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Metamorphosis este un proiect care propune intervenții la nivel de cartiere, cu accent 
pe nevoile copiilor. Conceptul proiectului pornește de la premisa că atunci când într-
un cartier se joacă mulți copii în spațiile sale publice, acesta este un indicator major 
că avem de-a face cu un cartier creat într-un mod durabil. Cuvântul durabilitate ne 
duce cu gândul la faptul că acest cartier este conceput pentru generațiile viitoare.
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Conceptul de drumuri există de mult timp, 
chiar înaintea existenței mașinilor. În trecut, 

spațiul dintre casele noastre a fost folosit 
pentru o varietate de activități și scopuri, inclusiv 

muncă, divertisment, comunicare, ca piață și/sau 
pentru transport. Desigur, străzile noastre au fost, de 
asemenea, locul perfect pentru dezvoltarea copiilor, 
locul unde - să se joace, să se certe, să fraternizeze, să 
crească și să se adapteze mai bine la societate. Acesta 
a fost cazul de-a lungul mai multor secole, dar situația 
s-a schimbat radical în ultimii 60 de ani.
Această multifuncționalitate a spațiului stradal a 
devenit monocultura mașinilor și a tra� cului, � ind 
dominat de autovehicule. Spațiul public destinat 
oamenilor a fost ocupat de mașini. În această tranziție, 
copiii au fost lăsați în urmă, la fel ca orice altceva care 
interfera cu circulația liberă a tra� cului motorizat.
În schimb, au fost create alte spații destinate copiilor. 
Astăzi le numim locuri de joacă! Pentru că joaca 
în mediul lor natural nu mai erau posibile. Strada 
devenise un spațiu ostil, al fricii și al pericolelor, așa 
cum este și astăzi. În prezent, copiii sunt instruiți cum 
să supraviețuiască în acest mediu. Această activitate 
poartă numele de educație în tra� c!
Cu toate acestea, există mici semne de speranță 
care indică o ieșire din această situație. Pas cu pas, 
„străzile vii” își fac din nou apariția, parcările convertite 
transformă fostele locuri de parcare în spații de 
comunicare prietenoase, iar zonele școlare pot �  
eliberate de tra� cul auto și redate copiilor.
Acestea sunt doar câteva exemple, iar această broșură 
conturează 20 de motive pentru a reda spațiul stradal 
cetățenilor și, mai ales, copiilor!

prefață



Copiii nu sunt versiunile mai mici ale adulților
Doriți un tra� c prietenos cu pietonii/copiii sau un pieton/copil 
prietenos cu tra� cul?

Copiii în cadrul tra� cului rutier

Sursa: Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991)
Gra� că:  Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991); FGM-AMOR (2019)

Percepția vizuală și abilitățile copiilor sunt fundamental diferite de cele 
ale adulților. Mai ales în spațiul public, unde sunt multe de observat, cu 
mult prea multe lucruri pe care copiii nu le înțeleg, nu le pot identi� ca 
sau procesa. Proiectarea unor spații potrivite pentru copii, are în 
vedere nevoile și abilitățile lor și oferă spațiile deschise necesare, zone 
fără tra� c motorizat, precum și străzi școlare și rezidențiale pentru ca 
aceștia să se joace, să socializeze, să crească și să se dezvolte.

01 Sprijinind dezvoltarea copiilor
Copiii sunt mai creativi în habitatul din proximitatea casei lor

Unde și cum preferă copiii să se joace?

Sursa: Hüttenmoser M. (2004)
Graph: Hüttenmoser M. (2004); FGM-AMOR (2019)

Jocul este esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor, dar spațiul 
pentru acest aspect al dezvoltării trebuie să � e, de asemenea, accesibil. 
Este crucial ca copiii să se dezvolte în mediul lor independent și 
nesupravegheat și să învețe cum să perceapă și să gestioneze riscul. Prin 
urmare, accentul ar trebui să � e pus pe crearea de oportunități pentru 
copii de a se deplasa și de a se juca pe străzile apropiate de casele lor, 
și de a face acest lucru în siguranță. Orașul Freiburg (Germania) este 
un exemplu remarcabil în acest sens în ceea ce privește transformarea 
străzilor în străzi prietenoase și sigure pentru copii. 
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Mai puțin tra� c = mai mulți prieteni 
Pe străzile în care tra� cul de mașini a fost redus se remarcă un 
efect pozitiv asupra conexiunilor sociale dintre oameni

Contactele din cartier ale copiilor de 5 ani și ale părinților acestora

Cercetările au arătat că copiii pot crește doar între patru pereți, 
întrucât părinții lor se tem prea mult de pericolele pe care le prezintă 
tra� cul rutier. În aceste cazuri, mișcarea independentă a copiilor este 
restricționată, iar oportunitățile lor de a-și face prieteni noi sunt astfel 
limitate. Cu toate acestea, extinderea zonelor fără tra� c nu numai că 
duce la dezvoltarea mai sănătoasă a copiilor în adulți independenți, 
dar îi ajută și pe adulți să-și creeze propriile conexiuni cu vecinii.

03 Este cu adevărat public?
Spațiile publice trebuie să � e deschise și accesibile tuturor

Limitările accesului și ale oportunităților

Spațiul public ar trebui să � e un bun comun, la fel de accesibil pentru 
toți locuitorii. Cu toate acestea, în prezent, cea mai mare a spațiilor 
stradale sunt dedicate tra� cului motorizat. Într-adevăr, când vine vorba 
de parcarea pe stradă, spațiul este rezervat exclusiv proprietarilor 
de mașini. În prezent, dacă se dorește un spațiu de parcare destinat 
copiilor, practic aceștia ar trebui să se joace într-o mașină parcată! 
Justiția spațiiilor publice ar evita alocarea unei funcții spațiului și 
unui grup speci� c de participanți la tra� c și intereselor acestora. 
Reorganizând spațiile de parcare auto pentru utilizare și interacțiuni 
aleatorii, acestea ar trebui să � e accesibile tuturor.
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Sursa: Hüttenmoser M.; Sautner D. (2002)
Gra� că: FGM-AMOR (2019) Gra� c: © FGM-AMOR (2019)
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Alte moduri de învățare 
Spațiul stradal din jurul școlilor ar putea �  utilizat ca sală de 
clasă în aer liber

Lecții în stradă (Odense – Danemarca)

Sursa/Gra� că: cycling-embassy.dk (2010)

Pentru a bene� cia copii de ele, străzile din fața școlilor și grădinițelor 
pot �  folosite ca zone de joacă și săli de clasă suplimentare. Orașul 
Odense, de exemplu, închide străzile din jur în timpul programului 
școlar. Elevii nu numai că bene� ciază de spațiul îmbunătățit în timpul 
pauzelor, cu opțiuni suplimentare pentru activități � zice și jocuri 
inspirate, dar predarea materiilor, cum ar �  matematica, este de 
asemenea făcută în moduri interactive sub formă de jocuri de mișcare. 
Orașul austriac Bregenz urmează, de asemenea, acest exemplu prin 
implementarea închiderilor stradale pe străzile unde sunt amplasate 
școli, oriunde este posibil, între orele 7.15 și 17.00.

05 Fii activ și îmbunătățește-ți activitatea creierului 
Parcurgerea drumului spre școală pe jos sau cu bicicleta 
contribuie la îmbunătățirea performanței școlare

Activitata neuronală în timpul unui test

Sursa: VCÖ (2017), Eltis (2017)
Gra� c: activelivingresearch.org (2015), FGM-AMOR (2019)

Este cunoscut faptul că activitatea � zică îmbunătățește funcția 
cognitivă creierului. Într-adevăr, experiența de la Bolzano (IT) 
sugerează că activități de tip închidere de stradă, cu o durată de 15 
minute înainte și după începerea orelor de studiu duc la o creștere a 
funcției cognitive de aproape 80% în cazul copiilor care se plimbă și 
merg cu bicicleta, iar de 45% la copiii din școlile primare care merg 
pe jos la școală neînsoțiți de părinți. Drept urmare, acestea arată, de 
asemenea, o îmbunătățire a performanței și a stării de bine generale 
la școală.
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Orașul multifunctional 
Orașele care se concentrează pe elemente multifuncționale oferă 
� ecărui rezident aceleași avantaje de a se bucura de facilitățile 
orașului

Nevoi elementare de spațiu pentru � ecare cetățean

Un oraș care are elemente atractive, multifuncționale și su� ciente, 
zone de relaxare, atrage oamenii înapoi pe străzi. O îmbunătățire a 
calității spațiului stradal contribuie la funcționarea mediului social, 
în special a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități. Orașul 
Griesheim din Germania a creat un design spatial de oraș și obiective 
ce conțin nu doar zone potrivite pentru ședere și joacă, ci și pretabile 
ca punct de întâlnire și de adunare, respectiv zone cinema unde se 
adună cetățenii orașului.
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Gra� c: © FGM-AMOR (2019)

Deschideri stradale temporare 
Închiderile temporare de străzi schimbă perspectiva cetățenilor 
în ceea ce privește percepția lor asupra granițelor cartierelor 

Cartiere durabile prin prisma festivalurilor stradale 
(Seestadt Aspern – Austria)

Gra� c: © nikohavranek.com (2018) 

Conceptul de „loc” se bazează pe relațiile interpersonale, crearea unei 
identități comune și un sentiment de apartenență - iar spațiile oferite 
oamenilor dezvăluie un mediu primitor pentru dezvoltarea unui 
cartier. Festivalurile de stradă, plimbările ghidate/maratoane sau zilele 
fără mașină pot atrade atenția asupra modului în care folosim spațiul 
public și potențialul său de multe ori neexploatat. În Paris, Bruxelles 
sau Copenhaga, de exemplu, străzile sunt deja deschise publicului în 
zilele anuale în care nu se circulă cu mașina. Orașul Bogotá este cel 
care a adoptat zilele în care nu se circulă  cu mașina în � ecare duminică 
și în sărbătorile publice între orele 7.00 și 14.00.
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Puncte de cristalizare 
Punctele de întâlnire pentru socializare oferă o serie de avantaje 
la nivel de cartiere 

Grădini urbane ca puncte de cristalizare 
(Graz – Austria)

Gra� c: bergschaf / Lendwirbel (2018)

„Punctele de cristalizare” dezvoltă un spirit al comunității, ca rezultat 
al unor obiective comune, încredere, sprijin reciproc și investiții 
într-un spațiu comun. De exemplu, grădinile comunitare nu numai 
că înveselesc cartierul, dar oferă și plăcerea contactului cu natura, 
activitatea � zică regulată și reducerea stresului, care sunt bene� ce 
pentru sănătatea rezidenților. În plus, grădinile orașului pot oferi 
oamenilor posibilitatea de a depăși barierele sociale și de a-și cunoaște 
cartierul.

09 Plăcerea de a parca
O parcare amenajată fără mașini transformă strada într-un punct 
de întâlnire și socializare

”Parcletele” dau viață spațiilor
(Viena – Austria)

Gra� c: © Hinterland / Krongarten Wien (2013)

Spațiile de parcare publică pot �  transformate într-un spațiu public 
pentru ca oamenii să (re)activeze străzile, să creeze cartiere mai 
vibrante și să promoveze vitalitatea economică. Parcleturile sunt 
convertite din foste spații de parcare prin construirea unei platforme 
ca extensie a pavajului și prin mobilarea acestora, de exemplu cu bănci 
sau plante. Când locurile de parcare devin locuri care sunt accesibile 
tuturor, calitatea vieții într-un cartier al orașului se îmbunătățește 
foarte mult.
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Reactivați parterul clădirilor
Orientarea spre pietoni dă viață clădirilor unui oraș

Simțiți-vă ca acasă în Zona Hibrid

Gra� c: © Hertha Hurnaus / feld72 Wien (2018)

„Zonele hibrid” sunt zone în care spațiul public întâlnește spațiul 
privat, unde gospodăriile, locurile de muncă, magazinele și clădirile 
civice ocupă străzile locale, parcurile și piețele. Aceste zone 
modelează imaginea vieții urbane și îndeplinesc funcții sociale 
importante. Acestea sunt zonele în care ne petrecem timpul liber, 
mergem la cumpărături - sau cel puțin așa a fost în urmă cu mulți ani. 
Un cartier funcțional este unul în care zonele de la parterul clădirilor 
interacționează cu spațiile publice din jur și oferă o utilizare � exibilă 
zilnică, precum și su� cient spațiu pentru ca oamenii să se întâlnească 
și să socializeze.

11 Privirile pe stradă
Un centru urban în� oritor îi face pe oameni să se simtă în siguranță 
în spațiile publice, în ciuda faptului că sunt printre străini 

Supraveghere naturală 
(Copenhaga – Danemarca)

Gra� c: © Stan Petersen (2017)

Oamenii care se plimbă prin oraș, fac ciclism și petrec timp în spațiile 
publice creează un sentiment de securitate. Cu toate acestea, pentru 
ca acest lucru să � e posibil, este nevoie să echilibrăm nevoile tuturor 
utilizatorilor. Proiectarea zonelor deschise sau de la parterul clădirilor, 
capacitatea oamenilor din clădiri de a observa activitate pe străzi, 
precum și trasee bine de� nite și linii de vedere clare (ziua și noaptea), 
asigură calitatea spațiilor publice și capacitatea lor de a atrage oamenii 
pe stradă. Promovarea mersului pe jos sporește, în special, activitatea, 
starea de spirit, interacțiunea socială și „supravegherea naturală” în 
locuri publice și reduce riscul infracțiunii.
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Fă mai mult cu mai puțin!
Pentru � ecare spațiu de parcare subterană contruit, Zurich a 
transformat un spațiu de parcare de pe stradă 

Compromis istoric în Zurich (Elveția)

Gra� c: © FGM-AMOR (2019)

În aproape toate orașele, există o discuție perpetuă despre de� citul de 
locuri de parcare. Contrar acestui lucru, există regula binecunoscută: 
aceea că mai multe benzi și mai multe locuri de parcare atrag și mai 
mult tra� c. Orașul Zurich a demonstrat că acest lucru nu este neapărat 
cazul. Politica de compromis istoric prevede având ca punct de reper 
numărul de locuri de parcare de la nivelul 1990. Ori de câte ori este 
nou creat un nou spațiu de parcare subteran un loc de parcare de 
pe stradă trebuie eliminat. Această strategie a condus la utilizarea 
spațiului public în diferite alte moduri.

13 Prioritizarea spațiului dintre clădiri 
Obțineți mai multă calitate a vieții printr-o plani� care inteligentă

Priorități în plani� carea drumurilor 

Sursa: Schnaitl E. (fairkehr); Tschinder S. (Stadt Salzburg) (2013)
Gra� c: © FGM-AMOR (2019)

Distribuția spațiului între clădiri trebuie să � e prioritizată către oameni. 
În special, pe parcursul renovărilor stradale, există o oportunitate de 
a lupta pentru străzi mai bune pe care merită să locuiești. În vârful 
listei de priorități trebuie să � e oamenii și un design mai atractiv al 
mediului lor � zic/construit. Acest lucru nu numai că creează su� cient 
spațiu, dar, de asemenea, face ca străzile altfel plictisitoare și cenușii să 
� e o plăcere pentru „ochi și su� et”.
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Merită să � i îndrăzneț
Curajul de a acționa și a te debarasa de vechile obiceiuri 

Redesignul strazii principale Slovenska 
(Lubliana – Slovenia)

Gra� c: urb-i.com - Urban Ideas / google streetview (2013); planet.si (2015)

Adaptarea la noi moduri de gândire crește calitatea vieții urbane. O 
reducere a emisiilor și ameliorarea congestiei, precum și o creștere a 
zonei disponibile pentru mersul pe jos și a ciclismul local sunt doar 
câteva dintre consecințele bene� ce. De exemplu, strada principală 
cu patru benzi a orașului Slovenska din Ljubljana, o relicvă a orașului 
prietenos cu mașinile din trecut, a devenit un spațiu care acordă 
prioritate pietonilor, bicicliștilor și transportului public. Copacii 
și absența tra� cului auto caracterizează acum peisajul urban și 
îmbunătățește mediul pentru oameni și, astfel, susțin teoria că 
dispariția/înlăturarea tra� cului auto poate �  posibilă.

15 Dieta rutieră potrivită pentru e� ciență spațială
Îmbunătățirea capacității generale a străzii prin alocarea de 
spațiu pentru moduri de transport mai e� ciente și mai active 

Capacitatea maximă a unei benzi cu o  lățime de 3 m

Sursa: FSV, RVS 03.04.12; SUP u.a. (2008); UITP (2015), GIZ, TU Delft
Gra� c: © UITP 2015, GIZ, TU Delft; FGM-AMOR (2019)

Sistemele noastre de tra� c sunt expuse la presiuni enorme, în special 
în orele de vârf la orele dimineții. Oamenii vor să meargă la serviciu 
sau să-și ducă copiii la școală și la grădiniță în aceste perioade, dar 
costurile implicate sunt substanțiale. Ca exemplu, costurile de 
congestie externă la Londra sunt estimate la aproximativ 7,9 miliarde 
de lire sterline pe an (INRIX 2018), iar această provocare va crește pe 
măsură ce populația orașului crește. Cu toate acestea, investițiile în 
infrastructura pietonală și velo încurajează oamenii să își schimbe 
stilul de viață și să aleagă forme de călătorie mai active în loc să stea 
blocați în tra� cul de zi cu zi.
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Același spațiu, mai mulți clienți
Un spațiu folosit de un șofer auto necesită același spațiu folosit 
de 5 bicicliști

Spațiul folosit de bicicliști duce la o cifră de afaceri mai mare pe m²

Sursa: BMLF 2010, t� .gov.uk (2018)
Gra� c: © FGM-AMOR (2019)

Luând în considerare o zonă � xă, sectorul de vânzare cu amănuntul 
poate realiza o cifră de afaceri semni� cativ mai mare cu clienții de 
biciclete și pietoni (la utilizare maximă) decât automobilistii. Cum 
este posibil acest lucru? Cercetările arată că oamenii care utilizează 
biciclete sau merg pe jos sunt oaspeți mai frecventi în magazinele 
apropiate de centru. Pe parcursul anului, cheltuiesc cu până la 40 la 
sută mai mult decât clienții auto. Aceasta înseamnă nu numai că sunt 
clienți mai buni, dar, de asemenea, se asigură că puterea de cumpărare 
rămâne în zona locală. Îmbunătățirile spațiului public pentru bicicliști, 
pietoni și transporturi publice pot duce la o creștere a cifrei de afaceri 
de până la 30 la sută.

17 Exploatarea deplină a potențialului spațiului public 
Mașinile irosesc spațiul public: Unde se a� ă o mașină, până la 9 
biciclete ar putea �  parcate

1 mașină = 6 biciclete 

Sursa: BMVIT (2018), Stadtentwicklung Wien (2018)
Gra� c: FGM-AMOR (2019)

Mașinile au nevoie de mult spațiu și contribuie la poluarea mediului și 
la congestionarea tra� cului. În plus, locurile de parcare sunt scumpe. 
O bicicletă ocupă mult mai puțin spațiu decât o mașină. În plus, 
sistemele de economisire a spațiului pot �  con� gurate prin înălțimea 
ghidonului sau prin suprapunerea roții frontale a bicicletelor. În 
funcție de amenajarea și situația din teren, între 6 și 9 biciclete pot �  
parcate într-un singur loc de parcare auto. Chiar și cu bicicletele mai 
mari, în ciuda cerințelor sporite crescute, este posibil să parcați între 3 
și 4 cargo biciclete pe un loc de parcare auto.
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Este corect?
Mașinile bene� ciază de tratament preferential în spațiul public 

Distribuția spațială a tra� cului staționar 
(Graz – Austria)

Sursa: Holding Graz, Parkraumreferat (2016)
Gra� c: © FGM-AMOR (2019)

În multe orașe, plani� carea și proiectarea sunt orientate către mașini. 
Dar mașinile au nevoie de spațiu - nu numai pentru conducere, ci și 
pentru parcare. Multe persoane percep că a deține o mașină în mod 
automat le dă dreptul la un loc de parcare public. Cu toate acestea, 
în medie, o mașină este parcată timp de 162 de ore pe săptămână și 
doar 6 ore sunt petrecute pentru a �  utilizate pe șosea. Acest lucru nu 
este corect, iar o reducere a tra� cului staționar de vehicule cu motor 
nu ar avea un efect pe termen lung doar asupra alegerii mijloacelor 
de transport, dar ar crea spațiu și pentru cetățeni care ar putea utiliza 
spațiul mai e� cient, de exemplu pentru a socializa, a se odihni sau a 
se juca.

19 Străzi pentru oameni 
Orașele trebuie să � e nu doar funcționale, ci și locuibile 

Monocultură versus diversitate 

Gra� c: © FGM-AMOR (2019)

În cele din urmă, spațiile publice ne oferă posibilitatea de a cunoaște 
alte persoane. Provocarea constă în transformarea străzilor în spații 
vii, deschise și diverse pentru toată lumea. Prin „arbori mobili”, 
orașul Munchen oferă un exemplu pentru ecologizarea urbană și 
îmbogățirea spațiului stradal cu arbori mobili temporari. De asemenea, 
introducerea de spații comune, străzi în apropierea școlilor contribuie 
la o distribuție mai echilibrată a spațiului urban. Amenajări temporare 
sau testarea a diferite  amenajări urbane, deschid străzile spre multiple 
utilizări și oferă oamenilor posibilitatea de a-și redescoperi cartierele - 
și de a face străzile noastre demne de locuit.
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Spații cu o singură utilizare Spații cu utilizări multiple 
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