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Subiecte abordate

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
 PMUD: viziune, concept, domeniu de aplicare, scop;
 PMUD vs. plan de transport;
 PMUD caracteristici de bază și ciclul de planificare;
 Avantaje pentru autoritățile locale și referințe.
*Sursa: Orientări ‘Dezvoltarea şi implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă’ http://www.eltis.org/it

Abordarea BUMP
 BUMP: parteneriat, stabilirea conținutului, obiective principale și soluții
 Metodologia BUMP: elaborarea procesului, adaptări naționale prin sesiuni focus
grup, identificarea beneficiarilor
 Cele 4 etape: cursul de formare, învățare reciprocă, coaching, vizite de studiu

PMUD: Viziunea

“Dacă planifici orașele pentru mașini și trafic, vei găsi mașini și trafic.
Dacă planifici pentru oameni și locuri vei găsi oameni și locuri.”
(Fred Kent)

Imaginați‐vă orașul vostru peste 20 de ani: cum ați dori să arate?
Un loc în care copiii se pot juca în siguranță? Unde aerul este curat?
Unde puteți să vă faceți cumpărăturile mergând pe jos?
Cu parcuri și spații verzi? Unde mediul de afaceri prosperă?
...cum puteți să transformați această viziune în realitate?

SUMP: concept, scop and purpose
Concept: un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a
oamenilor și companiilor în orașe precum și în împrejurimile acestora și pentru a
avea o mai bună calitate a vieții.
Domeniul de aplicare: toate modurile și formele de transport din întreaga aglomerație
urbană, inclusiv transportul public și privat, de pasageri și de marfă, motorizat și
nemotorizat.
Scop: elaborarea unui sistem de transport urban sustenabil în măsură să
 asigure accesul la destinații și servicii esențiale tuturor cetățenilor;
 îmbunătățească siguranța și securitatea;
 reducă poluarea sonoră și a aerului, emisiile de gaze de seră și consumul de
energie;
 îmbunătățească eficiența și rentabilitatea transportului de persoane și bunuri;
 contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban.

PMUD versus planificare ”tradițională” a transportului
Planificare tradiţională a transportului

Planificarea mobilităţii urbane durabile

Axată pe trafic

→

Centrată pe oameni

Obiective primare: Capacitatea şi viteza
fluxului de trafic

→

Obiective primare: Accesibilitate şi calitatea vieţii precum şi durabilitate, viabilitate
economică, echitate socială sănătate şi calitatea mediului
and environmental quality

Axat modal

→

Dezvoltare echilibrată a tuturor modalităţilor de transport relevante şi schimbare spre
modalităţi de transport mai curate şi mai durabile

Axare pe infrastructură

→

Set integrat de acţiuni pentru obţinerea unor soluţii rentabile

Document de planificare sectorială

→

Document de planificare sectorială care este conform şi complementar cu domeniile
de politici asociate (precum utilizarea terenurilor şi planificare spaţială; servicii
sociale; sănătate; aplicare şi control etc.)

Plan de livrare pe termen scurt şi mediu

→

Plan de livrare pe teren scurt şi mediu ca parte a unei viziuni şi strategii pe termen
lung

Referitor la o zonă administrativă

→

Referitor la o zonă funcţională bazată pe tipare de transport la locul de muncă

Domeniul inginerilor de trafic

→

Echipe de planificare interdisciplinare

Planificare realizată de către experţi

→

Planificare cu implicarea părţilor interesate prin utilizarea unei abordări transparente
şi participative

Evaluare de impact limitat

→

Monitorizare şi evaluare regulată a impacturilor pentru a informa un proces structurat
de învăţare şi îmbunătăţire

PMUD: caracteristici de bază
 Elaborare bazată pe practici existente în cadrul reglementărilor Statelor Membre;
 Viziune clară pe termen lung, obiective și ținte măsurabile (monitorizare adecvată,
regulată și sistem de evaluare);
 Angajament pentru durabilitate (economică, tehnică, de mediu, socială);
 Dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport;
 Abordare participativă (implicarea actorilor și a cetățenilor în luarea deciziilor);
 Abordare integrată (pe orizontală și pe verticală, planificare energetică și teritorială,
prosperitate și politici legate de sistemul de sănătate);
 Revizuirea costurilor și beneficiilor legate de transport (directe și indirecte, interne și
externe);
 Abordare ciclică.

PMUD: CICLUL DE PLANIFICARE

PMUD: Ciclul de planificare
Pregătire temeinică

PMUD: Ciclul de planificare
Stabilirea scopului

PMUD: Ciclul de planificare
Elaborarea planului

PMUD: Ciclul de planificare
Implementarea planului

PMUD: avantaje pentru autorități locale 1/2
OPORTUNITĂȚI PENTRU A ACCESA FINANȚĂRI UE
CREAREA UNEI CULTURI A MOBILITĂȚII
O viziune agreată de către partidele politice și împărtășite de către instituții și cetățeni deopotrivă
transcende ciclurile electorale și poate include include elemente mai puțin atractive atunci când ele
oferă beneficii pe termen lung.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII
Politicile bine coordonate într‐un PMUD duc la multe beneficii, spații publice mai atractive, siguranță
în trafic, efecte pozitive asupra sănătății, reducerea zgomotului și a poluării aerului.

REDUCEREA COSTURILOR & CREAREA BENEFICIILOR PENTRU MEDIUL ECONOMIC
Mobilitatea este un catalizator major pentru economia locală. Un mediu mai sănătos și blocaje mai
puține în trafic ajută la reducerea substanțială a costurilor pentru comunitatea locală și duce la
crearea noilor afaceri.

SUMP: avantaje pentru autorități locale 2/2
CONTRIBUȚIE LA CREȘTEREA GRADULUI DE SĂNĂTATE ȘI CALITĂȚII MEDIULUI
Mobilitatea sustenabilă are ca efect direct o mai bună calitate a aerului și mai puțin zgomot, călătorii
active (pe jos, cu bicicleta) benefice pentru sănătatea cetățenilor

UTILIZAREA MAI EFICIENTĂ A UNOR RESURSE LIMITATE
Planificarea mobilității urbane durabile schimbă accentul de pe infrastructura bazată pe drumuri către
o combinație echilibrată de măsuri, inclusiv măsuri de gestionare a mobilității cu costuri mai mici.
Adoptarea principiului ”poluatorul plătește” introduce de asemenea un flux de venituri suplimentare,
care pot fi utilizate pentru a finanța mijloace de transport alternative.

ATRAGEREA SPRIJINULUI PUBLICULUI ȘI PREGĂTIREA UNOR PLANURI MAI BUNE
O administrație publică preocupată de implicarea părților interesate și a cetățenilor în procesul de
luare a deciziilor, este într‐o poziție mult mai bună pentru a reduce riscul de a se confrunta cu opoziția
acestora în punerea în aplicare a politicilor ambițioase și a planurilor, răspunzând cu mai multă
acuratețe nevoilor reale ale oamenilor.

PMUD: referințe
Planul de Acțiune pentru Mobilitate Urbană (2009)
Cartea Albă a Transportului (2011)
Pachet pentru Mobilitate Urbană (2013)
ELTIS Observatorul pentru mobilitate urbană
ELTIS Platforma Europeană pentru PMUD‐uri
Ghidul ”Dezvoltarea şi implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă”
(disponibil în mai multe limbi), document tradus prin proiectul BUMP.

BUMP: consorțiul

AREA Science Park (IT)
Coordonatorul proiectului
www.areasciencepark.it

VIA ALTA a. s. (CZ)
www.via-alta.cz/en/

TUDO
Universitatea Tehnică din Dortmund (DE)
Facultatea Planificării Teritoriului
www.tu-dortmund.de

REC Centrul Regional pentru Mediu(HU)
www.rec.org
REC Polonia (PL)
http://poland.rec.org/

CIRCE – Centrul de cercetare pentru
resurse energetice și consumuri (SP)
http://fcirce.es/

CSDCS – Clubul Dezvoltare Durabilă a
Societății Civile (BL)
www.csdcs.org

SWEA Agenția de Energie Severn Wye
(UK)
www.swea.co.uk

ALEA – Agenția Locală a Energiei
Alba(RO)
www.alea.ro/en

Abordarea BUMP: stabilirea conținutului
Dezvoltarea și implementarea unui PMUD este o provocare majoră pentru
autoritățile locale, mai obișnuite cu dezvoltarea și punerea în aplicare a planurilor de
transport tradiționale, conforme cu cerințele legislației naționale sau, în alte cazuri
obișnuite cu implementarea unor măsuri pe termen scurt și pe termen mediu, cu un
impact imediat, vizibil .
Cu atât mai mult, datorită faptului că un PMUD prezintă caracteristici complexe:
 Viziune pe termen lung, cu obiective și ținte măsurabile;
 Aspecte multiple ale sustenabilității (de mediu, tehnic, energetic, economic,
social);
 Integrare orizontală și verticală;
 Abordare participativă;
 Monitorizare și evaluare regulată.
De ce fel de sprijin pot beneficia responsabilii din cadrul autorităților locale dar și
factorii de decizie politică pentru realizarea sarcinilor lor?

Abordarea BUMP: obiective de bază și soluții

Obiectiv
Dezvoltarea capacității autorităților locale care să permită responsabililor tehnici
precum și factorilor de decizie politică să dezvolte, să implementeze și să
monitorizeze PMUD, fie că aceștia efectuează lucrările în mod independent sau
încredințează o parte din sarcini către terți.
Metodologia BUMP: Cuprinde 4 etape către o mobilitate durabilă:
1. Cursul de formare
2. Învățare reciprocă
3. Coaching – oferire de sprijin pe parcursul dezvoltării PMUD
4. Vizite de studiu in orașe pionier BUMP

Metodologia BUMP: pregătirea procesului

De la modelul comun al UE către adaptările naționale, pregătirea implementării pe
teren

Definirea pachetului
comun de sprijjin

Adaptări naționale prin
sesiuni focus grup

Programe de formare
specifice fiecărei țări

Alegerea beneficiarilor
și desemnarea
trainerilor

Temele principale abordate în sesiunile focus grup:
‐ Alegerea beneficiarilor din rândul autorităților publice;
‐ Cerințele pentru desemnarea trainerilor;
‐ Adaptările programului de formare în funcție de caracteristicile naționale;

Metodologia BUMP: adaptări prin sesiuni focus grup

Detalii specifice legate de fiecare țară parteneră:
‐ Participanți în sesiuni focus grup;
‐ Concluziile sesiunilor focus grup;
‐ Adaptările programului comun de formare în funcție de cerințele și
caracteristicile naționale;
‐ Alegerea autorităților publice beneficiare;
‐ Sesiunile de învățare reciprocă;
‐ Învățare reciprocă: teme;
‐ Coaching în România
‐ Vizite de studiu

Metodologia BUMP: sesiuni focus grup în România
Sesiunea 1, Alba Iulia – 04 iulie 2013; moderator – Ovidiu Romoșan expert in domeniul mobilității urbane :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monica Oreviceanu ‐ Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
Melente HOROBA ‐ Uniunea Romana de Transport Public URTP
Dorin Dumitrescu – Intelligent Transport Systems
Mihai Pocanschi – ADR Centru
Veronica Constantin ‐ ADR Centru
Dragoș Manu ‐ AMR
Dan Dârja ‐ STP Alba
Florin Dragomir ‐ RATB București
Vasile Titan ‐ Primăria Bistrița
Mihaela Neag ‐ Primăria Oradea
Ion Dogeanu – AEEPM București

Sesiunea 2, Alba Iulia – 19 september 2013; moderator – Ovidiu Romoșan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monica Oreviceanu ‐ Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
Dorin Dumitrescu – Intelligent Transport Systems
Marius Moș – Primăria Oradea
Veronica Constantin ‐ ADR Centru
Alexandru Coroian ‐ Primăria Cluj Napoca
Stelian Nicola ‐ STP Alba
Nicolae Moldovan – Primăria Alba Iulia
Vasile Titan ‐ Primăria Bistrița
Ovidiu Câmpean ‐ Primăria Cluj Napoca
Ion Dogeanu – AEEPM București

Concluziile sesiunilor focus grup privind alegerea
participanților la sesiunea de formare

 Planificarea transportului urban ca și concept și ca și activitate nu se realizează în România
la nivelul de detaliu și de profesionalism ca și în Uniunea Europeană.
Motive: nu există o abordare sistematică și structurată a planificării transportului urban.
Nu există date referitoare la caracteristicile și volumul cererii de mobilitate în majoritatea
aglomerărilor urbane, nu există modele de transport realizate conform procedurilor
specifice.
Pentru alegerea participanților s‐au avut în vedere următoarele principii:
 Implicarea autorităților locale motivate și dedicate politic;
 Asigurarea participării pe verticală și orizontală în cadrul unei autorități locale;
 Alegerea unor orașe țintă care au deja politici de planificare existente;
 Alegerea unor orașe după poziția geografică pentru a asigura o distribuție teritorială largă;
mărimea orașului / agregare;

Concluziile privind alegerea participanților la sesiunea de
formare

Beneficiarii BUMP ‐ orașe cu următoarele caracteristici:
 Cu populația între 40.000 la 350.000 de locuitori
 Angajament politic exprimat, atunci când se aplică pentru participare, din partea
primarului sau din partea unui reprezentant al primarului;
 Motivația exprimată oficial privind abordarea problemelor de mobilitate
durabilă;
 Existența unor instrumente de planificare existente, cu un domeniu de aplicare
limitat lăsând loc pentru alte acțiuni și pentru integrarea instrumentelor noi de
planificare și altor măsuri;
 Existența unui PAED dezvoltat în cadrul Convenției primarilor.

Concluzii întâlnirilor focus grup asupra sesiunilor de formare

Principii generale:
•
•
•

Materiale de training vor fi adaptate la specificul / nivelul mediu de pregătire al
cursanților in domeniul mobilității urbane;
Metodele de învățare vor fi predominant interactive, cu implicarea
participanților in realizarea de aplicații practice;
Program de desfășurare al sesiunilor de training trebuie să țină seama de
constrângerile de timp ale participanților – este importantă implicarea
cursanților în stabilirea perioadelor de derulare a sesiunilor de training;

Adaptări ale programului comun de formare în funcție
de specificul din România
6 module ‐ 10 zile de formare – în 4 sesiuni
Modulul

Durata
(zile)
Modulul 1: Introducere in 1
PMUD

Sesiunea
Sesiunea 1
Modulul 1: Introducere in conceptul Planului de Mobilitate Urbană – PMUD; Privire de ansamblu a unui
ciclu SUMP
Sesiunea 1
Modulul 2: Evaluare si ținte. Probleme si scenarii; evaluare status quo; Utilizarea bazelor de date si metode
de evaluare; Instrumente de evaluare a unui PMUD; Scenarii pentru atingerea obiectivelor; Dezvoltarea
unei viziuni comune, stabilirea țintelor măsurabile; Instrumente avansate asupra evaluării efectelor in
materie de energie si emisii.
Sesiunea 2
Modulul 3: Măsuri pentru integrare și inovare; Activități de mobilitate durabilă; luarea deciziilor și
priorități; Fondul comun de masuri; dezvoltare a pachetelor de măsuri; Măsuri pentru grupurile țintă.

Durata (ore)

6

Modulul 2: Evaluare si
ținte.

2

Modulul 3: Măsuri
pentru integrare și
inovare

2

Modulul 4: Coordonare la
nivel politic, juridic,
financiar și procedural

2

Sesiunea 3
Modulul 4: Coordonare la nivel politic, juridic, financiar și procedural; Cadru orientat spre proces, resurse
ale unui proces PMUD; Buget; Strângerea de fonduri

12

2

Sesiunea 4
Modulul 5: Implementare. Management de proiect; Monitorizarea implementării, Schiță a acțiunii pilot.

11

1

Sesiunea 4
Modul 6: Evitarea capcanelor și startul unei acțiuni pilot Riscuri locale și puncte de plecare; pregătirea
acțiunii pilot; Modificarea acțiunii pilot;
Testare finală
Total

9

Modulul 5: Implementare
Modul 6: Evitarea
capcanelor și startul unei
acțiuni pilot.
Total

10

Sesiune de formare: Alba Iulia, Februarie‐Iunie 2014

12

12

62

Alegerea beneficiarilor
Număr total de participanți:
171 din 86 orașe din 8 țări
În România
23 de reprezentanți din 11 municipalități:
Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București
Sector 1, Cluj Napoca, Constanța, Oradea,
Ploiești, Sighișoara, Târgu Mureș, Zalău,
toate orașe semnatare ale Convenției
Primarilor
Oraș
Alba Iulia
Baia Mare
Bistrița
București Sector 1
Cluj Napoca
Constanța
Oradea
Ploiești
Sighișoara
Târgu Mureș
Zalău
TOTAL

Populație
63681
114925
70493
194608
309136
254693
183123
197522
26370
127849
53308
1590708

BUMP: învățare reciprocă

4 evenimente în perioada septembrie ‐ noiembrie 2014
Ziua 1: reprezentanți ai autorităților participante din 8 țări se întâlnesc și lucrează împreună
Ziua 2: conferință deschisă tuturor părților implicate precum și cetățenilor, cu scopul de a crește
gradul de conștientizare asupra mobilității durabile și de a se discuta problemele relevante

Trieste (Italia)
24‐25 Septembrie 2014

Dortmund (Germania)
19‐20 Noiembrie 2014

Sofia (Bulgaria)
20‐21 Octombrie 2014

Szentendre (Ungaria)
5‐6 Noiembrie 2014

Sesiunile de învățare reciprocă: temele abordate
Data și locație

Temele abordate

24‐25 Septembrie 2014
Trieste (Italia)

Cum putem face mai durabile deplasările de acasă la școală?
Care sunt cele mai bune opțiuni pentru a promova durabilitatea economică,
socială și de mediu în deplasările de la domiciliu la locul de muncă?
Includerea modelelor de mobilitate turistică în PMUD‐uri.

20‐21 Octombrie 2014
Sofia (Bulgaria)

Cât de importantă este implicarea părților interesate în planificarea mobilității și
care sunt cele mai bune tehnici pentru a asigura o participare efectivă șio
cooperare proactivă?
Politicile de parcare ca instrument de promovare a mobilității urbane durabile.
Secrete ale comportamentului oamenilor: Elemente care afectează alegerea
modului de transport de către cetățeni.

5‐6 Noiembrie 2014

Integrarea măsurilor de restricționare a traficului în centre urbane.

Szentendre (Ungaria)

Ce elemente ar trebui să fie în mod necesar abordate în efectuarea unei analize
preliminare de context pentru a pregăti un instrument eficient de planificare a
mobilității durabile?
Participarea publicului și acceptarea publică în planificarea mobilității durabile

19‐20 November 2014

Stimularea utilizării bicicletelor în orașele de dimensiuni medii.

Dortmund (Germania)

Organizarea transportului public eficient în orașele de dimensiuni medii.
Strategii ale autorităților locale pentru o mobilitate urbană eficientă energetic.

Coaching în România
Sprijin oferit în elaborarea PMUD‐urilor
6 Autorități Locale:
Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, Constanța, Ploiești, Oradea

Primul pas: întâlnire cu decidenții politici/ofițeri din departamente tehnice pentru evaluarea
angajamentelor în elaborarea unui astfel de plan, urmat de colectarea de informații privind nevoia
de sprijin a autorităților în funcție de specificul fiecăreia.
Coaching‐ul a fost centrat pe parcurgerea ciclului de planificare și a pus accent pe cele 3 puncte
intermediare de mare importanță:
‐ Concluzia analizei problemelor și identificarea oportunităților
‐ Măsuri identificate
‐ Aprobarea documentației SUMP
Activitățile de coaching au sprijinit autoritățile și în:
• identificarea unor oportunități de finanțare
• elaborarea de către autoritățile locale a unor propuneri de proiecte legate de aspecte ale
mobilității urbane durabile;
• aderarea orașelor respective la rețele europene dedicate mobilității durabile.

BUMP: vizite de studiu în orașe pionier BUMB

ORAȘE PIONIER
Scop: promovarea bunelor
metodologii practice precum și a
rezultatelor produse în cadrul
proiectului
60+ aplicații primite
Din Portugalia, Italia, Spania, Olanda,
România, Cipru, Polonia, Letonia,
Slovenia, Croația, Albania, Serbia,
Macedonia, Bosnia Herzegovina
32 vizite de studiu
51 autorități locale selectate
8 organizații replicatoare interesate în
adoptarea și implementarea
metodologiei și instrumentelor
dezvoltate prin proiectul BUMP

Țineți‐vă la curent cu ultimele noutăți legate de activitățile
proiectului BUMP!

www.bump‐mobility.eu

Mulțumesc pentru atenție!
Florin Andronescu
Agenția Locală a Energiei Alba ALEA
str. Trandafirilor, nr. 9, Alba Iulia
TEL +4 0755093350
contact@alea.ro
www.alea.ro

