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În România dar, de altfel, peste tot în lume în ultimele două decenii numărul 

vehiculelor cu motor a crescut vertiginos. Creşterea aceasta este legată, în mare măsură, 

de urbanizare. Mobilitatea în zonele urbane pune numeroase probleme din cauza lipsei 

spaţiului (ceea ce produce aglomeraţie şi blocarea traficului) dar şi a poluării aerului şi a 

poluării sonore. Una din cele mai mari provocări pentru civilizaţia contemporană este 

problema pe care o creează creşterea continuă a traficului auto pentru dezvoltarea 

sustenabilă în general şi pentru dezvoltarea sustenabilă a oraşelor în special. Potrivit lui 

Shaffer şi Victor (1999), 20% din consumul de energie al lumii trebuie atribuit traficului; 

din aceste procente, 13% reprezintă consumul automobilelor.  

Creşterea rapidă a populaţiei urbane determină schimbări semnificative în 

modalităţile de utilizare a terenurilor. Aceste schimbări includ transformări ale terenurilor 

pentru utilizări comerciale, industriale, rezidenţiale dar şi pentru utilizare în vederea 

activităţilor de transport.    

Performanţele sistemului de transport sunt extrem de importante, mai cu seamă că 

majoritatea indivizilor beneficiază zilnic de facilităţile create de autorităţi în acest 

domeniu dar se şi confruntă cu problemele rămase nerezolvate. Aspectele legate de 

interacţiunea dintre mediu şi trafic sunt mai puţin vizibile decât aglomeraţia şi accidentele 

de circulaţie dar ele trebuie avute în vedere pentru că efectele lor se cumulează în timp şi 

compromit calitatea vieţii urbane.    

Termenul sustenabilitate provine din latinescul sustinere, acelaşi, evident, care a 

generat în limba română termenul susţinere. Sustenabilitatea se referă, în principal, la 

utilizarea responsabilă a resurselor, la capacitatea oamenilor de a menţine fericirea, starea 

de bine şi prosperitatea pe termen lung, fără a afecta lumea naturală (vezi Garcia Mira et 
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al, 2003). Dezvoltarea sustenabilă este dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără 

a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi împlini propriile nevoi şi aspiraţii.  

 

 

1. MEDIUL URBAN SUSTENABIL ȘI TRAFICUL  

 

Prin excelenţă, oraşul oferă acces la servicii şi facilităţi, promovează interacţiunile 

sociale (chiar dacă superficiale) şi permite funcţionarea facilă a serviciilor de transport în 

comun. Totuşi, în Statele Unite, Canada, Australia, Europa şi în ultimi 20 de ani şi în 

România, oamenii pleacă din oraşe şi se stabilesc în zonele suburbane. Îşi propun să 

locuiască în afara oraşului dar aproape de oraş. De fapt, există patternuri complexe de 

migrare legate de stadiile vieţii: oamenii se pot muta în suburbii, apoi la ţară, apoi înapoi 

în centrul oraşului. Mulţi văd oraşul ca pe un mediu ostil, murdar, aglomerat, zgomotos, 

periculos şi nesigur. Totuşi, oraşul are capacitatea de a se constitui într-un mediu curat, 

sigur, prietenos şi de a oferi cea mai înaltă calitate a vieţii (Banister, 2000; Ilin, 2009).     

Automobilul a produs în bună măsură descentralizarea oraşelor. Rareori a 

intervenit în acest proces şi transportul în comun eficient. Suburbia modernă a devenit 

posibilă graţie automobilului. Decentralizarea şi migrarea către suburbii a dus la deplasări 

mai lungi şi dispersate în raport cu centrul oraşului. Evident, faptul de a locui în suburbii 

amplifică dependenţa de automobil.  

Astăzi, tipul de suburbie creată în Statele Unite în anii 50 pentru mase este mai 

degrabă criticat şi respins (vezi Hough, 1995). Singurul spaţiu public din suburbie este 

strada, de multe ori fără trotuare. Densitatea este redusă, astfel încât din taxele locale nu 

se pot amenaja dotări publice. Caracteristica principală a existenţei în suburbie este 

izolarea. Contactele sociale sunt rare şi superficiale, doar cu vecinii alăturaţi. Pentru a 

cumpăra o pâine sau pentru a-şi conduce copilul la şcoală oamenii sunt nevoiţi să şofeze. 

Strada e făcută în mod clar doar pentru maşini şi nicidecum, de pildă, pentru plimbări de 

seară pe jos. Suburbia e, de fapt, aşa cum afirmă David Purcell, „o comunitate dispersată, 

bazată pe omogenitate, pe monotonie şi pe automobil” (Purcell, 2000, p.351)     

Circulaţia rutieră ar putea fi singura mare problemă în dezbaterile 

environmentaliste contemporane cu privire la forma oraşului (Jabareen, 2006). Forma 
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oraşelor noastre reflectă, în bună măsură, tehnologiile de transport dominante în diferite 

epoci şi în diferite stadii de dezvoltare a aşezării. Pentru Clerq şi Bertolini (2003, citaţi în 

Jabareen, 2006), sustenabilitatea se defineşte în primul rând ca diminuarea mobilităţii şi 

diminuarea negativităţii traficului. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că oraşul 

sustenabil  trebuie să aibă o formă şi o mărime adecvate pentru mersul pe jos, deplasarea 

cu bicicleta şi pentru desfăşurarea unui transport public eficient. Trebuie să aibă un 

caracter compact care să încurajeze interacţiunile sociale. În egală măsură, trebuie să 

ofere acces la facilităţi şi servicii.   

Transportul sustenabil este un transport care echilibrează nevoile de mobilitate şi 

siguranţă cu nevoile de acces, calitate environmentală şi caracter primitor şi agreabil al 

comunităţii. Pentru Jabareen (2006), transportul urban sustenabil are emisii de gaze 

toxice limitate, se bazează pe surse de energie regenerabile, are componente reciclabile, 

reduce pe cât posibil folosirea terenurilor, oferă un acces echitabil, sprijină obţinerea unei 

calităţi a vieţii dezirabile în fiecare generaţie, operează cu maximum de eficienţă şi 

susţine o economie înfloritoare.  

Politicile pentru dezvoltarea urbană sustenabilă ar trebui să includă măsuri care să 

conducă la diminuarea nevoii de deplasare şi care să favorizeze formele de transport 

nepoluante şi eficiente din punctul de vedere al consumului de energie. Utilizarea 

terenurilor ar trebui să joace un rol extrem de important în atingerea acestor obiective. 

Atunci când separarea fizică a activităţilor e redusă, nevoile de deplasare sunt minime şi 

ele pot fi satisfăcute prin mersul pe jos, deplasarea cu bicicleta sau folosind transportul în 

comun.           

 

 

2. AGLOMERAȚIA ÎN TRAFIC 

 

Deplasarea cu ajutorul vehiculelor motorizate individuale în zonele urbane 

produce aglomeraţie şi, foarte des, blocarea traficului. Aglomeraţia apare din cauza 

spaţiilor restrânse destinate transportului şi a numărului mare de utilizatori ai străzilor.  

În mediul urban nevoile de mobilitate sunt mai mari decât în mediul rural. 

Oamenii trebuie să se deplaseze la serviciu, la cumpărături, la rude şi prieteni, în scopuri 
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diverse de petrecere a timpului liber, copiii merg la şcoală etc. Dezvoltarea economică 

intensifică deplasările şi amplifică nevoile de transport în general. Prin urmare, în oraşele 

cu activitate economică intensă mobilitatea este mai mare în raport cu zonele mai puţin 

favorizate economic.  

Evident, prosperitatea economică creează posibilitatea achiziţionării unui 

automobil pentru categorii largi de populaţie. Aşa s-a întâmplat în România ultimilor 

două decenii. Din păcate, aceste categorii nu au apucat să contribuie semnificativ la 

bugetul naţional şi prosperitatea lor relativă nu s-a oglindit în prosperitatea comunităţilor 

şi nici în infrastructura oraşelor.  

Aglomeraţia şi blocarea traficului înseamnă reducerea vitezei de deplasare în oraş, 

durate mai mari ale deplasărilor, creşterea consumului de combustibil, amplificarea 

poluării aerului şi a poluării sonore (Fazal, 2006). Înseamnă, de asemenea, disconfort şi 

frustrare pentru participanţii la trafic. Un studiu realizat de Texas Transportation Institute 

şi vizând 75 de zone urbane din Statele Unite estima costul blocajelor din trafic, doar 

pentru anul 2000 şi doar pentru aceste zone, la 67,5 miliarde de dolari (DeCorla Souza şi 

Whitehead, 2003). Acelaşi studiu ajungea la concluzia (cu referire la aceleaşi zone 

urbane) că întârzierile cauzate de blocajele din trafic au crescut de la 16 ore în 1982 la 62 

de ore în 2000. Un studiu asemănător realizat de Lakshman et al., 1997, aprecia pierderile 

generate de blocajele din trafic în primele 50 de oraşe ale Statelor Unite la 45 miliarde de 

dolari. Potrivit lui Corbett (1991), costurile blocajelor din trafic doar pentru Los Angeles 

se cifrează la 9 miliarde de dolari anual. În sfârşit, Show (1998) a realizat acelaşi tip de 

studiu pentru Marea Britanie şi a conchis că pierderile se cifrează la 19 miliarde de lire 

sterline.       

Cei ce folosesc automobilul pentru deplasarea în oraş ocupă mai mult spaţiu decât 

concitadinii lor care merg pe jos sau care folosesc transportul în comun. Primii sunt mai 

mobili decât cei din urmă (Brown, 2006). În plus, ei se aşteaptă să se deplaseze cu viteză 

mare prin oraş, cu o viteză oricum mai mare decât dacă ar folosi mijloacele de transport 

în comun sau dacă ar merge pe jos.   

Americanii s-au confruntat cu blocajele din trafic încă din al doilea deceniu al 

veacului trecut. De la 1910 la 1915 numărul automobilelor a crescut în Statele Unite de la 

469000 la 2500000. În deceniul următor, până la 1930 sunt înregistrate în circulaţie peste 
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20000000 de automobile (Brown, 2006). Înainte de 1930, în Los Angeles şi San 

Francisco, numărul celor care ajungeau pe jos sau cu tramvaiul la serviciu era mai mic 

decât al celor care foloseau pentru aceasta vehiculul personal. În aceeaşi perioadă, la 

orele de vârf, în centrul comercial al New Yorkului pietonii aveau o viteză de deplasare 

mai mare decât cea a automobiliştilor.   

În studiul său, Jeffrey Brown (2006) examinează felul în care s-a constituit, în 

jurul anului 1920 o ştiinţă a planificării transportului. În principiu, planificarea traficului 

precede era automobilului. Cele mai vechi planuri de oraşe sunt de fapt planuri de străzi. 

Abordarea din a doua jumătate a veacului XIX punea accentul pe aspectul estetic. 

Designerii şi specialiştii în planificare încercau să folosească sistemul de străzi pentru a 

determina forma oraşului. Dar căutau, de asemenea, prin planurile lor, să creeze valori 

estetice şi să modeleze atitudinile sociale. Ei priveau investiţiile în transport în acelaşi fel 

în care priveau crearea parcurilor sau a pieţelor publice, ca monumente, ca obiecte 

reprezentative pentru comunitate, ca motive de mândrie. Numai în al doilea rând 

infrastructura de transport avea o funcţie practică.  

Desigur, o ştiinţă a planificării traficului trebuia să aibă în centru valorile 

pragmatice. Ea se dezvoltă într-un context în care în general ştiinţele şi în special ştiinţele 

sociale erau puse în slujba rezolvării problemelor sociale complexe. Spre 1920 deciziile 

cu privire la proiectarea căilor de transport se luau după culegerea datelor şi după 

efectuarea unor analize statistice. Scopul era bine conturat: evitarea aglomerării şi 

facilitarea deplasării automobilelor prin oraş.    

Potrivit lui Brown (2006), specialiştii americani în planificarea traficului au avut 

de la bun început un parti-pris politic. Pentru ei, obiectivul principal era acela de a 

decongestiona centrul economico-financiar al oraşului. Ei au colectat date referitoare la 

acest obiectiv şi au propus soluţii bazate pe aceste date Cei ce lucrau acolo trebuiau să 

aibă acces cu automobilele, fără a se crea blocaje.  

Experţii în trafic nu s-au întrebat dacă blocajele din traficul central chiar sunt 

principala problemă privitoare la transport a oraşului (Brown, 2006). Nu s-au întrebat 

dacă nu cumva interesul public n-ar fi mai bine servit printr-o politică de descentralizare. 

O soluţie pe care au refuzat-o din start, fără s-o examineze a fost aceea de a crea accesul 

mijloacelor de transport în comun în centrul economico-financiar în dauna vehiculelor 
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personale. Aşadar prima perioadă a planificării traficului a privilegiat vehiculele 

personale în dauna altor mijloace de transport şi a pietonilor. Dar mai ales în dauna 

calităţii mediului şi a calităţii vieţii urbane.     

Pentru primii specialiştii în planificarea traficului cauzele aglomeraţiei ce pot fi 

controlate (deci excluzând creşterea populaţiei urbane şi creşterea numărului de 

proprietari de automobile) sunt capacitatea inadecvată a străzilor, coexistenţa diferitelor 

tipuri de trafic (automobile, biciclete, camioane, tramvaie, autobuze) pe aceeaşi stradă şi 

lipsa posibilităţii de a separa traficul local de cel de tranzit. 

O discuţie asupra a ceea ce se întâmplă în prezent în planificarea traficului şi 

evitarea aglomerării nu poate ocoli experienţa britanică în domeniu. Englezii şi-au pus 

primii în mod serios problema introducerii taxelor de acces în zona centrală a oraşului 

pentru automobilişti (vezi, de exemplu, Glaister şi Graham, 2006). Desigur, o alternativă 

la introducerea taxelor este construcţia de noi căi de acces. Totuşi, în afara faptului că în 

zonele centrale ale oraşelor europene nu e posibilă o astfel de iniţiativă, la scurt timp 

după inaugurarea străzii aglomeraţia va reapare, întrucât oamenii sunt motivaţi să 

folosească noua facilitate.  

Pentru specialiştii britanici în planificarea traficului există doar două soluţii pentru 

diminuarea aglomeraţiei şi evitarea blocajelor: crearea de noi capacităţi de transport şi 

taxarea celor ce vor să aibă acces în zona centrală a oraşului cu automobilul. Totuşi, ei 

recunosc că trebuie găsit un echilibru între taxe, calitatea serviciilor, fondurile pentru 

întreţinerea străzilor şi investiţiile în noi capacităţi.  

Principala piedică în calea introducerii de taxe pentru accederea în zona centrală 

urbană o constituie teama politicienilor că ar putea pierde simpatia şi voturile publicului. 

Dar adoptând această poziţie (evident, niciodată declarată şi asumată ca atare), 

politicienii se opun de fapt binelui public.  

Toate studiile realizate înainte de 2003 au arătat că taxele reduc volumul traficului 

în zona vizată (vezi, de pildă, De Corla Souza şi Whitehead, 2003). Acolo unde 

capacitatea străzilor este redusă în raport cu nivelul cererii, introducerea sistemului de 

taxe va amplifica în mod semnificativ calitatea serviciilor pentru cei ce acceptă să achite 

taxa pentru a obţine accesul. Desigur, apar probleme legate de egalitatea în drepturi a 

tuturor cetăţenilor, însă accesul nu este interzis, ci doar condiţionat iar banii strânşi din 
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taxe pot fi folosiţi pentru a crea diverse servicii şi facilităţi de care să se bucure cei care 

refuză accesul în zona centrală pe baza taxei.      

În principiu, introducerea taxei transformă străzile din centru din bunuri publice 

(la care accesul este permis oricui) în bunuri private (Boncu, 1999).  De fapt lucrul acesta 

deranjează cel mai mult în adoptarea strategiei bazate pe taxe. Se încalcă dreptul de liberă 

circulaţie în cadrul oraşului, se încalcă dreptul de a folosi un bun public. Totuşi, Glaister 

şi Graham (2006) sunt de părere că un oraş care îşi subevaluează infrastructura 

(neimpunând taxe pentru accesul în zone specifice) este condamnat să ofere servicii de 

calitate îndoielnică. Noi formulăm concluzia că sistemul de taxe este util dacă banii 

acumulaţi astfel sunt bine administraţi şi investiţi.  

Cel mai cunoscut program de introducere a taxei pentru zona centrală este cel 

aplicat la Londra (London Congestion Charging Scheme) de către primarul Ken 

Livingstone care a câştigat alegerile din 2000 ca independent având un program electoral 

axat tocmai pe această chestiune. După introducere, autorităţile londoneze au publicat 

periodic evaluări ale implementării proiectului, evidenţiind avantajele sistemului. De 

pildă, traficul în zona restricţionată s-a redus cu 18%, timpul de aşteptare din cauza 

aglomeraţiei a scăzut cu 75%, expectanţele londonezilor cu privire la timpul necesar 

pentru traversarea zonei s-au ameliorat. În plus, autobuzele au câştigat încrederea 

publicului, întârzierile lor din cauza blocajelor din trafic diminuându-se cu 60% (Glaister 

şi Graham, 2006). 

Blocajele din trafic sunt extrem de costisitoare în termeni de poluare, viteză 

redusă de deplasare (sub 10 km/h), consum de combustibil, stress şi frustrare. 

Planificarea, controlul şi managementul traficului pot diminua în manieră semnificativă 

efectele negative ale aglomeraţiei şi blocajelor. O metodă eficientă de reducere a 

blocajelor este introducerea taxelor pentru accesul în zona centrală, economico-financiară 

a oraşului.   
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3. POLUAREA AERULUI 

 

Vehiculele cu motor sunt o sursă importantă de poluare a aerului. Ecologiştii 

acuză de multă vreme industria auto că epuizează resursele planetei şi contribuie din plin 

la instalarea efectului de seră. Apărătorii automobilului argumentează că un vas port-

container de mari dimensiuni (vase care, practic, împânzesc oceanele, asigurând nevoile 

de consum ale omenirii) poluează cât mai multe milioane de automobile. Desigur, nimeni 

nu poate avea dreptate dacă generează poluare iar a arăta cu degetul spre altul care ar 

polua mai mult nu înseamnă a te disculpa.  

În principiu, poluarea din trafic este mai puţin vizibilă şi mai puţin frustrantă, cel 

puţin pe termen scurt, decât aglomeraţia şi blocajele din trafic (Crepat, 1999). Motoarele 

cu ardere internă emit dioxid de carbon, hidrocarburi, dioxid de sulf, oxizi ai nitrogenului 

şi plumb în cazul în care funcţionează cu benzină cu plumb. Emisiile de monoxid de 

carbon şi de hidrocarburi se amplifică atunci când motorul merge în gol (de pildă, când 

automobilul staţionează la semafor) iar emisiile de dioxid de azot devin mai pronunţate 

când automobilul accelerează.  

Emisiile de gaze toxice sunt cu atât mai dăunătoare cu cât se produc la nivelul 

solului, afectându-i nemijlocit pe cei ce trăiesc şi lucrează în apropierea străzilor şi 

şoselelor (Fazal, 2006). O bună parte din poluarea industrială, de pildă, nu se produce la 

nivelul solului şi are, prin urmare efecte diferite în raport cu poluarea din trafic.     

Toate aceste gaze sunt în grade variabile nocive pentru sănătatea umană. Ele pot 

produce alergii respiratorii, astm şi boli de inimă (Crepat, 1999). De asemenea, ele sunt 

nocive pentru mediul ambiant. De exemplu, oxizii şi dioxizii de azot contribuie la ploile 

acide.  

Poluarea aerului este agravată de prezenţa în trafic a vehiculelor vechi şi a celor 

cu doi cilindri, cum sunt motocicletele şi scuterele. În India, de exemplu, astfel de 

vehicule domină din punct de vedere numeric (Fazal, 2006). 

Specificitatea domeniului transporturilor în raport cu alte sectoare ale economiei 

(comerţul, serviciile, industria) constă în faptul că se sprijină exclusiv pe arderea 

combustibililor fosili. Motoarele cu bio-diesel, de exemplu, sau cele electrice n-au reuşit 
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să se impună pe piaţă până acum. În al doilea rând, domeniul transporturilor este singurul 

în care consumul de energie a crescut (Reckien et al., 2007).  

Dioxidul de carbon, constituentul principal al amestecului de gaze evacuate în 

atmosferă în timpul funcţionării motoarelor cu ardere internă este responsabil în proporţie 

de 80% de efectul de seră (spre deosebire de alte gaze, ca metanul, de pildă). Încălzirea 

globală i se datorează în bună măsură. 

În toată lumea, 25% din totalul emisiilor de CO2 declanşate de om pot fi atribuite 

schimbărilor în utilizarea terenurilor (despăduriri, culturi de orez) iar 75% sunt cauzate de 

arderea combustibililor fosili (Reckien et al., 2007). Creşterea consumului de 

combustibili fosili în ultimii 20 de ani se explică prin nevoile tot mai mari de energie 

legate de veniturile mari, de apartamentele şi casele tot mai mari, de timpul liber mai 

mare în comparaţie cu deceniile anterioare. În mod semnificativ, potrivit unei echipe de 

cercetători germani, în ultimul deceniu al secolului trecut consumul de energie din 

sectoarele economiei a scăzut în vreme ce consumul individual de energie a crescut  

(Reckien et al., 2007).  

Vom avea prilejul să mai pomenim studiul fundamental realizat de Newman şi 

Kenworthy (1989) care au descoperit o relaţie negativă între densitatea comunităţii şi 

consumul de combustibil. Mai târziu relaţia aceasta a fost pusă la îndoială dar densitatea 

rămâne cu siguranţă un factor important ce influenţează emisiile de CO2. 

De fapt, Newman şi Kenworthy (1989) s-au referit la consumul individual de 

combustibil. Idso şi colaboratorii săi (1998) au măsurat emisiile de dioxid de carbon în 

centrul oraşului Phoenix din Arizona şi în suburbiile aceluiaşi oraş. Ei au găsit emisii 

mult mai intense în zonele centrale dense în comparaţie cu zonele suburbane, încât au 

vorbit de existenţa unei catedrale de dioxid de carbon în centrul oraşului.  

Examinând poluarea cu CO2 în aceeaşi localitate dar şi în Kuwait City, Nasrallah 

et al. (2003) au constatat fluctuaţii semnificative ale emisiilor în funcţie de oră (evident, 

la orele de vârf poluarea e mai amplă) dar şi de zi a săptămânii, de lună şi chiar de an. 

Astfel de studii, după cum apreciază Reckien et al. (2007) sunt utile, pentru că măsurile 

de intervenţie sunt proiectate pentru perioade mai mari.  

 Policentralismul (calitatea oraşului de a fi dotat cu mai multe centre) diminuează 

consumul de combustibil şi emisiile de CO2. Reckien et al. (2007) au probat lucrul acesta 
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pentru Berlin. De asemenea, structura transportului influenţează poluarea. Lungimea şi 

lăţimea străzilor, limitele de viteză impuse de autorităţile locale, numărul şi 

accesibilitatea spaţiilor de parcare, frecvenţa, calitatea şi distanţa până la cel mai apropiat 

mijloc de transport în comun – toate îşi pun apăsat amprenta asupra poluării.   

 

 

4. ZGOMOTUL ÎN TRAFIC 

 

Zgomotul este o problemă environmentală ce perturbă vieţile multor europeni şi 

de aceea el a devenit o preocupare importantă pentru Comisia Europeană şi pentru 

Consiliul Europei. Se estimează că aproximativ 20% din populaţia Uniunii Europene 

(mai bine de 80 de milioane de oameni) sunt expuşi la niveluri de zgomot deranjante, 

somnul le e perturbat şi sunt în pericol să suporte efecte mai mult sau mai puţin grave ale 

zgomotului asupra sănătăţii mentale şi fizice.  

În privinţa zgomotului generat de traficul auto, Nijland şi Van Wee (2005) 

apreciază că 6% din populaţia europeană este serios deranjată. Totuşi, diferenţele între 

ţări şi între regiunile europene sunt considerabile. Dacă luăm drept reper procentajul celor 

expuşi zilnic la zgomote din trafic mai intense decât 65 dB (Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii consideră că 55 dB ar fi pragul suportabilităţii; potrivit aceluiaşi for, orice zonă 

cu zgomote mai mari de 75dB e improprie pentru locuire), Finlanda, Suedia şi Olanda 

sunt cele mai liniştite ţări (sub 4%). La polul opus se situează Portugalia (30%), Spania 

(23%) şi Grecia (19%).  

Evident, comparaţiile sunt dificil de realizat datorită metodologiei de măsurare 

extrem de eterogene. Tocmai de aceea, Comisia Europeană a elaborat în 2002 o directivă 

vizând zgomotul environmental. Printre altele, directiva armonizează indicii de zgomot şi 

metodele de calcul a intensităţii zgomotului între statele membre. Totuşi, metodele 

naţionale existente rămân valide, mai ales în cazul în care rezultatele lor nu diferă de cele 

ale metodei interimare propusă de Comisie. Dezvoltarea şi implementarea oficială a 

metodei consensuale de măsură şi calcul (Harmonoise – Harmonized Accurate and 

Reliable Methods for the EU Directive on the Assessment and Management of 
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Environmental Noise) prin legile naţionale va dura mulţi ani. Directiva Comisiei nu 

priveşte standardele de zgomot, acestea fiind lăsate în seama statelor membre.  

Expunerea îndelungată la zgomot poate crea probleme auditive: durere, oboseala 

auzului şi chiar deteriorarea acestui simţ. Dar, evident, principalele cauze de îngrijorare 

sunt iritarea, sentimentul deranjului şi al perturbării şi, mai cu seamă, stressul. În primă 

instanţă, poluarea sonoră determină iritare şi frustrare, manifestate în schimbări 

comportamentale şi emoţionale. Individul poate deveni furios şi agresiv. Atunci când 

zgomotul perturbă somnul, efectele devin foarte serioase. Zgomotele intense, 

incontrolabile şi impredictibile afectează diferite sisteme fiziologice, mai cu seamă 

sistemele imunologic şi cardiovascular, deschizând calea unor boli grave.  

Somnul e considerat de organismele internaţionale şi de cele europene un drept 

fundamental uman. Din nefericire, poluarea sonoră se constituie într-o cauză importantă a 

perturbării somnului şi chiar a privării de somn. Pentru a obţine un somn odihnitor de 

noapte, Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă un fundal sonor de cel mult 30 dB, 

cu zgomote individuale rare ce nu depăşesc 45 dB. Totuşi, există studii care estimează 

chiar că o treime dintre europeni au somnul perturbat de zgomote din afara casei.  

Cercetări realizate sub egida Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (McKenzie, 2008) 

au scos la iveală o relaţie îngrijorătoare între expunerea la zgomotul din trafic şi decesele 

cauzate de bolile cardio-vasculare: 3% din aceste decese par să fie cauzate de suportarea 

o perioadă îndelungată a poluării sonore. Pentru Marea Britanie, de pildă, procentul 

acesta înseamnă 3000 de victime, dat fiind că numărul total al deceselor provocate de 

maladiile ischemice este de 101000 pe an.     

În Marea Britanie s-au făcut măsurători riguroase şi s-au stabilit astfel cele mai 

zgomotoase oraşe (Birmingham şi Londra sunt printre fruntaşele acestui clasament), dar 

şi cele mai liniştite oraşe. În acestea din urmă, traficul generează zgomote de 60,2 dB în 

medie, ceea ce înseamnă că ele sunt de 100 de ori mai puţin zgomotoase decât oraşele 

grav afectate de poluarea sonoră – la Birmingham, nivelul mediu al zgomotelor din trafic 

este 80,1 dB. Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că orice zonă în care nivelul 

zgomotelor ce nu pot fi controlate de locuitori depăşeşte 75 dB este improprie pentru 

locuire. De fapt, expunerea continuă la zgomote de peste 60 de dB poate cauza stress şi 
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probleme psihologice. Totuşi, două treimi din populaţia europeană trăieşte în zone în care 

acest nivel este depăşit (McKenzie, 2008).  

Experţii lucrează la proiectarea unor suprafeţe de drum mai puţin zgomotoase 

decât cele utilizate în prezent, precum şi la proiectarea unor pneuri mai puţin zgomotoase. 

Pe de altă parte, a fost deja inventată o tehnologie care creează sunete direcţionale 

(McKenzie, 2008). O astfel de sirenă ar putea fi instalată, de pildă, pe ambulanţe, făcând 

ca sunetul să se audă doar în faţă, acolo unde se află cei ce trebuie să elibereze drumul, şi 

nu pe o rază de un kilometru sau doi.     

 

 

5. CALMAREA TRAFICULUI 

 

Traficul urban tinde să ocupe întreaga suprafaţă a oraşului, răpind din spaţiile 

pietonilor, bicicliştilor, proprietarilor de case sau de magazine etc. Strada tinde să fie 

acaparată de automobilişti în dauna celorlalţi utilizatori.  

Unul dintre conceptele care s-a impus în ultimul timp este calmarea traficului. 

David Crouse (2004) găseşte că e foarte greu de definit. Autorul canadian ezită între a 

considera calmarea traficului o abordare specifică, o filozofie (deci o reflecţie despre 

felul în care oamenii pot folosi în mod echitabil străzile) ori o tehnică de management al 

traficului.  

Crouse (2004) consideră că există trei tipuri e definiţii: cele axate pe măsurile 

tehnice, cele axate pe obiective specifice şi cele vizând chestiuni sociale. Cuvintele cheie 

incluse în primul tip de strategii sunt: măsuri fizice, designul căilor de rulare, tehnici, 

inginerie, strategii de management al traficului şi realocare. Definiţiile ce pun accentul pe 

obiective menţionează termeni ca siguranţă, reducerea traficului, conservarea mediului, 

modificarea comportamentului automobilistului etc. A treia categorie de definiţii prezintă 

calmarea traficului ca o chestiune de planificare socială. Cuvintele-cheie vehiculate sunt 

programe, planificare, intervenţie dar şi echitate, comportament, anxietate, mediu, efecte 

sociale, mobilitate, standard de viaţă.     

Potrivit lui Grava (1993), calmarea traficului poate fi înţeleasă mai cu seamă prin 

intermediul a trei obiective: reducerea vitezei, reducerea numărului de accidente şi 
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reducerea volumului traficului. Autorul pe care îl avem în vedere adaugă şi alte obiective, 

legate de siguranţă în general: coexistenţa mijloacelor de transport motorizate şi 

nemotorizate, întărirea la fiecare şofer a atitudinii de acceptare a celorlalţi participanţi la 

trafic; obiective environmentale ca  diminuarea poluării aerului şi a poluării sonore; şi 

obiective sociale ca redarea străzii către comunitate, în vederea utilizării ei pentru 

interacţiune, instaurarea egalităţii în interiorul sistemului de transport urban, ameliorarea 

calităţii vieţii şi a standardelor de viaţă.  

Implicaţiile sociale ale traficului îi preocupă în cel mai înalt grad pe cercetătorii 

care utilizează conceptul de calmare a traficului. Appleyard (1980), de exemplu, 

analizând relaţia dintre trafic şi comunitate, afirmă că locuitorii oraşului au dreptul să 

vadă strada ca un loc al siguranţei, ca un mediu sănătos şi stimulant. El a descoperit o 

relaţie inversă între intensitatea traficului dintr-un cartier şi numărul prietenilor celor ce 

locuiesc în cartierul respectiv. A constatat, de asemenea, că în cartierele cu trafic intens 

locuitorii petreceau mai puţin timp în activităţi precum grădinăritul şi se relaxau mai 

puţin în grădina proprie decât cei ce locuiau în cartierele cu trafic calm.  

 

 

6. TRANSPORTUL ÎN COMUN 

 

Amplificarea aglomeraţiei din traficul urban, nevoia de a conserva mediul şi 

problemele puse înmulţirea accidentelor de siguranţa rutieră au îndemnat autorităţile din 

multe oraşe să reconsidere transportul în comun.  

În multe privinţe, transportul în comun a fost neglijat. Stilul de viaţă modern din 

societăţile dezvoltate (mai mult timp liber, venituri mai mari) precum şi dispersarea 

activităţilor şi dezvoltarea zonelor periferice şi suburbane de densitate scăzută au 

favorizat adoptarea automobilului ca mijloc de transport individual.  

În raport cu transportul în comun, automobilul are două mari avantaje: utilizarea 

lui este extrem de flexibilă (se poate ajunge oriunde în afara traseelor tramvaielor sau 

autobuzelor) şi el este mereu la dispoziţia proprietarului (spre deosebire de mijloacele de 

transport în comun a căror circulaţie în cel mai bun caz respectă un orar). 
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În Statele Unite şi în celelalte societăţi dezvoltate s-au făcut, după cel de-al doilea 

război mondial, investiţii masive în infrastructura ce susţine circulaţia automobilelor. 

Acest fapt, împreună cu preţul scăzut al benzinei, a stimulat achiziţionarea şi utilizarea 

automobilelor (ele însele tot mai accesibile ca preţ). Singurul lucru care a jenat oarecum 

utilizarea automobilelor a fost, până la sfârşitul veacului al XX-lea, taxele de parcare. 

De altminteri, aşa cum arată White (1994), şi astăzi 80% din deplasările 

americanilor sunt efectuate cu maşina, mai puţin de 5% cu trenul sau autobuzul şi mai 

puţin de 10% pe jos sau cu bicicleta. Americanii sunt în mod categoric cei ce folosesc 

maşinile în cea mai mare măsură. În ţări precum Suedia, Olanda sau Marea Britanie mai 

mult de 30% din deplasări se fac pe jos sau cu bicicleta.  

În anii 50 şi 60, în Statele Unite, utilizarea transportului în comun a scăzut cu 

50%. Nu numai că exista o infrastructură care încuraja deplasările cu automobilul dar în 

plus, apăruse ideea că transportul public ar trebui să fie o afacere ca oricare alta, adică să 

scoată profit şi să nu facă apel la subvenţii. Experţii în planificarea traficului căutau să 

excludă liniile de transport în comun din centrele oraşelor, creând în loc facilităţi pentru 

automobile. Iar gradul înalt de dispersie a locuinţelor în suburbii făcea transportul în 

comun inadecvat în aceste zone (Purcell, 2000).  

 Până în anii 70, transportul în comun avea o calitate îndoielnică şi se adresa mai 

ales celor din păturile mai puţin înstărite. Treptat însă, el a început să fie văzut ca o 

soluţie la creşterea aglomeraţiei din trafic, mai ales în zonele centrale ale oraşelor şi la 

degradarea accentuată a mediului urban din cauza poluării aerului cauzate de traficul 

intens. Conştientizând abia acum avantajele acestui tip de transport autorităţile au început 

să îndemne cetăţenii să folosească autobuzele şi tramvaiele şi metroul în dauna 

automobilelor. Aşa cum remarcă Ceder (2004), menirea transportului în comun s-a 

schimbat radical: el serveşte binele public şi nu neapărat nevoile personale. Cu alte 

cuvinte, cetăţeanul care urmăreşte binele comunităţii din care face parte îşi va sacrifica 

interesul personal (acela de a folosi un mijloc de transport comod cum este automobilul 

propriu) şi se va deplasa în spaţiul urban pe cât posibil făcând apel la transportul public. 

 Desigur, pentru a fi ales, inclusiv de cei avuţi, în dauna automobilului, transportul 

în comun trebuie să ofere confort, siguranţă şi punctualitate. Ca atare, se impun investiţii 

semnificative pentru ameliorarea calităţii acestui tip de transport. Dar acest lucru intră în 
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contradicţie cu necesitatea de a oferi servicii şi celor mai defavorizaţi membri ai 

comunităţii: pentru ei, preţul biletelor trebuie păstrat coborât.    

 Automobilul nu e un simplu obiect rapid şi confortabil: el are o funcţie identitară 

extrem de proeminentă şi e intens investit afectiv. El generează o mulţime de emoţii şi 

oricine se gândeşte să-i convingă pe oameni să renunţe la automobil în favoarea 

transportului în comun trebuie să ţină cont de ele. Plăcerea de a conduce, sentimentul de 

siguranţă conferit de o maşină sigură, sentimentul de putere generat de un motor puternic, 

fiorul vitezei, euforia, invidia pentru altul care posedă o maşină râvnită, frustrarea, 

mândria de a fi proprietarul unei maşini frumoase produse de o firmă prestigioasă – toate 

acestea sunt emoţii legate de automobil (vezi Sheller, 2004). Există o cultură a 

automobilului şi ea este în bună măsură emoţională. Achiziţionarea unui automobil nu se 

face niciodată aproape pe baza unor decizii economice raţionale. Iar utilizarea lui nu este 

niciodată aproape o simplă deplasare din punctul A în punctul B.  

 Atitudinile oamenilor faţă de transportul urban în comun sunt dificil de schimbat. 

E o sarcină pe care psihologii trebuie să şi-o asume dar pe care n-o pot duce la bun sfârşit 

dacă nu înţeleg deplin resorturile intime ale comportamentului posesorilor de 

autoturisme. 

 În principiu, o infrastructură de calitate a transportului îi determină pe oameni să-l 

folosească. Reckien et al. (2007), de exemplu, au studiat schimbările de comportament 

după deschiderea liniei de metrou Spandau în Berlin. Noua linie a adus un surplus de 

călători de 7%. Dintre aceştia, 84% erau indivizi care altfel ar fi mers pe jos şi ciclişti. 

Doar 14% erau automobilişti care-şi abandonaseră obiceiul de a se deplasa la serviciu cu 

automobilul propriu.  

 Un alt studiu foarte interesant citat de autorii menţionaţi mai sus se referă la 

diferenţele de prosperitate dintre cantoanele elveţiene şi la obiceiurile de transport ale 

locuitorilor lor. S-a constatat că cei din cantoanele bogate au mai puţine automobile şi au 

acces la sisteme de căi ferate locale funcţionând ireproşabil. Dimpotrivă, cei din 

cantoanele mai sărace au mai multe automobile şi au acces la o foarte bună infrastructură 

de autostrăzi şi şosele. Concluzia că un transport bine organizat, de orice fel ar fi, 

determină utilizarea lui.    
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 Transportul urban public trebuie să fie atractiv. De pildă, pentru a face autobuzele 

din Hong Kong atractive, la începutul anilor ’90 acestea au fost dotate cu aer condiţionat. 

Această măsură (de altfel, extrem de oportună, pentru că temperatura estivală medie în 

această zonă a globului este de 30º C) a sporit afluxul de pasageri şi a contribuit 

semnificativ la creşterea satisfacţiei acestora (Chan, 2005).    

Pentru Mackett şi Babalik (1998) un sistem de transport public de succes trebuie: 

să aibă un buget considerabil; să atragă noi pasageri şi să amplifice utilizarea sistemului 

de către membrii comunităţii; să fie profitabil; să diminueze aglomeraţia din traficul 

urban; să fie accesibil pentru cei cu venituri reduse; să sprijine activitatea economică din 

centrul oraşului; să revitalizeze zone ale oraşului aflate în declin; să contribuie la 

dezvoltarea urbană; să contribuie la protejarea mediului.     

 

 

7. REDUCEREA NEVOII DE DEPLASARE  

 

Oricât de paradoxal ar părea, una dintre soluţiile preferate astăzi pentru 

conservarea mediului în oraşe este reducerea nevoii de deplasare. Este vorba de nevoia de 

deplasare cu autoturismul, dar şi de reducerea nevoii de mobilitate în general.  

Potrivit lui David Banister (2000), dacă toate facilităţile sunt oferite într-un 

perimetru relativ restrâns (presupunând distanţe de maximum 10 km), atunci oamenii se 

pot deplasa pe jos, cu bicicleta sau cu autobuzul şi vor renunţa la deplasarea cu 

automobilul propriu. Autorul pe care-l urmărim imaginează cartiere de maximum 50000 

de locuitori, compacte, cu o densitate medie (40 de persoane pe hectar), cu utilizări mixte 

ale terenurilor, cu un acces facil la mijloacele de transport în comun interurbane. Astfel 

de zone ar trebui să fie, de asemenea, sigure, liniştite, oferind numeroase oportunităţi 

sociale şi recreaţionale. Din păcate, deşi serviciile şi facilităţile pot fi oferite în plan local, 

este extrem de dificil dacă nu imposibil de a crea locuri de muncă adecvate în plan local.  

Whitelegg (1993) a arătat că în limitele a 10 km în interiorul unei zone urbane 

bicicleta şi automobilul înregistrează aproximativ aceeaşi timpi de deplasare. De pildă, o 

distanţă de 10 km în Toronto este parcursă de un autobuz într-o oră, de un automobil în 

40 de minute şi de o bicicletă în 30 de minute.  
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Important este caracterul compact al zonei. Newman şi Kenworthy (1989) au 

remarcat că în zonele cu densitate redusă se consumă mai multă benzină decât în cele cu 

densitate mare. În astfel de zone oamenii trebuie să-şi ducă la şcoală copiii cu maşina sau 

să se deplaseze în maşină pentru a cumpăra cel mai neînsemnat produs.      

În afara strategiei de a oferi servicii foarte aproape de casă în aşa fel încât 

individul să nu fie nevoit să se deplaseze cu automobilul, Banister (2000) recomandă tele-

activităţile, deci folosirea Internetului pentru a oferi sau a solicita diverse servicii.   

 

 

8. AUTOMOBILUL ECOLOGIC 

 

Automobilul ecologic reprezintă o soluţie pentru diminuarea emisiilor de CO2 

deci a poluării aerului şi în parte a poluării sonore, dar nu şi pentru diminuarea 

aglomeraţiei din trafic şi dispariţia blocajelor.  

Astăzi este limpede că automobilul ecologic va fi propulsat electric chiar dacă se 

testează încă soluţii hibride, motor pe benzină cu motor electric sau motor Diesel cu 

motor electric. De asemenea, este limpede că automobilul electric va fi produs mai ales 

pentru uz urban. 

La începutul secolului trecut au existat trei tipuri de propulsie care se luptau 

pentru supremaţie: motorul cu aburi, motorul electric şi motorul cu ardere internă. Cel 

care a tranşat această dispută a fost Henri Ford: el a reuşit să impună motorul cu ardere 

internă prin modelul T, declanşând nu numai o revoluţie industrială dar şi una socială.  

Astăzi, din cauza poluării pe care o produce motorul cu combustibil fosil şi a 

perspectivei epuizării rezervelor de astfel de combustibil, suntem nevoiţi să ne îndreptăm 

atenţia spre motorul electric. În principiu, motoarele electrice sunt extrem de puternice şi 

performante dar marele dezavantaj a fost că automobilele înzestrate cu astfel de motoare 

au avut la început o autonomie scăzută. Primul automobil electric de serie a fost produs în 

1996 şi avea o rază de acţiune între 110 şi 160 km. Acumulatoarele de astăzi pot asigura 

o autonomie de aproximativ 400 km, ceea ce înseamnă că handicapul acesta al 

automobilului electric va dispărea în curând.  
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Totuşi, există şi alte obiecţii care pot fi aduse propulsiei electrice. Tehnologiile 

utilizate în producţia de acumulatori implică prelucrarea de metale rare. Acestea se vor 

consuma relativ repede dacă automobilul electric va deveni un mijloc de transport 

popular. 

O altă obiecţie este legată de procesul de producere a curentului electric. Acesta 

nu este produs din surse regenerabile şi nepoluante decât într-o măsură foarte redusă. Cea 

mai mare parte se produce în termocentrale, mari consumatoare de combustibili fosili şi 

deci mari poluatoare.  

În problema adoptării propulsiei electrice se pot implica, fără îndoială, şi 

psihologii. Printre altele oamenii vor fi reticenţi să achiziţioneze astfel de automobile din 

cauză că nu există o reţea de staţii electrice de alimentare, asemănătoare reţelei de 

benzinării. Astăzi se apreciază că peste 15 ani automobilele electrice vor reprezenta 

numai 5% din vânzări iar în 2050 nu vor deţine mai mult de 25% din piaţa vehiculelor 

autopropulsate. O penetrare mai rapidă a pieţei ar necesita o combinaţie între tehnologii 

competitive, campanii susţinute de persuadare şi politici de încurajare şi reglementare.   

Banister (2000) crede că trebuie stimulat pe cât posibil procesul de inovaţie şi 

trebuie date semnale clare populaţiei dar şi producătorilor că automobilul clasic, cu 

propulsie pe bază de ardere internă, va fi înlocuit de automobilul electric.     

 

* 

 În România, managementul traficului se caracterizează prin foarte slaba 

coordonare a planificării utilizării terenului cu strategiile de transport. Patternurile de 

transport urban au moştenit vechi şi sărăcăcioase infrastructuri. Pe aceste structuri 

învechite şi total inadecvate s-au grefat adesea soluţii de management al traficului 

neinspirate. Aceşti factori nu puteau conduce decât la condiţii de circulaţie aflate mult 

sub media europeană. Creşterea rapidă a numărului de autovehicule, în special a 

numărului automobilelor şi planificarea defectuoasă au agravat aglomeraţia şi blocajele 

din marile oraşe. Alţi factori ce intervin - din păcate, nu pentru a îndulci descrierea 

aceasta - sunt economia aproape fără puls, transportul în comun dezorganizat şi 

inconfortabil şi gradul de deteriorare avansat a multor automobile aflate în trafic. Viteza 

de deplasare a scăzut în mod semnificativ iar timpul alocat deplasărilor s-a amplificat. 
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Consecinţele acestei situaţii sunt creşterea emisiilor de gaze poluante, creşterea poluării 

sonore, creşterea frustrării şi a stressului conducătorilor auto. Măsurile ar trebui să vizeze 

reorganizarea transportului în comun, stimularea achiziţionării de automobile cu 

propulsie electrică şi hibridă, reducerea nevoilor de deplasare şi, în general, stimularea 

conştiinţei şi a preocupărilor environmentale.     

 


