
 

 

 

Administrația arădeană testează noi soluții pentru un spațiu public mai atractiv 

 

Spațiile pietonale și parcarea s-au aflat din nou în centrul dezbaterii, miercuri, 23 februarie 2022, 
în cadrul unei întâlniri online a Grupului Local URBACT Arad, grup alcătuit din 29 de reprezentanți 
ai administrației locale și ai altor instituții și organizații active în planificarea și implementarea 
proiectelor în domeniul mobilității urbane durabile. Grupul Local URBACT Arad a fost constituit la 
începutul anului 2020, în cadrul proiectului Space4People, la care Municipiul Arad participă alături 
de alte 9 orașe europene. 

Scopul principal al întâlnirii a fost identificarea unor soluții de extindere a spațiilor pietonale în 
zona centrală și testarea acestora în cadrul unei acțiuni-pilot, în următoarele luni.  

Evenimentul, moderat de echipa de experți ai consultantului și de echipa de proiect a Primăriei, a 
fost organizat în două sesiuni distincte, fiecare destinată uneia dintre cele două teme cheie 
abordate de Municipiul Arad în cadrul proiectului Space4People, respectiv spațiile pietonale și 
managementul parcării.  

În cadrul primei sesiuni, au fost prezentate rezultatele unei analize multicriteriale asupra străzilor 
cu potențial de pietonalizare din centrul Aradului, în urma căreia s-au evidențiat ca opțiuni viabile 
străzile 1 Decembrie 1918, Vasile Alecsandri și Kuncz Aladar (inclusiv Piața Plevnei). Aceste 
variante au fost discutate și analizate pe larg în cadrul întâlnirii, opțiunea preferată de toți 
participanții fiind strada 1 Decembrie 1918 (segmentul care nu este pietonal în prezent). Opțiunea 
a fost motivată de posibilitatea asigurării legăturii între Bd. Revoluției și malul Mureșului, precum 
și de existența unui segment deja pietonal, urmând să se contureze astfel o circulație pietonală 
atractivă.  



Cea de-a doua sesiune a pus în dezbatere testarea unei intervenții-pilot de tip „Parking Day”, în 
paralel cu acțiunea de pietonalizare propusă pentru strada 1 Decembrie 1918. O asemenea 
intervenție presupune amenajarea unui spațiu public atractiv pe un loc de parcare existent, 
utilizând elemente de mobilier urban și de vegetație, pe parcursul unei perioade de timp 
determinate.  

În cadrul dezbaterii, au fost prezentate ca opțiuni viabile străzile Unirii, Nicolae Bălcescu și Piața 
Avram Iancu, alături de strada 1 Decembrie 1918, aleasă pentru acțiunea-pilot de pietonalizare. 
Printre opțiunile dezbătute de participanți s-au numărat și intersecția Bd. Revoluției cu str. 1 
Decembrie 1918, str. I.C. Brătianu, precum și zona mediană a Bulevardului Revoluției. Dezbaterea 
a fost orientată către crearea unor spații atractive mai ample, cu activități diverse, inclusiv 
destinate copiilor.   

În perioada următoare, municipalitatea va organiza, cu sprijinul Grupului Local URBACT Arad, 
acțiunea-pilot la scară mică, detaliile privind evenimentul urmând să fie făcute publice prin 
canalele oficiale de comunicare ale Primăriei, precum și cele aferente Proiectului Space4People 
pentru Municipiul Arad.    

Proiectul Space4People este co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului Operațional URBACT III, Apelul de proiecte 
„Rețele de planificare a acțiunii”.  

Rețeaua URBACT de Planificare a Acțiunii Space4People este cadrul de colaborare dintre orașele 
participante la proiectul Space4People: Bielefeld (Germania) – lider, Arad (România), Nazaré 
(Portugalia), Valga (Estonia), Serres (Grecia), Panevėžys (Lituania), Guía de Isora, (Spania), Turku 
(Finlanda), Saint-Germain-en-Laye (Franța) și Badalona (Spania). 

Grupul Local URBACT este principalul motor al procesului de planificare a unor măsuri locale 
pentru îmbunătățirea spațiului public 

Mai multe informații despre proiect pot fi accesate la: https://urbact.eu/space4people și pe 
pagina Primăriei Municipiului Arad  

https://primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/procese-de-planificare-cocreative-pentru-
analiza-evaluarea-si-imbunatatirea-utilizarii-spatiului-public-in-transport-pentru-a-crea-spatii-publice-
noi-atractive-accesibile-favorabile-incluziunii-si-mai-viabile-pentru-oameni--space4people--programul-
urbact-iii-00018ad2?OpenDocument 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială  
a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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