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’’Dacă	planifici	oraşele	
pentru	maşini	şi	trafic,	vei	
obţine	maşini	şi	trafic.	dacă	
planifici	pentru	oameni	şi	
locuri,	vei	obţine	oameni	şi	
locuri.’’			(Fred	Kent)
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Necesitatea	planurilor	de	mobilitate	urbană	în	sistemul	de	
planificare	de	la	nivel	local

Procesul	de	globalizare																		creșterea	competiției dintre	orașe	pentru	
atragerea	de:

‐ Investitori
‐ Forță	de	muncă	cu	o	bună	calificare
‐ Turiști
Orașele	reprezintă	motoarele	dezvoltării	regionale	dar	se	confruntă,	în	

același	timp,	cu	cele	mai	multe	provocări:
‐ Social
‐ Economic																																						mobilitatea	oamenilor	și	a	bunurilor
‐ Mediu
Criza	financiară													necesitatea	planificării	în	eficientizarea	investițiilor	



Necesitatea	planurilor	de	mobilitate	urbană	în	sistemul	de	
planificare	de	la	nivel	local

Necesitatea	unor	instrumente	adaptate	la	tendințele	din	prezent	care	să	
coreleze	planificarea	spațială	și	planificarea	transporturilor

‐ Expansiunea	urbană
Dinamica	spațială	a	localităților	urbane	

– Suprafața	intravilanului	la	orașe	și	municipii	

‐ Creșterea	populației	în	zonele	periurbane

226.777 ha
1993

305.308ha 
2000

435.050ha 
2011



Necesitatea	planurilor	de	mobilitate	urbană	în	sistemul	de	
planificare	de	la	nivel	local

‐ Schimbarea	polilor	de	interes
De	la	marile	platforme	industriale	la	parcuri	comerciale,	industriale,	sportive,	de	la	
mari	unități	de	producție	la	structuri	mici	și	mijlocii	– nevoia	de	regândire	și	de	
flexibilitate

‐ Valorificarea	elementelor	de	competență	distinctivă	de	la	nivel	local
Zone	centrale,	zone	protejate,	spații	verzi,	cursuri	de	apă



Necesitatea	planurilor	de	mobilitate	urbană	în	sistemul	de	
planificare	de	la	nivel	local

Lipsa	unei	viziuni	integrate	și	a	unor	proiecte	corelate	în	ceea	ce	privește	
mobilitatea	urbană	conduce	la	dificultăți	în	prezentarea	necesității	și	
oportunității	proiectelor	de	investiții	în	infrastructură



Interdependență
Transport Public‐Dezvoltare Urbană

Transportul	public	este	eficient	dacă		prin	dezvoltarea	urbană	se	asigură:
 o	structură	compactă a	orașului	
 o	concentrare ridicată	a	populației

UITP.COM



Interdependența
Transport Public‐Dezvoltare Urbană

Dezvoltarea urbană este durabilă dacă prin
transportul public:
 Este asigurată accesibilitatea populației/ evitarea

segregării sociale
 Este limitată utilizarea autoturismelor

personale/evitarea congestionării traficului și evitarea
creșterii gradului de poluare
 Circulaţia	urbană	produce	40%	din emisiile	de	

CO2
 Economia	europeană	pierde	anual	aproape	100	

miliarde	de	euro ca	urmare	a	întârzierilor	
provocate	în	trafic

 Un	accident	mortal	din	trei	are	loc	în	zonele	
urbane



Interdependență
Transport Public‐Dezvoltare Urbană

 Dezvoltarea urbană poate fi reglementată în
funcție de infrastructura de transport public,

 Transportul public trebuie planificat în raport cu
modul de utilizare al terenului și cu funcțiunile
pe care acesta le dezvoltă,

 Calitatea mediului urban depinde și de calitatea
transportului public.

Planul cu degete de manușă al orașului Copenhaga –
structura urbană multipolară dezvoltată în lungul
axelor de transport colectiv



Interdependență
Transport Public‐Dezvoltare Urbană

Masa urbana a	Atlantei si a	Barcelonei

Sursa: http://alain‐bertaud.com/images/AB_The_spatial_organization_of_cities_Version_3.pdf

Barcelona	are	99	km	linii de	
metrou si 60%	din	populatie se	
afla la	600	de	metrii de	o	statie de	
metrou.	Atlanta	are	74	km	linii de	
metrou,		si 4%	din	populatie se	
afla la	o	distanta de	800	metrii de	
o	statie de	metrou.

Pentru ca	Atlanta	sa aibe 60%	din	
populatie la	600	metrii de	o	stație
de	metrou (ca	in	cazul
Barcelonei),	ar trebui sa
construiască 3,400	km	de	linii de	
metrou în	plus,	și 2,800	noi statii
de	metrou.



Interdependență
Transport Public‐Dezvoltare Urbană

Structura masei urbane difera in orasele care s‐au dezvoltat organic, si in cele planificate centralizat

Source: http://alain‐bertaud.com/images/AB_Budapest_new2a.pdf

Sursa: Banca Mondiala

Paris	are	o	masă urbană dublă față de	cea a	Moscovei,	dar timpul mediu de	navetă spre
centru celor 2	orașe	este același



Cadrul	legislativ

• Carta	de	la	Leipzig	pentru	orașe	europene	
durabile

• Carta	Alba	Europeană	a	Transporturilor	– “Foaie	
de	parcurs	pentru	un	spaţiu	european	unic	al	
transporturilor	– Către	un	sistem	de	transport	
competitiv	şi	eficient	din	punct	de	vedere	al	
resurselor”	– CE	2011

• Carta	Verde	Europeană a	Transportului Urban –
CE	2007,	PE	2008

• Declarația	de	la	Toledo,	2010

CB1
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CB1 Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile - Modernizarea reţelelor de Infrastructuri şi creşterea eficienţei energetice

Promovarea unui transport urban eficient şi ieftin
Multe cartiere dezavantajate duc şi povara lipsei de legături de transport şi a unor influenţe care vin din probleme de mediu, fapt de natură să 
le reducă gradul de atractivitate. Dezvoltarea unui sistem de transport eficient şi ieftin va oferi rezidenţilor acestor cartiere posibilităţi la 
mobilitate şi acces egale cu cele ale celorlalţi cetăţeni. Pentru a atinge acest scop, planificarea transportului şi managementul traficului din 
aceste zone  rebuie să reducă progresiv impactul negativ al transportului asupra mediului şi să organizeze transportul într-o manieră în care să 
se reuşească integrarea acestor cartiere în oraş şi regiune ca un tot unitar. în acest scop vor fi utile reţele adecvate mersului pe jos sau cu 
bicicleta.

Carta Alba Europeană a Transporturilor – “Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor” – CE 2011

Pentru a reduce congestionarea și emisiile din contextul urban, este necesară o strategie mixtă care să implice planuri de amenajare a 
teritoriului, sisteme de tarifare, servicii publice de transport eficiente și o infrastructură pentru modurile nemotorizate, precum și platforme de 
încărcare/realimentare a vehiculelor ecologice. Începând de la o anumită dimensiune, orașele ar trebui încurajate să elaboreze planuri de 
mobilitate urbană care să combine toate aceste elemente. Planurile de mobilitate urbană ar trebui să fie în deplină concordanță cu planurile de 
dezvoltare urbană integrată.

Carta Verde Europeană a Transportului Urban – CE 2007, PE 2008

Transport în comun după nevoile cetăţenilor …
…Printr-o coordonare echilibrată a utilizării terenului şi printr-o abordare integrată a
mobilităţii urbane
Tendinţele de suburbanizare şi de expansiune urbană conduc la o utilizare a terenului cu densitate scăzută şi izolare spaţială. În consecinţă, 
dispersarea locuinţelor, a locurilor de muncă şi a facilităţilor de agrement duce la o cerere sporită de servicii de transport18. Densităţile scăzute 
din zonele de periferie îngreunează furnizarea unor soluţii de transport în comun de o calitate suficient de bună

Declarația de la Toledo, 2010

Importanţa strategică a regenerării urbane integrate pentru a atinge o dezvoltare urbană mai inteligentă, durabilă şi incluzivă social

Direcţii de acţiune:

Din perspectiva mediului
reducerea nevoilor de transport prin promovarea proximitaţii, prioritizarea mijloacelor de transport non-motorizate; susţinerea unui transport 
public eficient şi ieftin accesibil tuturor



Prevederi existente

• Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul –

planul de mobilitate urbană devine parte a

sistemului de planificare

Cadrul	legislativ



Cadrul	legislativ
Legea nr.	350/2001	privind	amenajarea	teritoriului	şi	urbanism

Anexa 2 ‐ Plan de mobilitate urbană – instrumentul de planificare
strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a
localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate
şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Art. 43^1, alin. (4) ‐ Pentru localităţile de rang 0, 1 şi 2, strategia de
dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a teritoriului şi
planurile de mobilitate urbană zonal periurban/metropolitan se iniţiază
de către consiliul judeţean sau de către oraşul‐centru polarizator.



Art. 46^1 ‐ Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire

la:

a)diagnosticul prospectiv,

b)strategia de dezvoltare spaţială a localităţii;

c)regulamentul local de urbanism aferent acestuia;

d)planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice.

e)planul de mobilitate urbană.

Cadrul	legislativ
Legea nr.	350/2001	privind	amenajarea	teritoriului	şi	urbanism



Cadrul	legislativ
Propuneri	de	completare	‐ Proiect	norme
metodologice de	aplicare a	Legii nr.	350/2001

• Documentație complementară strategiei de dezvoltare

teritorială periurbană/metropolitană şi planului urbanistic

general (P.U.G.)

• Corelare dezvoltare spaţială și nevoile de mobilitate şi

transport.

• Teritoriul aferent P.M.U.

– teritoriul UAT

– teritoriul aflat în zona periurbană sau metropolitană

• Culegerea de date

• Priorități PMU

• Structură PMU

• Avizare/ aprobare



Procesul	de	elaborare:
• Elaborarea	documentației	într‐un	mod	participativ	–

implicarea	populației	și	a	actorilor	relevanți	prin	
efectuarea	unor	diferite	evenimente	și	materiale	de	
promovare	și	consultare,	în	diverse	etape	ale	
documentației	

• Efectuarea	chestionarelor adresate	populației	privind	
mobilitatea	urbană	(eșantion	minim	1%	din	totalul	
populației),	recensăminte ale	circulației,	anchete
privind	originea/destinația	deplasărilor;

• Modul	de	preluare	și	prelucrare	a	datelor	– utilizarea	
informațiilor	de	la	ultimul	Recensământ;

• Implicarea	autorităților	publice	locale	(structurilor	
responsabile	cu	dezvoltarea	urbană,	respectiv	cu	
transport/circulații)	– atât	din	cadul	orașului	nucleu	cât	și	
a	localităților	al	căror	teritoriu	a	fost	cuprins	în	studiu;

• Încadrarea	și	corelarea	cu	prevederile	documentațiilor	
de	urbanism	și	în	cadrul	strategiilor	de	dezvoltare,	
inclusiv	a	celor	sectoriale	pe	transport;

Evaluarea	planurilor	de	mobilitate	
urbană	durabilă	



• Respectarea	în	cadrul	documentațiilor	a	următoarelor	
principii:

– Dezvoltarea	transportului	electric	ca	prioritate	
(pentru	limitarea	poluării	sonore,	a	numărului	de	
accidente,	a	poluării	aerului	şi	a	impactului	asupra	
schimbărilor	climatice)	în	cadrul	unei	reţele	integrate	
de	transport	public	cuprinzând	rute	de	tramvaie,	
troleibuze	şi	autobuz	(normale	şi	de	tip	expres/bandă	
de	circulaţie	specială/cursă	rapidă	de	autobuz)	şi	
promovarea	vehiculelor	electrice,	inclusiv	a	sistemului	
de	folosire	în	comun	a	autovehiculelor	sau	pentru	
activităţi	de	taximetrie;

– Reducerea	timpilor	de	călători	pentru	vehiculele	care	
asigură	transportul	public	(autobuze,	troleibuze,	
tramvaie	etc.);

– Scăderea	nivelurilor	de	congestionare	a	traficului	şi	
a	timpului	petrecut	pe	reţelele	majore	de	transport	şi	a	
penetrărilor	dinspre	zonele	adiacente	în	direcţia	
centrelor	de	oraşe;

– Îmbunătăţirea	gradului	de	disponibilitate	a	rutelor	
de	transport	public	şi	a	staţiilor	astfel	încât	distanţa	
maximă	de	mers	faţă	de	o	staţie	de	transport	publică	să	
fie	una	rezonabilă	şi	să	se	încadreze	într‐o	durată	de	
parcurs	pe	jos	de	maximum	10‐15	minute,	incluzând	
sistemul	de	informare	atât	pentru	pasagerii	aflaţi	în	
staţii	cât	şi	în	vehiculele	de	transport;

Evaluarea	planurilor	de	mobilitate	
urbană	durabilă	



– Crearea	unor	artere	ocolitoare	localităţilor	şi	închiderea	inelelor	rutiere	
principale;	

– Promovarea	şi	crearea	reţelelor	de	infrastructuri	şi	servicii	pentru	biciclişti	şi	
pentru	trafic	nemotorizat;	

– Redimensionarea arterelor	majore	de	circulaţie	în	raport	cu	cerinţele	de	trafic;	
– Organizarea	staţionării	şi	a	infrastructurilor	de	staţionare;
– Organizarea	intermodalităţii şi	a	polilor	de	schimb	intermodal;	
– Stabilirea	zonelor	cu	restricţii	de	circulaţie;	
– Restructurarea	mobilităţii	în	zonele	centrale	istorice	şi	în	zona	gărilor,	autogărilor	

şi	aerogărilor;	
– Valorificarea,	utilizarea	infrastructuriilor	de	transport	abandonate	(trasee	

feroviare	dezafectate,	zone	logistice,	etc)	şi	integrarea	acestora	în	reţeaua	majoră	de	
transport	public	de	la	nivelul	localităţilor	şi	a	zonelor	periurbane	ale	acestora	pentru	
asigurarea	serviciilor	de	transport	metropolitan.

Evaluarea	planurilor	de	mobilitate	
urbană	durabilă	



Conținutul	documentației:
• Piesele	desenate	sunt	elaborate	pe	suport	topografic	sau	cadastral	
• Prezentarea	prevederilor	documentațiilor	de	planificare	spațială	și	a	strategiilor	de	

transport;
• Analizarea	situației	existente	cu	focus	pe	următoarele	aspecte	(piese	scrise	și	

desenate):
– Contextul	socio‐economic	cu	identificarea	densităţilor	de	populaţie	şi	a	

activităţilor	economice;	
– Reţeaua	majoră	de	circulaţii;
– Transport	public;
– Transport	de	marfă;	
– Mijloace	alternative	de	mobilitate	(deplasări	cu	bicicleta,	mersul	pe	jos	şi	deplasarea	

persoanelor	cu	mobilitate	redusă);
– Managementul	traficului	(staţionarea,	siguranţa	în	trafic,	sisteme	inteligente	de	

transport,	signalistică,	structuri	de	management	existente	la	nivelul	autorităţii	
planificatoare);

– Identificarea	zonelor	cu	nivel	ridicat	de	complexitate	(zone		centrale	protejate,	zone	
logistice,	poli	ocazionali	de	atracţie/generare	de	trafic,	zone	intermodale‐gări,	
aerogări,	etc).

• Elaborarea	modelului	de	transport;

Evaluarea	planurilor	de	mobilitate	urbană	durabilă	



• Elaborarea	diagnosticului;
• Elaborarea	viziunii (realizată	pe	termen	lung	– eventual	

2035)
• Elaborare	obiective	și	direcții	de	acțiune	structurate	pe	2	

paliere	– scara	metropolitană	pentru	identificarea	
acțiunilor	care	asigură	o	corelare	la	nivel	metropolitan	și	
la	scara	zonelor	cu	nivel	ridicat	de	complexitate;

• Elaborarea	scenariilor	de	mobilitate	dezvoltate	pe	baza	
modelului	de	trafic	și	identificarea	impactului	acesteia,	
vor	fi	reprezentate	modelele	de	transport	în	anul	de	bază	
şi	în	anii	de	prognoză	2015,	2020	şi	2030.

• Vor	fi	prezentate	soluții	alternative;

Evaluarea	planurilor	de	mobilitate	
urbană	durabilă	



• Identificarea	proiectelor,	inclusiv	a	celor	prioritare,	structurate	pe	următoarele	
paliere:

– Reţeaua	majoră	de	circulaţii;
– Transport	public;
– Transport	de	marfă;	
– Mijloace	alternative	de	mobilitate	(deplasări	cu	bicicleta,	mersul	pe	jos	şi	deplasarea	

persoanelor	cu	mobilitate	redusă);
– Managementul	traficului	(staţionarea,	siguranţa	în	trafic,	sisteme	inteligente	de	

transport,	signalistică,	structuri	de	management	existente	la	nivelul	autorităţii	
planificatoare);

– Zonele	cu	nivel	ridicat	de	complexitate	(zone		centrale	protejate,	zone	logistice,	poli	
ocazionali	de	atracţie/generare	de	trafic,	zone	intermodale‐gări,	aerogări,	etc);

– Structura	intermodală și	operaţiuni	urbanistice	necesare.	
• Aspecte	privind	monitorizarea	implementării prevederilor	planurilor	de	mobilitate	

urbană.

Evaluarea	planurilor	de	mobilitate	urbană	durabilă	



Vă	mulțumesc!
Liviu	BĂILEȘTEANU	– consilier

Direcția	Generală	Dezvoltare	Regională	și	
Infrastructură

MINISTERUL	DEZVOLTĂRII	REGIONALE	ȘI	
ADMINISTRAȚIEI	PUBLICE

liviu.bailesteanu@mdrap.ro


