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În ultimele decenii statutul clãdirilor de cãlãtori a suferit semnificative mutaþii. Din simple ter-
minale pentru sosirile ºi plecãrile trenurilor, gãrile au devenit veritabile maºinãrii urbane.
Necesitatea reevaluãrii modalitãþilor ºi a sistemelor interoperabile de transport, gândite în
perspectiva dezvoltãrii durabile, reprezintã actuala orientare a soluþiilor de arhitecturã fe-
roviarã, pentru ameliorarea problemelor de trafic cauzate prin utilizarea excesivã a trans-
portului rutier, în acelaºi timp pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurãtor.
Concomitent cu naºterea Uniunii Europene, a apãrut un nou concept, acela de „eurostaþie”.
Aceastã nouã realitate a condus firesc la o creºtere majorã a mobilitãþii oamenilor pe terito-
riul noii uniuni. Noul concept a fost adoptat rapid ºi utilizat de majoritatea societãþilor
europene de cale feratã. Astfel, þãrile din Europa de Vest au implementat o serie de proiecte
de modernizare ºi revitalizare a gãrilor, cu prioritate în marile oraºe, dupã diferite modele
de administrare, þinând cont ºi de specificul naþional al statului respectiv.
Faptul cã toate cãlãtoriile cu trenul încep ºi se sfârºesc într-o garã reprezintã un motiv sufi-
cient pentru a asigura un acces la staþii simplu ºi lipsit de discriminare.
„Tendinþele din ultimii ani în dezvoltarea transportului feroviar aratã cã acesta este pe cale
sã devinã fundamentul sistemului de locomoþie al viitorului, eficient ºi modern, tendinþã ce
capãtã contur, practic pe toate continentele” [4] – a conchis preºedintele UIC Miguel Corsini,
la prezentarea Raportului Anual pentru anul 2000. 
Azi, rolul clãdirii de cãlãtori stã la baza studiilor întreprinse de Uniunea Europeanã, ceea ce
implicã douã motivaþii. 
Prima motivaþie constã în orientarea atenþiei managerilor infrastructurilor feroviare spre
veniturile potenþiale pe care staþiile de cale feratã le pot oferi dacã spaþiile sunt exploatate
ºi pentru alte activitãþi pe lângã cele feroviare, specializate. Datoritã liberalizãrii pieþelor de
transport ºi a limitãrilor financiare ale bugetului de stat, companiile de cale feratã au fost
obligate sã-ºi regândeascã politica, orientându-se spre profit ºi concentrându-se pe clientelã. 
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A doua motivaþie. La nivel european s-a accentuat necesitatea integrãrii modalitãþilor de
transport într-un mediu de dezvoltare durabilã, aceasta fiind consideratã o orientare de
notorietate ce va trebui aplicatã de toate þãrile Uniunii pentru reducerea problemelor de
mediu ºi de aglomerãri de trafic cauzate prin exacerbarea numãrului de automobile.
În România, a fost demaratã reactivarea esteticã ºi funcþionalã a clãdirilor de cãlãtori, prin
intermediul programelor europene de reabilitare, recomandându-se o atenþie sporitã edifici-
ilor care posedã o valoare specialã, în vederea întocmirii documentaþiilor pentru evi-
denþierea posibilitãþilor de modernizare ºi amenajare a cadrului urbanistic ºi arhitectural. 
Astfel, tendinþele arhitecturii feroviare româneºti vizeazã asimilarea conceptului de

Fig. 1. Standardul european oglindit în calitãþile designului ºi dotãrilor din spaþiul destinat cãlãtorilor
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eurostaþie prin:
- Modificarea politicilor de cãlãtorie pe calea feratã; 
- Libera circulaþie pe calea feratã susþinutã de tehnologia mobilã I.T. ºi comunicaþii prin
satelit;
- Derularea unor programe de pregãtire ºi racordare a infrastructurii de cãi ferate pentru
circulaþia de mare vitezã pe coridoarele paneuropene;
- Aplicarea gradualã a programelor comunitare privind conceptul de Eurostaþie cu
respectarea standardelor de accesibilitate ºi mobilitate în clãdirile de cãlãtori;
- Integrarea gãrilor importante într-un sistem interconectabil ºi conex;
- Includerea în clãdirile principale a noilor standarde ºi asigurarea rentabilizãrii spaþiilor
publice accesate de cãlãtori;
- Flexibilizarea partiului de arhitecturã în zona publicã, a cãlãtorului ºi promovarea
potenþialului multifuncþional al spaþiului feroviar;
- Gestionarea impactului asupra mediului înconjurãtor prin soluþii de arhitecturã ºi tehnolo-
gie;
- Identificarea ºi soluþionarea problematicii legate de mediu ºi dezvoltare durabilã în arhi-
tectura clãdirilor feroviare publice, pentru limitarea efectelor cauzate de poluare ºi schim-
bãri climatice;
- Valorificarea potenþialului fondului construit prin ameliorarea imaginii dure (feroviare –
industriale) ºi iniþierea unor proiecte integrate de amenajare peisagerã;
- Recâºtigarea semnificaþiei ºi a importanþei gãrii în actualul context al dezvoltãrii urbane
ºi al politicii de integrare europeanã.
Racordarea Cãilor Ferate Române la coridoarele trans-europene, comportã ridicarea perfor-
manþelor reþelei naþionale la cerinþele europene, inclusiv prin modernizarea gãrilor ºi aduc-
erea lor la nivel de Eurostaþii. Astfel, au fost iniþiate ºi unele acþiuni concrete de reabilitare
ale clãdirilor de cãlãtori, care urmãresc satisfacerea tuturor exigenþelor de performanþã în
conformitate cu standardele de calitate europene, necesare integrãrii Cãilor Ferate Române
în reþeaua spaþiului comunitar.
Ca urmare a acordului de împrumut cãtre BERD din anul 1996, pentru demararea acþiunii de
modernizare ºi adaptare continuã a serviciilor oferite cãlãtorilor la normele europene, sunt
implicate urmãtoarele proiecte:
- separarea fluxurilor de cãlãtori de cele de bagaje, poºtã ºi mesagerie; 
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- reamenajarea spaþiilor destinate publicului cãlãtor (sãli de aºteptare, holuri, case de
bilete, birouri de informaþii);
- eliminarea intersecþiilor de fluxuri, amplificarea spaþiilor deficitare, scurtarea traseelor
pietonale;
- asigurarea unor accese ºi evacuãri rapide pentru navetiºti;
- amenajãri specifice persoanelor cu nevoi speciale (mame cu copii sau persoane cu dizabil-
itãþi);
- reconsiderarea valorilor arhitectonice (acolo unde este cazul) ºi valorificarea lor corespun-
zãtoare.
De asemenea, se încearcã o regândire a ierarhizãrii activitãþilor derulate în incintele gãrilor
prin amenajarea unor minispaþii de cazare ºi crearea unor noi spaþii de închiriat, toate aces-
tea având ca scop asigurarea unor prestaþii ºi servicii moderne, precum ºi majorarea
încasãrilor provenite din vânzãri ºi chirii.
În acelaºi timp, redimensionarea ºi ordonarea suprafeþelor au ca scop separarea zonelor de
exploatare de cele comerciale ºi implicit, de cele destinate publicului cãlãtor. [3]
Ansamblul mãsurilor luate, ca de altfel ºi cele cuprinse în programele actuale ºi de perspec-
tivã, trebuie corelate cu prevederile obligatorii impuse de Uniunea Internaþionalã a Cãilor
Ferate (UIC), prin care se urmãreºte atât creºterea confortului cãlãtorilor, cât ºi
îmbunãtãþirea gradului de acces ºi al mobilitãþii persoanelor cu handicap locomotor,
hipoacuzie ºi nevãzãtori. Nu au fost neglijate nici activitãþile de comerþ ºi alimentaþie pub-
licã în staþii, astfel cã publicul cãlãtor are la dispoziþie restaurante, fast-food-uri, magazine
alimentare, chioºcuri sau chiar galerii comerciale.

Tendinþa reproiectãrii spaþiilor pentru transport ºi cãlãtori

Proiectarea trebuie sã se facã continuu, aici distingându-se ºi metodele de cercetare de arhi-
tecturã, ca fiind considerate tot ale proiectãrii. 
Gãrile trebuie sã fie racordate celor mai noi tehnologii (considerând tehnologia ca temã de
proiectare) ºi sã fie studiate pluricriterial sau (multi)funcþional ºi proiectate în perspectiva
dezvoltãrii sau modificãrii ulterioare, pe baza opþiunilor publicului cãlãtor, a nevoilor ime-
diate a acestora, þinând seama totodatã de schismele urbane, de expansiunile ºi mutaþiile
demografice.
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Astfel, clãdirea de cãlãtori se stratificã într-un veritabil „Turn Babel”, propunându-se diversi-
ficarea existenþei, renunþându-se la unele funcþii învechite ºi nãscându-se altele cu ajutorul
participãrii la conceperea temei a cãlãtorului – utilizatorului. 
Gara se reproiecteazã astfel ca un „spaþiu în spaþiu”, þinând cont de zonele de influenþã ºi
conflict, neizolându-se sau limitându-se, din contrã absorbind transformãrile colaterale,
feed-back-ul funcþionând ca un leitmotiv, fiind perceputã ca un miez – nucleu ºi ca un reper
în jurul cãruia se construieºte, se adaugã tot ceea ce este benefic ºi se substituie tot ceea ce
este inutil ºi perimat, într-un proces de actualizare continuu. 
Tocmai acest proces face din clãdirea de cãlãtori, o construcþie cu arhitecturã avansatã ºi
inteligentã, permeabilã la schimbãri.

CFR – S.A. a prezentat studii de fezabilitate, elaborate de ISPCF S.A., vizând programe de
modernizare ºi actualizare a unui numãr de 13 mari staþii de cale feratã în scopul aducerii
lor la nivel de eurostaþie. Dintre acestea au fost selecþionate pentru finanþare, într-o primã
etapã, doar urmãtoarele ºase: Bucureºti Nord, Craiova, Timiºoara Nord, Cluj-Napoca, Iaºi,
Constanþa Galaþi, Focºani, Suceava, Arad, Curtici, Sibiu, Braºov. Selecþionarea staþiilor
menþionate s-a fãcut þinându-se cont de poziþia lor pe culoarele paneuropene (IV ºi IX), de
faptul cã aparþin reºedinþelor de judeþ ºi de numãrul de trenuri care le tranziteazã [2]. 
Între timp, au fost finalizate cu succes lucrãrile demarate la gãrile Burdujeni, Sighiºoara ºi
extinderea Gãrii Constanþa. Altele, ca de exemplu Gara Feteºti, se aflã în diferite stadii
avansate de execuþie. 

Pentru Gara de Nord, principalele direcþii de acþiune vizeazã rezolvarea marilor probleme,
cum ar fi cele de circulaþie – în interiorul clãdirii ºi în zonele înconjurãtoare (sosiri – plecãri
cãlãtori, parcãri auto ºi staþii de taximetre) ºi cele de servire a cãlãtorilor – prin amplificarea,
diversificarea ºi gruparea spaþiilor comerciale, astfel încât sã se asigure atât o eficienþã eco-
nomicã maximã, cât ºi sporirea confortului publicului cãlãtor ºi a ergonomiei, totodatã prin
respectarea prevederilor normelor UIC privind persoanele cu deficienþe de mobilitate.
Lucrãrile ce urmeazã a fi executate în interiorul gãrii se axeazã în principal modernizarea
acceselor, a pasajelor urbane, a celor douã galerii (A ºi B), a sãlilor de aºteptare ºi caselor de
bilete (ocazie cu care se va renunþa la împãrþirea convenþionalã, în clasa I ºi a II-a), precum
ºi a grupurilor sanitare [2]. 
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Fig. 2. GARA CENTRALÃ DIN
FREIBURG, Germania. 

Gara veche – un posibil model
pentru Gara Burdujeni. 

Gara actualã – în contrast cu
trecutul
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Fig. 3. GARA BURDUJENI dupã
finalizarea lucrãrilor de reabilitare –
conservare, 2000 – 2006
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Fig. 4. Consolidare, conservare ºi 
conversie parþialã a Gãrii Burdujeni, 
S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. Bucureºti,
Arh. Margareta Fotache
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Fig. 6. Restaurare ºi refuncþionalizare GARA ALBA – IULIA, PROIECT ALBA S.A., Arh. Silviu
Sbera, cf. „Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România”, 2001 – 2010

Fig. 5. Reconstruitã dupã al II-lea rãzboi mondial, 
clãdirea de cãlãtori PLOIEªTI SUD a fost reproiectatã în
vederea actualizãrii în anul 2004 de S.C.I.S.P.C.F.SA
Bucureºti, Arh. Luminiþa Popa
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Fig. 7. Lucrãrile de 
consolidare ºi modernizare
demarate la 
GARA SIGHIªOARA, 
s-au finalizat prin 
refuncþionalizarea ºi 
eliberarea spaþiului 
interior cu pãstrarea anvelopei
clãdirii iniþiale, restructurarea
peronului de la linia I ºi recon-
figurarea pieþei gãrii. 

Proiectant general ISPCF Bucureºti,
Proiectant de specialitate CCPEC, 
ªef proiect complex: 
Prof. Dr. Arh. Zoltan Takacs, 
ªef proiect arhitecturã: 
Lect. Dr. Arh. Iulius Cristea
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Fig. 8. GARA FETEªTI 
Noua clãdire de cãlãtori
Proiectant S.C. ROSTRADA S.A.
Bucureºti, 2004
Arh. Sorin Gabrea ºi 
Vasile Telea

Imagini de pe ºantier, iunie 2007



Fiºa UIC 140 O, biletul de tren al României spre gara europeanã

Emiterea de cãtre Uniunea Internaþionalã a Cãilor Ferate (UIC) a Fiºei 140 litera O, a fost
fãcutã atât cu scopul de a defini un cadru cât mai unitar pentru designul staþiilor europene,
cât ºi pentru a asigura armonizarea mãsurilor luate prin îmbunãtãþirea accesibilitãþii per-
soanelor cu mobilitate redusã ºi dizabilitãþi. 
În urma studiilor, s-a constatat cã un segment important al populaþiei suferã de mobilitate
redusã, cauzatã fie de o invaliditate permanentã, fie de o incapacitate temporarã survenitã
dupã un accident sau o boalã care a determinat deficienþe locomotorii, deficienþe optice,
acustice sau psihice. 
Trebuie sã se þinã seama, totodatã, cã la un moment dat, orice om se poate afla într-o fazã
de mobilitate redusã, iar acest fapt trebuie sã fie inclus în datele de temã a programului de
arhitecturã a oricãrei staþii, gândite ºi regãsite unitar într-un lanþ feroviar bine proiectat din
perspectiva accesibilitãþii, putând deveni mai atractiv ºi conducând în cele din urmã la
creºterea numãrului de cãlãtori cu trenul [1].
Fiºa 140 stabileºte exact standardele accesibilitãþii în staþii dar ºi modul sau gradul de aplic-
abilitate în cadrul noului concept. Normele ºi standardele, regãsite în cadrul conceptului de
„eurostaþie”, vor completa pe cele naþionale (cu specific ºi identitate), care în multe cazuri
au mai multe constrângeri, dar în nici un fel nu le vor înlocui. Conceptul abordeazã accesi-
bilitatea staþiilor europene, obiectivul fiind facilitarea cãlãtoriilor cu trenul pe cãile ferate
membre UIC. Azi, o serie de staþii europene sunt caracterizate prin nivele diferenþiate de
accesibilitate. 
Toate aceste standarde sunt aplicate treptat staþiilor de cale feratã membre UIC, ajungân-
du-se în cele din urmã la nivelul de accesibilitate agreat pentru atragerea mai multor cãlã-
tori, incluzând ºi persoanele care suferã de fobia de a intra singure în locurile publice, zgo-
motoase ºi aglomerate.
Calitatea serviciilor furnizate într-o staþie accesibilã are un impact important asupra opþiunii
cãlãtorului. Pentru realizarea acestui program s-a hotãrât renovarea gãrilor din cele mai
importante oraºe cu scopul creºterii atractivitãþii comerciale, a maximizãrii performanþelor
pentru profit, prin minimizarea costurilor de întreþinere ºi exploatare.
Obiectivul principal al reabilitãrii spaþiilor din clãdirile de cãlãtori existente, aliniate concep-
tului de „eurostaþie”, constã în atragerea publicului spre transportul pe calea feratã, prin
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sporirea vitezei de circulaþie ºi a siguranþei prin îmbunãtãþirea serviciilor oferite, putând
oricând concura cu succes transportului auto, iar pe distanþe medii fiind considerat chiar o
alternativã a transportului aerian. 
Iatã câteva din lucrãrile ce se vor executa la staþiile selecþionate în prima fazã ºi care se vor
baza pe urmãtoarele obiective:
- renovarea spaþiilor comune de trecere, a sãlilor de aºteptare, a toaletelor publice, a
caselor de bilete, a spaþiilor comerciale existente ºi a celor ce vor avea ulterior o astfel de
destinaþie;
- restaurarea sau înlocuirea acoperiºurilor;
- înlocuirea pavimentelor atât în incinta gãrilor, cât ºi în proximitatea clãdirilor;
- schimbarea tâmplãriei ºi a ferestrelor iniþiale, în concordanþã cu originalul ºi specificul
istoric al clãdirii respective, evitând contrastul (luând în calcul chiar ºi recondiþionarea
pieselor);
- mãrirea ariei comerciale prin reducerea suprafeþelor destinate activitãþilor specifice cãii
ferate, pentru obþinerea de venituri din chirii;
- redistribuirea activitãþilor desfãºurate în incinta staþiilor, astfel încât funcþiunile comer-
ciale sã fie grupate în zonele cu flux maxim de cãlãtori, pentru a da un aspect cât mai
omogen, precum ºi pentru a atrage nu numai cãlãtorii ce tranziteazã gara, ci ºi pe localnici.

Ca un amendament, trebuie menþionat faptul cã fiecare stat are anumite particularitãþi ºi
specificitãþi în modul de asigurare a serviciilor în schema de funcþionare a unei clãdiri de cãlã-
tori. 
Persistã totuºi problema impunerii anumitor schimbãri în conceperea ºi ierarhizarea funcþiu-
nilor unei gãri, care nu se pot aplica în România. Se menþioneazã aici tendinþa de renunþare
la spaþiul pentru sala de aºteptare, la taxarea de la capãtul peronului, aplicabilã numai în
cazul gãrilor terminus, cât ºi la accesul controlat în staþii [1].
Studiile UIC sunt însoþite ºi de o analizã economico – financiarã a potenþialului spaþiilor
clãdirilor de cãlãtori, dar ºi fezabilitatea exploatãrii terenului proprietate a cãilor ferate în
perspectiva amortizãrii investiþiilor.
Aici sunt incluse spaþiile pentru activitãþi comerciale oferite cãlãtorilor, prin închirierea aces-
tora, asigurarea de parcaje cu platã ºi în anumite condiþii închirieri de spaþii operatorilor din
turism ºi serviciilor hoteliere, ce pot aduce profit considerabil cãilor ferate. 
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Acest studiu se înscrie în penultimul capitol al Raportului Anual al UIC privitor la economie
ºi mediu, la costurile pentru transport, tehnologie, oportunitãþile comerþului electronic ºi
multimedia, dar mai ales la avantajele oferite de calea feratã în perspectiva schimbãrii cli-
matice ºi influenþa sistemului feroviar în dezvoltarea durabilã a arhitecturii clãdirilor de cãlã-
tori.
Prin abordarea clãdirii de cãlãtori din perspectiva spaþiului generator de funcþiuni multiple,
se contureazã, pe de-o parte, necesitatea polivalenþei spaþiului public prin expandarea exclu-
sivã a oportunitãþilor oraºului, glisând din zona locuitorului spre zona cãlãtorului, analizând,
pe de altã parte, evoluþia istoricã ºi dezvoltarea funcþionalã a acestor spaþii de arhitecturã
complexã.
Tot aici se cerceteazã domeniul primordial prin care se aplicã factorii multicriteriali ºi anume
domeniul proiectãrii programului de arhitecturã, unde se decodificã „Turnul Babel” prin seg-
regarea spaþialã, tipologii ºi listãri de funcþiuni, implicând o reconfigurare a ponderii temei
de arhitecturã în ierarhizarea spaþiului ca rezultantã a metamorfozei formal-volumetrice,
semnalatã ºi transmisã „mediului” urban-arhitectural ºi feroviar-industrial, odatã cu evoluþia
mijlocului de transport sau cu perfecþionarea infrastructurii cãilor ferate.
În cele din urmã, analizele „prevãd” unele tendinþe evolutive în modelarea spaþiului multi-
funcþional – upgrade ºi adaptare spaþialã – abordate în noua arhitecturã a clãdirilor de
transport pe calea feratã. În final, strategiile viitorului prezente în tema-program se
transpun de la nivelul experienþei occidentale considerate model, la nivelul spaþiului
tradiþional-autohton, având la bazã conceptul de „eurostaþie”.
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