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Cooperarea instituțională – provocarea pe scurt
Autoritatea de planificare responsabilă pentru
dezvoltarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD) conduce de obicei procesul de pregătire a
acestuia. Cu toate acestea, ar trebui, de asemenea,
implicați și alți actori instituționali deoarece
cooperarea poate aduce valoare, cunoștințe și resurse
în procesul de pregătire a PMUD și în implementarea
planului. Cooperarea instituțională poate îmbunătăți
acceptabilitatea PMUD, poate duce la asumarea de
către părțile interesate instituționale și public și poate
ajuta la atragerea de fonduri pentru implementarea
măsurilor. Întărirea cooperării instituționale poate, de
asemenea, să influențeze pozitiv dezvoltarea strategică
a rețelelor de transport și a infrastructurii în direcția
mobilității durabile pe termen lung.

Sarcini-cheie în elaborarea unui PMUD

Definiția
procesului PMUD

Un număr de actori pot fi abordați pentru cooperarea
PMUD, cum ar fi alte departamente din cadrul autorității
locale (de ex. mediu, urbanism, sănătate), agenții
municipale, organisme politice, comunități învecinate și
autorități de nivel superior.
Cooperarea instituțională este un subiect care trebuie
tratat cu grijă. De exemplu, formarea unui parteneriat
PMUD este o provocare pentru multe autorități de
planificare. O lipsă de experiență în managementul
proiectelor cu mai mulțe părți interesate, calendare
incompatibile și diferențe în modurile de abordare a
planificării transportului pot să crească complexitatea.
Punerea de acord a opiniilor contradictorii este o
sarcină necesară dar sensibilă de îndeplinit. În plus,
Condiții și
scenarii
de bază

Viziuni,
obiective
și ținte

Elaborarea
planului

Implementarea
planului

Evaluarea
planului și a
măsurilor

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

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

Identifying and analysing suitable types of policy measures
Identificarea și analizarea tipurilor de măsuri de politică adecvate

Elaborarea unei prezentări a măsurilor şi a pachetelor de politici
Stabilirea responsabilităţilor şi implementarea pachetelor de măsuri

Monitorizarea și evaluarea
Elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare
Selectarea indicatorilor pentru monitorizare și evaluare
Colectarea de date și identificarea de noi surse de date
Analizarea datelor și a indicatorilor și prezentarea rezultatelor
Evaluarea procesului de elaborare a PMUD
©Rupprecht Consult, 2016

Un proces PMUD este o succesiune de faze, de
Activitate potențială
la definirea procesului până la evaluarea ex
Activitate recomandată post a planului și a măsurilor. Graficul prezintă
sarcini-cheie privind PMUD care le revin
Activitate esențială
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.

Sarcini-cheie în procesul de dezvoltare a PMUD
Sursa: Rupprecht Consult, 2016
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fiecare autoritate locală trebuie să își dezvolte propriul
calendar pentru cooperare luând în considerare
structurile și resursele locale și respectând obligațiile
legale privind cooperarea.

Pregătirea corespunzătoare pentru cooperarea
instituțională
Pregătirea temeinică a cooperării PMUD este o sarcinăcheie pentru autoritățile de planificare. Aceasta ar
trebui să cuprindă o evaluare a resurselor interne,
cum ar fi abilități și surse de finanțare disponibile
pentru procesul PMUD și o revizuire a cerințelor legale
privind cooperarea. De asemenea, este esențial să
se stabilească ,,managementul de proiect”, adică
echipa sau persoana care se ocupă de gestionarea
întregului proces PMUD și a parteneriatului. Deoarece
dezvoltarea PMUD poate fi considerată ca un proiect,
managementul de proiect trebuie să aibă setul
adecvat de abilități, cum ar fi abilități de control sau de
negociere. De asemenea, ei trebuie să știe când și cum
să folosească instrumente de management relevante,
de exemplu planuri de implementare sau rapoarte de
progres.

Identificarea partenerilor relevanți
La începutul procesului PMUD este important să
se stabilească cine va fi invitat să facă parte din
parteneriatul PMUD. Managementul de proiect trebuie
să se asigure că partenerii reprezintă întreaga arie
funcțională și că, împreună, au abilitățile și competențele
necesare pentru elaborarea și implementarea PMUD.
Un parteneriat de succes trebuie să aibă competențe
în rețelele și serviciile de transport din zona PMUD, să
asigure nivelul necesar de excelență tehnică în diferite
domenii de expertiză și să fie capabili să obțină sprijin
politic și din partea publicului.

Întâlnire privind cooperarea instituțională în Brno
Sursa: Marie Schmerková, municipiul Brno

partenerilor este crucială pentru a ajunge la un acord
asupra priorităților de mobilitate și pachetelor de
măsuri.

Acordul privind responsabilitățile
Parteneriatul PMUD trebuie să se pună de acord cu
privire la scopul proiectului, guvernanță, ieșiri, termene
și resurse necesare, precum și la procedurile de luare
a deciziilor. Când PMUD a luat formă, managementul
de proiect ar putea folosi instrumente specifice pentru
planificarea detaliată, de exemplu, a resurselor de
personal necesare pentru implementarea fiecărei
măsuri de mobilitate și a nivelului de implicarea a
partenerilor pe perioada elaborării PMUD.

Sunteți curios să aflați mai multe?
Mai multe informații și diferite exemple de cazuri
locale pot fi găsite în Manualul privind Cooperarea
Instituțională!
Institutional cooperation

Încurajarea părților interesate relevante
Pentru a încuraja participarea părților interesate,
managementul de proiect trebuie mai întâi să abordeze
actorii identificați. Acest lucru ar putea necesita eforturi
de convingere și de prezentare a beneficiilor pe care
parteneriatul PMUD le poate aduce pentru actorii
individuali și pentru oraș și regiune, ca un întreg. Este,
de asemenea, important să se stabilească o agendă
împreună cu părțile interesate instituționale astfel încât
acestea să știe ce se așteaptă și ce capacitate poate
fi necesară. În cele din urmă, înțelegerea agendelor

3.2 Identifying the relevant
partners: who sits at the
table?
At the beginning of the SUMP process, during the
preparation phase, important questions should be
considered: Who sits at the table? Who do we invite
to meetings? At this stage the different organisations
which will be part of the SUMP partnership have to be
identified. In order to prepare this task correctly, the
geographical remit as well as the thematic focus areas in
which the institutional cooperation process takes place
must be clearly defined. This selection is of strategic
importance. In practice, the project management will
prepare a proposal that needs to be confirmed by his
administrative and political hierarchy.

3.2.1 Defining the functional and
geographical scope
The legal framework
The legal frameworks – either national or regional
– regarding who to involve in SUMP implementation
differ substantially within Europe. It is recommended
to access available information in this regard, such as
the SUMP framework monitoring on Eltis. In countries
or regions where such a legal framework exists, the
project management has to identify the stakeholders
who are either named or described in the law. The
spotlight on West Yorkshire describes how to comply
with the legal requirements and adapt the cooperation
process to the local situation.
Cooperation in the functional urban space
One of the key principles of SUMPs is to cover the
functional urban area, and not stay confined within
the legal city limits. This means that SUMPs cover
areas which reflect the actual mobility situation - the
needs and issues of a given location (e.g. area where
commuting trips take place) and do not correspond to
the administrative boundaries of the planning authority.
Therefore, cooperation with public authorities located
within the functional area is required and the project
management has to identify partners among them.
In order to select the potential partners, the project
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Institutional cooperation

management should identify the authorities which
will be impacted by the implementation of the SUMP
and which can contribute to the preparation and
implementation of a spatially well-integrated SUMP.
This cooperation can take place with smaller entities
such as districts or neighbourhoods. Cooperation with
neighbouring local authorities is highly recommended
to avoid conflicting parallel planning and in order to
adapt the plan to the actual mobility situation in the
functional area. Additionally, cooperation with larger
authorities such as metropolises, provinces or regions
allow the planning authorities to have an overview of
the impact of the SUMP at a larger scale and to adapt
the SUMP to evolutions taking place at a higher level.
The spotlight on Budapest illustrates this aspect of
institutional cooperation.
Special attention should be given to poly-centric regions
– areas characterised by several centres – where
services and goods, and therefore transport needs, are
scattered in different towns. Planning mobility in these
areas is complex, as several municipalities, sometimes
even from different countries, and many stakeholders
are involved. Specific methodologies exist to overcome
barriers and to build a constructive dialogue in these
contexts.
Cross-sectoral cooperation
Another important principle of SUMPs is the integration
of transport and other related-fields such as economy,
environment, energy, urban planning, health, etc.
Therefore, identifying the relevant partners also implies
selecting the areas of expertise needed for preparing
and implementing the SUMP. Consequently, the project
management needs to have a clear idea of the level of
priority at which these different topics will be included
in the SUMP and to identify representative organisations
in these fields.
Inter-modal cooperation
SUMPs foresee the cooperation between all different
types and modes of transport. Therefore, another
aspect to consider for identifying potential partners
is the involvement of those structures that have legal
competence over transport networks in the planning
territory. The spotlight on Ghent illustrates both the
cross-sectoral and cross-modal cooperation.

Institutional cooperation
Working jointly with institutional partners in the context of Sustainable Urban Mobility Plans

LOCAL SPOTLIGHT
Budapest: Institutional cooperation in a functional area
In Budapest, the functional area extends beyond the administrative boundaries of the city and corresponds
in many aspects to the metropolitan area. In addition, since Budapest is located at the intersection of
international, national and regional transport networks, its functional area actually extends beyond the
metropolitan area. Therefore, the City of Budapest and the Centre for Budapest Transport (BKK – in charge
of the preparation and implementation of the SUMP in Budapest) identified partners corresponding to the
functional urban space.
Activities such as the organisation of passenger transport for daily commuters, the elaboration of an
integrated traffic model and the development of an access regulation system for freight transport require
cooperation at the metropolitan regional level. Consequently, the planning authorities identified all the
neighbouring cities within the Budapest agglomeration to be crucial partners.
Additionally, in order to implement an
integrated system of transport networks
which will strengthen the economic
potential of the international area located
around Budapest, the planning authorities
chose to cooperate with regional, national
and international partners such as the
region, the MAV (Hungarian State Railways)
and the Budapest Liszt Ferenc International
Airport.
After these partners were identified,
the City of Budapest and the Centre for
Budapest Transport held “consultations
with district, metropolitan area and county
level local governments in the course of the
review of the system plan as a preparatory
step towards the Balázs Mór Plan [name of
Budapest’s SUMP]. The City of Budapest
built close cooperation with the planners
engaged in the parallel strategic planning
processes relating to Budapest and its
region in order to come up with complex
solutions for complex regional and urban
development challenges.” (BKK, 2014)

Transport in Budapest.
Photo: BKK Centre for Budapest Transport

Institutional cooperation
Working jointly with institutional partners in the context of Sustainable Urban Mobility Plans
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Pentru informații suplimentare, vizitați-ne la adresa
www.eltis.org și www.sump-challenges.eu
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www.eltis.org/mobility-plans
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