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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

Participarea – provocarea pe scurt

Un plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) stabileşte 
un program cu obiective şi priorităţi pentru elaborarea 
pe termen lung a sistemului de transport al unui oraş. 
Tranziţia către mobilitatea durabilă necesită sprijin 
activ din partea publicului şi a părţilor interesate dacă 
se doreşte găsirea unor strategii viabile şi de succes. 
Este vital să există un proces de participare bazat pe 
dialog pentru, spre exemplu, analizarea problemelor 
de mobilitate, elaborarea unor obiective comune şi 
selectarea unor măsuri de mobilitate. Implicarea părţilor 
interesate şi a cetăţenilor poate crea un fundament 
pozitiv pentru colaborarea în planificare, îmbunătăţirea 
cunoştinţelor de bază, luarea în considerare a ideilor şi 
opiniilor noi şi creşterea calităţii şi credibilităţii actului 
decizional în ansamblu.

Există şi provocări de depăşit pentru a derula un proces 
de participare eficace. Spre exemplu, lipsa sprijinului 
politic în supravegherea procesului PMUD care ia în 
considerare cunoştinţele atât ale specialiştilor, cât şi 
pe cele ale experţilor, resursele financiare şi umane 
insuficiente. Dacă părţile interesate şi publicul sunt 
ignoraţi în timpul elaborării PMUD, planificatorii se 
pot confrunta cu intervenţii neaşteptate şi pot pierde 
ocazii de cooperare. Mai departe, sunt disponibile 
o mare varietate de instrumente de implicare  dintre 
care autoritatea de planificare trebuie să găsească 
combinaţia optimă. În final, contribuţiile cetăţenilor 
şi părţilor interesate trebuie introduse în planificarea 
tehnică şi în luarea deciziilor politice.

Sarcini-cheie în procesul de elaborare a PMUD 
Sursă: Rupprecht Consult, 2016
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Identificarea clară a etapelor din ciclul PMUD 
pentru care se doreşte participarea

Elaborarea unei strategii de participare este utilă în 
definirea etapelor din ciclul PMUD în cadrul cărora 
cetăţenii şi părţile interesate vor fi invitaţi să participe, 
şi dacă cele două categorii vor fi separate sau îmbinate 
din punct de vedere al timpului şi al formatului. 
Strategia de participare facilitează coordonarea şi 
conferă transparenţă în ceea ce priveşte procesul de 
participare şi obiectivele sale printre participanţi.

Asigurarea oportunităţii de a se implica tuturor 
participanţilor

Un proces de participare ar trebui să reflecte varietatea 
părţilor interesate şi diversitatea demografică şi socio-
economică, care sunt afectate sau afectează dezvoltarea 
şi implementarea planului de mobilitate. Acestea includ 
şi grupurile care tind să fie greu de implicat. Există o 
mare varietate de forme de implicare disponibile 
pentru elaborarea PMUD, fiecare având un nivel diferit 
de colaborare (spre exemplu, externalizarea în masă a 
informaţiei despre mobilitate, dezvoltarea interactivă 
a viziunii, comentarea proiectului PMUD). Echipa de 
planificare ar trebui să revizuiască instrumentele de 
implicare de tip faţă în faţă şi online pentru participare 
şi să selecteze cele mai adecvate metode pentru 
fiecare etapă din ciclul PMUD şi pentru fiecare grup de 
participanţi.

Înregistrarea şi analizarea contribuţiilor primite 
în mod sistematic şi transparent

Contribuţiile cetăţenilor şi părţilor interesate trebuie să 
fie documentate, revizuite şi analizate. Este importantă 
claritatea şi deschiderea în ceea ce priveşte procesul 
de elaborare PMUD şi transparenţa în felul în care se 
vor lua deciziile. Dialogurile trebuie să fie deschise şi 
respectuoase, acceptând totodată că nu va fi neapărat 
posibilă aplicarea fiecărei sugestii.

Garantarea unor resurse suficiente pentru 
pregătirea şi desfăşurarea procesului de 
participare

Conceptul general de participare ar trebui să fie adecvat 
contextului local, experienţelor, abilităţilor, resurselor 
şi capacităţilor. Activităţile de planificare şi coordonare 
necesită eforturi substanţiale şi timp. Acestea includ 
şi monitorizarea temeinică şi controlul calităţii pentru 
a urmări progresul şi a aplica măsuri corective acolo 
unde este cazul. Totodată, resursele ar trebui rezervate 
pentru analizarea critică a eficacităţii procesului de 
participare în scopul sporirii participării la PMUD-urile 
viitoare. Dezvoltarea unei culturi a participării reprezintă 
un proces de învăţare şi de dobândire a cunoştinţelor 
pentru autoritatea care organizează participarea şi, 
totodată, pentru cetăţenii şi părţile interesate.

Sunteți curios să aflați mai multe? 

Mai multe informații și diferite exemple de cazuri locale 
pot fi găsite în Manualul privind Participarea!

Întâlnirea părţilor interesate în Budapesta 
Sursă: BKK Centre for Budapest Transport

Pentru informații suplimentare, vizitați-ne la adresa  
www.eltis.org și www.sump-challenges.eu  
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Participation

Involve: The planning authority, citizens and 
stakeholders work together continuously throughout 
the SUMP stages. Issues and concerns are directly 
reflected, and participants are informed about how 
their input specifically influenced the decision.

Collaborate: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted, though, that if citizens and 
stakeholders are not genuinely involved, this level of 
involvement may be at odds with democratic principles.

Empower: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted though that if citizens and 
stakeholders have not been genuinely involved, this 
level of involvement may be at odds with democratic 
principles. 

SUMP Information Centre in Dresden (with ‘ballosplit’  
survey on future modal split).  
Source: City of Dresden

2.2  Why is participation  
important?

The engagement of stakeholders and citizens can 
improve the planning process by (see e.g. Krause, 2014; 
CEEA, 2008; Booth and Richardson, 2001):

•	understanding the current problems as perceived by 
citizens and the objectives which they would wish the 
SUMP to address

•	considering (new) ideas and concerns, improving the 
knowledge base and increasing the range of options

•	creating a positive foundation for working with 
interested parties to build trust, resolve problems, 
make informed decisions and reach common goals

•	revealing potentially unforeseen barriers or possible 
conflicts early in the process, thereby reducing costs 
during plan preparation and implementation

•	increasing the public authority’s transparency and 
accountability to the public throughout the planning 
process

•	increasing the overall quality and credibility of decision 
making.

Whether those benefits can be achieved depends on 
how the participation process is actually conducted. 
If stakeholders and the public are engaged properly, 
participation has the potential to increase the quality 
of the plan. It also increases the probability of finding 
agreements and compromises which all participants 
find acceptable. Participation does not automatically 
lead to agreement among stakeholders; it is quite the 
opposite – disagreements need to be accommodated 
in the decision making process. What seems to be an 
additional effort could actually reduce delays and costs 
in both the planning and implementation phases and 
reduce the risks of the plan failing or facing strong 
opposition afterwards (see e.g. GUIDEMAPS, 2004). 
Last but not least, participation can create a greater 
sense of responsibility and buy-in among the involved 
politicians, planners, citizens and stakeholders (NCDD, 
2009). A sense of ownership can evolve even if no final 
agreement for everybody has been achieved. 
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Participation

Another crucial topic in participation is the 
representation of different interests; as in many cases 
only certain powerful groups or the “familiar faces” are 
actually involved in the process. Participation means the 
inclusion of different types of participants throughout 
the planning process and also addressing specific 
requirements of each group involved. This especially 
concerns groups with less ability to articulate their 
concerns and groups with particular needs (e.g. people 
with disabilities, children and the elderly). 

2.3 Participation in Europe

Stakeholder involvement and citizen participation 
practices in transport planning do vary across European 
countries and between cities. Several countries have 
formal, mandatory consultation procedures for medium 
and large scale transport projects, as well as for the 
development of transport plans and SUMPs (see e.g. 
CH4LLENGE, 2015; Eltis, 2015). Local Transport Plans 
(LTPs), for example, which English local authorities 
are legally obliged to develop, require participation 
but have no prescribed procedure for the participation 
process. In France, there is a clear legal framework 

Box 1: The Paradox of Participation

The “paradox of participation” reflects that 
the interest of citizens is low in early planning 
phases when processes are still open and 
flexible (see e.g. Lindenau & Böhler-Baedeker, 
2015). As soon as planning processes and 
proposals become more concrete and at the 
same time more inflexible, citizens’ interest 
increases as they now feel directly affected. 
Accordingly, one of the challenges for cities 
is to select different participation approaches 
and tools for different planning phases in 
order to raise interest and encourage early, 
active participation.

for the development of urban mobility plans (Plan 
de Déplacement Urbains, PDU), and also for the 
involvement of institutional stakeholders; but it is 
not very demanding in terms of citizen involvement 
(CEREMA 2015). In contrast to that, in Flanders, 
Belgium, the involvement of citizens in all local planning 
activities is set by law. A range of Belgian cities have 
gone beyond the required consultation procedures and 
developed new participation approaches and routines.

A number of countries in Europe have only limited 
experience in collaborative planning approaches and 
no or very limited procedures for involving citizens 
and stakeholders. The transport planning objectives 
in these countries usually relate to traffic flow capacity 
and speed, while accessibility, quality of life and social 
involvement were added only very recently to the 
cities’ transport agendas. The planning itself is still 
undertaken primarily by transport and technical experts 
while citizens and stakeholders are only informed about 
the planned developments, plans and projects, rather 
than being involved in the planning processes.

Public debate evening on SUMP in Brno. 
Source: City of Brno
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