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STRATEGIILE DE
PLACEMAKING & PMUD-urile

„Placemaking” este o abordare a planificării care
presupune implicarea oamenilor într-un proces
de colaborare, menit să aducă viața socială în
spațiile publice, prin implementarea unor schimbări la prețuri accesibile, la scară umană și pe
termen scurt. Acest proces este un bun aliat al
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUDurilor). Filosofia sa participativă este conformă
cu principiile PMUD-ului și cu utilizarea abordării de tip „Lighter, Quicker, Cheaper (LQC)” (mai
ușor, mai rapid și mai ieftin), permițând realizarea
unor transformări rapide, care reflectă schimbările dorite, și obținerea sprijinului necesar pentru
dezvoltările viitoare.

Descrierea problemei
Inițierea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) generează așteptări mari din partea populației. Un astfel de plan este prezentat, de regulă, în cadrul unor evenimente, în
prezența autorităților publice și a mass-mediei.
Sunt anunțate obiective ambițioase și sunt descrise viziuni pentru viitor, care se bazează pe
contribuții din partea cetățenilor, a căror implicare directă este încurajată.
La finalul procesului, există deseori un sentiment
de dezamăgire. În ciuda caracterului strategic
al acestor planuri, oamenii doresc să observe
schimbări imediat după aprobarea unui PMUD.
Acest lucru este valabil mai ales dacă aceștia
au fost implicați în procese participative, în cadrul cărora au putut să își exprime dorințele de
schimbare.

O altă justificare este lipsa unui consens susținut
pentru abordarea acestor intervenții costisitoare.
Placemaking-ul este o strategie eficientă de depășire a acestei situații, în special în
combinație cu așa-numita abordare LQC a
transformării spațiilor publice.

Cum funcționează
Placemaking-ul este o abordare a planificării
prin care oamenii sunt angajați într-un proces
de colaborare, menit să ofere posibilitatea realizării unor schimbări la prețuri accesibile, la
scară umană, pe termen scurt și cu un impact
potențial ridicat.
Având în centrul său participarea comunității,
strategia de placemaking presupune observarea, ascultarea și adresarea de întrebări oamenilor care folosesc un anumit spațiu, cu scopul
de a le înțelege nevoile și dorințele. Oamenii
sunt determinați să lucreze împreună pentru a
reimagina și reinventa spațiile publice. Având o
abordare practică, acest proces este urmat de o
strategie de implementare a viziunii agreate.
În acest scop, pot fi utilizate diferite tipuri de
strategii, dintre care „abordarea de tip LQC” a
devenit foarte populară, datorită capacității sale
de a promova schimbările rapide, care aduc beneficii imediate. Acronimul se referă la principiile
care stau la baza acestui tip de proiect.
•

De obicei, bugetul limitat este motivul pentru
care se ajunge în această situație. Utilizarea fondurilor disponibile trebuie să fie prioritizată, iar
transformările urbane sunt lăsate în așteptare, •
chiar dacă sunt măsuri care influențează direct
viața oamenilor și contribuția ulterioară la obiectivele PMUD-ului (după cum vom vedea mai jos).

LIGHTER (MAI UȘOR): pentru a schimba
configurația existentă se apelează mai curând la semnalizare, marcaje, mobilier demontabil și a alte elemente flexibile decât la
proiecte complicate de infrastructură
QUICKER (MAI RAPID): proiectele pot fi implementate într-un timp foarte scurt, reducându-se la minimum perturbarea vieții urbane

•

CHEAPER (MAI IEFTIN): resursele economice necesare (atât resursele financiare, cât și
timpul/competențele personalului implicat)
sunt mult mai mici decât cele necesare pentru proiectele tradiționale de urbanizare.

Acestea pot fi completate de alte principii relevante și pentru abordările utilizate în cadrul planificării de tip placemaking:
•

•

•

În esență, conceptul nu este nou. Se întemeiază
pe bazele puse de Jane Jacobs și alți urbaniști
de la sfârșitul anilor ‘60 și ‘70, care au susținut
ideea asumării de către cetățeni a străzilor și au
afirmat că orașele ar trebui proiectate în vederea creării unei vieți sociale. De fapt, în cursul
acestor decenii s-au născut numeroase proiecte
fidele ideilor respective. De la „woonerf” (străzile vii) la „spații partajate/folosite în comun”, mai
multe inițiative au urmat o abordare diferită a utilizării spațiului public.

CREATIVITATE: oferirea unei marje ample
pentru idei noi și creative, atât în ceea ce
privește proiectarea elementelor stradale, cât Elementul de noutate îl reprezintă utilizarea temși organizarea de activități în spațiul public.
porară a unor tehnici cu costuri reduse, punându-se accent pe ideea de placemaking mai deECHITATE: promovarea unei repartizări mai grabă ca proces de transformare decât ca soluție
echilibrate a spațiului urban și permiterea finală în sine. Trebuie, de asemenea, remarcată
unor utilizări care au fost neglijate în mediul capacitatea de a determina implementarea unor
urban existent anterior
strategii de transformare pe scară largă, în zone
centrale unde, înainte, nu putea fi concepută deSOCIALIZARE: din dubla perspectivă a unui
cât realizarea unor proiecte de infrastructură de
proiect cu o abordare participativă și care
mare amploare, așa cum o demonstrează procefavorizează reapropierea spațiului public din
sul de transformare care a avut loc în New York.
punct de vedere social.

Broadway at Times Square (Sursa: www.pps.org)
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Beneficii și beneficiari
Spre deosebire de proiectele tradiționale de urbanizare, implementarea proiectelor de tip LQC
nu necesită mult timp și resurse financiare considerabile. În plus, ele pot fi adaptate cu ușurință
și chiar eliminate, ceea ce aduce beneficii semnificative procesului de planificare:
•

•

Prin acest tip de proiecte este contracarată
rezistența la schimbare, caracterul lor flexibil •
și temporar fiind o ușă deschisă către experimentare. Fiind propuse în cadrul unor proiecte-pilot, ideile pot fi cu ușurință implementate, modificate și, în cele din urmă, eliminate,
dacă nu sunt evaluate în mod satisfăcător.
Acest lucru ar putea diminua temerile persoanelor reticente la schimbări.
Consensul este rezultatul unui proces de tipul
„încercare și eroare”: proiectele tradiționale
impun stabilirea unui consens pe baza unor •
idei abstracte, prezentate în cadrul unor procese participative, înainte ca proiectele să fie
puse efectiv în aplicare. Ideile preconcepute

sunt dificil de schimbat, dar, din moment ce
procesul de placemaking nu implică implementarea unui consens, transformările de tip
LQC pot fi incluse în procesele participative.
Atunci când soluțiile propuse sunt testate,
îmbunătățite sau modificate, consensul reprezintă rezultatul acestui proces și deciziile se bazează pe experimentarea reală a
schimbărilor.
Se permite validarea soluțiilor: în cazul proiectelor tradiționale, sunt necesare studii
prospective pentru a estima nu numai impactele preconizate, ci și gradul de acceptare de către public a evoluțiilor viitoare; se iau
decizii costisitoare pe baza unor previziuni cu
un grad ridicat de incertitudine. În schimb, în
cazul proiectelor de tip LQC, efectele pot fi
recunoscute, iar soluțiile pot fi validate folosind date concrete.
Promovarea implicării populației: ulterior
implementării unor modificări, apar deseori
contestații din partea populației. Chiar dacă
au fost programate procese participative,

Un exemplu de superbloc implementat în Vitoria-Gasteiz; Strada Sancho el Sabio

de multe ori nu sunt cooptate toate părțile
interesate. Prin această abordare, procesul
de participare nu se încheie odată cu implementarea unui proiect, permițând astfel o
implicare mai profundă a cetățenilor. Decizia
finală privind validarea, modificarea sau chiar
respingerea soluției propuse depinde de implicarea acestora.

gementul traficului, precum și de reglementările privind siguranța rutieră. Implicațiile acestui
cadru legal asupra configurației spațiului public
sunt decisive.

Cu toate acestea, pot fi adoptate dispoziții legale care favorizează acest tip de inițiative (de
exemplu, bugetarea participativă și stabilirea
unor cerințe minime privind participarea publicului la proiectele urbane). Deschiderea și flexiDezavantaje și pericole
bilitatea sunt necesare pentru facilitarea acestui
În primul rând, trebuie subliniat faptul că abor- tip de operațiuni la nivel local.
darea de tip LQC nu este potrivită pentru orice tip de proiect. Există încă situații în care este Opțiunile de politici pentru orașe
necesară implementarea unor proiecte de infrastructură de mare anvergură și abordarea lor din Orașele pot promova în mod activ această abordare, chiar și cu menținerea principiului de jos
această perspectivă ar fi o greșeală.
în sus (abordarea de tip „bottom-up”) dorit, prin
Chiar dacă adoptăm o abordare flexibilă, nu în- crearea unor programe dedicate, în cadrul cărora
seamnă că putem elabora proiectele într-o ma- cetățenii și organizațiile pot propune finanțarea
nieră neglijentă, bazându-ne pe faptul că pot unor noi proiecte de către administrația locală,
fi făcute modificări ulterior. Având în vedere că oferind totodată orientări tehnice pentru acest
planificarea de tip placemaking este orientată în proces. Un exemplu în acest sens este prograprincipal către o amplă utilizare nemotorizată a mul NYC Plaza.
spațiului public, proiectele ar trebui să țină seaPersoanele (din administrația publică
ma în mod corespunzător de principiile directoare ale mijloacelor nemotorizate, în special de locală) responsabile cu acest subiect
acelea care se referă la siguranță.
Placemaking-ul este o abordare cu adevărat parExistă, de asemenea, riscul ca oamenii să echivaleze costurile mici cu o calitate scăzută, iar
utilizarea unor standarde reduse de proiectare
sau în ceea ce privește materialele să stârnească nemulțumirea publicului, care poate considera acest tip de planificare ca fiind o scurtătură
pentru acțiunile politice.
În cele din urmă, esența placemaking-ului este
aducerea vieții sociale în spațiile publice. Pentru
a asigura condițiile optime pentru o inițiativă de
succes, ar trebui să se acorde atenție domeniilor
politice conexe care au un impact asupra vieții
sociale (sectorul locuințelor, comerțul, etc.).

Cadrul legal
Placemaking-ul nu necesită elaborarea unui
cadru legal specific, ci este strâns legat de planificarea urbană, de accesibilitate și de mana-

ticipativă, în cadrul căreia implicarea comunității
este esențială. Prin urmare, administrația publică locală este doar unul dintre actorii implicați
și nu neapărat cel mai relevant. Preluarea conducerii de către cetățeni este unul dintre elementele esențiale ale acestei abordări. Totuși,
administrația publică are capacitatea de a încuraja/descuraja (și, de a bloca) astfel de inițiative.
În conformitate cu principiile de planificare a
mobilității durabile, strategia de placemaking
trebuie abordată de echipe multidisciplinare (din administrația orașului), în cadrul căreia
profesioniști din domeniul mobilității și planificării urbane cooperează strâns cu alte departamente (cum ar fi cele pentru mediu, sănătate,
peisagistică, achiziții/lucrări publice, afaceri sociale, cultură, etc) și cu comunitatea. Implicarea
structurilor din administrația locală responsabile
cu participarea publică este foarte importantă.
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Bune/rele practici (exemple succinte)
Placemaking-ul a obținut recunoaștere la nivel
mondial după implementarea proiectelor uriașe
de transformare a spațiului public din New York,
ulterior campaniei NYC Streets Renaissance
(renașterea străzilor din New York). Imaginile diverselor spații în care au fost implementate abordări de tip LQC, în special în Times Square, i-au
inspirat pe mulți să își schimbe modul de gândire
privind abordarea spațiului public. În câțiva ani,
placemaking-ul a devenit o tendință în continuă
creștere, proiecte de tip LQC, de dimensiuni și
de naturi diferite, putând fi găsite în toate cele
patru colțuri ale lumii. Platforma online URB-I:
URBAN IDEAS (idei urbane) găzduiește o bază
de date extinsă cu astfel de proiecte, inclusiv
imagini care compară situația „înainte și după”.
Bineînțeles că nu toate sunt exemple pozitive.
Unele dintre proiectele prezentate sub aparența
unei strategii de placemaking nu respectă cu

adevărat principiile sale esențiale și nu au reușit
să obțină sprijinul publicului, conducând uneori
la anularea lor precoce. Acesta este, în special, cazul proiectelor care nu urmează o abordare de jos în sus (bottom-up) și care nu sunt
concepute în urma unui efort de colaborare,
cu participarea reală a locuitorilor cartierului la
proiectarea spațiului vizat. Există, de asemenea, cazuri în care proiectele par să răspundă
dorinței administrației aflate la conducere de a
urma curentul placemaking și de a acorda prioritate proiectelor de tip LQC față de unele solicitări mai vechi sau planuri mai ample pentru
zonele în cauză, generând astfel o atitudine de
opoziție din partea locuitorilor cartierului, care
constată că cerințele nu le sunt îndeplinite. În
sfârșit, există și cazuri în care apariția vieții sociale avute în vedere a fost dificilă, din cauza amplasamentului proiectelor, ales probabil pentru a
evita conflictele.

University Street (Strada Universității), Seattle (Sursa: www.urb-i.com)

Calendar
Proiectele LQC sunt, prin definiție, inițiative pe
termen scurt. Acest lucru se referă însă în principal la capacitatea lor de a produce schimbări
rapide în ceea ce privește amenajarea actuală a
spațiului public. După cum am menționat deja,
placemaking-ul ar trebui conceput ca un proces,
în cadrul căruia soluția finală este elaborată în
mod colectiv, în urma unei etape de testare și
eroare. Nu este posibil să se estimeze de cât
timp este nevoie pentru a obține consensul necesar pentru ca un proiect să devină permanent.

Costuri
Proiectele de tip LQC sunt mai ieftine. Acesta
este un termen relativ, cu o dublă perspectivă.
Pe de o parte, resursele economice necesare
pentru proiectele de tip LQC sunt mult mai
mici decât cele pentru proiectele tradiționale
de urbanizare. Dar, pe de altă parte, costul lor
real se poate stabili doar în funcție de bugetul
de care dispune administrația în cauză și de
importanța proiectului în raport cu alte politici
urbane, din bugetul cărora vor fi preluate fondurile necesare. Așadar, în ciuda costurilor
reduse ale proiectelor LQC, este necesară o
abordare riguroasă a acestora, astfel încât să
fie garantată rentabilitatea lor.

Întrebări deschise:
Principala întrebare deschisă cu privire la
strategia de placemaking este dacă aceasta
va fi adoptată pe termen lung și va modifica
permanent modalitatea de planificare urbană
sau reprezintă doar o modalitate atrăgătoare
și eficientă de a adapta o acțiune politică la un
context economic dificil, care va fi abandonată
atunci când vor exista condiții economice mai
bune.

De asemenea, se ridică întrebarea cine sunt
persoanele care își asumă răspunderea dacă,
de exemplu, are loc un incident într-o zonă
amenajată prin strategia de placemaking. Pe de
o parte, fiind un spațiu public, municipalitatea
este cea căreia îi revine responsabilitatea finală,
dar, pe de altă parte, modul de abordare al
placemaking-ului pledează pentru o asumare în
comun a acestor zone proiectate în colaborare,
ceea ce ar putea avea așadar implicații în ceea
ce privește răspunderea juridică.

Cum și unde se încadrează într-un
PMUD
Placemaking-ul este un bun aliat al PMUD-ului.
Filosofia sa participativă este conformă cu principiile PMUD-ului și cu utilizarea abordării de
tip LQC, permițând realizarea unor transformări
rapide, care reflectă schimbările dorite, și
obținerea sprijinului necesar pentru evoluțiile
viitoare, contribuind astfel la activarea unui
ciclu virtuos pe termen scurt:
i.

PMUD-ul urmărește realizarea unui transfer
modal de la transportul motorizat (în special
autovehiculele), definind în acest scop noi
orientări privind mobilitatea

ii. Orientările privind mobilitatea afectează
spațiul public, care, datorită principiilor
LQC, poate fi reproiectat corespunzător întrun interval scurt
iii. Utilizarea străzilor se schimbă repede: apar
noi utilizatori (mai mulți pietoni și bicicliști)
și utilizări (un nou tip de comerț, mai multă
interacțiune socială, etc.)
iv. Noua utilizare a străzii consolidează noul
model de mobilitate și favorizează dezvoltarea viitoare a acestuia
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