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EDITORIAL
S

i în această toamnă, mobilitatea urbană va
fi subiectul central.
Pe lângă deja tradiționala Săptămână a
Mobilității Europene, din perioada 16 - 22
septembrie, anul acesta își face loc o nouă
inițiativă, ROADPOL Safety Days, continuatoarea
proiectului EDWARD (European Days Without
A Road Death). O inițiativă deschisă tuturor
– cetățeni, primării, școli, ONG-uri, instituții
publice etc. – având obiectivul de a reduce
până la ZERO numărul celor care mor în trafic,
fie că sunt, copii, pietoni, bicicliști, șoferi etc.
De departe, cel mai important eveniment al
toamnei va fi noua European Mobility Days,
unde sunt așteptați toți cei care lucrează în

domeniul mobilității urbane. Ediția din acest an
este online și este ocazia potrivită pentru a
afla noutățile din domeniu dar și de a discuta
despre viitorul mobilității urbane, la nivelul
Europei. În octombrie va urma conferința
online de încheiere a trei proiecte CIVITAS:
DESTINATIONS, ECCENTRIC și PORTIS,
care împreună au testat 175 de măsuri de
mobilitate urbană durabilă, în 16 orașe
europene.
Despre fiecare subiect în parte puteți citi în
paginile newsletter-ului CIVINET ROMÂNIA.
In plus, avem vești de la Cluj, Alba Iulia, Sibiu,
Timișoara – despre proiectele de mobilitate
urbană care se derulează în aceste orașe.
Nu am uitat nici de inițiativele citadini.ro sau
despre European Mobility Challenge, câștigată
de o excepțională echipă de tineri români.
Secretariatul Rețelei Naționale CIVINET
ROMÂNIA

EUROPEAN
URBAN
MOBILITY
DAYS
S

-au deschis înscrierile pentru partici
parea la cea mai mare conferință de
mobilitate urbană din Europa, organizată
de către Comisia Europeană: European
Urban Mobility Days, 29 septembrie – 02
octombrie 2020. Motto-ul ediției de anul
acesta este: ”Zero emission mobility for all”.
Programată inițial să aibă loc la Bruxelles,
Urban Mobility Days s-a transformat
într-o conferință online, dând astfel
tuturor posibilitatea de a participa la
prezentări, discuții, dezbateri pe teme de
mobilitate urbană.

Aflată la prima ediție, Urban Mobility Days
combină două evenimente marcante
din calendarul transportului din Europa:
Conferința Forum CIVITAS și Conferința
europeană pentru planuri de mobilitate
urbană durabilă (SUMP), care până acum
erau două evenimente distincte. Noul
format al Conferinței Urban Mobility Days,
organizată de Comisia Europeană, va
permite factorilor de decizie, autorităților
locale, mediului academic, ONG-urilor,

practicienilor din transportul urban,
planificatorilor urbani și tuturor celor
care pun în practică PMUD-urile să își
împărtășească experiențele folosind un
forum virtual.
Vă puteți înscrie pe http://www.eumd.
org/. ATENȚIE! Numărul participanților nu
este nelimitat, așa că, cu cât vă înscrieți
mai repede, cu atât șansele de a avea
participarea asigurată sunt mai mari.
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URBANUL….
URBANIMAT,
LA ALBA
IULIA, PRIN
METAMORPHOSIS
Prima reacție generată chiar de
noțiunea „urban” este tradusă vizual
în mult beton și mai mult trafic, de o
viață în mișcare browniană. Primăria
Alba Iulia oferă un contraexemplu.
Sau un foarte bun exemplu de
practici smart, simple și bune,
aplicate cu succes în comunitate
Cristiana Fica –
Coordonator local Proiect Metamorphosis

C

IVITAS Metamorpsiseste doar
unul dintre sutele de proiecte cu
fonduri europene implementate de
municipalitatea din Alba Iulia în ultimii
ani. Obiectivul major al acestui proiect
este tocmai transformarea urbanului…
betonat într-un spațiu verde, viu,
animat dar mai ales prietenos cu copiii.

alta abordare neconvențională a
administrației pentru a stimula lectura.
Pornita ca o idee a unor tineri arhitecți
locali, Octavia și Lucian Lois, Biblioteca
Urbană transformă viziunea acestora
în nouă puncte de interes pe harta
orașului. Rezultatul: nouă căsuțe cu cărți,
de tip mini- biblioteci, în nouă locuri
reprezentative pentru oraș. Oamenii vin,
își aleg ce carte vor, o iau acasă, o citesc și
o restituie. Foarte mulți aleg să aducă în
plus, ca donații către Biblioteca Urbană,
cărți din colecțiile personale.
Câteva dintre acțiunile derulate în cadrul
proiectului nu doar că au reușit să facă
acest lucru dar au devenit și repere pentru
partenerii europeni din proiect. Este
vorba de Bubble Parade, o acțiune anuală
prin care unul dintre marile bulevarde
ale orașului este închis traficului auto și
transformat în zonă de promenadă și
activități interactive pentru copii. Mai mult
de 600 de persoane s-au bucurat de ediția
din 2019 a paradei.
De asemenea, Gradina Urbană este o
activitate care a transformat un spațiu din
zona Cetății Alba Carolina într-o Gradină
Urbană, în care albaiulienii au controlul
total asupra spațiului, de la plantare până
la recoltare. Tot aici au loc și evenimente
culturale, dedicate în special celor mici:
ateliere de pictură, seri de folk, chitară
sau film. In cifre, investiția a însemnat un
buget de aproximativ 30 000 de euro,
majoritatea veniți din partea sponsorului
Kaufland România, promotorul proiectului
Grădinescu implementat cu expertiza
Institutului de Cercetare in Permacultură
din Romania.
In sfârșit, Biblioteca Urbană este o

CIVITAS
LIVING LAB,
ÎN ONLINE
FINAL ONLINE EVENT 6-20 October 2020

Î

ntre 6 și 20 octombrie, trei proiecte
CIVITAS vor avea conferința de final
de proiect. Este vorba despre CIVITAS
DESTINATIONS, CIVITAS ECCENTRIC și
CIVITAS PORTIS, care pe parcursul ultimilor
patru ani au testat și demonstrat soluții
inovatoare de mobilitate urbană durabilă.

În octombrie puteți să participați la
conferința online, comună celor trei
proiecte, pentru a descoperi măsurile
implementate.
Evenimentul va prezenta 175 de
măsuri de mobilitate urbană durabilă

Echipa proiectului Metamorphosis a găsit
susținere totală din partea albaiulienilor
dar și a conducerii primăriei: ”Fiecare
dintre proiectele pe care le implementăm
ar trebui să aibă câte puțin…
Metamorphosis în el. Adică o parte
care să transforme orașul într-unul mai
prietenos, care să implice direct oamenii,
să le dea șansa să fie creativi și să le dea
ocazia să se bucure de rezultate. Copiii
sunt destinatarii principali ai proiectului
însă ne bucurăm să vedem și încântarea
din ochii adulților implicați în diverse
activități. Clar, vorbim de o „ urbanimare”
a clasicului urban și, la fel de evident, este
o experiență pozitivă ce ar trebui cât mai
des replicata” spun membri echipei.
Contextul actual dificil i-a obligat pe
„metamorpohoserii” din Alba Iulia să își
reorganizeze acțiunile însă, chiar și așa, cu
un număr mai mic de participanți și cu
acțiuni mai rare, s-a reușit transformarea
distanțării sociale în apropiere umană.
Dacă vreți să aflați mai multe detalii:
Cristiana Fica – Coordonator Local proiect
Metamorphosis, e-mail cristiana.fica@
yahoo.com.
implementate în 16 orașe europene, cu
un accent special pe: orașe port europene
(CIVITAS PORTIS, proiect în care este
partener și Municipiul Constanța); orașe
turistice care doresc să dezvolte soluții
de mobilitate durabilă pentru turiști și
rezidenți deopotrivă (DESTINAȚII CIVITAS);
și orașe europene care încurajează
mobilitatea durabilă în zonele periferice,
precum și testarea soluțiilor inovatoare
de transport marfă (CIVITAS ECCENTRIC).
Conferința va avea trei sesiuni live în 6
octombrie, 13 octombrie și 20 octombrie,
cu prezentări din toate celor trei proiecte.
Detalii referitoare la înscriere pe pagina
evenimentului https://civitas.eu/livinglab-final-event.
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Jaime Daroca, José Mayoral, José Ramon
Sierra (compania Practica, Spania),
colaboratori arhitectură: Raul Brito, Sofia
Valdivia, Gonzalo Cortes, premiul fiind
reprezentat de contractul de proiectare.
Proiectul câștigător este construit în jurul
ideii fundamentale că Someșul este un
element viu, capabil de a oferi energie
întregii comunități. Propunerea folosește
forța transformatoare a peisajului natural
și se bazează pe implicarea comunității
în dezvoltarea proiectului și reușește să
pună în valoare complexitatea peisajului,
depășind limitele unor soluții urbanistice
convenționale. Proiectul aduce soluții
inovatoare pentru România și propune
un nou mod de a gestiona relația dintre
mediul construit și cel natural și invită
toți actorii urbani să se raporteze la
cadrul natural cu respect prin practici
sustenabile.
Strada Muzicescu, Cluj – înainte și după

Parcul Rozelor, Cluj – înainte și după

În ultimii ani, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ordinul
Arhitecților din România, a demarat organizarea mai multor concursuri de soluții
pentru revitalizarea spațiilor publice. Primăria asigură suportul financiar pentru
organizarea acestor concursuri de soluții și implementarea proiectelor câștigătoare

RETHINKING
SOMEŞ
SOMEŞUL CA LOC DE ÎNTÂLNIRE ŞI
DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER

U

nul dintre aceste concursuri este
„Rethinking SOMEȘ”. Municipalitatea
clujeană a ales varianta concursului de
soluții tocmai pentru a beneficia de cea
mai bună expertiză pentru a putea aduce
Someșul în Cetate, pentru a întoarce fața
orașului spre râul care îl traversează orașul
și pentru a avea o soluție europeană,
modernă, în concordanță cu exigențele
urbanistice și de mobilitate existente la
nivel european. Prezența acestui curs
are un important potențial din punct de
vedere ecologic, ambiental și urbanistic și
amenajarea și întreținerea lui este legată
de creșterea calității vieții.
“Chiar dacă soluția concursului presupune
un timp mai îndelungat de implementare,
are un mare avantaj al calității și al

Dalila Ciuclan, Inspec. spec.,
Primăria Municipiului Cluj-Napoca

durabilității. Din această perspectivă,
am ales concursul de soluții ca fiind cea
mai bună modalitate de implementare a
politicii urbane coerente și pe termen lung”,
a declarat Ovidiu Cîmpean, director de
dezvoltare în cadrul Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca.
Președintele juriului internațional, arh.
Dietmar Steiner (Austria), a declarat la
finalul concursului: „În experiența mea de
aproape 35 de ani de participare în calitate
de membru al unui juriu în competiții peste
tot în Europa, rar mi-a fost dat să întâlnesc
situații precum cea pe care am găsit-o la
acest concurs de idei, care a fost pregătit
temeinic, structurat pe criterii obiective
și clare și la care au participat membri
ai juriului extrem de angajați și motivați
exclusiv de dorința de a găsi cea mai bună
soluție pentru Someș, râul Clujului”.
Premiul întâi a fost câștigat de proiectul cu
numărul de concurs 60, autori principal:

Abordarea în orașele noastre este de
obicei agresivă în privința râurilor: ziduri
de beton, baraje, afectarea vieții sălbatice
și a ecosistemului natural. Propunerea
de față poate reprezenta un adevărat
manifest național, invitând orașele din
România să își regândească atitudinea față
de cursurile de apă care le traversează.
Protejarea ecosistemului natural și a
biodiversității, precum și încetinirea vitezei
curgerii râului, sunt văzute ca soluții
durabile pentru a conserva caracterul
natural al râului. Proiectul folosește
multidisciplinaritatea pentru a lucra „în
echipă” cu ecosistemul natural, și nu
împotriva acestuia.
Planul de regenerare a râului Someș
reprezintă una dintre schimbările majore
din oraș, atrăgând atenția către acest curs
de apă. Proiectul prevede transformarea
malurilor Someşului pe o lungime de
10 km în alei pietonale, de agrement, cu
piste de biciclete, cu locuri de concerte,
cu zone de terase şi gradene care să
faciliteze accesul la apă. Se vor crea
oportunități în domeniul transportului,
ariilor ecologice, sportului și activităților
recreative și culturale. În acest moment
sunt în curs de realizare documentațiile
de urbanism și documentațiile tehnicoeconomice și se obțin avizele necesare.
Intervențiile cele mai ample vizează zona
cartierului Grigorescu și zona Parcului
Armătura, acestea urmând să fie finanțate
din fonduri europene, fiind deja semnate
contracte de finanțare în valoare de 25,4
milioane de euro și respectiv 4,8 milioane
de euro.
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ZILELE SIGURANTEI RUTIERE:
16-22 SEPTEMBRIE.
RĂMÂI ÎN VIATĂ SI SALVEAZĂ VIETI!

C

ampania se desfășoară exact
în aceeași perioadă cu Săptămâna
Mobilității Europene și este
continuatoarea proiectului EDWARD
(European Days Without A Road Death).
Scopul campaniei este creșterea
siguranței rutiere și reducerea deceselor
în trafic.

Cu 1,35 milioane de oameni uciși în
trafic, în fiecare an, siguranța rutiere
este o provocare globală care
necesită coordonare și colaborare
universală. Din acest an, Comisia
Europeană a demarată o nouă
campanie de reducere a victimelor
rutiere: ROADPOL Safety Days

CANAL
AL CIVINET
ROMANIA

Oricine – administrații publice, ONGuri, școli, universități, instituții publice
etc. - poate înscrie evenimente
și activități de sensibilizare în
materie de siguranță rutieră, pe
site-ul campaniei https://www.
roadpolsafetydays.eu/. Evenimentele
trebuie să se desfășoare în perioada
16 - 22 septembrie, pe durata
EUROPEANMOBILITYWEEK. Sloganul
campaniei este „Rămâi în viață și salvează
vieți” și invită toți participanții la trafic să
își regândească comportamentul în trafic
- indiferent dacă călătoresc cu mașina,
motocicleta, bicicleta, trotineta sau pe
jos, fiecare poate face mici schimbări
în comportamentul său pentru a face
drumurile mai sigure.
În medie, aproape 70 de persoane din
Europa sunt ucise în trafic în fiecare zi:
copii care se joacă, pietoni, bicicliști,
motocicliști și șoferi de mașini sau
camioane.

În 2020, poliția rutieră din toate țările
participante va număra numărul deceselor
rutiere joi, 17 septembrie, la începutul
Săptămânii Europene a Mobilității.
Scopul este ca această cifră să fie zero.
De la începutul campaniei EDWARD în
2016, există opt țări care au înregistrat
zero decese rutiere în zilele anuale ale
campaniei: Cipru, Danemarca, Estonia,
Letonia, Malta, Lituania, Elveția și Suedia.
Anul acesta, fiecare cetățean se poate
implica în campanie, semnând un
Angajament, prin care își promite că:
• va fi atent și va respecta normele
rutiere când va fi la volan, va merge cu
motocicleta, trotineta sau bicicleta în trafic;
• va respecta limite legale de viteză;
• va purta centura de siguranță și casca
de protecție, inclusiv atunci când va fi
pasager;
• nu va conduce mașina, motocicleta
sau bicicleta după ce a consumat băuturi
alcoolice sau substanțe psihoactive;
• va fi atent la drum, precum și la ceilalți
participanți la trafic și nu voi fi distras de
telefonul mobil.
Odată semnat, Angajamentul poate fi
postat pe rețelele de social media ale
campaniei cu # roadpolsafetydays și @
roadpol_eu

CIVINET ROMÂNIA și-a deschis un Canal YouTube, unde găsiți prezentările
susținute în acest an, în cadrul evenimentelor organizate de noi. Le-am grupat
în același loc, pentru a vă fi mai ușor, în cazul în care nu ați putut participa la
webinar-urile noastre sau dacă doriți să revedeți vreo prezentare

D

in toamnă vor urma și alte
evenmente organizate de CIVINET
ROMÂNIA, iar prezentările vor fi
încărcate de Canalul Youtube.
Pentru a ne găsi, fie accesați https://
www.youtube.com/ și dați căutare
CIVINET ROMANIA, fie accesați direct
https://www.youtube.com/channel/
UC75jVIBiEjmsY9c8IyOQQhA.

#mobilitateurbană
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SOLUTIE ROMÂNEASCĂ MAAS,
LA GLOBAL INNOVATION COMPETITION
La sfârșitul lunii iunie, peste 100 de
”jurați” din comunitatea de mobilitate
inteligentă au ales câștigătorul
competiției 2020 European Mobility
Challenge, o competiție deschisă
studenților de la universitățile din
Europa care sunt provocați să rezolve
probleme de mobilitate urbană reală.
Câștigătorii de anul acesta
vin de la Universitatea Politehnică
din București

S

oluția câștigătoare se numește MOTUM
și caută un răspuns la provocarea care
există în centrul fiecărui oraș: scăderea
traficului și a numărul de mașini private. Mai
mult decât atât, ei vor reprezenta Europa, în
competiția finală, din noiembrie unde vor
întâlni echipele Asia-Pacific și America, la
Global Innovation Competition.
Cei cinci membri ai echipei din capitala
României - Cristina Damian, Daniel
Mănăsescu, Paul Cozma-Ivan, Adrian
Azoiţei și Alexandru Văduva – au plecat
de la situația traficului din București și au
venit cu o soluție inovativă. MOTUM este
o platformă de mobilitate integrată care
centralizează datele din diferite baze de
date din infrastructura deja existentă,
mergând pe valul tehnologiilor emergente
care alimentează IoT (5G, AI). MOTUM oferă
urmărirea nivelului ambuteiajelor din trafic,
în timp real, recomandarea de mijloace
alternative de deplasare, marketing/
publicitate comunitară și recompense.
Toate acestea vizează satisfacerea nevoilor
utilizatorilor țintă prin schimbarea
modurilor în care șoferii se deplasează în
traficul din București.
Dar cine sunt cei care au câștigat?
Adrian și Cristina sunt studenți ai Eindhoven
University of Technology, Paul e student al
Politecnico di Milano, Daniel e student în
cadrul Universității Politehnica din București,
iar Alexandru e cadru universitar în cadrul
aceleiași universități. S-au cunoscut în
2015, fiind colegi de grupă pe parcursul
studiilor de licență (Facultatea de Inginerie
Mecanică și Mecatronică din București). Pe
Alex l-au cunoscut mai târziu, prin 2018, cu
ocazia formării echipei UPB Drive Formula
Student Team.

I-am întrebat cum de s-au gândit la un
concept MaaS (Mobility as a Solution)?
”În București există deja soluții MaaS
în dezvoltare sau deja implementate
(aplicații de: ridesharing, predicția traficului,
închiriere), însă scopul lor direct nu este
de a reduce traficul. Noi momentan chiar
suntem în a doua fază a cercetării și am
întrebat participanții la trafic ce ar trebui
făcut pentru a se circula mai bine și mai
confortabil în București? Au fost sugestii
și de lărgirea benzilor, construirea benzilor
speciale pentru transportul public, refacerea
centurii, construirea de poduri și pasarele.
Ce ne-a uimit - și bucurat în același timp e că 60% din respondenții au optat pentru
«Folosirea minimă a mașinii personale» acesta fiind până la urmă scopul principal
al MOTUM”, povestește Adrian.
Acum se gândesc la marea provocare din
octombrie: competiția globală, la care ei
reprezintă Europa: ”Suntem entuziasmați
să reprezentăm Europa la Global Challange
Competition. Prin MOTUM ne dorim ca
oamenii să beneficieze de un model de
mobilitate urbană mult mai flexibil și
informat, iar acest concurs ne va ajuta să
creăm conexiuni cu oameni specializați
din domeniu, să primim feedback și
ajutor pentru dezvoltare și implementare”,
concluzionează Adrian.
ERTICO - ITS Europe
Organizatorul competiției pentru Europa
este ERTICO - ITS Europe, un parteneriat
public-privat format din 120 de companii și
organizații reprezentând furnizori de servicii,
furnizori, industria de trafic și transport,
cercetare, autorități publice, organizații de
utilizatori, operatori de rețea mobilă și fabrici
de vehicule, activi în domeniul mobilității
urbane.
„La ERTICO ne-am angajat să susținem
tinerele talente în mobilitate, oferindu-le
posibilitatea de a-și prezenta ideile inovatoare
comunității de transport consacrate,
în scopul comun de a face mobilitatea
de mâine mai durabilă și mai inclusivă.
Suntem încântați că echipa câștigătoare
este din București, ea va reprezenta Europa
la Global Mobility Challenge și va concura
împotriva echipelor din Asia-Pacific și
America ”, spune Irina Pătrașcu-Grant, șeful
Comitetului european de selecție și director
de Comunicare la ERTICO. „Mobilitatea

urbană este un obiectiv esențial pentru
Parteneriatul ERTICO. Știm că pe măsură
ce orașele cresc, la fel cresc și provocările
legate de mobilitate și de participanții
la trafic vulnerabili. Prin crearea legăturii
dintre generația de mâine a inginerilor
de mobilitate și reprezentanții orașelor,
European Challenge contribuie la
îmbunătățirea mobilității urbane de
mâine.»

HUB DE EXPERTIZĂ MAAS
Proiectul Interreg, PriMaaS
- Prioritizing low carbon
mobility services for improving
accessibility of citizens își
propune să dezvolte un hub
de expertiză care să sprijine
regiunile care doresc să
implementeze MaaS (Mobility
as a Service)
Din proiect fac parte și două
organizații din România: Primăria
Municipiului Timișoara și ITS
România. MaaS este un concept
inovativ care schimbă modul în
care oamenii călătoresc și plătesc
serviciile de mobilitate, punând
accent pe nevoile de mobilitate
ale fiecărui călător în parte.
Mobilitatea ca serviciu (MaaS)
este integrarea diferitelor forme
de servicii de transport într-un
singur serviciu de mobilitate
accesibil, la cerere. Proiectul care
se derulează și în România își
propune ca soluțiile de mobilitate
cu emisii reduse de carbon să fie
percepute de cetățeni ca opțiuni
avantajoase din punct de vedere al
confortului și costurilor și să devină
principalele opțiuni în planificarea
călătoriilor. Ceilalți parteneri în
proiect sunt: University of Aveiro,
Intermunicipal Community of
the Coimbra Region, TTS Italia,
University of Applied Sciences
Erfurt, Liguria Region, eGovlab –
Stockholm University, Council of
Tampere Region, South East of
Scotland Transport Partnership
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Piețe libere de mașini, în Sibiu

VIITORUL ÎL REPREZINTĂ
ORASELE VERZI
Când afli de vreun eveniment din
Sibiu, întrebarea „unde?” nici nu-și
mai are rostul, pentru că atunci când
se întâmplă ceva în Sibiu, e puțin
probabil să se întâmple altundeva
decât în „Centru”. Piața Mare, Piața
Mică, Piața Huet, Piața Schiller, cam
toate locurile de interes și spațiile
în care se desfășoară evenimente se
află pe o rază de un kilometru față de
buricul târgului.
Monika Tompos – comunicator
al grupului de inițiativă Piețe Libere

P

ornind de la necesitatea oamenilor
de a petrece timp în piețele centrale ale
orașului fără ca aceștia să fie nevoiți să
evite mașinile, am pornit grupul de inițiativă
Piețe Libere. Grupul de inițiativă Piețe Libere
este format din Asociația Develop, Fundația
Comunitară Sibiu, Street Delivery Sibiu
și Made in Sibiu. Piețe Libere își propune
susținerea pietonalizării piețelor centrale
ale Sibiului, ca parte dintr-un demers mai
larg de a reda spațiul public cetățenilor.
Țelul nostru este să promovăm idei și soluții
din domeniul urbanismului, și mobilității,
oferind exemple de bune practici. Credem
că printr-un schimb de idei, experiențe
și discuții, prin dezbateri deschise în

comunitate, putem identifica nevoile și
soluțiile cu privire la regândirea spațiului
public și astfel susține cu succes autoritățile
în demersul eliberării piețelor de mașini.
Odată cu lansarea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă adoptat de Primăria
Municipiului Sibiu s-au organizat dezbateri
în Sibiu, și s-a pus pentru prima oară public
problema eliberării piețelor centrale de
mașini. Iar până în 2030 - ăsta-i termenul •
urmează să vedem nu numai piețele centrale
libere, dar și tramvai, tren urban, rețea extinsă
de piste de biciclete, flotă de autobuze
înnoită, toate străzile asfaltate, park&ride, stații
intermodale și câte și mai câte prevede planul.
Între timp a rămas numai să ne întrebăm: sunt
dispus să renunț la automobilul personal
pentru a contribui la dezvoltarea unui oraș
mai prietenos cu oamenii?
Piețe Libere – inițiativă cu accent pe
valoare educațională
Pornind de la această întrebare, din dorința
de a trage un semnal de alarmă cu privire la
aglomerarea din ce în ce mai mare a orașului
cu mașini, și din necesitatea dezvoltării
unei educații pe tema mobilității cu accent
pe promovarea modurilor de transport
nemotorizate, am transmis pentru prima
oară, în anul 2018, mesajul Piețe Libere.
Pe acest drum ne-am propus să atragem cât
mai mulți cetățeni și autorități locale cu noi în
barcă și să îi aducem la aceeași masă. Un an
mai târziu, cu ocazia Summit-ului EU la Sibiu,

am descoperit pentru câteva săptămâni
Piața Huet liberă de mașini. Cu acest prilej
am văzut cu ochii noștri Piața Huet liberă
de mașini. Iar de atunci așa a și rămas. Iar
anul acesta, când a venit pandemia peste
noi și toate orașele lumii au început să se
descotorosească de mașinile parcate pe
marginea străzilor pentru a oferi cei doi
metri de distanțate fizică între trecători,
când marile orașe au catalogat bicicleta
ca fiind cel mai sigur și prietenos mod de
transport și au regândit rețelele de trafic
favorizând transportul cu bicicleta și Sibiul
și-a făcut curaj și s-a reinventat - o bună parte
din Piața Mică a fost eliberată de mașini cu
doar câteva luni în urmă. Se zvonește că
în curând va fi eliberată în totalitate de
mașini. Demersul s-a dovedit a fi un succes,
iar comunitatea a primit această veste
încântată. Rezultatul i-a convins apoi și pe
cei mai mari necredincioși să lase mașinile
acasă și să facă câțiva pași pe jos până în
centrul orașului.
Personal cred că soluția este educația
potrivită în domeniul mobilității. Educația
a cărei valori promovează automobilul
personal ca fiind o alternativă pe care o
avem și care ne ajută, atunci când nu avem
de ales. Într-o lume ideală mersul pe jos ar fi
cea mai la îndemână metodă de transport.
Apoi bicicleta – o alternativă verde, practică,
sănătoasă, cu ajutorul căreia poți ajunge
cel mai rapid de la A la B. Apoi transportul
în comun, iar pe ultimul loc, ca ultimă
alternativă, putem opta pentru utilizarea
automobilului personal. Prin Piețe Libere ne
dorim să promovăm această mentalitate,
prin dezbatere și exemplificare. Ne dorim să
încurajăm locuitorii orașului să gândească
în afara cutiei și să iasă din mașini, să dea
o șansă și altor modalități de transport.
Aceeași schimbare ne dorim să o facem
și cu privire la mentalitatea față de locul
de parcare. Auzim des: Nu am găsit loc de
parcare – în fața casei, la cafenea, la serviciu
– trebuie să se mai construiască parcări, nu
sunt destule. Ori locul de parcare nu este
un drept garantat și de multe ori uităm asta.
Cu cât vom construi mai multe parcări, cu
atât acestea se vor umple. Singura soluție
pentru viitorul unui oraș prietenos este să
scoatem oamenii din mașini, oferindu-le
alternative de alt fel, mai rapide și mai
practice, cum ar fi transport public eficient
și infrastructură pentru transport cu
bicicleta. Viitorul îl reprezintă orașele verzi,
spațiile urbane verzi și transportul alternativ.
Cu cât recunoaștem acest lucru mai repede
cu atât vom câștiga timp. Timp în care ne
vom recupera orașele pentru interacțiuni
față în față, nu bară la bară
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GHID PMUD, ÎN PERIOADA
POST-IZOLARE
În cadrul proiectului CIVITAS
SATELLITE CSA, având sprijinul
proiectelor CIVITAS Handshake și
SUMP PLUS, a fost elaborat COVID-19
SUMP Practitioner Briefing, un ghid
care cuprinde o valoroasă colecție
de recomandări și bune practici pe
care diverse orașe europene le-au
implementat în contextul pandemiei
de COVID-19. Detalii pe https://www.
eltis.org/sites/default/files/covid-19_
sumppractitionersbriefing_final.pdf

Î

n ultimii ani, principalele provocări cu care
s-au confruntat orașele au fost poluarea
aerului, ambuteiajele, accidentele rutiere și
schimbările climatice. Planurile de mobilitate
urbană durabilă (PMUD) s-au dovedit a fi un
instrument valoros pentru a ajuta orașele să
dezvolte o viziune de mobilitate durabilă pe
termen lung, propunând pachete integrate
de măsuri.

Ghidul prezintă principalele provocăr cu
care administrațiile s-au confruntat, dar
și soluțiile adoptate. Acest document
sintetizează ”lecțiile învățate” de orașe în
urma pandemiei de COVID 19 și oferă o
scanare a celor mai bune practici identificate
în orașele europene. În această toamnă, va
fi publicată o a doua ediție a acestui Ghid,
mult mai dezvoltată decât cea de față.

În ultimele luni, societățile noastre au fost
copleșite de o criză fără precedent, care ne-a
afectat și perturbat sistemele de mobilitate.
Orașele au fost nevoite să răspundă, pentru
a se asigura că oamenii se pot deplasa în
continuare în oraș, în cât mai mare siguranță.
Unele orașe au luat măsuri mai îndrăznețe
și inovative, cum au fost crearea de benzi
de biciclete pop-up și lărgirea trotuarelor pe
spațiul carosabil, altele s-au limitat la măsuri
din domeniul sanitar.

Acest ghid se concentrează pe cele trei
măsuri menționate de Comisia Europeană
în recomandările sale (menționate mai
sus): mersul cu bicicleta și mersul pe jos
și realocarea spațiului urban; transportul
public și mobilitatea partajată (sharing
mobility). Fiecare măsură include acțiuni
imediate, considerente pe termen mediu și
pe termen lung. Aceste secțiuni furnizează
informații sintetice, iar cititorului i se
recomandă să viziteze secțiunile „lectură
ulterioară” și referințe pentru a obține
informații mai detaliate și specifice.

Comisia Europeana recomanda în ”Orientări
privind restabilirea progresivă a serviciilor de
transport și a conectivității – COVID-19”, că:
”Zonele urbane ar putea lua în considerare
extinderea temporară a zonelor pietonale și o zonă mărită pe carosabil pentru
opțiunile de mobilitate activă (N.B. mobilitatea activă = mersul pe jos și cu bicicleta),
pentru a facilita necesitatea populației
de a se deplasa într-un mod sigur și eficient, reducând, în același timp, limitele de
viteză ale vehiculelor în zonele cu mobilitate activă sporită”. (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(04)&from=EN).
Administrațiile locale și naționale s-au văzut
forțate de pandemia COVID-19 să ia decizii
și să acționeze rapid, impunând diverse
măsuri în domeniul mobilității urbane.

MOBILITATEA
URBANĂ ÎN
PANDEMIE
În cadrul proiectului CIVITAS
SATELLITE CSA, având sprijinul
proiectelor CIVITAS Handshake și
SUMP PLUS, a fost elaborat COVID19 SUMP Practitioner Briefing, un
ghid care cuprinde o valoroasă
colecție de recomandări și bune
practici pe care diverse orașe
europene le-au implementat în
contextul pandemiei de COVID19. Detalii pe https://www.eltis.
org/sites/default/files/covid-19_
sumppractitionersbriefing_final.pdf

Î

n cadrul webinar-ului organizat de
CIVINET ROMÂNIA, veți putea urmări o
prezentare în limba română a Ghidului
PMUD-COVID19 (COVID-19 SUMP Practitioner Briefing), gândit pentru specialiștii
din administrații, care lucrează în domeniul mobilității urbane. Prezentarea va fi
făcută de Ana-Maria Baston, consultant
mobilitate urbană, la Rupprecht Consult
Koln (Germania), care va prezenta atât
exemple de bună practică din orașe
europene, din domeniile: mersul cu bicicleta, mersul pe jos și realocarea spațiului
urban; transportul public și mobilitatea
partajată (sharing mobility), cât și importante resurse care vă pot ajuta la o mai
bună planificare a sistemului de mobilitate din orașul dumneavoastră, în
condiții de criză.
Tot în cadrul webinar-ului, vom face o
prezentare a rezultatelor Chestionarului
privind măsuri provizorii de mobilitate urbană, în contextul pandemiei de
COVID-19, luate de orașele românești.
Cum au acționate orașele din România
și care au fost domeniile în care s-au luat
cele mai multe măsuri – sunt doar câteva
din informațiile pe care le veți afla, dacă
veți fi alături de noi, în 9 septembrie, de
la ora 10,00.

COVID-19 SUMP
Practitioner Brieﬁng
July 2020

Informații despre înscrierea la webinar puteți obține urmărind canalele
de social media ale CIVINET ROMÂNIA:
https://www.facebook.com/civinet.ro/ și
https://www.linkedin.com/in/civinet-romania-2a6829145/
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CITADINI.RO

relevante elaborării Politicii Urbane
(factori de decizie, urbaniști, economiști,
arhitecți ș.a.m.d.), cât și cetățeni interesați
de dezvoltarea orașului lor și grupuri de
inițiativă civică care susțin proiecte urbane.
Înscrierea în rețeaua citadinilor se face
foarte ușor, accesând site-ul citadini.ro,
secțiunea Alătură-te.

PRIMUL PAS SPRE POLITICA
URBANĂ A ROMÂNIEI

La inițiativa Băncii Mondiale și a
Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației a fost
lansată platforma Citadini.ro, cu
scopul de a aduce împreună și a facilita
colaborarea între actorii interesați să
contribuie la elaborarea planului de
Politică Urbană a României

La secțiunea „Rapoarte și Date”, sunt
disponibile și vor fi adăugate permanent
diverse materiale (documente strategice,
analize, studii de caz și modele de bune
practici de dezvoltare urbană), resurse care
pot fi de folos actorilor urbani. În acest
moment se găsiți pe site:
• O bază de date dezvoltată de Banca
Mondială anul acesta (2020), care
include portofoliul de proiecte al tuturor
municipiilor și orașelor din România
(https://citadini.ro/masterplan-urban/);
• O bază de date dezvoltată de Banca
Mondială în 2019, care cuprinde
aproximativ 10 proiecte de dezvoltare
urbană cu impact metropolitan și
importante din punct de vedere strategic
pentru București și cele 40 de reședințe
de județ din România (https://citadini.ro/

C

itadini.ro este o platformă de
colectare de idei și propuneri pentru
prima politică urbană din România. În
plus, este un loc de întâlnire pentru
specialiștii și pasionații de dezvoltare
urbană pentru a se conecta, discuta și
accesa resursele puse la dispoziție de
platformă.
Sunt încurajați să acceseze platforma și
să contribuie, prin instrumentele puse
la dispoziție, atât specialiști în domenii

CONSULTARE
PUBLICĂ

Politica Urbană reprezintă viziunea de
dezvoltare urbană durabilă, incluzivă
și rezilientă a României. Ea va stabili o
agendă comună a autorităților publice
de la nivel central și local pentru
îmbunătățirea cadrului de dezvoltare
urbană, prin furnizarea unui set de
măsuri coerente și prin coordonarea
și corelarea domeniilor sectoriale și a
diferiților actori.

Consultarea publică își propune să
evalueze toate aspectele cuprinse în
Cartea albă, inclusiv progresele înregistrate
în legătură cu o serie de domenii, inclusiv:
eliminarea barierelor pentru piața unică
a transporturilor; promovarea inovării;
îmbunătățirea infrastructurii; reducerea
emisiilor.
Informațiile culese vor ajuta la elaborarea
Strategiei europene, care are ca scop
construirea unui sistem de transport
rezistent și rezilient la criză, care să fie
atât durabil, cât și inteligent din punct
de vedere tehnologic. Strategia a fost
anunțată ca parte a GreenDeal și probabil
va fi lansată la finalul acestui an, devenind
viziunea Comisiei pentru transport.

T

oate persoanele, organizațiile și auto
ritățile publice sunt invitate să contribuie
la această consultare, accesând https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/

LOGO

Totodată, vor fi promovate consultări și
dezbateri publice pe subiecte relevante,
precum și o serie de oportunități pentru
cei interesați să se implice mai mult în
conturarea Politicii Urbane a României.

have-your-say/initiatives/2080-Evaluationof-the-2011-White-Paper-on-Transport.

Comisia Europeană derulează
o consultare publică privind
evaluarea Cartei albe din 2011
privind transportul și a Strategiei
UE pentru o mobilitate durabilă
și inteligentă, aflată în curs de
elaborare. Consultarea este
deschisă până în 23 septembrie

LOGO

masterplan-metropolitan/);
• O listă scurtă de analize și rapoarte
elaborate de Banca Mondială în cadrul
portofoliului de dezvoltare urbană din
România (https://citadini.ro/rapoartebanca-mondiala/).

Caseta
Secretariatul CIVINET România este
asigurat de Asociația Urban Survey
Timișoara
Persoana de contact: Violeta Mihalache
Tel: 0770.518712
http://civitas.eu/civinet/civinet-romania
Mail: civinet-romania@civitas.eu
www.facebook.com/civinet.ro,
LinkedIn CIVINET ROMANIA
twitter.com/CivinetRomania
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