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Mobilitatea urbană la malul mării
în relație cu peisajul costier



Concepte similare propuse în orașe(-magnet) românești

planșe preluate de pe
http://www.opiniatimisoarei.ro/wp-

content/uploads/2013/07/propune

re-piste-biciclete-timisoara-

roxana-serbanoiu-disertatie.jpg

http://www.opiniatimisoarei.ro/wp-

content/uploads/2013/07/trasee-

propuse-in-zona-periurbana-

roxana-serbanoiu-disertatie.jpg

http://www.opiniatimisoarei.ro/o-

tanara-arhitecta-din-timisoara-le-

da-lectii-specialistilor-din-primarie-

a-facut-harta-ideala-a-pistelor-de-

biciclete-foto/16/07/2013

Credite: arh. Roxana Șerbănoiu, Timișoara 2013

https://pedaleaza.ro/o-tanara-arhitecta-din-timisoara-a-

facut-harta-ideala-a-pistelor-de-biciclete/

TIMIȘOARA
conexiuni velo - zona de servicii, loisir și parcuri

http://www.opiniatimisoarei.ro/wp-content/uploads/2013/07/propunere-piste-biciclete-timisoara-roxana-serbanoiu-disertatie.jpg
http://www.opiniatimisoarei.ro/wp-content/uploads/2013/07/trasee-propuse-in-zona-periurbana-roxana-serbanoiu-disertatie.jpg
http://www.opiniatimisoarei.ro/o-tanara-arhitecta-din-timisoara-le-da-lectii-specialistilor-din-primarie-a-facut-harta-ideala-a-pistelor-de-biciclete-foto/16/07/2013
https://pedaleaza.ro/o-tanara-arhitecta-din-timisoara-a-facut-harta-ideala-a-pistelor-de-biciclete/


Concepte similare propuse în orașe(-magnet) românești

capturi preluate de pe
https://issuu.com/marianivan/docs

/biciclisti_metaspace

http://www.observatorulurban.ro/a

ssets/files/studii-

publicatii/2014/ObservatorulUrban

B19_s.pdf

Credite: Echipa Drumuri Verzi (DVB), București 2014

http://drumuriverzi.ro/ -

https://issuu.com/marianivan/docs/biciclisti_metaspace

BUCUREȘTI
conexiuni velo - zona de parcuri, industriale și 

centrală (străzi cu trafic redus)

Rețeaua DVB: 
● 62 PoIs (Points of Interest, GIS)
● 96 “tronsoane virtuale”
● 1 tronson leagă 2 PI (Puncte de Interes)
● echipe de voluntari 
● scop: transformarea tronsoanelor virtuale  în trasee funcționale

sigură / directă / atractivă / confortabilă / continuă / accesibilă

Nov. 2013 HAMBURG unirea parcurilor prin 
concept similar DVB

https://issuu.com/marianivan/docs/biciclisti_metaspace
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/studii-publicatii/2014/ObservatorulUrbanB19_s.pdf
http://drumuriverzi.ro/
https://issuu.com/marianivan/docs/biciclisti_metaspace


De ce #mobilitate și de ce #urbană #durabilă ? 

- deoarece mobilitatea este determinată de gradul în care #orașul, ca întreg, este #accesibil tuturor rezidenților săi
- iar în contextul 2014-2020 #Smart, #Green and #Integrated Transport HORIZON 2020 tendințele sunt în ton cu natura ... 

Și de ce eco-/#green/verde/velo-pietonală ? 

- pentru că de mulți ani deja CE solicită României să ia măsuri pentru a diminua #poluarea aerului (amenzi 50-100.000 €/zi)
- Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat #sedentarismul inamicul numărul #1. al umanității 
- România este pe locul al III-lea în Europa în privința obezității la femei şi pe locul al IV-lea la bărbați



Cum vă imaginați ipoteza parcursului costier ?



http://asop.org.ro/ifla2017/about/

http://asop.org.ro/ifla2017/about/


no fence

no ofence ??



Servitutea de Vedere ?

Servitutea de Trecere (cu piciorul – drum de halaj)

Codul Civil / OUGospodărirea integrată a ZC

SDTR – Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (orizont 2035)
Studiul 12. Protecţia patrimoniului natural, cultural și a peisajului – Studii
de Fundamentare

⇒ obiectiv prioritar: realizarea Codului Patrimoniului Cultural
⇒ implementarea prevederilor Convenției Europene a Peisajului de la

Florența, ratificată de România în anul 2002 prin Legea 451

Peisajul devine instrument integrator al politicilor de protejare a
patrimoniului cultural şi natural cu politicile de dezvoltare.

art.60 alin.(1) În planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism se 
prevăd căile de acces în zona costieră, de preferință pietonale sau pentru 
biciclete.

art.6 alin.(1) coroborat cu alin. (2) Litoralul și aria maximă costieră aparțin 
domeniului public al statului și includ [...] falezele care sunt în contact cu 
marea sau cu proprietatea publică a statului până la 10m în spatele crestei 
falezei / uscatul, delimitat la punctele anterioare, care din orice cauză a 
pierdut calitatea sa de plajă sau faleză.

Ensure that every street in the city has at least a 

speck of green (i.e. a “No Street without 

Greenery” program).

+ Charles Montgomery “Happy 

City” 5-minute walk from a 

green space or water area

=> faleza !!!



PLP = Planul Local de Peisaj (it.)

(patrimoniul cultural ca) obiectiv intern de securitate națională

Tezele Codului Patrimoniului (H.G. 905/2016)



art.15 alin.(1) Accesul pietonilor și al vehiculelor speciale pentru persoane cu handicap va fi 
asigurat pe o fâșie de circa 6m lățime. Această fâșie va fi în permanență liberă de orice fel 

de construcție sau instalație.

art. 35 alin. (4) Se poate autoriza construcția de promenade în bandă litorală de 50-150m, 
dar nu mai late de 6m.

spații reziduale –
spațiile verzi, de trecere, 
de așteptare, de odihnă, 

nepotrivit considerate 
astfel =>

=> Politici de Peisajj
participative, pluri-

disciplinare 
și fără derogări cf. ELC

OUG 202/2002 gospodărirea integrată a zonei 
costiere



Mulțumesc pentru atenție !


