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1. Introducere 

 

Urbanizarea este un fenomen dinamic și actual care se manifestă într-un ritm accelerat în 

societatea contemporană. Accelerarea fenomenului de urbanizare este determinată de faptul că 

peste 50% din populația globului își desfășoară activitățile în mediile urbane (UNEP 2007). 

Mediile urbane atrag fluxuri ridicate de populației datorită facilităților pe care acestea le oferă 

condițiilor de viață. Fiind în permanentă creștere, populația urbană necesită și spațiul aferent în 

care aceste condiții optime de viață să fie atinse.  

Resursele, bunurile, locurile de muncă sau serviciile sunt dispersate în teritoriu și trebuie 

să aibă un grad de accesibilitate ridicat către populație în vederea atingerii unei eficiențe ridicate a 

modelelor de organizare teritorială (Bok and Kwon 2016). Astfel, structura și forma acestor 

modele de organizare teritorială trebuie să susțină un o rețea eficientă de mobilitate. Cu toate 

acestea, volatilitatea politicilor și proceselor de planificare și dinamica formei și structurii 

așezărilor umane poate fi imprevizibilă, afectând astfel fluxurile de mobilitate (Al-Thani, Amato 

et al. 2019).  

Distribuția spațială a diferitelor tipuri de servicii favorizează navetismul, influențând în 

mod semnificativ modul de dezvoltare teritorială, determinând aglomerări, congestii și 

insatisfacție în multe areale (Ganciu, Balestrieri et al. 2018). În acest context, Zhao (2010) afirmă 

că un aspect fundamental al politicilor de planificare trebuie să aibă în vedere că managementul 

expansiunii urbane trebuie să fie în mod eficient implementat pentru a permite schimbări ale formei 

urbane astfel încât să asigure crearea unei rețele de transport durabile și ridicate din punct de vedere 

calitativ.  

Factorii de decizie, precum și practicieni din domeniul planificării teritoriului au încercat 

să găsească cea mai bună soluție de management pentru mediile urbane aflate în plină expansiune. 

Disponibilitatea terenurilor pentru dezvoltare, precum și calitatea bună a componentelor de mediu 

sunt cele mai de preț resurse pentru mediile urbanizate (Grădinaru, Iojă et al. 2015, Gavrilidis, Niță 

et al. 2019). Pentru a accesa aceste resurse au fost stabilite, ca forme de guvernare, zonele 

metropolitane, care presupun existența unei rețele de așezări umane care gravitează în jurul, fie a 

unu centru polarizator, fiind astfel monocentrice, sau în jurul a mai multe centre cu grade diferite 

de polarizare, astfel fiind policentrice.  
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La nivelul Uniunii Europene, zonele metropolitane sau ariile metropolitane au fost stabilte 

împreună cu OECD și sunt definite ca fiind alcătuite dintr-un centru urban principal și zona lui de 

influență, având minim 250000 de locuitori (European Committe of the Regions 2019). Legea 

351/2001, modificată și completată prin Legea 190/2019 prevede ca zonele metropolitane să se 

constituie în jurul orașelor de rang I și II, pe o rază de maxim 30 km și să asigure 

complementaritatea dintre membrii și factorii de decizie (Romanian Parliament 2001, Romanian 

Parliament 2019). Limita de 30 km față de centrul polarizator creează însă ambiguitate, deoarece 

nu este clar între ce anume să fie această distanță, lăsând loc de interpretări. Apare astfel nevoia 

imperativă a unor analize detaliate și complexe pentru zonele metropolitane din România. 

Problematica evaluării gradului de accesibilitatea către servicii publice și private dintr-un 

anumit spațiu nu reprezintă o provocare deoarece există diverse metode și indici care se adresează 

acestui topic. Cu toate acestea, prin implementarea proiectului se trece dincolo de evaluarea acestor 

aspecte, stabilind un cadru metodologic de îmbunătățire a gradului de accesibilitate in ariile 

metropolitane luând în calcul situația curentă și posibile scenarii viitoare. Pentru ca proiectul 

propus să-și atingă scopul, se pleacă de la ipoteza conform căreia serviciile publice și private sunt 

inegal accesibile populației metropolitane. Așadar proiectul își asumă îndeplinirea a două etape de 

lucru: EL I - Dezvoltarea unei metodologii inovative de evaluarea a accesibilității serviciilor 

publice și private în ariile metropolitane din România și EL II - Furnizarea unui model de rețea de 

conectivitate pentru planificatori și elaboratori de politici în vederea sporirii durabilității și 

nivelului de trai în ariile metropolitane.  
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2. Gradul de îndeplinire a etapei 

 

Etapa 2019:  

- Stabilirea cadrului general de evaluare a serviciilor publice și private din ariile metropolitane – Partea II 

- Evaluarea nivelului de accesibilitate către serviciile publice și private din ariile metropolitane 

Perioada de implementare: 01.01.2019 – 31.12.2019 

Activități prevăzute 

Denumire Rezultate obținute 
Grad de 

îndeplinire 

A2.1. Identificarea 

profilului socio-economic 

al ariilor metropolitane 

9 baze de date cu indicatori și indici economico-sociali, 

câte o bază de date pentru fiecare zonă metropolitană 

analizată 

100% 

A2.2. Stabilirea gradului 

de acoperire cu servicii 

publice și private în 

cadrul ariilor 

metropolitane 

9 baze de date cu gradul de acoperire cu 11 tipuri de 

servicii publice și private, câte o bază de date pentru fiecare 

zonă metropolitană analizată 

100% 

A2.3. Identificarea 

actorilor implicați în 

planificarea ariilor 

metropolitane 

O analiză de tip rețea a actorilor implicați în procesul de 

planificare metropolitană; 

O bază de date cu ierarhizarea tipurilor de servicii publice 

și private în funcție de gradul de colaborare între actori 

100% 

A2.4. Evaluarea gradului 

de conectare la serviciile 

publice și private din 

ariile metropolitane 

Dezvoltarea a 3 indici de analiză a gradului de conectare la 

servicii publice și private din România (Indicele de 

Complexitate a Infrastructurii de Transport – TIC; 

Indicele de Sustenabilitate a Infrastructurii de Transport 

– STI și Indicele de Acoperire a Rețelei de Transport de 

Persoane – PTC) 

27 de hărți cu spațializarea celor 3 indici dezvoltați în 

proiect pentru fiecare dintre cele 9 zone metropolitane 

analizate 

100% 

A2.5. Cartarea nivelelor 

de accesibilitate la 

serviciile publice și 

private în ariile 

metropolitane 

9 hărți ale nivelului de accesibilitate, câte una pentru 

fiecare zonă metropolitană analizată 
100% 
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Rezultate 

Prevăzute Realizate Statut 

Participare la 1 

conferință națională 

1. Gavrilidis A.A., Niță A., Niculae M.I., Rozylowicz 

L., (2019), Romanian metropolitan zones:  

A status without a specific approach?, Ecosmart 

International Conference - Environment at a 

CrossrOads: SMART approaches for a sustainable 

future, 5-8 September, Bucharest, Romania; 

Rezultat atins 

Participare la 1 

conferință națională 

1. Gavrilidis A.A., Niță A., Rozylowicz L, (2019), 

Landscape structure: a fundamental criterion to be 

considered when planning metropolitan areas, 10th 

IALE World Congress – Nature and society facing 

the Anthropocene challenges and perspectives for 

landscape ecology, 1-5 July, Milan, Italy 

Rezultat atins 

1 Articol științific 

trimis spre 

publicare în reviste 

de specialitate 

1. Gavrilidis A.A., Popa A.M., Niță M.R., Onose 

D.A., Badiu L.D., Planning the unknown: A 

perception analysis regarding the urban green 

infrastructure concept in Romania, Urban Forestry 

& Urban Greening Journal, F.I. – 3,73 

2. Gavrilidis A.A., Niță A., Niculae M.I., Assessing 

the potential conflict occurrence due to 

metropolitan transportation planning: a proposed 

quantitative approach, Sustainability Journal, F.I. – 

2,80 

Rezultat depășit 

1 raport anual 1 raport anual Rezultat atins 

 

 

3. Identificarea profilului socio-economic al ariilor metropolitane 

Activitățile economice desfășurate în cadrul așezărilor umane determină structura peisajului, 

influențându-l, de cele mai multe ori, ireversibil (Gavrilidis 2017). În cadrul zonelor metropolitane, 

caracterizate, cel puțin teoretic, de fenomene de urbanizare accentuate, activitățile economice 

mailto:office@ccmesi.ro
http://www.ccmesi.ro/


Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de Impact 
Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 1, sector 1, cp: 010041, București 

Tel: +40213103872; e-mail: office@ccmesi.ro; website: www.ccmesi.ro  

5 

 

reprezintă un element central al organizării acestora. Profilul socio-economic al așezărilor 

condiționează, pe lângă structura și funcționalitatea peisajelor, și nevoile umane (Ciocănea 2017) 

deci, nevoia de acoperire cu servicii publice și private. 

În cadrul etapei II din proiectul M.Acc.Net. s-a realizat profilul economic a nouă zone 

metropolitane din România (Baia Mare, Botoșani, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, 

Oradea și Târgu Mureș). Analizele privind profilul economic s-au raportat la codurile CAEN, 

indicatorii utilizați fiind numărul de unități pe unitate administrative și numărul mediu de angajați 

implicați în fiecare activitate. Codurile CAEN au fost codate și clasificate conform (Tabel 1). 

Rezultatele au indicat faptul că în toate zonele metropolitane analizate, activitatea G  - comerț este 

cea mai accentuată, atât ca număr de unități cât și ca număr de mediu de angajați. Cu toate acestea, 

zonele metropolitane analizate nu se bazează doar pe consum, activitățile de producție fiind mai 

numeroase. La nivel general, pe lângă activitatea de consum, zonele metropolitane se 

caracterizează și prin activități ale industriei prelucrătoare – C; construcții – F; transport și 

depozitare – H sau activități profesionale și științifice – M (Figură 1). 

Tabel 1 Codurile atributie activităților economice evaluate 

Activitate Cod Activitate Cod 

Agricultura silvicultura si pescuit A Tranzacții imobiliare L 

Industria extractiva B Activităţi profesionale științifice si tehnice M 

Industria prelucrătoare C 
Activităţi de servicii administrative si activităţi de 

servicii suport 
N 

Producţia si furnizarea de energie 

electrica si termica gaze apa calda si aer 

condiționat 

D 
Administrație publica si apărare; asigurări sociale 

din sistemul public 
O 

Distribuţia apei salubritate gestionarea 

deșeurilor activităţi de decontaminare 
E Învățământ P 

Construcții F Sănătate si asistenta sociala R 

Comerț cu ridicata si cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor si 

motocicletelor 

G Activităţi de spectacole culturale si recreative S 

Transport si depozitare H Alte activităţi de servicii T 

Hoteluri si restaurante I 
Activităţi ale gospodăriilor private in calitate de 

angajator de personal casnic 
U 

Informaţii si comunicații J 
Activităţi ale organizațiilor si organismelor 

extrateritoriale 
V 

Intermedieri financiare si asigurări K   
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Figură 1 Ponderea activităților economice în zonele metropolitane (după numărul mediu de angajați) 

În majoritatea zonelor metropolitane s-a constatat faptul că, după activitatea de comerț – G, 

industria prelucrătoare – C are o pondere mai mare atât ca număr de companii cu acest specific, 

cât și ca număr mediu de angajați. Abateri de la această regulă au făcut ZM Cluj-Napoca și ZM 

Iași unde activitățile profesionale și tehnice – M au pondere mai mare și ZM Constanța unde 

companiile de transport și depozitare – H, sunt printre principalii angajatori. Aceste date sunt 

normale în condițiile în care municipiile Iași și Cluj-Napoca sunt cunoscute centre universitare iar 

în municipiul Constanța se găsește cel mai mare port la Marea Neagră. Un aspect notabil este 

faptul că activitățile economice din centrul urban al zonelor metropolitane determină profilul 

economic al celorlalți membrii metropolitani, proiectând un fenomen polarizant în acest sens 

(Figură 2). Astfel, se înțelege faptul că cea mai mare parte dintre locurile de muncă sunt 

concentrate în centrul urban principal, ceea ce înseamnă că acesta trebuie să aibă un grad mare de 

accesibilitate față de celelalte unități administrative din zona metropolitană.  
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Figură 2 Ponderea numărului de companii pentru fiecare cod CAEN la nivel de Unitate Administrativ Teritorială (ex. Zona 

Metropolitană Constanța) 

Pentru profilul social al zonelor metropolitane s-au avut în vedere indicatori precum a) rata 

de creștere a populației; b) rata de creștere a migrației și c) rata de creștere a forței de muncă. 

Aceste date sunt necesare pentru determinarea scenariilor de evoluție ale zonelor metropolitane 

din perspectivă socială. Rezultatele arată că, din 2010,  3 dintre cele 9 zone metropolitane analizate 

au o rata de creștere negativă a populației (-0,01 – Baia Mare; -0,02 – Botoșani; -0,02 – Craiova), 

la polul opus fiind ZM Iași care înregistrează cea mai mare rată de creștere a populației – 0,15. 

Rezultatele legate de migrație indică faptul că toate zonele rata plecărilor este în scădere în toate 

zonele metropolitane analizate iar cea sosirilor este în creștere pentru 5 din cele 9 pentru perioada 

2010 – 2017 (ZM Baia Mare, ZM Botoșani, ZM Constanța, ZM Iași și ZM Târgu Mureș). În ceea 

ce privește forța de muncă, pentru perioada 2010 – 2017, toate zonele metropolitane analizate 

înregistrează o creștere a numărului de angajați și o descreștere a numărului de șomeri. Toate aceste 

rezultate indică faptul că zonele metropolitane analizate reușesc să atragă populație și din afara lor, 

fiind centre de polarizare a populației, în special la nivel regional. Astfel, ținând cont de aceste 

tendințe sociale, gradul de acoperire cu servicii publice și private trebuie satisfăcut la nivelul 

cererii, iar în cazul în care aceste cereri nu sunt satisfăcute momentan, politica și strategiile de 

planificare ale zonelor metropolitane trebuie să graviteze în jurul acestui deziderat.  
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4. Stabilirea gradului de acoperire cu servicii publice și private în cadrul ariilor 

metropolitane   

În cadrul acestei activități a fost stabilit gradul de acoperire la nivel metropolitan al 

următoarelor tipuri de servicii: a) agrement și petrecerea timpului liber; b) cultură; c) educație; d) 

securitate; e) spații verzi amenajate; f) furnizare apă curentă; g) canalizare ape menajere și h) 

furnizare gaze naturale. Inițial în cadrul acestei analize erau cuprinse și serviciile de salubritate, 

dar în lipsa datelor s-a renunțat la acest indicator. Rezultatele indică faptul că în ceea ce privește 

indicatorul privind acoperirea cu servicii de sănătate, toate unitățile administrative din cadrul 

zonelor metropolitane analizate beneficiază de cel puțin o unitate care furnizează astfel de servicii. 

Referitor la celelalte tipuri de servicii incluse în analiză, situația este diferită, majoritatea fiind 

concentrate în centrele urbane polarizatoare și în ariile urbane din zona metropolitană. Aceste 

rezultate au fost reprezentate și spațial la nivelul fiecărei zone metropolitane, pentru fiecare 

categorie de servicii în parte (Figură 3). 

 

Figură 3 Reprezentarea spațială a gradului de acoperire cu diferite servicii, la nivel de UAT, în cadrul zonelor metropolitane 

(ex.: Zona Metropolitană Botoșani) 
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5. Identificarea actorilor implicați în planificarea ariilor metropolitane 

Înființarea zonelor metropolitane presupune un mod de gestionare descentralizat al 

teritoriului. În cadrul acestei activități s-a avut în vedere evaluarea gradului de descentralizare al 

zonelor metropolitane alese pentru analiză. În acest sens a fost realizat un chestionar ce a fost 

aplicat reprezentanților administrațiilor locale din fiecare zonă metropolitană. Chestionarul a fost 

diseminat prin e-mail, poștă și direct. Rata răspunsurilor a fost de peste 30% din totalul 

administrațiilor locale membre ale zonelor metropolitane alese ca studii de caz în cadrul 

proiectelor. Scopul chestionarelor a fost acela de a determina gradul de colaborare dintre 

administrațiile locale și diverși actori de la nivel local, regional (14 instituții) și național (16 

instituții) precum și actori privați (10 tipuri de actori). După procesarea răspunsurilor primite s-a 

constat faptul că, într-adevăr, zonele metropolitane alese pentru analiză au colaborare mai strânsă 

cu actorii locali, urmată de colaborări cu actori regionali, privați și naționali (Figură 4). Acest lucru 

denotă faptul că zonele metropolitane manifestă o abordare descentralizată cu privire la modul de 

planificare teritorială.  

 

Figură 4 Nivelul de colaborare în vederea gestionării zonelor metropolitane între autoritățile publice locale și diverși actori de 

pe paliere instituționale diferite 

Totodată, a fost realizată și o analiză de rețea pentru a determina care sunt principalele 

servicii pentru care actorii menționați colaborează mai intens pentru a le extinde. Rezultatele au 

arătat că principalele servicii pentru care autoritățile publice locale colaborează cu alți actori pentru 

a le spori gradul de acoperire la nivel metropolitan sunt serviciile de canalizare, de alimentare cu 

apă, educație, spații verzi, sănătate, transport sau recreere și petrecerea timpului liber ().  
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Figură 5 Analiză de tip rețea privind gradul de colaborare între actori pentru extinderea serviciilor publice și private din zonele 

metropolitane 

6. Evaluarea gradului de conectare la serviciile publice și private din ariile metropolitane 

Odată realizat gradul de acoperire cu diverse servicii la nivel metropolitan, s-a realizat și o 

evaluare a gradului de conectare la aceste servicii. În acest sens a fost evaluată infrastructura de 

transport din fiecare arie metropolitană. În acest sens au realizate trei analize: stabilirea gradului 

de complexitate a infrastructurilor de transport, evaluarea gradului de sustenabilitate a 

infrastructurilor de transport și determinarea gradului de acoperire al transportului privat de 

persoane.  

Stabilirea gradului de complexitate al infrastructurilor de transport s-a realizat la nivelul 

fiecărei unități administrativ teritoriale din cadrul zonelor metropolitane spre analiză. Datele brute 

pentru această analiză au constat în lungimea și tipul infrastructurilor de transport întâlnite în 

zonele metropolitane alese. În acest sens a fost dezvoltat un indicatori de complexitate al 

infrastructurii de transport – TIC calculat utilizând următorul algoritm: 

𝐓𝐈𝐂𝑇𝐴𝑈 =
∑ (

𝐿𝑡𝑛 ∗ 𝑠𝑡𝑛

𝑇𝑖𝑙
)

𝑁𝑡
+ (𝑁𝑡 − 𝑁𝑙𝑡) 

Unde:  Ltn = lungimea infrastructurii te tip n în cadrul UAT; 
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stn = factorul de multiplicare specific tipului de infrastructură n, determinat pe baza 

vitezei maxime de rulare permise de infrastructură; 

Til = lungimea totală a infrastructurii de transport din cadrul UAT; 

Nt = numărul de tipuri de infrastructură de transport incluse în analiză (în cazul de față – 

9); 

Nlt = numărul de tipuri de infrastructură care lipsesc din UAT. 

Rezultatele obținute au proiectat faptul opt din nouă zone metropolitane analizate 

înregistrează un grad mediu de complexitate al infrastructurii de transport, ZM Constanța fiind 

singura care înregistrează un nivel ridicat de complexitate al infrastructurii de transport (Figură 6). 

De asemenea rezultatele au fost și cartografiate, proiectând astfel distribuția spațială a TIC la 

nivelul fiecărei zone metropolitane (Figură 7).  

 

Figură 6 Distribuția indicelui TIC pentru cele 9 zone metropolitane analizate 

 

Figură 7 Distribuția spațială a indicelui TIC (ex.: Zona Metropolitană Cluj-Napoca) 
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În continuare a fost elaborat indicatorul de sustenabilitate a infrastructurilor de transport din 

cadrul zonelor metropolitane alese. Și acest indicator a fost calculat pentru fiecare unitate 

administrativ teritorială în parte, rezultatele fiind ulterior extrapolate la nivelul zonelor 

metropolitane alese. Formula de calcul propusă pentru determinarea gradului de sustenabilitate al 

infrastructurilor de transport a presupus următorul algoritm: 

𝐒𝐓𝐈𝑇𝐴𝑈 =
⌊(

𝐶𝑤
𝑑𝐶𝑤

) + (
𝐹𝑤
𝑑𝐹𝑤

) + 𝑅𝑤 + 𝑇𝑤⌋

𝐴𝑤 + 𝑀𝑡𝑤 + 𝑀𝑤 + 𝑅𝑟 + 𝐿𝑟
 

unde: Cw, Fw, Rw, Tw = lungimea pistelor de biciclete, drumuri pietonale, căi ferate și linii de 

tramvai din UAT 

 dCw și dFw = factorul de dividere pentru pistele de biciclete, respectiv drumuri pietonale; 

Aw, Mtw, Mw, Rr, Lr = lungime drumurilor locale, autostrăzilor, drumurilor primare, 

secundare și terțiare din cadrul UAT. 

Rezultatele obținute au arătat cum trei zone metropolitane se află sub pragul de 

sustenabilitate redusă la acest indicator iar una dintre ele peste pragul de sustenabilitate ridicată, 

restul înregistrând un grad de sustenabilitate medie (). Și în cazul acestui indicatori au fost realizate 

reprezentări spațiale la nivelul zonelor metropolitane alese pentru analiză 

 

Figură 8 Distribuția indicelui STI pentru cele 9 zone metropolitane analizate 

Pentru cea de-a treia analiză utilizată în evaluarea gradului de conectare la servicii publice 

și private din zonele metropolitane a fost propus un nou indicator care determină gradul de 
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calculat la nivelul zonelor metropolitane alese ca studii de caz în proiect. Premergător calcului 

PTC a fost realizată o analiză de tip rețea în care s-au utilizat ca date de intrare numărul de curse 

ale operatorilor privați de transport persoane între localitățile din fiecare arie metropolitană. Datele 

au fost centralizate sub forma de matrice iar în urma analizei de tip rețea s-a stabilit, printre altele, 

densitatea rețelei. Rezultatele analizei de tip rețea arată faptul că majoritatea zonelor metropolitane 

sunt reprezentate de o structură monocentrică a rețelei de transport de persoane, excepție făcând 

zona metropolitană Baia Mare unde rezultatele arată faptul că, în acest caz, structura rețelei este 

una policentrică (Figură 9).  

 

 

Figură 9 Rețeaua de transport privat de persoane pentru Zona Metropolitană Baia Mare 

Ulterior, a fost calculat și indicatorul PTC pentru a putea avea privirea de ansamblu a situației 

transportului de persoane la nivelul ariilor metropolitane analizate în proiect. Acesta a fost calculat 

utilizând următorul algoritm: 

𝐏𝐓𝐂𝑚𝑧 =  (
𝐶𝑇𝐴𝑈

𝑇𝑇𝐴𝑈
) ∗ 𝑁𝐷 

unde: CTAU = Numărul de UAT-uri incluse în rețeaua de transport de persoane; 

TTAU = Numărul total de UAT-uri din zona metropolitană; 
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 ND = Valoarea net density rezultată în urma analizei de tip rețea. 

 

Rezultatele arată că, potrivit acestui indicator, toate zonele metropolitane se află sub pragul 

inferior de acoperire cu transport de persoane (Figură 10). Interpretarea acestor rezultate relevă 

faptul că în toate zonele metropolitane alese există cel puțin o unitate administrativă a căror 

locuitori nu sunt racordați la rețeaua de transport de persoane. Astfel, aceștia sunt nevoiți fie să 

utilizeze autovehicule personale pentru a ajunge la rețea sau în altă localitate, fie să apele la metoda 

autostopului.  

 

Figură 10 Distribuția indicelui PTC pentru cele 9 zone metropolitane analizate 

7. Cartarea nivelelor de accesibilitate la serviciile publice și private în ariile metropolitane    

Ultima activitate din cadrul Etapei II a proiectului a constat în cartarea nivelelor de 

accesibilitate din la servicii publice și private din zonele metropolitane alese ca studii de caz. Acest 

proces s-a realizat utilizând plecând de rezultatele obținute anterior, la care s-a adăugat o analiză 

de proximitate. Analiza de proximitate s-a bazat pe construire unei rețele de 500m x 500m la 

nivelul fiecărei zone metropolitane și identificarea celulelor aflate la intervale diferite de distanță 

față de infrastructura de transport rutier. Pentru realizarea completă a acestei analize s-a calculat 

și viteza medie deplasare pe care o permite infrastructura de transport a fiecărei arii metropolitane. 

În acest demers s-a ținut cont de viteza maxima legală permisă pe diferite tipuri de drumuri publice. 

Rezultatele au arătat faptul că zona metropolitană Botoșani este caracterizată printr-o infrastructură 

de transport care permite deplasarea cu cea mai mare viteză medie dintre zonele metropolitane 

analizate în proiect (Figură 11). 
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Figură 11 Viteza medie de rulare pentru în funcție de tipul de drum public și limita legală în cele 9 zone metropolitane analizate 

În urma procesului de cartare au rezultat  9 hărți, una pentru fiecare zonă metropolitană 

analizată, din care se  observă faptul că din punct de vedere al accesibilității, zonele populate din 

fiecare zonă metropolitană are un grad ridicat de accesibilitate la rețelele de transport, având astfel 

posibilitatea accesării tuturor celorlalte servicii publice sau private (Figură 12). Este necesară, însă 

creșterea gradului de complexitate al acestui tip de analiză spațială în vederea obținerii unor 

rezultate corecte și aplicabile pentru etapa III a proiectului de cercetare.  
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Figură 12 Hărțile de accesibilitate pentru cele 9 zone metropolitane analizate
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Concluzii 

Desăvârșirea Etapei II din cadrul proiectului MAccNet a însemnat furnizarea unor rezultate 

complexe necesare atingerii obiectivelor proiectului. Identificarea profilului socio-economic al 

zonelor metropolitane, stabilirea gradului de acoperire cu servicii publice și private din cadrul 

zonelor metropolitane, identificarea actorilor implicați în planificarea zonelor metropolitane, 

evaluarea gradului de conectare la servicii publice și private precum și cartarea nivelelor de 

accesibilitate la serviciile publice și private din ariile metropolitane ale ca studiu de caz,  conduc 

către elaborarea corectă a unui model de planificare integrată privind accesibilitatea serviciilor 

publice și private din ariile metropolitane românești. Calibrarea metodelor și indicilor propuse în 

etapele de desfășurare ale proiectului se va face permanent utilizând drept studii de caz zonele 

metropolitane cu statut legal din România, cum a fost cazul și în această a doua etapă de 

implementare. Odată definitivat cadrul metodologic, elaborarea modelului se va face utilizând 

drept studiu de caz una sau mai multe zone metropolitane propuse sau în curs de aprobare din 

România. Astfel pe lângă creșterea vizibilității cercetării românești în domeniu pe plan național și 

internațional și fundamentarea științifică în domeniu a directorului de proiect prin atingere 

rezultatelor propuse în proiect, se va avea în întării și capacitatea de aplicabilitate a rezultatelor 

proiectului. În acest fel se are în vedere reducerea discrepanțelor dintre mediul științific românesc 

și factorii de decizie locali și regionali și politicile de planificare urbană.  
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