
Planul de Mobilitate Urbana Durabila Galati - instrument de 
imbunatatire a conectivitatii si dezvoltarii economice

locale si regionale
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GALATI- oras cu specificitate aparte

 La confluenta a trei
cursuri majore (Prut, Siret, 
Dunare)

 La confluenta a trei judete
(Braila, Galati, Tulcea)

 Localitate transfrontaliera
(cu Republica Moldova si
Ucraina)

 Amplasare geografica
nefavorabila (limita de 
sud-est, conectivitate
redusa cu teritoriul tarii)

 Oras industial si portuar
 Sistemul urban Braila-

Galati
 Parte din Coridorul

European Rin-Dunare
 Cel mai mare port  

romanesc la Dunare
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GALATI- in fata realitatii

 Populatie 245.623 locuitori-
Densitatea medie 938,33 locuitori/km2

(peste media nationala)
 Somaj –judetul Galati (2013): 9,2% -locul

6 la nivel national
 PIB/locuitor- 74% in anul 2013 fata de 

media nationala;
 Gradul de motorizare 266 autoturisme la 

1.000 locuitori (473 autoturisme media 
EU)

 Retea stradala densa, mai ales in zona 
centrala
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GALATI- cum stam cu mobilitatea

Transport public urban: 
 19 trasee autobuze , 2 trasee de troleibuz,  

2 trasee tramvai - operator municipal
 11 trasee microbuze operatori privati
 Parc de vehicule invechit

 Traseele operatorilor se suprapun (concurenta
neloiala)

 Contract de servicii publice conform Regulament
1370/2007 (Galati-proiect pilot la nivel national) 
incheiat cu operatorul municipal in mai 2015 (1 
an); lansata procedura privind transparenta
atribuirii pentru mai 2016;

 Aditionale la contractele existente pentru
operatorii privati (1 an)  - pe traseele existente

 Lipsa integrarii intre moduri si la nivel de regiune

 Accesibilitate neadecvata a intregului sistem de 
transport public pentru zonele industriale
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GALATI- cum stam cu mobilitatea

Logistica urbana si tranzit:
 Centura ocolitoare inadecvata

traficului;
 Lipsa de conectivitate

corespunzatoare a platformelor
industriale si a porturilor cu 
reteaua nationala rutiera;

 Restrictionare a traficului greu;
 Nu exista politica de logistica

urbana decat pe zone 
restranse (zona Faleza).
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GALATI- cum stam cu mobilitatea

Parcari
 eliminare garaje de 

beton (ocupa 14 ha din 
intravilanul municipiului) 

 sistem de parcare 
reglementat, in centrul 
orasului

Facilitati pentru pietoni si
biciclisti

 Infrastructura pietonala
neadecvata, inclusiv
pentru persoane cu 
nevoi speciale

 Zona de atractie
principala- Faleza

 Facilitati pentru biciclisti
putine
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Oportunitati pentru dezvoltarea mobilitatii

Sistemul urban Braila-Galati
 Initiate activitati de cooperare pentru

dezvoltare regionala ; 
 Traversare peste Dunare in regiunea Braila -

Galati
 Teritorii disponibile pentru dezvoltari comune

Parte a retelei TEN-T- proiecte prioritare in Master 
Planul National de transport

 Terminal trimodal Galati- inaintat spre finantare pe
CEF- termen finalizare 2018

 Focsani - Galati - Giurgiulesti (faza A2) (include 
Varianta de ocolire Galati) – termen finalizare 2021

 Tronson rutier Vaslui-Barlad-Tecuci-Galati (doar
Tecuci-Galati)- termen 2018

Expertiza in accesare de surse de finantare multiple: 
CEF, POIM, POR, Stratgeia Dunarii, programe
transfrontaliere, credite BERD, etc.
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Obiectivele proiectului

1. Analiza studiilor, strategiilor și planurilor de dezvoltare existente;
2. Realizarea unui model de transport pentru zona de studiu, ca instrument deciziona;l
3. Definirea si agrearea obiectivelor pentru viitorul Plan de Dezvoltare Urbana Durabila
4. Definirea a trei scenarii strategice complexe (pachetele de interventie combinate), 

pornind de la analiza diagnostic a situatiei actuale, pe baza obiectivelor agreate;
5. Alegerea scenariului strategic al planului de mobilitate pe baza unei analize 

multicriteriale;
6. Definirea unui plan de acțiune integrat, cu integrarea si participarea tuturor actorilor 

relevanți;
7. Integrarea unei componente de siguranța rutiera;
8. Realizarea unei Evaluari Strategice de Mediu;
9. Realizarea unui plan de finantare pe termen scurt (pana in anul 2017), pe termen 

mediu (pana in anul 2020) si pe termen lung (pana in anul 2030), cu surse de finantare, 
pentru componenetele scenariului strategic al planului de mobilitate.
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Rezultatele proiectului

1. Un Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiu Galati, incluzând un plan 
de acțiune pe termen scurt și mediu;

2. Un model de transport multimodal, atât pentru transportul de persoane, cât și cel 
de marfuri, incluzând toate modurile de transport și toata zona de analiza, ce va 
constitui instrumentul decizional al Planului de Mobilitate Urbana Durabila;

3. Recomandari tehnice, legale și instituționale pentru autoritatea locala și pentru 
operatorii de transport in vederea eficientizarii exploatarii și a aplicarii masurilor de 
management aferente conceptului de mobilitate durabila;

4. Un plan de acțiune acceptat de beneficiar, care va contribui la temperarea creșterii 
traficului, conducând insa la creștere economica semnificativa a municipiului;

5. Un set de indicatori pentru monitorizarea si evaluarea fazelor de implementare a 
Planului;

6. O strategie de relatii publice, informare si comunicare privind implementarea
Planului.
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Procesul de planificare a PMUD
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Rapoarte in cadrul proiectului
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Raport Continut

Raport de Inceput

Consultarea datelor si documentelor existente, planificarea studiilor 
(programul de activitati si experti,inclusiv perioadele petrecute in Galati si 
perioadele petrecute la sediul Consultantului). Acest raport va include 
descrierea disponibilitatea datelor si o lista propusa de anchete necesare 
(care urmeaza sa fie convenite cu clientul).

Raport Interimar 1

Definirea scopului Planului si a procesului de elaborare, analiza 
mobilitatii, stabilirea prioritatilor si obiectivelor masurabile. Se va include 
un raport al studiilor si a rezultatelor precum si propunerea de  modelul
de transport.

Raport Interimar 2
Dezvoltarea alternativelor PUMD, draftul pachetului de masuri efective
(rezultat al modelului de transport si a activitatilor anterioare). Raportul de 
definire SEA.

Raport Final - draft
PMUD si descrierea activitatilor si rezultatelor asociate de elaborarea
planului. Finantarea PMUD, draft SEA si forma draft a Planului de Actiune
pentru investitiile pe termen scurt, mediu si lung.

Raport Final PMUD care include toate observatiile partilor interesate, (consultari
publice finalizate sau in curs de desfasurare). 



Domenii de analiza

Domenii de mobilitate:
1. Transport pietonal si cu bicicleta
2. Transport public (inclusiv transport 

cu taxiul)
3. Transport motorizat
4. Transport de marfa
5. Parcari

1. Infrastructura
2. Servicii
3. Sisteme ITS
4. Integrare si intermodalitate
5. Costuri si finantare
6. Organizare si cooperare

institutionala
7. Siguranta rutiera
8. Corelare cu strategiile europene, 

nationale, regionale
9. Consultare si implicare a orasului
10. Accesibilitate
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Schema logica a realizarii PMUD-Galati
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Viziune

Obiective

3 Variante Strategii

Fara 
interventii Cu interventii

Plan de implementare

Termen 
scurt

Termen
Mediu

Termen
Lung

Colectare date

Analiza date- identificare
prioritati

Consultare
publica
initiala

Masuri / Proiecte

Planificare

Agreare strategie Modelare/ Evaluare

Consultare
publica pe

optiuni
(25 iunie)

SEA



Modelul de transport
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Anul de baza: 2015
Orizonturi de prognoza: 2020, 2030

‐ Date socio‐economice
‐ Anchete in gospodarii
‐ Anchete de trafic



pasageri si marfa) 

Rezultate ale procesului de calibrare
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OD pasageri

Transport marfa



Viziune si obiective
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1. Consultare publica 25 iunie 2015 privind variantele strategice de dezvoltare pentru Galati;

2. Analiza propunerilor si finalizarea Analizei Multi Criteriale;

3. Agrearea variantei strategice si detalierea acesteia, inclusiv Planul de actiune si propuneri pentru
realizarea etapei de implementare a PMUD;

4. Initierea si desfasurarea procedurii de Evaluare Strategica de Mediu;

5. Asigurarea resurselor la nivelul beneficiarilor pentru colectarea periodica a datelor necesare
actualizarii PMUD;

6. Asigurarea unui instrument institutional la nivel de beneficiar pentru procesul de implementare
(incluzand mentinerea actualizata a modelului matematic)

Pasi urmatori
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1. Procesul de colectare a datelor s‐a desfasurat cu dificultate, in special colectarea
datelor pe baza anchetelor in gospodarii.

2. Procesul SEA se initiaza in fazele de finalizare a planificarii PMUD si dureaza intre 3 si 6 
luni.

Greutati intampinate
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Parteneriate pentru imbunatatirea calitatii vietii urbane

In ultimii ani Municipiul a initiat parteneriate pentru
imbunatatirea mobilitatii si a calitatii vietii urbane: 

 Asistenta BERD prin acordarea Contractului de imprumut pentru
dezvoltarea infrastructurii urbane (reabilitare 3 strazi, 
achizitionare mijloace ecologice de transport, implementarea
sistemului e-ticketing) 22.6 milioane EUR–proceduri de achizitie
in desfasurare

 Asistenta BERD prin acordarea de granturi pentru asistenta
tehnica, inclusiv pentru PMUD

 Colaborarea cu BERD in cadrul Contractelor de performanta
energetica ESCO

 Proiect pilot national desfasurat impreuna cu MDRAP si
BERD pentru implementarea Contractului de servicii publice
conform cu Regulamentul 1370/2007

 Accesare de fonduri europene 2007-2013: modernizare strazi
cu infrastructura de tramvai, parcare pentru tiruri,etc (14 
milioane EUR)

 Colaborare cu Consiliul Judetean, Primaria Municipiului
Braila, institutii in domeniul portuar, mediul de afaceri, mediul
universitar, societatea civila, etc.
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GALATIUL DE MAINE - viziune
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GALATIUL DE MAINE –
oras al oamenilor nu al masinilor
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Informatii privind proiectul:
www.facebook.com /Plan‐de‐Mobilitate‐Urbana‐Durabila‐Galati

www.primaria.galati.ro

Costel Hanta‐Director Directia Proiecte si Finantare Externe‐

hanta.c@primaria.galati.ro

Orasele sunt pentru oameni !
De toate felurile, cu diverse nevoi si interese!

Va multumim pentru atentie!
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