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Selectarea măsurilor
Analizarea măsurilor, a obiectivelor, a problemelor și a tendințelor actuale

Stabilirea responsabilităţilor şi implementarea pachetelor de măsuri

Monitorizarea și evaluarea

Colectarea de date și identificarea de noi surse de date

Elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare

Analizarea datelor și a indicatorilor și prezentarea rezultatelor

Cooperarea instituțională
Investigarea cadrelor legislative de cooperare

Identificarea actorilor instituționali și înțelegerea agendelor acestora

Estimarea competenţelor, a cunoştinţelor şi a resurselor instituţionale

Construirea unor structuri de cooperare și definirea responsabilităților

Gestionarea parteneriatelor instituționale

Evaluarea parteneriatelor instituționale

Participarea
Identificarea părţilor interesate locale şi regionale şi a intereselor lor

Elaborarea strategiei de implicare a cetăţenilor şi părţilor interesate

Determinarea nivelurilor și a metodelor de implicare

Gestionarea participării și rezolvarea conflictelor

Evaluarea procesului de participare

Activitate esențială

Activitate recomandată

Activitate potențială
Un proces PMUD este o succesiune de faze, de 
la definirea procesului până la evaluarea ex 
post a planului și a măsurilor. Graficul prezintă 
sarcini-cheie privind PMUD care le revin 
autorităților de planificare în contextul celor 
patru provocări. 

ICooperarea instituțională și participarea sunt 
activități continue și orizontale, care ar trebui 
demarate de timpuriu, în faza de definire a 
procesului PMUD. Activitățile de selectare a 
măsurilor și activitățile de monitorizare și 

evaluare sunt deosebit de relevante în fazele 
ulterioare de planificare analitică și tehnică. 
Graficul reflectă elaborarea inițială a PMUD; 
revizuirea și actualizarea unui PMUD ar trebui 
să pornească de la structurile deja stabilite.

Definiția 
procesului PMUD

Elaborarea 
planului

Implementarea 
planului

Evaluarea 
planului și a 

măsurilor
Sarcini-cheie în elaborarea unui PMUD
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Viziuni, 
obiective 
și ținte

Condiții și 
scenarii 
de bază

Evaluarea procesului de elaborare a PMUD

Selectarea indicatorilor pentru monitorizare și evaluare

Identificarea și analizarea tipurilor de măsuri de politică adecvate

Identifying and analysing suitable types of policy measures

Elaborarea unei prezentări a măsurilor şi a pachetelor de politici

Monitorizarea şi evaluarea – provocarea pe scurt
Activităţile de monitorizare şi evaluare furnizează date cu 
privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a 
planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) şi la impactul 
măsurilor de politică. Acestea se desfăşoară înainte, pe 
parcursul şi în urma implementării măsurilor de transport. 
Informarea periodică a factorilor de decizie, a posibilelor 
organisme de finanţare şi a părţilor interesate locale poate 
contribui la demonstrarea că un PMUD a adus sau va aduce 
beneficii comunităţii, asigură un bun raport calitate/preţ şi 
merită să fie continuat sau, din contră, necesită modificări 
pentru a reuşi.

Monitorizarea şi evaluarea sistematică sporesc eficienţa 
procesului de planificare şi implementarea măsurilor, ajută la 
optimizarea folosirii resurselor şi furnizează o bază de dovezi 
empirică pentru planificarea şi evaluarea ex ante a măsurilor 
în domeniul transportului. 

Provocările comune pentru utilizarea eficace a monitorizării 
şi evaluării sunt: 
•	 lipsa experienţei;
•	 resursele financiare şi umane limitate;
•	 lacunele în cunoştinţele tehnice în ceea ce priveşte definirea 

indicatorilor de performanţă, extragerea, colectarea, 
pregătirea şi interpretarea datelor; şi 

•	 practicile ineficace de monitorizare şi evaluare.

În abordarea acestor subiecte, recomandările-cheie cu privire 
la proceduri, context, selectarea indicatorilor, comunicare 
şi evaluarea procesului pot să fie deduse din experienţele 
existente şi sunt expuse în pagina următoare. Figura 1 
ilustrează modul în care activităţile de evaluare şi monitorizare 
sunt integrate în elaborarea PMUD-ului.

Sarcini-cheie în procesul de elaborare a PMUD 
Sursa: Rupprecht Consult, 2016
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Stabilirea procedurilor clare de monitorizare şi 
evaluare

Un plan de monitorizare şi evaluare ar trebui elaborat de 
preferință în etapele incipiente ale procesului PMUD. Acesta 
reliefează întrebările-cheie privind evaluarea și monitorizarea 
şi descriu cum, care şi când activităţile de monitorizare şi 
evaluare vor avea loc, cine este responsabil pentru ele, ce 
resurse sunt necesare şi cine va participa. Acestea ajută în 
a asigura o alocare suficientă a resurselor, evită efortul inutil 
pentru colectarea datelor, facilitatează acceptarea şi contribuie 
la un bun management de proiect pe durata procesului 
PMUD. Procesele de management al datelor calitative sunt 
fundamentale pentru robusteţea elaborării şi a implementării 
PMUD. Şablonul pentru planul de monitorizare şi evaluare 
pentru uzul planificatorilor din domeniul transporturilor a fost 
elaborate în cadrul proiectului CH4LLENGE.

Determinarea cadrului pentru monitorizare şi 
evaluare

Înainte de a concepe activităţile de monitorizare şi evaluare, 
trebuie să existe claritate cu privire la rezultatele avute în 
vedere sub forma unor obiective de planificare bine definite, o 
listă clară a problemelor şi principalele strategii şi intervenţii 
pentru atingerea acestor obiective. Acestea includ definirea 
unui scenariu de referinţă care descrie în ce modalitate 
condiţiile regiunii urbane s-ar dezvolta fără un SUMP.

Selectarea clară a indicatorilor şi a ţintelor

O abordare sistematică a selectării indicatorilor contribuie la 
identificarea indicatorilor esenţiali care reflectă obiectivele 
PMUD, precum şi a indicatorilor auxiliari pentru o analiză 
aprofundată a evoluţiei sale.  Posibile liste cu indicatori şi 
orientarea în selectarea acestora sunt disponibile în Manualul 
privind Monitorizarea şi Evaluarea. Stabilirea ţintelor oferă o 
modalitate de a măsura gradul atingerii obiectivelor. Dacă 
indicatorii şi ţintele sunt bine definite, decidenţii şi publicul 
le pot înţelege uşor, iar ele pot stimula aspiraţia la rezultate 
mai bune.

Comunicarea eficace a rezultatelor

Comunicarea clară şi eficace a datelor şi a rezultatelor este 
importantă pentru sporirea înţelegerii potenţialelor beneficii 
ale intervenţiilor propuse prin PMUD. În acest scop, eforturile 
trebuie orientate spre vizualizarea şi prezentarea datelor 
într-o formă succintă, dar cuprinzătoare.

Monitorizarea şi evaluarea PMUD 
Sursă: Orașul Dresda

Monitorizare

SMART
Ținte

Scenarii
= ex-ante 
evaluation

Măsuri

Evaluare
= ex-post

Monitorizare

Sunteţi interesat să aflaţi mai mult? 

Informaţii suplimentare şi diverse studii de caz locale se 
pot găsi în Manualul de Monitorizare şi Evaluare! 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi vizita şi la adresa  
www.eltis.org și www.sump-challenges.eu

Monitoring and evaluation – Assessing the impact of measures and evaluating mobility planning processes 40

Monitoring and evaluation

The Vienna City Administration is dedicated to strategic urban and transport planning for several decades. 
Monitoring of the performance and development of patterns in travel behaviour have been a part of Vienna’s 
“Transport Master Plan 2003”. The method of choice was recurring in-depth evaluations with 5 years 
between the publications. The full reports were published and are available for free on the city’s website. 
Vienna considers this an important component of a transparent planning process.

The latest evaluation was finalised in 2013. Findings and conclusions provided the basis for the new “Urban 
Mobility Plan Vienna” which was adopted in December 2014 and sets the vision and tasks until 2025. 
This way Vienna addressed the SUMP cycle’s essential steps “learn the lessons” and “prepare well/self-
assessment”.

LOCAL SPOTLIGHT: 
Data presentation in Vienna

Pedestrianised zone in Vienna.  
Photo: Magistrat der Stadt Wien

3.3.2 How to analyse indicators

Descriptive statistics, usually reported together with 
the summary tables, provide a summary of the main 
features for indicator data and are a way to identify 
changes over time. Trend estimations can be achieved 
using regression analysis. However, in order to be able 
to derive reliable conclusions from the analysis of the 
data, inferential statistical methods, e.g. hypothesis 
testing, need to be carried out. This is recommended 

only for the evaluation, not the monitoring of indicator 
data.  

It is important to include comments on the statistical 
robustness of data and report any data issues that 
might have occurred during collection, e.g. changes or 
failures of monitoring equipment or skewed samples 
for surveys.
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Monitoring and evaluation

The production of ‘Impact Reports’ has been a theme of practice improvement in SUMP delivery for the 
West Yorkshire Combined Authority, WYCA. Impact Reports consist of a quantitative assessment of a 
project’s’ outcomes against SUMP objectives and targets, complemented by a qualitative evaluation or 
“lessons learnt”. Impacts Reports are targeted at smaller scale interventions e.g. below £5 million in value, 
and are an attempt to gather intelligence in a proportionate, cost effective manner. They are produced for 
specific schemes for limited knowledge of impacts exists. Dedicated funding for the Impact Reports is 
included in the annual capital plan. The process is aimed at creating an evidence base of the impacts of a 
range of interventions, and using this knowledge to input to the identification and development of future 
delivery programmes.

LOCAL SPOTLIGHT: 
WYCA’s SUMP Impact Reports

3.3.3 Assessing impacts against quantified 
targets 

The SUMP Guidelines (Rupprecht Consult, 2014) 
recommend setting measurable targets for the 
evaluation of impacts. According to these “Targets 
should be „SMART“ (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound) and refer to the agreed 
objectives.” Providing clear targets for each objective 
sets clear guidance for the direction of change and a 
way of measuring the extent to which objectives are 
achieved. If they are well defined, decision-makers and 
the public can easily understand them and they can be 
an incentive to aspire better results.  

However, there is a risk that funding allocations from 
central governments or funders could be linked to target 
achievement which might incentivise local authorities 
to concentrate on a narrow set of indicators, neglecting 
wider impacts (Marsden et al., 2009, Marsden and Snell, 
2009). A more flexible approach that leaves greater 
room for decision on targets at the level of the local 
authorities rather than applying a universal set targets 
is, therefore, preferable, as e.g. adopted for the latest 
rounds of local transport plans in the UK.

The following principles should be followed when 
setting targets: 

•	Targets should ideally be set for all objectives; 
otherwise there is a risk that those with a target 
implicitly receive larger attention than those without.

•	Targets need to be (reasonably) equally cost-effective to 
achieve, otherwise the strategy will implicitly focus on 
those targets that cost least to achieve.

•	Performance targets should be defined for core 
outcome indicators in the first step. Concentrating 
on those avoids inconsistencies that could occur 
between targets on output achievement and underlying 
objectives and reduces the burden of defining 
quantifiable targets for all indicators. 

The development of SUMP indicators can then be 
monitored by comparing their development against the 
specified targets or directions of change in a checklist 
format. This can e.g. be illustrated by a traffic light 
system as in the SUMP for Lund (City of Lund, 2009), 
see Figure 13. This approach is useful in particular 
during monitoring if a limited number of indicators 
are observed or in the evaluation of SUMPS to assess 
whether the development of transport activity indicators 
follows the desired path. 

Evaluarea procesului şi planificarea PMUD

În cadrul CH4LLENGE a fost elaborat un instrument de 
autoevaluare pentru PMUD, cu scopul de a le permite 
autorităţilor de planificare să verifice şi să demonstreze 
conformitatea planului lor de mobilitate cu conceptul de 
PMUD al Comisiei Europene.



www.eltis.org/mobility-plans

Funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Pentru informaţii suplimentare
European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans
www.eltis.org/mobility-plans
E-mail: enquiries@mobilityplans.eu

European Commission
Directorate-General for Mobility and Transport
Unit C.1 - Clean transport & sustainable urban mobility
Rue Jean-André de Mot 28
B-1049 Brussels

Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații le revine exclusiv autorilor. Publicația nu reflectă neapărat opinia Uniunii 
Europene. Nici EASME, nici Comisia Europeană nu poartă răspunderea pentru nicio utilizare posibilă a informațiilor conținute 
în documentul de față.

Contract: CH4LLENGE – Abordarea provocărilor-cheie privind planificarea mobilității urbane durabile,  
 acordul de grant nr. IEE/12/696/SI2.644740
Titlu:  Broşura privind Monitorizarea şi Evaluarea: estimarea impactului măsurilor şi evaluarea  
 proceselor de planificare a mobilităţii 
Versiunea: martie 2016
Autori: Astrid Gühnemann, Institute for Transport Studies, University of Leeds 
Şi-au mai adus contribuţia:  Kerstin Burggraf, City of Dresden; Susanne Böhler-Baedeker and Miriam Lindenau,  
 Rupprecht Consult; Mojca Balant, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, UIRS;  
 Thomas Mourey, Polis
Aranjarea în pagină:  Laura Sarlin, Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission
Coperta: Harry Schiffer / www.eltis.org

Brosura privind monitorizarea și evaluarea a fost inițial redactată în limba engleză și a fost tradusă în limba română de 
Andreea Stănilă (Primăria Municipiului Timișoara). Versiunea în limba engleză a acestei broșuri poate fi găsită la adresele 
www.eltis.org și www.sump-challenges.eu.

Drepturile de autor asupra acestei publicații  revin Consorțiului CH4LLENGE, autorilor și celorlalte persoane și organizații 
care și-au adus contribuția: Institute for Transport Studies, University of Leeds, City of Dresden, Rupprecht Consult Forschung 
& Beratung GmbH, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, UIRS și Promotion of Operational Links with 
Integrated Services, Polis. 

Această broşură a fost elaborată în cadrul proiectului european CH4LLENGE - „Abordarea provocărilor-cheie privind 
planificarea mobilităţii urbane durabile”, cofinanţat de Comisia Europeană şi coordonat de Rupprecht Consult. 

Consorţiul CH4LLENGE este format din următorii parteneri: Rupprecht Consult (DE), Institute for Transport Studies, 
University of Leeds (UK), Politehnica University of Timisoara (RO), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (SI),  
The Association for Urban Transition (RO), Promotion of Operational Links with Integrated Services, Polis (BE), Union of the 
Baltic Cities, Sustainable Cities Commission (FI), FGM-AMOR (AT), municipiul Amiens (FR), municipiul Dresda (DE), municipiul 
Ghent (BE), West Yorkshire Combined Authority (UK), municipiul Brno (CZ), BKK Centre for Budapest Transport (HU), 
municipiul Krakow (PL), municipiul Timisoara (RO), municipiul Zagreb (HR).


