibilitate 
redusă şi dependenţă 
de automobilul privat şi 
lipsa unor centralităţi.
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acest lucru ar reduce congestia.

În perioada autostrăzilor, congestia este 
considerată ca fiind principala problemă 
la nivelul mobilităţii. Din acest motiv spe-
cialiştii în domeniu încep să dezvolte mod-
ele matematice, menite să analizeze fluxu-
rile de autovehicule, să genereze prognoze 
şi să identifice intervenţiile cele mai favora-
bile pentru reducerea congestiei. 

Modificări: scade capacitatea de transport ; 
viteza de deplasare creşte; începe procesul 
de suburbanizare şi expansiunea urbană ne-
controlată.

Perioada mobilităţii urbane durabile (în-
cepând cu 1987)11, porneşte de la raportul  
Brundtland (1987) în care este prezentat 
conceptul de dezvoltare durabilă. Odată cu 
introducerea noţiunii de „durabil” în con-
textul dezvoltării urbane, modul de gândire 
în domeniul transportului se schimbă. Deşi 
congestia rămâne o problemă esenţială, 
acum sunt luate în considerare şi external-
ităţile negative pe care aceasta le are asu-
pra mediului urban şi, asfel, asupra calităţii 
vieţii.

Principalele considerente care au dus la tre-
cerea către noţiunea de mobilitate urbană 
durabilă sunt: 

• Creşterea emisiilor de carbon; în in-
tervalul 1950 - 1980 emisiile de carbon 

10. Deşi modalităţile de 
transport sau schim-
bat foarte frecvent în 
ultimele secole per-
miţând o ameliorare a 
mobilităţii, durata de 
timp maximă acceptată 
pentru navetă a stagnat  
(60-90 min).

11. Există o serie de 
oraşe sau state euro-
pene care au aplicat 
măsuri şi politici speci-
fice mobilităţii durabile 
deja din anii 1970 cum 
ar fi: Olanda cu zonele 
Woonerf sau Copenhaga 
cu măsuri de pietonizare 
şi consituirea reţelei de 
piste pentru biciclete.

Schimbul de 
paradigmă
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în Europa de Est şi fostele state sovi-
etice a crescut de la 200 până la 1400 
milioane tone metrice de carbon pe an. 
În oraşele vest europene emisiile de car-
bon au crescut de la 250 până la 1000 
milioane tone metrice de carbon pe an 
în acelaşi interval . Măsurile luate pen-
tru reducerea emisiilor de carbon din 
ultimele decenii, inclusiv cele din sfera 
mobilităţii urbane au reuşit să stopeze 
această creştere (cf. PBL Netherlands 
Environmental Assessment Agency, 
(2013). Trends in global Co2 emissions.)
• Conştientizarea gravităţii efectelor 
negative datorate poluării13 generate de 
autovehicul;
• Acces limitat la combustibili fosili
• Dificultatea de a lărgi în continuare 
circulaţiile rutiere;
• Creşterea exponenţială a accidente-
lor grave în mediul urban;
• Un stil de viaţă nesănătos caracter-
izat preponderent de o creştere puter-
nică a obezităţii la nivelul adulţilor.14

Toate aceste ameninţări au readus deplas-
ările nemotorizate şi transportul în comun 
în centrul atenţiei. 

Luând în considerare cele trei noţiuni de 
bază prezentate la începutul capitolului 
(trafic, mobilitate şi accesibilitate) putem 
constata o evoluţie a acestora în ultimele 
secole. Noţiunea de trafic era folosită pre-

12. surse: 
Globalenvironemnt6, 
(2012). Anual Carbon 
Emssions by Region. 
[online]:www.globalen-
vironment6.yolasite.
com 

Boden, T.A., G. Marland, 
and R.J. Andres. 2015. 
Global, Regional, and 
National Fossil-Fuel CO2 
Emissions. Carbon Diox-
ide Information Analysis 
Center, Oak Ridge Na-
tional Laboratory, U.S. 
Department of Energy, 
Oak Ridge, Tenn., U.S.A. 

13.  Poluare fonică, cu 
particule în suspensie şi 
noxe.

14.  1 din 3 adulţi suferă 
de obezitate sau sunt 
supraponderaţi, o creş-
tere de 23% în intervalul 
1980-2008, conform 
Overseas Develompent 
Institute.
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ponderent în perioada autovehiculului, când 
prioritatea în domeniul transportului erau 
viteza de deplasare, fluiditatea traficului 
calităţi dependente direct de capacitatea 
infrastructurii. 

Abia la mijlocul secolului 20 apare noţiunea 
de mobilitate care pe lângă capacitatea in-
frastructurii de trafic ia în considerare şi 
eficienţa acesteia, motiv pentru care trans-
portul în comun intraurban redevine o mo-
dalitate de deplasare de mare interes. 

Împreună cu dezvoltarea conceptului de 
mobilitate urbană durabilă apare corelarea 
între repartiţia funcţioniilor în teritoriu şi in-
frastructura de transport. În acest context 

Relaţia Accesibilitate-Mobilitate; adaptare după: Brussel, M.,.(2013) Paradigm shift in 
transport planning from mobility to accesibility. University of  Twente
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apare accesibilitatea, noţiunea care măsoară 
potenţialul de a accesa dotările şi serviciile 
de care un individ are nevoie. Aşadar pentru 
ameliorarea accesibilităţii unei zone intră 
în calcul şi măsuri care diminuează nevoia 
pentru deplasări cum ar fi acces facil la ser-
vicii de telecomunicaţii (mai ales internet) 
sau poziţionarea în vecinătatea directă a 
dotărilor de interes cotidian (alimentară, 
unităţi de învăţământ primar etc.). 

Complexitatea procesului de tranziţie de la 
trafic către accesibilitate face ca acesta să 
fie considerat ca un schimb de paradigmă15.
Astfel, conform noii paradigme toate inter-
venţiile la nivelul infrastructurii sunt orien-

15. Kuhn, T., (1962). The 
Structure of Scientific 
Revolutions. Chicago 
University Press.

Adaptare după: Gehl Architects, Transport pyramids - Moscow
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tate acum către om şi nu către autovehicul 
cum era cazul în secolul 19 şi începtulul 
secolului 20.

Piramida transportului, reprezentată ante-
rior arată cum în prezent oraşele (accesibil-
itate) trebuie să aloce spaţiu preponderent 
pentru pietoni, biciclişti şi transportul în co-
mun. Prima piramidă (trafic) nu reprezintă 
doar priorităţile din secolul anterior ci arată 
şi o ponderea costurilor pentru diferitele 
tipuri de infrastructură. Dat fiind faptul că 
un autovehicul privat transportă în medie 
1-2 persoane şi ocupă mereu 14mp, luând în 
considerare costurile pentru infrastructură 
acest mod de deplasare este cel mai puţin 
eficient.
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Trafic
Planificarea tradiţională a 

transportului

Accesibilitate
Planificarea modernă a mobil-

ităţii urbane durabile
Axat pe trafic. Centrat pe oameni.

Mobilitate înseamnă deplasare 
fizică (performanţă = viteză de 
deplasare).

Mobilitate înseamnă accesibili-
tate (capacitatea oamenilor de 
a ajunge la serviciile şi ac-
tivităţile dorite).

Moduri de transport : prepon-
derent automobile.

Moduri de transport: mersul 
pe jos, bicicleta, transportul 
public, autovehicul. Diferitele 
infrastructuri de transport sunt 
interconectate prin puncte şi 
noduri intermodale.

Obiective – decongestionarea 
traficului, câştiguri din taxele de 
drum şi per vehicul.

Obiective  – creşterea accesibil-
ităţii şi ameliorarea calităţii 
vieţii, îmbunătăţirea accesului 
la transport a persoanelor cu 
mobilitate redusă, siguranţă 
în trafic, reducerea consumu-
lui de energie şi a emisiilor de 
Co2, îmbunătăţirea sănătăţii 
publice, utilizarea strategică a 
terenurilor.

Intervenţii de tip “hard” - in-
vestiţii în infrastructură.

Un mix din intervenţii “soft” şi 
“hard” menite să încurajeze uti-
lizatorii să folosească mijloace 
nepoluante pentru deplasare.



Pagina 26 

Elemente de impact: viteză de 
deplasare şi întârzieri în trafic, 
costurile de operare şi tarifele 
per vehicul.

Elemente de impact: impact 
economic, social şi de mediu.

Indicatori de performanţă: 
viteza de deplasare a autove-
hiculelor, fluxul de trafic, număr 
accidente, VMT (vehicle miles 
traveled)

Indicatori de performanţă: ac-
cesbilitate pentru diverse cate-
gorii de utilizatori. Se calculează 
în timp, costuri, confort, sigu-
ranţă, securitate, intermodali-
tate, impactul asupra mediului, 
necesar pentru asigurarea acce-
sului la servicii şi activităţi.

Planificare sectorială separată 
de alte domenii şi probleme ale 
oraşului.

Planificare sectorială corelată 
direct cu alte documente strate-
gice şi domenii asociate cum ar 
fi: mediu, sănătate, servicii pub-
lice, dezvoltare urbană, etc.

Planificare pe termen scurt şi 
mediu

Planificare pe termen mediu 
orientată la o viziune pe termen 
lung (peste 15 ani).

Planificare realizată de experţi Proces de planificare colabo-
rativ prin implicarea părţilor 
interesate şi consultarea popu-
laţiei.

Tabel comparativ între planificarea tradiţională şi modernă a transportului; adaptare 
după: 1. note curs M.Negulescu; 2. F.Wefering, Rupprecht. S, et. al. 2014. ORIENTĂRI 

-Dezvoltarea şi implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă.

Pentru adaptarea la noua paradigmă “accesibili-
tate” oraşele lucrează cu trei tipologii de politici 
publice: 1. Politici pentru reducerea nevoiii de 
deplasare, 2. Politici de eficientizare a transpor-
tului, 3. modul de utilizare a terenului prin re-
ducerea distanţei deplasărilor. 



Sascha Kohlmann, (2014). Dircksenstraße; Berlin, 
Alexanderplatz. [online]:www.flickr.com/photos/
skohlmann/16225388463

Planul de 
mobilitate
Prezentarea generală a planurilor 
de mobilitate şi a modului în care 
acestea sunt aplicate în diferite 
state europene.
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Planul de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD) sau Sustainable urban mobility plan 
(SUMP) reprezintă un document strategic 
constituit în conformitate cu principiile con-
temporane de planificare: integrare, partici-
pare, evaluare şi durabilitate. 

Rolul planului de mobilitate este de a iden-
tifica principalele direcţii de acţiune, pro-

Procesul de elaborare a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă; sursa: www.eltis.org
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grame şi, după caz, măsuri sau proiecte 
menite să satisfacă nevoile de mobilitate 
ale persoanelor în prezent și în viitor pentru 
o mai bună calitate a vieţii în orașe și îm-
prejurimi. 

“Un plan de mobilitate urbană durabilă este 
un plan  strategic  conceput  pentru  a satis-
face nevoia de mobilitate a oamenilor şi com-
paniilor în oraşe şi în împrejurimile acestora, 
pentru a avea o mai bună calitate a vieţii.
Acesta se bazează pe practicile existente de 
planificare şi ia în considerare principiile de in-

tegrare, partcipare şi evaluare.”16

Planurile de mobilitate urbană durabilă sunt 
compuse din patru faze: pregătirea proce-
sului de implementare, analiza amănunţită 
a situaţiei existente și stabilirea obiectivelor, 
elaborarea documentului și implemen-
tarea acestuia. Faza pregătitoare joacă un 
rol esenţial în cazul oraşelor din România, 
deoarece, odată cu pornirea unui plan de 
mobilitate, acestea trebuie să accepte şi să  
îşi asume principiile care stau la baza noii 
paradigme “accesibilitate”. Astfel, un plan 
de mobilitate este mai mult decât un doc-
ument tehnic, el reprezintă prin aprobarea 
s-a asumarea de către factorii politci, eco-
nomici şi locuitorii oraşului a principiilor 
promovate sub umbrela mobilităţii urbane 
durabile.

În cazul României, planurile de mobilitate 

16.  sursă: F.Wefering, 
Rupprecht. S, et. al. 
2014. Orientări -Dezvol-
tarea şi implementarea 
unui plan de mobilitate 
urbană durabilă. 
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urbană durabilă au fost adoptate ca şi in-
strument strategic prin intermediul Acordu-
lui de Parteneriat şi se realizează conform 
ghidului elaborat de JASPERS17. 

Conform normelor de aplicare a legii 350 
/2001 (încă în proces de consultare), planul 
de mobilitate urbană face parte din Planul 
urbanistic general (P.U.G.) şi reprezintă in-
strumentul de planificare strategică teritori-
ală prin care sunt corelate dezvoltarea teri-
torială a localităţilor din zona periurbană/
metropolitană cu nevoile de mobilitate şi 
transport ale persoanelor, bunurilor şi măr-
furilor. Practic această corelare puternică 
între reglementările care definesc modul 
în care se dezvoltă oraşul (PUG) si pla-
nurile de mobilitate evidenţiază principiul 
de “Land use and Transportation Planning 
(LUT)”. Acest principiu prevede corelarea 
investiţiilor în infrastuctură cu procesul de 
dezvoltare urbană.

Partea de analiză a planurilor de mobilitate 
porneşte de la contextul socio-economic 
care prezintă principalele informaţii despre 
cererea de mobilitate fiind urmat de reţeaua 
majoră ce circulaţii, segment care prezintă 
oferta pentru deplasări. Ulterior analiza 
este structurată pe următoarele paliere: 1)
Transport public, 2) Transport de marfă, 3) 
Mijloace alternative de mobilitate (velo şi 
mersul pe jos) şi 4) Managementul traficului 
(parcare, ITS, signalistică). 

17.  Jaspers - Joint As-
sistance to Support 
Projects in European 
Regions reprezintă un 
parteneriat de asistenţă 
tehnică între Comisia 
Europeană, Banca Eu-
ropeană de Investiţii şi 
Banca Europeană pen-
tru Dezvoltare şi Recon-
strucţie.

Ghidul este disponibil la 
adresa: 
w w w. a d r v e s t . r o / a t -
tach_files/Ghidul%20
PMUD%20final%20Jas-
per%20RO.docx
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În completarea acestor paliere sunt anali-
zate amănunţit zonele cu un grad ridicat de 
complexitate precum centre istorice, struc-
turi intermodale, zone defavorizate, etc.). 
Există, pe lângă domeniile de analiză secto-
riale menţionate anterior, trei paliere trans-
versale: mediu (reducerea emisiilor de CO2), 
siguranţa în trafic şi accesibilitatea pentru 
persoane cu dizabilităţi.

Extras din planul de mobilitate al oraşului Bruxelles care 
prezintă conceptele de intervenţie pentru inelul central 

(zonă cu grad ridicat de complexitate)
sursa: Plan communal de mobilité de la ville de 

Bruxelles. (2011)
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În comparaţie cu planurile de mobilitate din 
alte oraşe europene, cele din România au ca 
finalitate o listă exhaustivă de proiecte ori-
entate pe orizontul 2020. 

Viziunea se realizează de preferinţă pe or-
izontul 2030 (termen lung) dar planul de 
măsuri este mai detaliat pentru orizontul 
2020. Pentru a genera planuri de mobilitate 
de succes sunt recomandate procese de 
monitorizare bianuale şi o eventuală reactu-
alizare după anul 2020 când ciclul financiar 
multianual se încheie.

Finanţarea proiectelor incluse în planurile 
de mobilitate este susţinută în cea mai 
mare măsură prin intermediul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 (POR). În 
cadrul programului, planurile de mobilitate 
se încadrează în două obiective tematice:

OT 4 - sprijinirea tranziţiei către o econo-
mie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele;
OT 7 - promovarea sistemelor de transport 
durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor reţelelor majore.

Axele dedicate proiectelor de mobilitate 
urbană din cadrul programului operaţional 
regional 2014-2020 (POR) sunt: 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de   carbon;
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Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării ur-
bane durabile;
Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastruc-
turii rutiere de importanţă regională.

Axa 3 finanţează preponderent proiectele de 
mobilitate care au un efect direct asupra re-
ducerii emisiilor de carbon. Axa 4 este ded-
icată cu precădere planurilor de mobilitate 
din reşedinţele de judeţ. Axa 6 se referă la 
racordarea centrelor urbane la coridoarele 
de transport pan-europene, parte a reţelei 
TEN-T. Intervenţiile prioritare pentru axa 6 
sunt fundamentate de Masterplanul Gen-
eral de Transport (MGT).18

În completarea resurselor financiare 

18. Masterplanul General 
de Transport este dis-
ponibil la: 
w w w . m t . r o / w e b 1 4 /
strategia-in-transpor-
turi/master-plan-gen-
eral-transport/docu-
mente-master-plan

Reţeaua TEN-T în cadrul României; sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infra-
structure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/merged-files/ro.pdf
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obţinute prin programului operaţional re-
gional 2014-2020 (POR), mai pot fi accesate 
pentru probleme de mobilitate fonduri eu-
ropene sau naţionale pentru cercetare (Ho-
rizon 2020 sau UEFISCDI/CNSIS) sau fon-
duri pentru schimb de experienţă cum ar fi 
Urbact sau Interreg V. De asemenea, rămân 
valabile bugetul local, judeţean sau naţional 
care rezervă resurse financiare substanţiale 
pentru proiecte de mobilitate.

În concluzie, planurile de mobilitate urbană 
durabilă reprezintă un instrument esenţial 
pentru tranziţia către noua paradigmă a 
mobilităţii “accesibilitate”, primul pas către 
oraşe durabile în România.



André Zehetbauer, (2006). London England.
[online]: https://www.flickr.com/photos/keroy-
ama/18308894628/

Concepte şi noţi-
uni principale

Descrierea succintă a ideilor 
esenţiale care stau la baza 
înţelegerii mobilităţii urbane în 
contextul actual.
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Acest segment al suportului didactic cu-
prinde o serie de concepte folosite frecvent 
în contextul actual al mobilităţii urbane pen-
tru a facilita o mai bună înţelegere a celor 
mai importante noţiuni din domeniu. 

Dezvoltare în jurul culoarelor de transport 
în comun - Tranzit Oriented Development 
(TOD)18 este un concept folosit preponder-
ent în literatura nord-americană şi se referă 
la dezvoltări compacte amplasate în ap-
ropierea directă a unor staţii de transport în 
comun (sub 700 m) care prezintă o mixitate 
funcţională destul de ridicată: locuinţe, ali-
mentaţie publică, comerţ, locuri de muncă, 
divertisment, educaţie primară etc. Practic 
acest model de  dezvoltare porneşte de la o 

19.  Principiile de bază  
pentru dezvoltările 
în jurul culoarelor de 
transport: conectivitate, 
transport public,  trans-
fer, densificare, mixitate, 
compact, deplasări ne 
motorizate.

Poster: 
ITDP, (2013). Trasport 
Oriented Development 
Poster; 
[online]:https://www.
itdp.org/transport-ori-
e n t e d - d e v e l o p -
ment-poster/

Schemă care reprezintă amplasarea optimă a dotărilor de interes cotidian din punct de 
vedere a distanţei faţă de locuinţă; sursa: L.Zamorano, Kulpa, E., (2014). People-Ori-
ented Cities: Mixed-Use Development Creates Social and Economic Benefits. World 

Resources Institute.
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bună conexiune cu centrele majore folosind 
transportul în comun, mizând totodată pe 
un acces facil la dotările de interes cotidian 
aflate în vecinatatea directă a locuinţei.

Conceptul de “Tranzit Oriented Develop-
ment” a fost creat preponderent ca un 
răspuns la expansiunea urbană necontro-
lată care a generat un număr amplu de gos-
podării dependente de automobil. Astfel 
acest concept se bazează pe o pondere rid-
icată a deplasărilor nemotorizate în interio-
rul zone urmând ca legătura cu alte centre 
de interes să fie făcută cu ajutorul transpor-
tului în comun. 

Repartiţia modală (Modal split) se referă la 
ponderea pe care o are fiecare modalitate 
de deplasare din total deplasărilor într-o 
zonă clar delimitată.

Acest indicator reprezintă o prioritate în pro-
cesul de monitorizare a planurilor de mobil-
itate urbană durabilă sau a altor documente 
strategice cu componentă de mobilitate.

ex. Regiunea Malmö-Öresund a stabilit ca 
prioritate reducerea deplasărilor cu autove-
hiculul individual. Astfel, dat fiind faptul că 
majoritatea deplasărilor motorizate erau 
pe distanţe scurte, municipalitatea a decis 
că prioritatea va fi reducerea deplasărilor 
cu autovehiculuil individual în favoarea de-
plasărilor nemotorizate. Investiţii majore în 
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infrastructura pietonală şi pentru biciclete 
au permis scăderea procentului de deplas-
ări cu autovehiculul individual cu 11% în in-
tervalul 2003-2008. Pe intervalul 2008-2013 
autorităţile au reuşit să crească numărul 
de deplasări folosind transportul în comun 
datorită amenajărilor unor linii de tip BRT 

Repartitia modală în Regiunea Malmö-Öresund; sursa: Departamen-
tul de traffic al Malmö. [online]: http://www.eltis.org/sites/eltis/
files/16-06-2015_nordin-hakansson-sump_city_focus_malmo.pdf
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(Bus Rapid Tranzit). Viziunea pentru 2030 
mizează pe o reducere a deplasărilor cu 
autovehiculul individual până la 30% şi pe 
câştigarea titlului de cel mai prietenos oraş 
pentru biciclişti.

Indice de motorizare reprezintă numărul 
de autovehicule raportat la 1000 de locuit-
ori. 

o metodă ... de monitorizare a gradului 
Indicele oferă informaţii precise doar la 
nivelul existenţei unui număr anume de au-
tovehicule dar nu face referire la gradul sau 
frecvenţa de folosire a acestora. Din acest 
motiv cea mai mare 

Intermodalitate se referă la folosirea mai 
multor mijloace de transport pe aceeaşi 
rută.20 Astfel intermodalitate porneşte de 
la premiza că cel mai scurt drum spre desti-
naţie implică un schimbul modului de trans-
port. Intermodalitatea reprezintă unul din 
conceptele aplicate cel mai frecvent pentru 
a încuraja transferul către mijloace de de-
plasare prietenoase cu mediul.

Puncte, noduri sau poli intermodali reprez-
intă amenajări care susţin transferul de la 
un mod de transport la altul. Un exemplu 
ar fi staţii de metrou racordate direct la 
staţii de tramvai şi dotate cu parcări. Astfel 
o persoană poate ajunge cu maşina la acea 
zonă şi să îşi continue călătoria cu metroul 

20.  Zumkeller, D. Mainz,. 
W, et. al. (2005). Die In-
termodale Vernetzung 
von Personenverkehr-
smitteln unter Beruck-
sichtung der Nutzer-
bedurfnisse. Karlsruhe 
Institut fur Verkehrswis-
sen, Universitat Karls-
ruhe. 
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sau tramvaiul. În funcţie de complexitatea 
structurilor intermodale (tipuri de transport 
disponibile sau dimensiune) acestea pot fi 
considerate puncte, noduri sau terminale. 
De asemenea, structurile intermodale pot 
fi clasificate şi în funcţie de rolul acestora în 
teritoriu, ex. porţi intermodale - amenajări 
care leagă transportul public sub-urban sau 
regional de cel urban.21

Park and Ride se referă la parcări amplasate 
în vecinătatea directă a unor staţii de trans-
port în comun. Aceste parcări au rolul de a 
facilita trecerea de la transportul individual 
la cel comun şi sunt plasate adesea pe inter-
secţiile penetrantelor cu principalele inele 
rutiere.

Bike and Ride se referă parcări pentru bici-
clete amplasate în vecinătatea directă a 
unor staţii de transport în comun. 

Car sharing22 reprezintă un model de închiri-
ere a autovehiculelor pe o durată de timp 
mai scăzută, pentru deplasări scurte. Cele 
mai renumite companii care oferă servicii 
de car sharing sunt: Zipcar, Car2Go sau Get-
pony în România (Cluj).

Car pooling se referă la folosirea unui singur 
autovehicul individual pentru a transporta 
mai multe persoane către diferite destinaţii 
fără a solicita plata deplasării.22

21.  Toate varieţiunile de 
amenajări intermodale 
vor fi prezentate succint 
în cursul P12 Problem-
atica parcării şi intermo-
dalitatea  

22. Infografic interactiv 
care prezintă informaţii 

despre evoluţia con-
ceptului de Car sharing: 

www.futureofcarshar-
ing.com/

23.  Există şi notiunea de 
Vanpooling care la bază 

vehicule de o capaci-
tate mai mare  (peste 5 

locuri).
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Tarifare integrată se referă la posibilitatea 
de a folosi acelaşi bilet sau abonament pen-
tru a accesa mai multe mijloace de transport 
în comun. 

Accesibilizare se referă în cazul mobilităţii 
urbane la dotarea construcţiilor, vehiculelor 
dar şi a spaţiului public cu facilităţi care să 
amelioreze mobilitatea persoanelor cu diz-
abilităţi în ceea ce priveşte deplasarea (diz-
abilităti loco-motorii, de vedere sau auz).24

Shared space25 este un model de stradă în 
care pietonii au prioritate dar împart spaţiul 
cu traficul motorizat fără a se baza pe reguli 
de trafic clasice. Singura regulă este limita 
de viteză, sub 20km/h. Conceptul de shared 
space apare şi sub alte denumiri în funcţie 
de regiune: Homezone - Anglia sau Woonerf 
- Olanda.
 

Alte concepte mai specifice vor fi prezen-
tate în cadrul prelegerilor pentru o asigura o 
mai bună încadrare în context.

24.  În această catego-
rie se încadrează şi per-
soanele vârstnice.

25.  conform:
Department for Trans-
port. 2011. Local Trans-
port Note 1/11 Shared 
Space.

Luca, O., et. al. (2012). 
Coping with Conges-
tion: Shared Spaces. 
Teoretical and empirical 
research in urban man-
agement, vol 7, issue 4.





Enel Sharing, 2015. Enel per Expo 2015 Milano. 
[online]: www.flickr.com/photos/enelshar-
ing/17366175215/in/photostream/

Oraşe şi teritorii 
inteligente
Descrierea succintă a ideilor 
esenţiale care stau la baza 
înţelegerii mobilităţii urbane în 
contextul actual.
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Disciplina “Mobilitate durabilă pentru teritorii 
inteligente” se racordează la tematica pro-
gramului de masterat (Dezvoltare teritori-
ală inteligentă) prin două concepte: oraşul 
inteligent şi teritorii inovatoare.

În momentul de faţă există o varietate mare 
de definiţii pentru conceptul de oraş inteli-
gent (smart city), dar ceea ce majoritatea 
dintre ele au în comun sunt trei caracteristici 
esenţiale: 1) eficientizarea modului de uti-
lizare a resurselor; 2) optimizarea procesului 
de comunicare, și 3) utilizarea tehnologiei  
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru 

Populaţia globală şi utilizatorii de internet; 
sursa: ARUP, 2014. Urban mobility in the smart city age. pp.17; 

[online]: www.futuretimeline.net/21stcentury/2020.htm#.VJNlICvF9rJ

Oraşul 
inteligent /
Smart city
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ameliorarea calităţii vieţii locuitorilor.

Poate cea mai simplă definiţie a unui oraș 
inteligent este oferită de Directorate - Gen-
eral for Internal Policies prin studiul “Map-
ping Smart Cities in the EU”:
“Un oraș inteligent caută mereu să rezolve 
problemele publice prin soluţii bazate pe TIC, 
recurgând la parteneriate între entităţi intere-

sate şi administraţie”.

Relevanţa oraşelor inteligente şi tehnolo-
giei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este 
în creştere în contextul în care din ce în ce 
mai mulţi oameni au acces la internet. In-
frastructura şi resurele umane de care dis-
pune România face ca oraşele acestui stat 
să deţină deja precondiţiile pentru a putea 
tinde către dezideratul de oraş inteligent. 
O  mare parte din oraşele româneşti înde-
plinesc deja 3 din 5 precondiţii stabilite de A. 
Townsend26 pentru oraşe inteligente: acces 
la internet de mare viteză, acces facil la dis-
pozitive personale inteligente (smartphone, 
tablete etc.) şi date deschise (open data). Ul-
tima precondiţie nu este încă îndeplinită în 
totalitate dar primi paşi au fost deja realizaţi 
prin lansarea paginii: www.data.gov.ro sau 
accesul gratuit la date oferite de Institutul 
Naţional de Statistică.

Principalele domenii de influenţă a noilor 
tehnologii în oraşele inteligente sunt prez-
entate de Boyd Cohen în diagrama denu-
mită “smart city wheel”. Astfel, următoarele 

26. Townsend, A. 2013. 
Smart Cities: Big Data, 
Civic Hackers, and the 
Quest for a New Utopia. 
1 Edition W. W. Norton & 
Company.
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domenii influenţate de tehnologia infor-
maţiei şi comunicaţiilor (TIC) constituie un 
oraş inteligent: economie inteligentă, me-
diu inteligent, guvernanţă inteligentă, lo-
cuire inteligentă, oameni inteligenţi şi mo-
bilitate inteligentă. 

Componenta de “mobilitate inteligentă” se 
referă preponderent la creşterea accesibil-
ităţii şi a mobilităţii bunurilor şi persoanelor 

Diagrama lui B.Cohen despre componentele (domenii) unui oraş inteligent; 
sursa:  Cohen, B., (2012). What Exactly Is A Smart City? Fastcoexist. 

[online]: www.fastcoexist.com/1680538/what-exactly-is-a-smart-city
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folosind tehnologia informaţiei şi comuni-
caţiilor (TIC). Accesul la date legate de mo-
bilitate şi transport, elemente de hardware 
şi software joacă un rol esenţial într-un oraş 
caracterizat de o “mobilitate inteligente”. 
Având la dispoziţie o combinaţie facilă a el-
ementelor menţionate anterior un locuitor 
poate identifica cel mai rapid mod de trans-
port pentu a ajunge la destinaţie27. 

Cele două prelegeri cu tilul: “Mobilitatea în 
regiuni inovatoare şi oraşe inteligente” vor 
cuprinde informaţii despre elementele de 
hardware şi software folosite în oraşele in-
teligente pe palierul mobilităţii urbane. Ex-
emplele prezentate vor fi grupate în funcţie 
de apartenenţă: iniţiative pornite de comu-
nitate , investitori privaţi (de jos în sus /bot-
tom up) sau proiecte comandate şi gestion-
ate de administraţia publică.

Teritoriile inovatoare reprezintă în acest 
caz aşezări specializate pe componenta de 
cercetare şi dezvoltare. Obiectul de refer-
inţă este tehnopolul (denumit şi centru teh-
nologic, parc tehnologic sau parc ştiinţific) 
definit ca: o zonă în care sunt concentrate 
numeroase activităţi publice şi private care 
ţin de cercetare şi dezvoltare, dezvoltarea 
tehnologiei, transfer de tehnologie, în-
văţământ ştiinţific superior, servicii şi ac-
tivităţi de producţie în domeniul high-tech28.

27.  Poate primi paşi în 
direcţia mobilităţii in-
teligente au fost făcuţi 
prin lansarea aplicaţiei 
“Transporturban” care 
prezintă utilizatorilui 
cele mai bune rute pen-
tru a ajunge la destinaţie 
folosiind transportul în 
comun.

28.  CEMAT, (2006). CE-
MAT glossary of key ex-
pressions used in spatial 
development policies in 
Europe.

Teritorii 
inovatoare
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