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REZUMAT. Mobilitatea extra-urbană, provenită din exteriorul aglomeraţiei urbane joacă un rol din ce în ce mai 
important în structura traficului oraşului. Se impune astfel necesitatea de a identifica noi soluţii urbane care 
să atragă utilizatorii infrastructurilor urbane de transport spre o utilizare a transportului public în comun 
existent la nivelul aglomeraţiei urbane. Un set de astfel de soluţii îl reprezintă dezvoltarea de noi spaţii de 
parcare la periferia oraşului în adiacenţa principalelor căi de acces a căror promovare să fie realizată în 
concordanţă cu o serie de politici tarifare legate de costul parcării, preţul biletelor de transport în comun etc. 
În lucrare sunt analizate avantajele utilizării tehnologiei ,,park and ride”, cu joncțiune la zonele periferice în 
raport cu centrul orașului, deservite de infrastructuri de transport public de mare capacitate, în antiteză cu 
deplasarea exclusivă cu autoturismul personal. Rezultatele pozitive obţinute în cazul implementării soluţiei 
propuse în vederea obţinerii unei reduceri a solicitării infrastructurii rutiere ce deserveşte o mare aglomeraţie 
urbană prin promovarea unor forme durabile a mobilităţii rezidenţilor din spaţiul extra-urban demonstrează 
utilitatea studiului prezentat. 

Cuvinte cheie: mobilitate extra-urbană, infrastructuri de transport public, mobilitate durabilă. 

ABSTRACT. Extra- urban mobility, from peri-urban area have an increasingly role in the structure of city traffic. 
It requires the need to identify new ways to attract urban transport infrastructure users to use the existing 
public transport in the urban agglomeration. A set of such solutions is the development of new parking spaces 
on the outskirts of the adjacent main roads whose promotion is carried out in accordance with a range of 
pricing policies related to the cost of parking, public transport fares etc. The paper analyzes the advantages of 
using technology „park and ride” junction in the suburbs, served by public transport infrastructure of large 
capacity in contrast to the exclusive personal vehicle movement. Positive results for the implementation of the 
proposed solution in order to obtain a reduction in the application of road infrastructure serving a large urban 
agglomeration promoting sustainable forms of mobility extra-urban area residents demonstrates the 
usefulness of the presented study . 

Keywords: extra-urban mobility, urban transport infrastructures, sustainable mobility. 

1. INTRODUCERE 

Dinamicitatea actuală a aglomerațiilor urbane es-
te modelată în literatură cu ajutorul așa numitelor 
modele urbane. Se regăsesc astfel modele de utiliza-
re a spaţiului care îşi propun să prognozeze eventua-
lele modificări care pot să apară la nivel socio-
economic, demografic, respectiv la nivelul repartiză-
rii în spaţiu a activităţilor umane bazându-se pe teo-
rii economice şi pe comportamentul utilizatorilor 
infrastructurilor de transport. Sunt identificate astfel 
modelele agregate de evaluare a interacţiunii dintre 
modul de utilizare a spaţiului şi transporturi, aşa 
numitele modele LUTI (land use transportation 

interaction) dezvoltate în anii 1960. Evoluţia în timp 
a condus la obţinerea de noi modele bazate pe mi-
cro-simularea activităţii în spaţii urbane, care îşi 
propun astfel reprezentarea marilor aglomeraţii ur-
bane într-o manieră dezagregată şi în termeni etero-
geni [1], [4]. Un caracter aparte îl are în cadrul 
modelării urbane începând cu anii ’80, utilizarea de 
procedee ce țin de automate celulare. Apar astfel o 
serie de aplicaţii ce evaluează prin simulare dinami-
citatea spaţiului urban, putând fi astfel realizate o 
serie de analize asupra acestei dinamicităţi. Evoluţia 
tehnicilor având la bază utilizarea calculatoarelor a 
permis dezvoltarea de modele cu ajutorul cărora au 
putut fi simulate sisteme complexe urbane reale. 
Acestea se caracterizează prin simplicitate, flexibili-



UTILIZAREA TEHNOLOGIEI ,,PARK AND RIDE”, O POSIBILĂ SOLUŢIE 

 
Buletinul AGIR nr. 2/2014 ● aprilie-iunie 73

tate şi transparenţă în modelul decizional, acesta 
fiind adoptat în cadrul a mai multor studii din dome-
niu [6], [18], [5]. Evoluţia structurii populaţiei în 
cadrul ariilor urbane și extra-urbane este influenţată 
de factorii ce ţin de amenajarea teritoriului, cum ar fi 
habitatul individual, durata deplasării la locul de 
muncă, amplasarea zonelor rezidenţiale în raport cu 
centrul oraşului, dar şi de factori economici cum ar 
fi echilibrul cerere-ofertă pe piaţa locuinţelor ce sta-
bileşte preţul acestora [10], [11], [12]. 

O importanță deosebită pentru studiul aglomerați-
ilor urbane îl are identificarea mobilității urbane. 
Studiile în domeniu, caracterizate după modul în care 
iau în considerare deplasarea utilizatorilor în spaţiul 
urban, pot fi împărţite în două mari grupe şi anume: 
clasicul model în patru paşi împreună cu formele sale 
evoluate ( [8, 9]), respectiv grupa de modele bazate pe 
ciclul de activităţi zilnice ( [3, 7]). 

Adaptarea unui model matematic care în mod 
normal este utilizat în determinarea cererii de trans-
port astfel încât să includă o componentă ce ia în 
considerare un comportament al utilizatorilor ce aleg 
să se deplaseze într-o manieră corespunzătoare unei 
mobilităţi durabile poate fi atractivă într-o anume 
măsură. Totuşi depăşind aspectul teoretic foarte 
atrăgător pentru unii cercetători care nu reuşesc să 
desluşească particularităţile specifice domeniului, 
realizarea unui studiu practic implică mult mai mult. 
Adaptarea modelelor teoretice la realitatea specifică 
funcţionării sistemelor mari, de genul infrastructuri-
lor de transport, necesită un grad ridicat de înţelegere a 
acestora. Prin urmare, în condițiile în care orașele 
sunt amenințate cu tromboza datorită folosirii accen-
tuate a deplasărilor  cu automobilul se impun în con-
cordanță cu exigențele dezvoltării și mobilității dura-
bile cercetări care să orienteze locuitorii urbei către 
transportul public, precum și pentru utilizarea modu-
rilor de deplasare nemotorizate [15]. Prin aceasta, 
mobilitatea este satisfăcută prin ofertă care respectă 
cerințele sociale, economice și ambientale. 

Totodată apare necesitatea implementării unui 
nou instrument de planificare a mobilității pentru 
marile orașe și zonele lor metropolitane și anume 
Planul de Mobilitate Durabilă, în raport cu care se va 
condiționa accesul administrațiilor locale, din 2014, 
la fondurile europene în materie de Transporturi. Un 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă este consonant 
cu investigarea experienței europene și cercetarea în 
domeniul integrat al mobilității care să fundamente-
ze un nou model de practică dar și reformulări insti-
tuționale, legislative, normative, inovații tehnologice, 
crearea unor instrumente de planificare și reglemen-
tare noi, în toate domeniile implicate în gestionarea 
mobilității: urbanism și amenajarea teritoriului, trans-
port, trafic, economie, sociologie, ecologie etc., con-
forme normelor europene neaplicate până în acest 
moment.  

2. TRANSPORTUL PUBLIC O SOLUŢIE 
ÎN ASIGURAREA UNEI MOBILITĂŢI 
DURABILE 

Transportul public în comun răspunde provocării 
mobilității durabile în raport cu trei mari aspecte și 
anume: consumul de spațiu-timp, eficiența energeti-
că, respectiv nivelul poluării induse.  

Vorbind de consumul de spațiu-timp, respectiv de 
spațiul dinamic necesar circulației ne diferențiem de 
spațiul necesar staționării. Spaţiul necesar staţionării 
unui autoturism, de exemplu, variază între circa 
10 m2, dacă staţionarea are loc pe o bandă de circu-
laţie a unei căi rutiere şi 25 m2, într-o parcare amena-
jată (având în vedere şi spaţiile de acces/circulaţie), sau 
14 m2 într-un garaj individual (la domiciliu) la care 
s-ar putea adăuga pentru acces o arie aproape echi-
valentă. În medie, am putea considera că staţionării 
unui autobuz îi revine o arie de circa 20 m2, deşi în 
unele zone de la periferiile urbane, în parcările afe-
rente hipermarketurilor (unde în anumite perioade 
ale zilei/săptămânii numărul locurilor de parcare este 
excedentar), s-ar putea constata valori medii mai 
mari [13]. Spațiul dinamic ține însă cont de mai mul-
te aspecte cum ar fi lungimea vehiculului, lățimea 
constructivă benzii de circulație, ecartul dintre auto-
vehicule, respectiv viteza de circulație. În cazul unei 
deplasări zilnice la 10 km (dus – întors) cu durate 
diferite de staţionare la destinaţie, concordante cu 
motivaţia deplasării, se pot estima valorile numerice 
ale spaţiului – timp necesar (consumat) pentru staţi-
onare, circulaţie şi total (tabelul 1). 

Se observă așadar consumul redus de spațiu di-
namic cerut de transportul public, în special în cazul 
unui transport de mare capacitate cum este cazul 
liniilor de metrou ce are o interferență nesemnifica-
tivă cu infrastructura rutieră ce deservește marile 
aglomerații urbane. 

Al doilea aspect avut în vedere este reprezentat 
de eficiența energetică a mijloacelor de transport.  
Acesta trebuie să aibă în vedere gradul de ocupare a 
mijloacelor de transport, respectiv consumul energe-
tic exprimat într-o unitate de măsură echivalentă 
pentru toate tipurile de energie consumate (benzină, 
motorină, etanol, biocombustibil, energie electrică 
etc.). O astfel de unitate de măsură este căl.km/kgep. 
Prin kgep (kg echivalent petrol) înțelegem unitatea 
de măsură a energie ce este egală cu energia chimică 
eliberată prin arderea unui kg de petrol (aproximativ 
42 MJ). În raport cu căl.km/kgep găsim în literatură 
realizate o serie de comparații între diferite moduri 
de transport în raport cu eficiența energetică (fig. 1). 

Se remarcă valoarea mare a eficienței energetice 
în spațiul urban pentru transportul public, care în 
cazul tramvaiului asigură valori de trei ori mai mari 
decât în cazul utilizării autovehiculului personal, în 
timp ce liniile de metrou asigură o valoare dublă.  
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Tabelul 1. Consumul de spațiu-timp [m2h] pentru deplasare la 10 km,  
realizat pe o infrastructură utilizată la capacitatea optimă (sursa [13]) 

Modalitatea de deplasare Staționare Circulație Consum total 

Pietonală 0 2 2 

Motocicletă 
 pentru serviciu (9 h) 
 pentru cumpărături/recreere (3 h) 

 
6 
2 

 
7 
7 

 
13 
9 

Autoturism (1,25 persoane/autoturism) 
 pentru serviciu (9 h) 
 pentru cumpărături/recreere (3 h) 

 
180 
60 

 
18 
18 

 
198 
72 

Autobuz (50 persoane/autobuz) 
 cale comună 
 cale dedicată (30 autobuze/h și sens) 

 
0 
0 

 
3 

12 

 
3 

12 

Metrou 0 1 1 
 

18,4

19,7

19

37,4

22,4

19,2

24

36,5

35,7

18,5

35,4

69,6

35,5

54,1

25

50,6

60,1

41,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Autoturisme (benzină)

Autoturisme (motorină)

Autoturisme (valori medii)

< 50 cc

50 - 125 cc

Motociclete > 125 cc

Motociclete (valori medii)

Autobuz (standard)

Autobuz articulat

Microbuz

Autobuz (valori medii)

Autocar

Tren suburban

Metrou parizian

Metrou în celelalte oraşe

Tren expres suburban

Tramvai

Feroviar (valori medii)

căl.km/kgep  
 

Fig. 1. Eficienţa energetică comparativă în transportul de călători urban (sursa: [14]). 
 

Al treilea aspect în raport cu care sunt analizate 
mijloacele de transport este reprezentat de nivelul 
poluării induse. Principalele probleme de mediu în 
oraşe se leagă de utilizarea predominantă a petrolu-
lui drept carburant, care generează CO2, poluanţi 
atmosferici şi zgomot. Transportul este sectorul cel 
mai dificil de gestionat din punct de vedere al emi-
siilor de CO2. În ciuda progreselor din tehnologia 
auto, creşterea traficului şi modul sacadat - „oprit-
pornit”-de a conduce maşina în zonele urbane arată 
că oraşele reprezintă o sursă majoră în creştere de 
emisii de CO2, care contribuie la schimbările clima-
tice. Schimbările climatice provoacă schimbări dra-
matice în ecosistemul global şi se impun adoptarea 
unor acţiuni urgente pentru a putea menţine conse-
cinţele respective la un nivel gestionabil [20].  

Poluarea aerului nu se datorează însă doar emisii-
lor de bioxid de carbon. Cele mai dăunătoare efecte 
ale emisiilor rezultate în urma arderii combustibililor 
fosili cu aria lor de răspândire şi o scurtă descriere 
sunt descrise în tabelul 2 [14]. 

În funcție de modul de calcul propus de Agenția 
de Mediu Europeană (European Environmental 

Agency), emisiile poluante sunt grupate în patru 
grupuri: 

 emisii poluante ce pot fi estimate direct pe baza 
unui factor de emisie (de exemplu: CO, NOx, com-
puși volatili organici  – VOC, CH4, N2O, NH3, mi-
croparticule); 

 emisii poluante estimate în raport cu combustibi-
lul consumat (de exemplu:  CO2, SO2, metale grele – 
Pb, Cd, Ni); 

 emisii poluante estimate prin metode aproxima-
tive (de exemplu:  dioxina); 

 emisii poluante ce derivă ca o fracție din com-
pușii volatili organici (de exemplu:  alcani, alchene 
etc.).   

Transportul public de mare capacitate (tramvai și 
metrou) sunt caracterizate de o lipsă a acestor emisii 
poluante în spațiul urban cu excepția ozonului care 
apare la contactul dintre pantograf și linia de contact. 
Trebuie avut în vedere totuși că obținerea energiei 
electrice conduce la eliberarea de emisii poluante 
care deși nu se regăsesc în spațiul urban joacă au un 
impact important asupra mediului. Astfel trebuie 
evaluat întregul lanț energetic de la energia primară 
până la consumatorul final.   
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Tabelul 2. Tipuri de emisii poluante produse de autovehiculele rutiere 

Emisia Descriere Efectele  Aria de 
manifestare 

Bioxid de carbon (CO2) produs al combustiei modificări climatice globală 

Monoxid de carbon (CO) gaz toxic cauzat de combustia 
incompletă 

modificări climatice; afectează 
sănătatea  

locală 

Microparticule (MP) particule inhalabile de combustibil şi 
carbon 

afectează sănătatea/ estetica locală şi 
regională 

Plumb (Pb) element folosit în aditivii unor 
combustibili 

afectează sănătatea şi produce 
daune ecologice 

locală 

Metan (CH4) gaz inflamabil modificări climatice globală 

Oxizi de azot (NOx)  unii oxizi sunt toxici, toţi contribuind 
la dezvoltarea ozonului  

afectează sănătatea; precursor al 
ozonului; produce daune ecologice 

locală şi 
regională 

Ozon (O3) poluant al aerului contribuind la 
încălzirea globală 

afectează sănătatea/vegetaţia  regională 

Praf particule datorate deplasării vehiculelor afectează sănătatea/ estetica locală 

Oxizi de sulf (SOx) Iritant pulmonar; component al ploii 
acide 

afectează sănătatea şi produce 
daune ecologice 

locală şi 
regională 

Hidrocarburi cu com-
ponente volatile (HCV) 

gaze volatile afectează sănătatea; precursor al 
ozonului 

locală şi 
regională 

Toxine (de exemplu, 
benzen) 

hidrocarburi toxice  risc de îmbolnăviri locală 

 
(Sursa: USEPA, Indicatorii efectului produs asupra mediului de domeniul Transporturi, 2000). 

 
Importantă pentru mediu în cazul asigurării unei 

mobilități durabile prin atragerea spre o deplasare cu 
mijloace de transport ce utilizează energia electrică 
în dauna combustibilului fosil este modul în care a 
fost obținută această energie. Cu cât cota de energie 
regenerabilă este mai mare (energie solară, eoliană, 
hidro) cu atât se asigură un caracter mai durabil mo-
bilității.  

3. IMPACTUL ASUPRA TRAFICULUI  
ÎN URMA IMPLEMENTĂRII  
TEHNOLOGIEI ,,PARK AND RIDE”  
ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI. STUDIU 
DE CAZ 

Dinamicitatea spaţiului urban la nivelul aglome-
raţiei urbane a municipiului Bucureşti a cunoscut noi 
forme având influenţe atât istorice cât şi politice 
specifice epocii. Perioada de după anul 1989 s-a 
remarcat printr-o dezvoltare a Municipiului Bucu-
reşti cu un caracter oarecum mai dinamic, indus şi 
de lipsa unei strategii clare care să fie orientată spre 
o dezvoltare durabilă. Mobilitatea urbană a suferit la 
rândul ei o serie de transformări printr-o utilizare din 
ce în ce mai intensă a autoturismelor ce conferă un 
grad de accesibilitate ridicat dar care conduc la o 
utilizare sporită a infrastructurii rutiere subdimensi-
onată în raport cu cererea actuală.  

Mobilitatea extra-urbană, provenită din exteriorul 
aglomeraţiei urbane a căpătat o influenţă din ce în ce 
mai mare în structura traficului oraşului în urma 
apariţiei fenomenului de relocare a rezidenţilor cu 

venituri mari şi medii spre zone extra-urbane carac-
terizate de densităţi reduse ale populaţiei. Se impune 
astfel necesitatea de a identifica noi soluţii urbane 
care să atragă utilizatorii infrastructurilor urbane de 
transport spre o utilizare a transportului public în 
comun  existent la nivelul aglomeraţiei urbane. Un 
set de astfel de soluţii îl reprezintă dezvoltarea de 
noi spaţii de parcare la periferia oraşului în adiacenţa 
principalelor căi de acces a căror promovare să fie 
realizată în concordanţă cu o serie de politici tarifare 
legate de costul parcării, preţul biletelor de transport 
în comun etc.. 

Dezvoltarea şi implementarea unui model care să 
conţină toţi paşii specifici unei modelări a cererii de 
transport poate fi realizată la nivelul unei aglomeraţii 
urbane de tipul municipiului Bucureşti doar dispu-
nând de numeroase resurse fizice, informaţionale şi 
monetare [17]. Din acest motiv în studiul din lucrare 
gradul de solicitare al infrastructurii rutiere în situa-
ţia iniţială (fig. 2) la care se va face referinţă ca uni-
tate etalon este culeasă din ultimul Master Plan 
pentru Transport din 2008, care chiar dacă este une-
ori contestat reprezintă totuşi cea mai credibilă si cea 
mai completă sursă de informaţii în domeniu. 

Sunt identificate patru zone de acces a traficului 
extra-urban pe infrastructura rutieră a municipiului 
Bucureşti care permit accesul la infrastructura de 
transport public în comun de mare capacitate (fig. 3) 
Pentru acestea se studiază impactul indus de dezvol-
tarea a noi facilităţi de tip parcare care să atragă uti-
lizatorii extra-urbani spre transportul public în interi-
orul oraşului. În cazul celor patru zone denumite V, 
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N-V, E și S-E sunt propuse mai multe scenarii. Ast-
fel avem situația în care este dezvoltată o singură 
parcare (scenariile I-IV), situația în care avem câte 
două parcări amplasate simetric una în raport cu alta 
(scenariile V-VI), precum și situația în care sunt dez-
voltate toate cele patru parcări propuse (scenariul VII) 
(tabelul 3). 

  

 
 

Fig. 2. Gradul de solicitare al infrastructurii rutiere  
în situaţia iniţială [19]. 

 
Tabelul 3. Scenarii analizate 

Facilitate 
Scenariul 

V N-V E S-E 

Scenariul I     

Scenariul II     

Scenariul III     

Scenariul IV     

Scenariul V     

Scenariul VI     

Scenariul VII     
 

Rezultate obținute în cele cinci scenarii analizate 
sunt prezentate în figura 4. Din analiza acestora se 
observă o permutare a valorilor de trafic ce se evi-
denţiază în grafic prin reducerea procentului din 
infrastructura de transport rutieră cu solicitări de 
peste 70% din capacitatea arterelor. De asemenea se 
observă în raport cu cele șapte scenarii analizate că 
implementarea unor soluții care să atragă persoanele 
rezidente în spațiul extra-urban spre transportul pu-
blic conduce la obținerea unor rezultate cuantificabi-
le odată cu deschiderea a cel puțin două facilități de 
tip parcare (scenariul V și VI). Totodată amplasarea 
unei parcări în zona de est a orașului (scenariul III) 
nu conduce la obținerea unor rezultate notabile în 
timp ce o amplasare unitară în celelalte zone ale 
orașului conduce la o îmbunătățire a traficului pe 
arterele ce au în situația inițială un grad de încărcare 
de peste 70%. 

 
 

Fig. 3. Zone de acces la rețeaua de mare capacitate  
pentru utilizatorii extra-urbani. 

 

 
 

Fig. 4.  Variația lungimii infrastructurii rutiere 
în cazul celor cinci scenarii. 

 

În concluzie rezultatele pozitive obţinute în cazul 
implementării soluţiei propuse în vederea obţinerii 
unei reduceri a solicitării infrastructurii rutiere ce 
deserveşte o mare aglomeraţie urbană prin promova-
rea unor forme durabile a mobilităţii rezidenţilor din 
spaţiul extra-urban demonstrează utilitatea studiului 
prezentat. Totuşi nu trebuie uitat faptul că alegerea 
privind modul de desfăşurare al deplasării depinde în 
mare parte de comportamentul psihologic specific 
pentru fiecare utilizator motiv pentru care dezvolta-
rea de noi infrastructuri de transport care să conducă 
spre o asigurare a mobilităţii durabile trebuie să fie 
realizate în paralel cu acţiuni de promovare a efecte-
lor benefice obţinute în urma utilizării acestora. 
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