Morfologia rețelei de localități
O abordare a analizei morfologiei rețelei de localități prin înțelegerea relației dintre centrele urbane și
grila de transport, precum și cu topologia terenului implică:
 O mai bună înțelegere a ceea ce este posibil să se observe folosind analiza la scară mare și modul
în care aceste informații pot fi integrate pentru a ne îmbunătăți cunoștințele teoretice despre
zonele urbane și dinamica acestora;
 Evaluarea și măsurarea creșterii urbane metropolitane și priurbane de la un nivel strict morfologic
și clasificarea tipologiilor utilizând analiza de cluster;
 Definirea interacțiunii dintre măsurile de morfologie și integrarea rețelei, care arată că efectul
morfologiei asupra rețelei este mai puternic în funcție de tipurile urbane;
 Identificarea efectului aspectelor geografice asupra așezărilor urbane definite de forma forțelor
urbane și a sistemului de infrastructură.
Din punct de vedere al formei generale, rețeaua de localități trebuie privită în relația sa cu teritoriul
național care prezintă anumite caracteristici geografice ce influențează puternic morfologia așezărilor.
Lanțul munților Carpați împarte teritoriul țării în două zone circulare, care impun ansamblului rețelei de
localități organizarea după un sistem de linii de forță radial-concentrice, linii care ocolesc la interior și la
exterior relieful muntos. În acest sistem de organizare se observă că există un circuit al centrelor
periferice, dominat de centre mari, precum și un circuit median, cu centre specifice reliefului de câmpie
și colinar. O densitate mai mare a centrelor urbane se observă pe circuitul subcarpatic și pe cel al
interiorului arcului muntos, zone în care s-au dezvoltat activități neagricole, favorizând astfel apariția
orașelor. Acest sistem de organizate impune planificării teritoriului o dezvoltare echilibrată a centrelor
de pe un anume circuit, promovându-se relațiile dintre acestea pe liniile de forță radial-concentrice.
Organizarea radial concentrică a fost adoptată ca sistem de referință de Planul de Amenajare a Teritoriului
Național - Secțiunea I - Căi de comunicație - deși fără o totală consecvență.

Un alt sistem de organizare a formei generale a rețelei de localități poate fi considerat cel determinat de
rețeaua hidrografică majoră, care divizează teritoriul țării în zone aproximativ rectangulare. În acest
sistem, rețeaua de localități este privită sub forma unor benzi lineare, orizontale și verticale, care ocupă
în mod variat teritoriul național. Se remarcă astfel că centrele cele mai numeroase și cu posibilitățile cele
mai importante de a crea legături policentrice se află de-a lungul axei Carpaților Meridionali, cuprinzând
orașe de o parte și de alta a lanțului muntos (axa Timișoara – Sibiu – Brașov - Galați). O a doua grupă de
centre sunt amplasate pe axa jumătății de nord a teritoriului național, care leagă municipiile Bacău - Târgu
Mureș - Cluj - Oradea și Arad. Centrele urbane din această zonă sunt mai răsfirate, având posibilități mai
reduse de a forma clustere. Infrastructura necesară relaționării acestor centre este de conceput să se
dezvolte pe aceste axe, așa încât zonele urbane aferente acestora să își potențeze la maxim capacitățile
policentrice.
Aceste sisteme de organizare a rețelei de localități trebuie analizate comparativ, în detaliu, pentru a se
stabili configurația care oferă potențialul cel mai mare de dezvoltare a centrelor și care determină rețeaua
optimă de relații pe căile de transport și comunicații.
Potențarea unor anumite centre, prin instrumente de amenajarea teritoriului, în vederea întăririi rolului
lor teritorial, poate produce efecte benefice în cadrul zonelor lor de influență. În acest sens, se pot
concepe unele ipoteze de dezvoltare a centrelor de rang superior, care prezintă premisele unor dezvoltări
cu implicații majore în plan teritorial. Într-o primă variantă au fost luate în considerare municipiile cu
potențial de dezvoltare, care intră, la un anumit nivel, în competiție cu centrele cu funcții regionale
consacrate.

Aceste localități, cu populații între 50 și 150 de mii de locuitori, prezintă o anumită specializare funcțională
putând genera relații de schimb cu celelalte centre de nivelul lor. În această variantă densitatea centrelor
este mare, rețeaua de localități acoperă și deservește în mod unitar teritoriul național.Varianta clasică, cel
mai frecvent luată în considerare pentru dezvoltare, este cea a metropolelor regionale, care concentrează

în prezent cea mai mare parte a resurselor și care din acest motiv nu poate fi ignorată în cercetarea de
față. Această variantă se aseamănă în multe privințe cu cea precedentă, însă mărimea centrelor
metropolitane și asocierea în zonele lor limitrofe, atât a orașelor cât și a satelor, o face să difere de rețeaua
structurilor policentrice prin caracterul amorf al zonelor de influență. Rețeaua de căi de comunicații este
și în această variantă puternic dezvoltată fiind necesar să preia mari fluxuri de trafic. Avantajul unei astfel
de rețele este că centrele majore sunt deja echipate, fiind necesară organizarea zonei metropolitane, ceea
ce impune un efort suplimentar de amenajare.

O variantă derivată din cea precedentă este construită pe baza ipotezei dezvoltării unor centre regionale
secundare, care în prezent constituie metropole complementare și de echilibru pentru metropolele
regionale istorice. Avantajul acestei variante este că amenajarea zonelor metropolitane, ca și a centrelor
principale, va fi mai simplă, dat fiind că mărimea și densitatea localităților este mai mică decât în cazul
metropolelor regionale.

Acoperirea teritoriului național cu această rețea este mai redusă, dat fiind numărul centrelor componente,
dar relațiile cu centrele metropolitane consacrate vor duce la o acoperire convenabilă, prin prelungirea
căilor de comunicație care, însă, poate fi prohibitivă. Plecând de la premisa că mobilitatea are o
importanță semnificativă în dezvoltarea centrelor într-o structură coerentă, a fost luată în considerare
varianta centrelor cu infrastructuri majore de căi de comunicație .

În această variantă, rețeaua de localități este compusă din centre având acces la căi de comunicații majore,
cum sunt: porturi, aeroporturi, căi ferate, puncte de trecere a frontierei, care le pot asigura o
aprovizionare constantă cu resurse. Componentele rețelei de localități din această variantă sunt centrele
regionale și mari municipii cu rol teritorial; acoperirea teritoriului național fiind maximă datorită densității
și orașelor situate la frontieră sau în apropierea acesteia. Din sinteza variantelor studiate reiese o ierarhie
a centrelor bazată mai mult pe caracteristicile morfologice ale acestora și mai puțin pe gradul de echipare
sau mărime, exprimată în număr de locuitori sau locuri de muncă.

Tendințele actuale de urbanizare și organizare a rețelelor de localități, la nivel național sau continental,
promovează structurile complexe, realizate din mai multe centre urbane care conlucrează în plan local și
fac să fie apreciate în mod deosebit centrele cu potențial de creare a relațiilor policentrice sau
metropolitane. Aceste relații pot fi dezvoltate numai în condițiile existenței în zona de influență imediată
a unui centru major a orașelor sau comunelor cu disponibilități de formare a unor asocieri reciproc
avantajoase, cum ar fi exploatarea în comun a resurselor sau echipări edilitare comune. Municipii ca Baia
Mare, Brașov sau Constanța sunt apreciate din acest punct de vedere, acestea având bune posibilități de
formare a unor structuri policentrice cu șanse de îmbunătățire a funcționalității zonei în care sunt
amplasate. În acest sens, este de remarcat că unele centre medii ca mărime au un potențial bun de
formare a structurilor policentrice datorită poziției favorabile în raport cu alte orașe (Alba Iulia, Piatra–
Neamț, Reșița, Slatina).
Capacitatea centrelor de a relaționa este o caracteristică importantă care depinde de specificul legăturilor
dintre acestea, precum și de condițiile de acces între localități pe căile de comunicație terestre. Harta
relațiilor între centrele importante apare relativ echilibrată în raport cu axele mediane ale teritoriului
național. Multitudinea relațiilor se organizează în câteva circuite, aproape concentrice, care sunt
intersectate de trasee de traversare a teritoriului pe toate direcțiile cardinale.

Această reprezentare are ca scop să redea necesitățile de relaționare spațială a centrelor importante, fără
a lua în considerare traseele reale de transport între zonele componente ale teritoriului. Transportul rapid
și confortabil, dintr-o extremitate a teritoriului în alta, diametral opusă, ar trebui să devină un obiectiv al
dezvoltării rețelei de căi de transport din România, în vederea îmbunătățirii funcționării rețelei de
localități. Analiza relațiilor dintre centre nu a luat în considerare nici aspectele calitative ale legăturilor
dintre acestea, deși o mare parte dintre căile de acces traversează lanțul muntos care împarte teritoriul
în regiuni distincte. Legăturile la mare distanță traversează numeroase localități, fapt care îngreunează de
asemenea relațiile dintre centrele rețelei de localități.
De mare importanță este și relaționarea rețelei de localități prin legături la mare distanță (anexa 3),
realizate prin porturi, aeroporturi, căi ferate sau puncte de trecere a frontierei, deși actualmente și
rețeaua rutieră devine tot mai interesantă pentru traficul la mare distanță. La acest punct sunt favorizate
centrele cu infrastructuri majore pentru traficul naval, aerian și pe calea ferată, care pot dezvolta relații
rapide sau de mare capacitate cu centre îndepărtate.

Urmând traseele drumurilor existente, harta relațiilor între centrele importante se aseamănă cu
propunerea pentru dezvoltarea rețelei de căi rutiere a PATN, secțiunea I. Din schema relațiilor prezentată
mai sus reiese cu claritate necesitatea întăririi relațiilor între centrele din partea de vest și de est a țării,
precum și continuarea legăturilor între municipiile din centrul teritoriului național („triunghiul” Sibiu,
Brașov, Cluj-Napoca). Pentru închiderea inelului 2, din PATN se prefigurează în perspectivă un traseu sudic,
submontan, de legătură între Buzău și Craiova, precum și un traseu nordic de legătură între Moldova și
Maramureș. De mare însemnătate este și asigurarea legăturilor transmontane care traversează Carpații
Orientali (Suceava – Cluj - Napoca, Bacău - Brașov) și Carpații Meridionali (Ploiești - Brașov, Râmnicu Vâlcea
- Sibiu) esențiale pentru coerența sistemelor de transport și a rețelei de localități. Traseele de transport
terestre, prezentate mai sus, sunt ierarhizate conform relațiilor dintre centrele interne, fără să se țină
seama de traficul de tranzit sau de legăturile cu alte centre din exteriorul țării. Traficul extern, care
tranzitează România, este mai intens pe direcția sud-est nord-vest, făcând legătura cu țările din sudul
continentului și Orient. Cele mai solicitate centre, în ceea ce privește traficul de tranzit, sunt situate pe
relațiile Giurgiu – București – Sibiu - Arad și Calafat - Arad, precum și traficul din portul Constanța, care
traversează teritoriul României de la est la vest. De interes pentru traficul de tranzit sunt și centrele din
estul țării, care sunt situate pe direcțiile care fac legătura cu nordul Europei sau cu Ucraina și Rusia.
Traseele de legătură cu destinații externe, care au punctele de plecare în țară, sunt utilizate mai mult
pentru deplasarea forței de muncă în statele din centrul și vestul Europei, precum și prin schimburile de
mărfuri care au loc în economie, în cadrul relațiilor cu Uniunea Europeană.
Având în vedere cele arătate mai sus și sub rezerva limitelor impuse actualului studiu, se propune o
configurație a rețelei de localități prezentată în planșa următoare, care cumulează condițiile de dezvoltare
și relaționare a centrelor analizate anterior. Propunerea de dezvoltare a rețelei naționale de localități se
bazează pe potențarea centrelor cu posibilități de realizare a structurilor policentrice, facilitarea relațiilor
între centrele principale și a relațiilor cu țările vecine, precum și a traficului de tranzit. Centrele cu
potențial de realizare a structurilor policentrice sunt amplasate predominant în jurul și în interiorul arcului
carpatic, alcătuind un sistem concentric intersectat de traseele legăturilor interne și cu exteriorul.

Această structură circulară este determinată de configurația reliefului și rețelei hidrografice, precum și de
dezvoltarea istorică legată de utilizarea resurselor locale cât și de relațiile de schimb. Grupările de orașe,
cu potențial de a alcătui structuri policentrice, s-au dezvoltat în zona submontană și pe văile ce traversează
lanțul muntos, în relație cu activitățile industriale și manufacturiere care utilizau resurse locale ca lemnul,
cărbunele, minereurile, rocile pentru construcții, s.a. Centrele dezvoltate în zonele de câmpie au fost în
prima fază puncte de schimb între resursele provenind din zona subcarpatică (produse animale, lemn,
bunuri manufacturiere, etc.) și cele acumulate din zonele cerealiere, precum și bunuri transportate pe
principalele cursuri de apă din apropiere (Dunăre, Siret, Prut). În epoca modernă aceste centre au inclus
funcții industriale și administrative, multe din acestea devenind componente regionale importante în
rețeaua națională de localități. Legăturile dintre aceste două categorii de centre se constituie într-o rețea
radială de trasee de transport, care se extind din zona montană spre centrele din câmpie și mai departe
spre porturile de la Dunăre și Marea Neagră, precum și spre exteriorul țării. Pornind de la premisa
dezvoltării unor centre cu potențial de policentricitate, legate de orașele din proximitate, se pot concepe
unele variante de rețele de localități coerente, eficiente și funcționale. Morfologia acestor scheme este
dependentă de forma teritoriului național și de cea a reliefului, care impun ansamblului rețelei de localități
o organizare după un sistem de linii de forță radial-concentrice, în care domină legăturile circulare.
Sintetizăm trei seturi principale de procese pentru variații observate: dezvoltarea economică inegală, rolul
statului în modelarea peisajului urban și condițiile geografice. Diferitele combinații ale acestor procese
produc sisteme urbane policentrice variate.
Analiza de față constată o mică corespondență directă între policentricitate la scară națională și locală.
Întrucât guvernele consideră din ce în ce mai mult „dezvoltarea urbană policentrică” ca instrument
important de politică pentru a realiza, printre altele, o dezvoltare regională echilibrată, analiza de față
sugerează că politicile și planurile care avansează „policentrismul” ar trebui făcute în raport cu anumite
scări geografice specifice pentru posibile efecte de interacțiune la diverse nivele.
În timp ce analiza de față oferă o perspectivă orizontală asupra dezvoltării urbane policentrice în orașele
românești, studiul poate fi îmbogățit prin studii de caz, în profunzime, care să examineze modul în care
procesele identificate se desfășoară în localități specifice. Aceste studii de caz ar putea pune în lumină
aspirațiile, strategiile și obiectivele rezidenților, companiilor și administrațiilor care ajută la modelarea
(policentrică) a rețelei de localități. Pe măsură ce analizele vor avansa, metodele de studiu pot fi
îmbunătățite în continuare. În primul rând, analiza actuală se bazează pe centrele cu populație relativ

mare, presupunând că acestea vor coordona dezvoltarea policentrică în proximitate. Analize mai
aprofundate privind alte centre urbane (de exemplu, clustere de ocupare a forței de muncă și hub-uri de
transport) ar putea genera o înțelegere mai avansată și nuanțată a dezvoltării urbane policentrice.
Mai mult, aici am considerat policentricitatea în termeni morfologici iar analizele care examinează
policentrismul funcțional și politic ar putea sau nu să ajungă la același concluzii. În al doilea rând, a trecut
aproape un deceniu de la primele cercetări asupra tendințelor de dezvoltare pentru structurile urbane
policentrice, o analiză longitudinală ar putea ajuta evaluarea impactului acestor străduințe. Observăm că
o astfel de evaluare a direcției de dezvoltare a rețelei de localități va trebui să țină cont fără îndoială de
variabilele geografice, politice și economice. În al treilea rând, întrucât nu există corespondență strictă
între policentricitatea la nivel macro și cea de nivel local, studiile viitoare ale impactului dezvoltării urbane
policentrice asupra mediului, planificării și analizei urbane ar trebui să includă în mod explicit scara
spațială la care au loc procesele economice, sociale și de mediu. Este de așteptat ca analiza de față să
ofere un punct de plecare util pentru aceste eforturi viitoare.

