
 

 

 

Administrația arădeană continuă dialogul cu comunitatea privind spațiile 
pietonale și parcările  

 

Proiectul european Space4People se apropie de final, urmând să se încheie în luna august a 
acestui an. În cadrul proiectului au fost abordate soluții de mobilitate urbană pentru crearea de 
spații publice atractive și de calitate. În perioada 2019 – 2022, administrația locală și Grupul Local  
URBACT, constituit în cadrul proiectului, au dezbătut o serie de măsuri și intervenții care vizează 
deplasările pietonale și calitatea spațiilor publice în zona centrală, precum și tema 
managementului parcărilor, cu accent pe modul în care acestea pot fi gestionate pentru a susține 
intențiile municipalității de a crea noi spații dedicate pietonilor.  

Vineri, 29 iulie 2022, a avut loc o nouă întâlnire a Grupului Local URBACT Arad, desfășurată în 
mediul online, iar spațiile pietonale și parcarea s-au aflat din nou în centrul dezbaterii.  

Întâlnirea a demarat cu prezentarea primei bănci smart instalate în Arad. Banca, achiziționată în 
cadrul proiectului Space4People și amplasată la intersecția străzii 1 Decembrie 1918 cu Bd. 
Revoluției, este echipată cu un panou solar, permite încărcare wireless sau prin cablu a 
dispozitivelor digitale și oferă WiFi gratuit. Lângă bancă a fost instalat și un rastel pentru biciclete. 

Punctul central al dezbaterii a fost Studiul zonelor pietonale pentru Municipiul Arad, aflat în curs 
de elaborare, în corelație cu discutarea măsurilor de management al parcării necesare pentru 
susținerea intervențiilor identificate în acest studiu pentru spațiul public. Studiul a fost inițiat 
pentru a fundamenta la nivel de detaliu planificarea intervențiilor de revitalizare a spațiilor 
pietonale din zona centrală și din cartiere. Acesta stabilește principalele direcții de acțiune, 
proiecte și măsuri pentru îmbunătățirea și extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și va 
reprezenta un instrument util pentru administrația publică, atât pentru luarea deciziilor 
strategice, cât și pentru stabilirea priorităților bugetare. Studiul va cuprinde un portofoliu de 
proiecte și un set de propuneri de amenajare a unor zone pietonale.  



În cadrul prezentării au fost analizate în special posibile soluții pentru Bulevardul Revoluției și zona 
Preparandiei și totodată a fost subliniată importanța intervențiilor pentru revitalizarea spațiului 
public din cartiere.  

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 
alcătuită din 9 orașe europene. 

Grupul Local URBACT este principalul motor al procesului de planificare a unor măsuri locale 
pentru îmbunătățirea spațiului public. Grupul local este 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 și a fost constituit la începutul anului 2020, în 
cadrul proiectului.  

Mai multe informații despre proiect pot fi accesate la: https://urbact.eu/space4people și pe 
pagina Primăriei Municipiului Arad www.primariaarad.ro sau accesând linkul de mai jos:  

https://www.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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