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– prezentare comparativă București și Sibiu -



Evoluția recomandărilor și reglementărilor în 

domeniul mobilității – nivel european

Orientări - Dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană
durabilă - 2014

Pachetul privind mobilitatea urbană - Împreună pentru o mobilitate urbană 
competitivă și eficientă energetic - 2013

Acțiuni privind logistica 
urbană

Reglementări inteligente privind 
accesul urban și taxele de drum

Dezvoltarea coordonată a sistemelor de 
transport inteligente (ITS)

Siguranță rutieră urbană

CARTEA ALBĂ - foaie de parcurs pentru un spațiu european unic  - Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor - 2011

Planul de acțiune privind mobilitatea urbană - 2009

CARTEA VERDE – Către o nouă cultură a mobilității urbane - 2007



Evoluția recomandărilor și reglementărilor în 

domeniul mobilității – nivel național

ANEXA 7 - Grila de verificare a conformității administrative și a Admisibilității 
PMUD - 2017

ANEXA 6 - Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă - 2016

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism – 2016

Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă - Ghid orientativ  pentru 
Autoritățile Contractante din România – JASPERS - 2015

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată
iulie 2013



Planul de mobilitate urbană durabilă

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic și un instrument de
politică de dezvoltare, complementar PUG, folosind un model de transport (software
de simulare), având ca scop îmbunătățirea accesibilității şi buna integrare a diferitelor
moduri de mobilitate şi transport.

ACCESIBILITATE MEDIU EFICIENȚĂ ECONOMICĂ SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

CALITATEA VIEȚII

Schimbare de paradigmă



Procesul de planificare – diferențe administrative

București Sibiu

 Arie de analiză - 121 km2

 Populație oficială – 169.496 

locuitori în 2011

 Oraș turistic

 Suprafață - 1.811 km²

 Populație oficială - 1.883.425 
locuitori în 2011

 Capitala Românei - Zonă de 
influență extinsă



Procesul de planificare – diferențe administrative

București Sibiu

 Beneficiar – UAT Sibiu

 Actori locali:

 1 Administrație publică locală;

 1 Operator de transport public local

 Agenția pentru Protecție a Mediului 

Sibiu

 Poliția Rutieră Sibiu

 ONG-uri 

 Datele necesare analizei  - complexitate 

medie și integrare ridicată

 Beneficiar – MDRAP prin intermediul BERD

 Asistență tehnică JASPERS

 Actori locali:

 40 Administrații publice locale

 Consiliul Județean

 3 Operatori de transport public – locali 

și naționali

 Agenția Națională pentru Protecție a 

Mediului

 Brigada Rutieră București

 ONG-uri

 Datele necesare analizei  - complexitate 

mare și integrare scăzută



Procesul de planificare – domenii de analiză și intervenție

București Sibiu



Metodologie de selecție si prioritizare

București Sibiu

 Nevoi identificate în urma analizelor

 Identificare proiecte în desfășurare

 Analiză fonduri disponibile și 

posibilități alternative de finanțare

 Realizarea celor 3 scenarii 

alternative – minim, mediu și maxim

 Stabilirea priorităților în funcție de 

rezultatele AMC 

 Consultarea actorilor pentru 

stabilirea scenariului optim

 Procedura de mediu și consultări

publice

 Nevoi identificate în urma analizelor

 Identificare proiecte în desfășurare

 Estimare anvelopă bugetară optimistă 

pentru perioada 2015-2030

 Stabilirea măsurilor de bază 

 Realizarea celor 3 scenarii alternative 

– transport public de mare capacitate

 Stabilirea priorităților în funcție de 

AMC bugetul disponibil și capacitatea 

de implementare

 Consultarea actorilor pentru stabilirea 

scenariului optim

 Procedura de mediu și consultări

publice



Propuneri – Infrastructura rutieră

București Sibiu

 Realizarea de conexiuni rutiere peste 

bariere naturale și antropice în Sibiu 

și către localitățile învecinate

 Realizarea de străzi noi în zonele de 

restructurare urbană

 Modernizarea străzilor de pământ

 Instalarea stațiilor de încărcare a 

vehiculelor electrice sau hibride

 Construirea conexiune între Autostrada 

A3 și Aeroportul Internațional Henri 

Coandă 

 Modernizări străzi – Timișoara și 

Fabrica de Glucoză

 Modernizarea Drumurilor Județene –

 Asigurarea siguranței spre școli, 

 Asigurarea condițiilor optime pentru 

transportul public

 Creșterea siguranței la treceri de cale 

ferată

 Rezolvarea principalelor puncte negre 

în București și Ilfov – analiză detaliată



Propuneri – Infrastructura rutieră - București



Propuneri – Infrastructura rutieră - Sibiu



Propuneri – Transport public

București Sibiu

 Introducerea transportului electric în

Sibiu : tramvai și tren urban

 Introducerea transportului electric de 

capacitate mare – autobuze articulate

 Introducerea transportului electric de 

capacitate mică sau medie în zona

centrală

 Modernizarea stațiilor de transport 

public

 Introducerea autobuzelor electrice de 

capacitate mare și medie

 Recomandare extindere transport 

public în localitățile limitrofe și 

integrarea cu serviciul din municipiu

 Extindere infrastructura de metrou

 Extindere infrastructura de tramvai

 Introducere transport rapid de mare 

capacitate – LRT și BRT

 Înnoire flotă vehicule: autobuze ecologice, 

tramvai și metrou 

 Îmbunătățiri operaționale pentru serviciile 

de transport public de suprafață

 Crearea și implementarea unui program 

eficient și atractiv pentru Județul Ilfov

 Reabilitare stații:

 Tramvai

 Autobuz, inclusiv Ilfov



Propuneri – Transport public - București



Propuneri – Transport public - București



Propuneri – Transport public - Sibiu



Propuneri – Deplasări pietonale

București Sibiu

 Reorganizarea unor străzi și piațete 

urbane cu prioritate pentru pietoni în 

zona centrală istorică

 Crearea unor spaţii comunitare, 

favorabile pietonilor, în ansambluri

de locuinţe collective

 Crearea unui coridor favorabil

deplasărilor nemotorizate pentru 

conectarea gării cu zona centrală și 

zona universitară

 Crearea de legături nemotorizate 

peste bariere naturale și antropice

 Introducerea de noi zone prioritare 

pentru pietoni în centrul orașului (zone 

pietonale și cu utilizare mixtă):

 Trasee pietonale majore 

 Străzi şi areale cu prioritate pentru 

pietoni, în zona centrală 

 Coridoare dedicate transportului 

public și deplasărilor nemotorizate

 Dezvoltarea de bulevarde favorabile 

pentru pietonii între Piața Unirii și 

Piața Romană

 Recomandări de accesibilizare a 

spațiilor publice



Propuneri – Deplasări pietonale - București



Propuneri – Deplasări pietonale - Sibiu



Propuneri – Deplasări cu bicicleta

București Sibiu

 Reorganizare rețea existentă pentru 

a crește siguranța în deplasare – 69,7 

Km

 Extinderea infrastructurii pentru 

biciclete – 40 KM

 Introducere sistem de bike-sharing

 Coridor pilot pentru exemplificarea 

condițiilor optime de siguranță

 3 trasee pentru activități recreative 

și de promenadă pe cursuri râurilor 

 Înființarea rețelei utilitare pentru 

biciclete – 250 Km  rețea propusă, 12 

proiecte prioritare ~ 60Km

 Crearea unei rețele de agrement 

pentru biciclete: piste de biciclete și 

spații de parcare 

 Linii directoare pentru proiectarea 

infrastructurii pentru biciclete

 Introducerea unui sistem de închiriere 

biciclete 



Propuneri – Deplasări cu bicicleta - București



Propuneri – Deplasări cu bicicleta - Sibiu



Propuneri – Parcare și intermodalitate

București Sibiu

 Parcări rezidențiale – constructii

multi-etajate sub/supra terane

 Puncte intermodale la limita zonei

centrale, dotate cu parcări

supraterane multietajate sau

subterane

 Construirea unor zone de tip ” Park 

and Ride” la marginea orașului

 Sistem de gestionare a parcărilor pe 

stradă în centrul orașului - informații 

orientative și recomandări privind 

regulamentul de parcare, metode de 

plată, etc.

 Realizarea și implementarea unei 

politici unitare și durabile privind 

parcarea rezidențială în București și 

Județul Ilfov

 Parcări de tip Park&Ride la capetele 

magistralelor de metrou



Propuneri – Parcare și intermodalitate - București

Etapa 1 –: Prelungire M2– drum accesaccess A3- Sos.

Petricani – Park&ride

Etapa 2 –:Prelungire M2– drum acces A3- Sos.

Petricani –Park&ride – Regional train station + trade

and services hub



Propuneri – Parcare și intermodalitate - Sibiu



Concluzii - urmează

 Proces de planificare similar – pașii parcurși, datele necesare, domeniile de 

intervenție.

 Abordare contextualizată – identificarea soluțiilor potrivite fiecărei comunități

 Procesul participativ asigură modelarea propunerilor pe specificul localităților:

 Consultări cu actorii locali

 Consultări publice organizate în etapa de elaborare a PMUD-urilor

 Consultări publice în etapa Procedurii Strategice de Mediu (SEA)

 Elaborarea unui PMUD presupune un proces amplu și de durată pentru 

înțelegerea contextului local și ”negocierea” soluțiilor optime pentru 

comunitate.



Vă mulțumesc!


