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PLANUL DE MOBILITATE
URBANĂ AL VIENEI

SCURT RAPORT

SATISFACEREA CRITERIILOR IMPUSE PLANURILOR DE MOBILITATE
URBANĂ DURABILĂ
În cadrul Pachetului pentru Mobilitate
Urbană
[COM (2013) 913 f], publicat în
decembrie
2013, Comisia Europeană a definit
cerințele care trebuie îndeplinite în
vederea asigurării mobilității durabile.
Sub deviza „Planificare pentru oameni”,
Comisia Europeană susține ideea de
PMUD la nivel european, încurajând
astfel o trecere clară de la o planificare
urbană axată pe autovehicule și trafic
la asigurarea unui echilibru între toate
modurile de transport, în vederea
îmbunătățirii calității vieții.

de Mobilitate Urbană Durabilă făcută
vreodată în Europa. Planul de Mobilitate
Urbană al Vienei a obținut 82 de puncte
dintr-un maxim de 100, ceea ce indică
atingerea excelenței.

Administrația Vienei a angajat o echipă
externă specializată în asigurarea calității,
cu scopul de a sprijini realizarea Planului
de Mobilitate Urbană și de a efectua
prima evaluare structurală, a unui Plan

Frank Wefering și Siegfried Rupprecht,

A fost înregistrat un nivel de performanță
de peste 50% pentru toate domeniile de
evaluare. Toate criteriile obligatorii au fost
îndeplinite. Planul de mobilitate urbană
al Vienei este un document ambițios, de
înaltă calitate, care îndeplinește cerințele
europene pentru PMUD, constituind
astfel un model de planificare a mobilității
urbane durabile.

Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH
aprilie 2015

Criteriile PMUD-ului se referă la șase domenii. Trebuie menționat în mod special faptul că punctajele cele
mai mari au fost obținute în două domenii: în ceea ce privește integrarea, principiul director al oricărui PMUD
(inclusiv grupuri inter-departamentale de planificare, participare intersectorială, corelarea planificării urbane
cu dezvoltarea regională coordonată, etc.), Planul de Mobilitate Urbană al Vienei a respectat pe deplin
standardele internaționale. Același lucru este valabil și pentru metoda sofisticată de evaluare, în cadrul
căreia a fost utilizat un set inovator de indicatori. Acest lucru este esențial pentru implementarea planului și
garantează că acesta este revăzut și actualizat periodic.
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Dacă dorim să protejăm clima și
mediul, trebuie să începem să luăm
măsuri în domeniile unde este necesară
recuperarea decalajelor. În cazul
Vienei, este vorba despre trafic. În
perioada 1995-2013, consumul de
energie în acest sector a crescut cu
50%, în special din cauza traficului
de autovehicule. În niciun alt domeniu
nu s-a înregistrat o rată de creștere
similară. Problema este agravată de
faptul că 95% din combustibilul utilizat
în trafic are la bază ulei mineral, în timp
ce schimbările climatice devin tot mai
evidente în Viena. Planul de Mobilitate
Urbană al Vienei cuprinde un pachet de
măsuri elaborate de administrația locală
pentru a îmbunătăți calitatea aerului,
reduce nivelul de zgomot, scădea nivelul
emisiilor de gaze de eșapament și spori
numărul de zone verzi în următorii 10 ani.
Acest scurt raport privind Planul de
Mobilitate Urbană al Vienei evidențiază
cele mai importante soluții, fiind în
strânsă legătură cu poveștile de
succes din ultimii cinci ani: o reducere
semnificativă a prețurilor abonamentelor
anuale pentru mijloacele de transport

în comun, dezvoltarea activităților de
gestionare a spațiilor de parcare,
implementarea de proiecte pentru
calmarea traficului și o încurajare masivă
a deplasării cu bicicleta și a transportului
public. Pornind de la această bază,
Planul de Mobilitate Urbană al Vienei
deschide calea către un sistem de
mobilitate al viitorului, definind țeluri
ambițioase și măsurile necesare pentru
atingerea lor. Contarea exclusivă pe
extinderea infrastructurii s-a dovedit
deja insuficientă. Sub deviza „Împreună
în mișcare”, diverse abordări coordonate
vor permite ca transportul din Viena să
fie în continuare fiabil și, în același timp,
să afecteze viața orașului într-o măsură
cât mai mică, răspunzând unei multitudini
de nevoi.
Maria Vassilakou
Viceprimar
Consilier municipal executiv pentru
Urbanism, Trafic și Transport,
Protecția
Mediului, Energie și Participare
publică

CUVÂNT
ÎNAINTE
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ÎMPREUNĂ
ÎN MIȘCARE
„Mobilitatea necesită forme de transport la scară umană și
compatibile din punct de vedere ecologic. Administrația Vienei
și-a asumat angajamentul de a acorda prioritate transportului
public, pietonilor și bicicliștilor, acestea fiind considerate cele mai
ecologice moduri de deplasare. Viena se distinge prin politica de
mobilitate urbană orientată spre viitor, acceptabilă nu numai din
punct de vedere ecologic, ci și economic și social, fiind așadar
sustenabilă. Aceasta este viabilă din punct de vedere economic
deoarece are la bază investiții pe termen lung, rentabile pentru
oraș și locuitori. Este eficientă din punct de vedere social, pentru că
scopul său declarat este asigurarea mobilității pentru toți locuitorii,
indiferent de venitul, poziția socială și condițiile de viață ale
acestora. Este performantă din punct de vedere ecologic pentru că
ajută la conservarea resurselor naturale și contribuie la îndeplinirea
obiectivului Viena - Oraș Inteligent”.
Citat din STEP 2025
nul de Mobilitate Urbană al Vienei
reflectă implementarea consecventă a
unei viziuni asupra orașului, consacrată
în Planul de Dezvoltare Urbană STEP
2025: mobilitatea în Viena ar trebui să
fie echitabilă, sănătoasă, compactă,
ecologică, robustă și eficientă.
„Împreună în mișcare” este expresia la
modă în prezent. În următorii ani, politica
de transport a Vienei va fi orientată,
fără compromisuri, către promovarea
eco-mobilității. Exprimată în indicatori
în ceea ce privește distribuția modală,
ținta Planului STEP 2025 este „80:20”,
ceea ce înseamnă că locuitorii Vienei
trebuie să utilizeze transportul public,
să se deplaseze cu bicicleta sau pe
jos, pentru a acoperi un procent de
80% din călătoriile pe care au nevoie
să le facă, în vreme ce rata transportului
cu automobilul personal ar trebui să
scadă de la 28%, în prezent, la 20%.
Mersul pe jos și cu bicicleta constituie
modalități de deplasare activă, ceea ce
înseamnă că acestea contribuie la o viață
sănătoasă. Conform acestui concept,
eco-mobilitatea este considerată un
sistem integrat – cu interfețe optimizate
între modurile de transport și servicii
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suplimentare de mobilitate, compatibile
cu mediul urban (de ex., cardurile de
transport și sistemele de utilizare în
comun a bicicletelor și automobilelor
(bike-sharing și car-sharing).
Dacă este necesară construirea unor
străzi suplimentare de mare capacitate în
cartierele noi ale orașului, acestea vor fi
planificate într-o manieră compatibilă cu
mediul urban – asigurând suficient spațiu
pentru pietoni și cicliști, precum și pentru
transportul public, și un design atrăgător,
care invită oamenii la relaxare – cu
scopul de a dezvolta și utiliza cât mai
eficient infrastructura urbană ca resursă.
„Asigurarea mobilității fără deținerea unui
autovehicul” constituie o preocupare
centrală a politicii de transport. Gradul
de motorizare al populației Vienei, adică
numărul de autovehicule pe cap de
locuitor, a scăzut la 381 de autoturisme/
1 000 de locuitori în ultimii 10 ani – ceea
ce arată că principiul combinării flexibile
a modurilor de transport în funcție de
nevoile oamenilor și de circumstanțe
funcționează deja bine, reprezentând
o alternativă atrăgătoare și rezistentă
la crize (deci robustă). Acest lucru

necesită o dezvoltare urbană compactă
și extinderea continuă a infrastructurii
urbane de transport public, deosebit de
eficientă, astfel încât aceasta să poată
răspunde nevoilor unei metropole în
continuă creștere. Îmbunătățirea rețelelor
de căi ferate suburbane și a rețelelor
subterane de transport va rămâne pilonul
principal, dar totodată este necesar ca
în zonele dintre acestea să se asigure
linii secundare de tramvai și autobuz,
pentru a crea o rețea densă de transport
public, cu legături bune atât în perimetrul
orașului, cât și între oraș și regiunea
înconjurătoare.
O coordonare și o cooperare strânse
în materie de transport și amenajare
teritorială, în întreaga regiune de est,
sunt esențiale pentru succesul politicii
de transport a Vienei. Din acest motiv,
pentru prima dată, Planul de Mobilitate
Urbană al Vienei include un plan de
mobilitate regională, pregătit și susținut

de cele trei provincii Burgenland, Viena
și Austria de Jos. Acesta stă la baza
tuturor măsurilor locale și regionale din
sectorul mobilității și, astfel, dă viață ideii
„Împreună în mișcare”.
Planul de Mobilitate Urbană al Vienei
a fost elaborat prin intermediul unui
amplu proces de dezbatere, care a
asociat multe instituții și reprezentanți
de organizații. Contribuția Consiliului
cetățenilor a fost, de asemenea,
încorporată. Planul de Mobilitate
Urbană al Vienei a fost adoptat de
Consiliul Municipal ca parte a Planului
de Dezvoltare Urbană STEP 2025, în
decembrie 2014. Strâns legat de STEP
2025, Planul de Mobilitate Urbană al
Vienei oferă repere detaliate pentru o
mobilitate sustenabilă în Viena. Au fost
definite obiective și au fost elaborate 50
de pachete de măsuri pentru a contribui
la atingerea acestora.
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DOMENIILE DE ACȚIUNE
PENTRU MOBILITATE
ÎN VIENA …

Utilizarea în comun,
în locul proprietății

echitabilă
Spațiul stradal este
repartizat în mod echitabil
unei diversități de utilizatori
și mobilitatea sustenabilă va
rămâne accesibilă tuturor

Împreună în regiune

sănătoasă
Rata mobilității active în
viața de zi cu zi crește;
scade numărul vătămărilor
corporale cauzate de
accidente.

Mobilitatea în
compact
Distanțele parcurse între
locul de muncă, domiciliu,
zonele de cumpărături și
cele destinate activităților
de petrecere a timpului
liber sunt cât mai
scurte posibil.

Infrastructura transportului:
coloana vertebrală a orașului

Mobilitatea necesită inovare

OBIECTIVELE AMBIȚIOASE DAU TONUL
Viitorul mobilității Vienei este caracterizat de 6 obiective, urmărite simultan și
considerate echivalente: mobilitate echitabilă – ecologică – robustă – eficientă –
compactă – sănătoasă. Pentru a atinge aceste obiective, este necesară adoptarea a
numeroase măsuri și implementarea lor într-o manieră coordonată. Aceste măsuri și
procese au fost grupate în 9 domenii de acțiune.
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Spațiul public: partajarea
străzilor în mod echitabil

Guvernanță: responsabilități
și resurse

ecologică
Mobilitatea generează cât
mai puțină poluare, rata
eco-mobilității aferente
călătoriilor efectuate în Viena
și împrejurimile sale
este în creștere.

robustă

n Viena este

Mobilitatea este cât mai
fiabilă și cât mai rezistentă
la crize.
Mobilitatea este posibilă fără
deținerea în mod necesar a
unui mijloc de transport

Afaceri în plin elan

Organizarea transportului:
o modalitate mai
inteligentă de gestionare
a mobilității

eficientă
Resursele sunt utilizate
mai eficient – cu ajutorul
unor tehnologii și procese
inovatoare

O mobilitate eficientă prin
managementul mobilității

INDICATORII FAC POSIBILĂ MONITORIZAREA DEZVOLTĂRII
MOBILITĂȚII
Pentru fiecare din cele șase obiective ale Planului de Mobilitate Urbană al Vienei,
au fost identificați indicatori care vor permite monitorizarea și controlarea dezvoltării
mobilității în următorii câțiva ani. De exemplu, ponderea suprafețelor disponibile
pentru deplasarea cu bicicleta, mersul pe jos și transportul public trebuie să
crească în cadrul tuturor proiectelor de modernizare și regenerare urbană, conform
obiectivului „mobilității echitabile”.
7
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NOUĂ DOMENII
DE ACȚIUNE
Planul de Mobilitate Urbană al Vienei
grupează măsurile care conduc la
realizarea obiectivelor în cadrul a nouă
domenii de acțiune:
—— Spațiul public: partajarea străzilor în
mod echitabil
—— Guvernanță: responsabilități și
resurse
—— O mobilitate eficientă prin
gestionarea mobilității
—— Utilizarea în comun, în locul
proprietății
—— Organizarea transportului: o
modalitate mai inteligentă de
gestionare a mobilității
—— Infrastructura transportului: coloana
vertebrală a orașului
—— Afaceri în plin elan
—— Mobilitatea necesită inovare
—— Împreună în regiune

Toate măsurile și procesele înglobează
următoarele principii:
—— Siguranța rutieră: datorită unei mari
varietăți de măsuri, siguranța rutieră
în orașul Viena a crescut continuu
de mai multe decenii. Scopul
administrației Vienei în domeniul
siguranței rutiere este „Viziunea
zero”, adică să nu se mai producă în
oraș accidente rutiere fatale.
—— Eliminarea barierelor: în ultimii ani,
au fost adoptate numeroase măsuri
pentru crearea unui sistem de trafic
și transport fără bariere. Bordurile
mai joase, semafoarele cu semnale
acustice și sistemele tactile de
orientare contribuie la facilitarea
deplasării prin oraș a persoanelor cu
mobilitate redusă (permanent sau
temporar).
—— Integrarea principiului egalității
dintre bărbați și femei și diversitatea
de gen: măsurile propuse au fost
testate în ceea ce privește modul
în care acestea afectează diverse
grupuri de utilizatori și au fost
ajustate în funcție de rezultate
(„verificarea echității”).
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SPAȚIUL PUBLIC:
PARTAJAREA
STRĂZILOR ÎN
MOD ECHITABIL
MAI MULT SPAȚIU PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC, CICLIȘTI
ȘI PIETONI
În trecut, proiectarea străzilor acorda
prioritate autovehiculelor. În prezent,
peste 65% din suprafața străzilor este
alocată traficului motorizat și parcărilor,
deși numai 28% din călătorii sunt
efectuate cu automobilul. În ultimii câțiva
ani, un număr tot mai mare de oameni au
trecut de la condusul mașinii la ecomobilitate. Din acest motiv, pe viitor,
pietonilor, transportului public și cicliștilor
li se va acorda mai mult spațiu.
Amenajarea unor străzi atrăgătoare
pentru pietoni și cicliști poate determina
mai mulți oameni să se deplaseze pe jos
sau cu bicicleta.

COEXISTENȚA PARTICIPANȚILOR
LA TRAFIC
Multe conflicte între participanții la
trafic apar din cauza repartizării stricte a
spațiului aferent fiecăruia dintre diferitele
moduri de transport și a insistenței
asupra propriilor drepturi, atunci când
se confruntă interese diferite. Pe viitor,
se intenționează ca pietonii, bicicliștii,
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utilizatorii transportului public, precum și
conducătorii auto, motocicliștii sau cei
care circulă cu motorete să folosească
spațiul într-o manieră echitabilă
și respectuoasă. În acest context,
administrația Vienei susține introducerea
mai multor spații partajate și a unor zone
pietonale temporare. Aceste măsuri sunt
menite să îmbunătățească coexistența
participanților la trafic și calitatea odihnei
și a activităților de recreere.

O MOBILITATE ACTIVĂ ȘI SIGURĂ
PENTRU ADOLESCENȚI
Pentru a ajunge la școală, peste 87%
dintre copiii cu vârste cuprinse între 6
și 14 ani merg pe jos, cu bicicleta sau
călătoresc cu transportul în comun.
Calitatea și siguranța curților școlilor
trebuie îmbunătățite, astfel încât să existe
suficient spațiu pentru ca cei mici să
vină sau să plece de aici în siguranță.
Aceasta nu este doar o modalitate de
a le oferi copiilor mai mult spațiu, în
general, ci și de a facilita deplasarea lor
în siguranță la școală și înapoi acasă,
atunci când nu sunt însoțiți de adulți

Spațiul folosit per persoană în funcție de modul de transport

0.8 μ2
3 m2
20 m2
5 persoane, 40 km/h

60 m2
1 persoană, 40 km/h

9.4 m2
Capacitate maximă,
40 km/h

4.6 m2
Capacitate maximă,
40 km/h

Într-un oraș aflat în continuă dezvoltare, există tendința de utilizare excesivă a capacității infrastructurii, astfel
încât spațiul existent trebuie folosit cât mai eficient. Diagrama indică spațiul utilizat de fiecare mod de transport.
Adaptare bazată pe cartea: John Whitelegg (1993), Transport pentru un viitor sustenabil: cazul Europei, Bellhaven Press (1993).
Reprezentare realizată de: Flow(n)/Mobility in Chain

EXEMPLE DE MĂSURI
Acordarea unei atenții deosebite
coexistenței participanților la trafic
Administrația Vienei susține adoptarea
unor măsuri pentru îmbunătățirea
„coexistenței participanților la trafic”,
care vizează o cooperare echitabilă și
respectuoasă, de exemplu, crearea de
spații partajate
Îmbunătățirea calității și sporirea
siguranței curților școlilor
În fața școlilor și grădinițelor sunt create
zone în care este interzisă circulația
autovehiculelor sau zone de calmare a
traficului. Zonele din fața școlilor, în care
se interzice temporar accesul vehiculelor,
sunt testate ca proiecte-pilot dimineața,
înainte de începerea orelor

Deschiderea temporară a străzilor
pentru mobilitatea activă
Tronsoanele de străzi pretabile sunt
transformate temporar în zone pietonale,
de exemplu străzile destinate activităților
de petrecere a timpului liber, în weekend
(play streets) – atât în centrul orașului
mai dens construit, cât și în cartierele mai
periferice.
Conversia sectoarelor stradale
Ori de câte ori este posibil, anumite
tronsoane, care sunt utilizate în mod
curent ca benzi de circulație sau
de întoarcere/parcare, sunt puse la
dispoziție pentru relaxare, plimbare,
transportul public și mersul cu bicicleta.
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GUVERNANȚĂ:
RESPONSABILITĂȚI
ȘI RESURSE
NOI ABORDĂRI ÎN ADMINISTRAȚIE
Având în vedere că orașul și sectoarele
sale se confruntă cu noi provocări, sunt
necesare noi abordări în administrarea
lor. Sarcinile și problemele societale
devin tot mai complexe, iar obiectivele
diferiților actori sunt mai diverse decât
oricând. Pentru a face față provocărilor,
se caută noi forme de cooperare și
conducere în cadrul administrației
publice, precum și de colaborare cu
patenerii din afara acesteia.

INTERACȚIUNEA ACTORILOR
PUBLICI ȘI PRIVAȚI
„Guvernanța” reprezintă o cultură a bunei
cooperări în cadrul procesului decizional
și, astfel, evidențiază interacțiunea
dintre actorii publici și privați. În cadrul
planificării și executării proiectelor,
instituțiile publice caută tot mai mult
să coopereze cu alți actori, precum
întreprinderi, cetățeni și grupuri de interes.
Nivelul sectoarelor orașului este deosebit
de important pentru planul de mobilitate
urbană: multe dintre măsurile propuse
intră în sfera lor de competență.

EXEMPLE DE MĂSURI
Planuri locale de mobilitate
Provocările cu care se confruntă
anumite zone mai mari ale orașului, de
exemplu sectoarele urbane sau marile
cartierele, necesită soluții integrate care
să includă toate modurile de transport.
Acest lucru este valabil în special pentru
suburbii. Adesea, sunt necesare diverse
măsuri și proiecte corelate, iar pe viitor
acestea vor fi dezvoltate sub forma
unor planuri locale de mobilitate, la nivel
de sector. Conexiunile regionale cu
zonele suburbane au, de asemenea, o
importanță esențială.

12

Noi priorități și exigențe pentru
evaluările efectuate de experții în
domeniul transportului
În prezent, evaluările efectuate de
experți în vederea construirii de noi
drumuri sau a reconfigurării străzilor
privesc, în principal, transportul motorizat
privat. Pe viitor, acestea vor acorda mai
multă atenție modurilor sustenabile de
transport.
Coordonarea și clasificarea rețelelor
de străzi și drumuri
Această clasificare permite vizualizarea
rolului și a tipului fiecărei artere și stă la
baza extinderii și reconversiei dorite a
rețelei stradale a Vienei, fiind o condiție
prealabilă importantă pentru planificarea
ulterioară, de exemplu: evaluări privind
zonele în care este posibilă și necesară
calmarea traficului sau prioritizarea
transportului public.

TRANSPORT EFICIENT
PRIN MANAGEMENTUL
MOBILITĂȚII
Managementul mobilității influențează
comportamentul participanților la trafic,
prin informații, asistență și o gamă de
servicii bine coordonate. Până la urmă,
mobilitatea sustenabilă nu se referă
doar la infrastructură, ci și la utilizarea
eficientă a resurselor disponibile.

CONEXIUNI MAI BUNE
MULȚUMITĂ UNEI INFORMĂRI
EXHAUSTIVE
Mulți oameni folosesc o varietate de moduri
de transport în fiecare zi și această tendință
nu se va schimba. De aceea, ar trebui să
fie ameliorată suplimentar informarea cu
privire la modurile de transport și legăturile
dintre ele – cu date disponibile atât în
format digital, cât și în sistem clasic, prin
transmiterea verbală a informațiilor de la o
persoană la alta. Inovațiile, precum cardul
de mobilitate, care oferă un acces mai rapid

la oferte variate (de exemplu, abonamentele
anuale pentru mijloacele de transport în
comun, parcări interioare și centre de
bike-sharing) stabilesc tendințele. Punctele
de informare ar trebui să fie păstrate în
continuare pentru toate persoanele care
nu folosesc computere sau telefoane
inteligente (smartphones).

FURNIZAREA DE CONSULTANȚĂ
ÎN MATERIE DE MOBILITATE LA
MOMENTUL POTRIVIT
Informațiile și consultanța privind
mobilitatea au cel mai mare succes
atunci când sunt disponibile în
momentele cruciale ale vieții, atunci
când obiceiurile trebuie adaptate noilor
circumstanțe – de exemplu, atunci când
copiii încep școala, când oamenii se
mută sau încep să lucreze într-un loc de
muncă nou.

EXEMPLE DE MĂSURI
Consultanța privind mobilitatea
multimodală: un centru unic
În ultimii câțiva ani, gama de servicii
de mobilitate a devenit mai largă, dar
și mai dificil de urmărit. „Centrul de
mobilitate” al Vienei va reuni, pe viitor,
toate informațiile și va deveni un ghișeu
unic pentru utilizatorii finali și o platformă
pentru inițiativele referioare la modurile
sustenabile de deplasare
Gestionarea mobilității în școli și
întreprinderi
Școlile și întreprinderile sunt locuri
importante în care trebuie să fie
inițiată promovarea mobilității active
în drum spre locul de muncă sau spre
școală. Așadar, administrația Vienei
va întreprinde și mai multe măsuri
pentru gestionarea mobilității în școli și
întreprinderi.

Managementul mobilității pentru
cartierele noi
Oamenii care se mută într-o casă nouă
profită de această ocazie pentru a-și
regândi nevoile în materie de mobilitate.
Pe viitor, informațiile privind opțiunile
de mobilitate vor fi distribuite în rândul
persoanelor care se mută într-o locuință
nouă și le vor fi puse la dispoziție mai
multe opțiuni.
Acorduri private privind problemele
legate de mobilitate
Acestea completează planurile
urbanistice, atunci când trebuie
implementate obiectivele planificării
urbane definite. Pe viitor, chestiunile
legate de mobiliate vor fi incluse în
astfel de acorduri private, în beneficiul
intereselor publice.
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UTILIZAREA ÎN
COMUN, ÎN LOCUL
PROPRIETĂȚII
AUTOMOBILE ȘI BICICLETE
PENTRU UZ TEMPORAR

„Utilizarea în comun, în locul proprietății”
este o tendință internațională.
Apartamentele, mobila, grădinile, utilajele
și chiar automobilele sau bicicletele pot
fi utilizate de către mai multe persoane.
Accesul la utilizarea în comun devine mai
pragmatic, cele mai importante motive
fiind eficiența, confortul și reducerea
costurilor. Tendința clară în rândul
tinerilor din orașele mari ale Europei
este aceea de a nu mai considera că
automobilul este un simbol (al statutului)
și, astfel, aceștia își doresc mai puțin să
dețină unul. Sistemele de bike-sharing
și car-sharing sunt în plină dezvoltare în
multe orașe și regiuni, fiind considerate
ca venind în completarea transportului
public. Accesul permanent la internet,
prin intermediul telefoanelor inteligente,
facilitează utilizarea acestor servicii.

Administrația Vienei consideră sistemele
de bike-sharing și car-sharing drept
facilități complementare transportului
public sau a deplasării pe jos, pentru
persoanele care nu dețin un automobil.
Un vehicul din cadrul unui sistem carsharing înlocuiește aproximativ 4-8
automobile personale. Până în 2025,
50% din populație ar trebui să aibă
un punct de car-sharing pe o rază de
maximum 500 de metri față de domiciliu,
iar 40% din populație ar trebui să poată
găsi o stație de bike-sharing pe o rază
de maximum 300 de metri.

Stații de închiriere a bicicletelor (bike-sharing)

Călătorii efectuate per stație bike-sharing
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EXEMPLE DE MĂSURI
Continuarea dezvoltării sistemelor
bike-sharing
Utilizarea în comun a bicicletelor este un
serviciu multimodal ecologic; sistemele
din centrul orașului și din suburbii,
precum și din regiunea de est a Austriei
(în cadrul cooperării regionale) sunt în
proces de extindere. Acolo, conexiunile
cu transportul public sunt ușor de
realizat.
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Legături mai bune între punctele de
car-sharing și mijloacele de transport
în comun
Împreună cu operatorul de transport
public, Wiener Linien, administrația Vienei a
elaborat o strategie de car-sharing, pentru
a oferi condiții-cadru clare furnizorilor care
doresc să dezvolte afaceri în Viena.
Crearea de centre de mobilitate
Centrele de mobilitate oferă acces facil și
rapid, 24 de ore din 24, la un sistem de
deplasare care implică un nivel scăzut de
emisii.

ORGANIZAREA
TRANSPORTULUI: O
MODALITATE MAI INTELIGENTĂ DE GESTIONARE A MOBILITĂȚII
Asigurarea unor conexiuni eficiente
între transportul public, mersul pe jos și
deplasarea cu bicicleta constituie unul
din elementele-cheie ale consolidării
eco-mobilității. În afară de reconfigurarea
străzilor, pentru realizarea acestui lucru,
sunt necesare unele schimbări în ceea
ce privește organizarea transportului.
Avantajul unor astfel de măsuri este că
ele pot fi adoptate relativ rapid și cu un
cost relativ scăzut. Timpii mai reduși de
așteptare la intersecții, traseele scurte

și sigure, precum și punctualitatea
autobuzelor și tramvaielor fac deosebit de
atractivă deplasarea pe jos, cu bicicleta
sau cu mijloacele de transport public.
În general, în Viena sunt multe reguli și
regulamente. Pe viitor, se intenționează
reducerea numărului acestora.
Adoptarea unor măsuri noi de organizare
a transportului poate contribui la
îmbunătățirea „coexistenței” participanților
la trafic.

Instalații de semaforizare în capitalele provinciilor din Austria în raport cu lungimea rețelei rutiere
(Numărul de instalații* pentru 10 km de stradă)
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EXEMPLE DE MĂSURI
Timpi reduși de așteptare pentru
pietoni și cicliști
Asigurarea unor timpi de așteptare
cât mai reduși posibil pentru pietoni și
bicicliști constituie un obiectiv important
al programării semafoarelor. În acest
scop, trebuie să fie redusă durata ciclului
de semaforizare.
Mai multe intersecții cu un control
simplificat
În prezent, Viena are aproximativ 1 300
de instalații de semaforizare, ceea ce
reprezintă un număr mare, în comparație
cu media națională și internațională.
Pe viitor, intesecțiile din zonele cu o
densitate redusă a traficului ar trebui să
fie organizate fără semafoare, în măsura

Sursa datelor: VCÖ 2014

în care acest lucru este posibil din punct
de vedere al siguranței.
Creșterea vitezei pentru liniile principale de transport în comun
Atât creșterea vitezei transportului în
comun pentru scurtarea efectivă a
timpilor de deplasare din ușă în ușă, în
cadrul deplasărilor de suprafață, cât și
asigurarea unor servicii fiabile, regulate
și conforme cu orarele și căile de acces
și de ieșire de la stopuri bine concepute
sunt esențiale.
Scurtarea distanțelor pentru bicicliști
Deschiderea pe cât posibil a drumurilor
cu sens unic pentru a fi folosite de
bicicliști în ambele sensuri urmărește să
facă și mai atrăgătoare deplasarea cu
bicicleta în Viena.
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INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT:
COLOANA
VERTEBRALĂ A ORAȘULUI
Funcționarea infrastructurii de transport
constituie o cerință esențială pentru
asigurarea calității vieții și a activităților
comerciale, garantând aprovizionarea
și faptul că oamenii și mărfurile ajung la
destinație.
Multe măsuri sunt deja puse în aplicare în
Viena pentru a facilita parcurgerea unor
distanțe scurte între locul de muncă,
școală, magazinele de aprovizionare cu
produse pentru nevoile zilnice, locuință și
zonele destinate activităților de petrecere
a timpului liber. Cu toate acestea, este
de așteptat o amplificare a traficului,
ca urmare a creșterii demografice
și a intensificării mobilității. Este de
dorit o trecere la eco-mobilitate, astfel
încât numărul călătoriilor efectuate cu
autovehiculele să scadă sau, cel puțin,
să se mențină la nivelul actual – în ciuda
creșterii numărului de locuitori. Totodată
se va mări numărul bicicliștilor și
pietonilor participanți la trafic. De aceea,
investițiile în infrastructura aferentă sunt
deosebit de eficiente și urgente.

EXTINDEREA TRANSPORTULUI
PUBLIC
Liniile subterane, cele suburbane de
cale ferată și cele de tramvai sunt în
curs de extindere, devenind totodată
mai atractive. Se continuă aplicarea
principiului dezvoltării în timp util a
transportului public în cartierele noi.
Planul de Mobilitate Urbană al Vienei

EXEMPLE DE MĂSURI
Stații multimodale
Principalele noduri de transport și
stațiile intens frecventate sunt pârghii
importante pentru gruparea și revizuirea
infrastructurilor multimodale. Se va
acorda o atenție deosebită amenajării
stațiilor și a zonelor din imediata lor
16

pune bazele construirii altor 12 km de linii
subterane și 18 km de linii de tramvai.

LA PLIMBARE PE JOS
Trotuarele suficient de late (lățimea minimă
este în continuare 2 metri), traseele directe
și interesante ar trebui să atragă populația
să meargă pe jos mai mult, nu doar în
timpul liber și la cumpărături, ci și în drum
spre locul de muncă și în în mod curent.
Pe viitor, rețeaua stradală a Vienei va oferi
legături convenabile, fără bariere, între
diversele părți ale sectoarelor, nodurile
de transport public și alte destinații
importante din oraș.

MERSUL ZILNIC CU BICICLETA
Pe viitor, calitatea pistelor pentru bicicliști
din Viena trebuie să se îmbunătățească
și mai mult, iar lipsurile din rețele vor fi
completate, astfel încât mersul cu bicicleta
să devină o modalitate de deplasare
obișnuită pentru majoritatea populației.
Aceste acțiuni vor fi completate de măsuri
organizatorice – inclusiv eliminarea
folosirii obligatorii a pistei de biciclete,
schimbări în sincronizarea semafoarelor
sau reconversia zonelor care nu mai sunt
utilizate pentru traficul autovehiculelor.
Pistele de biciclete pe distanțe lungi,
cu standardele lor deosebit de înalte,
reprezintă un proiect emblematic în acest
context.

vecinătate, astfel încât mijloacele
de transport în comun și opțiunile
suplimentare de transport să poată fi
utilizate în mod convenabil. Acest lucru
poate aduce valoare adăugată serviciilor
de transport public din suburbii și la nivel
regional, atrăgând astfel noi potențiali
utilizatori.

Amenajarea de promenade
Pietonii vor beneficia de 7 promenade,
amenajate la standarde foarte înalte și
semnalizate ca atare.
Primele două proiecte de acest tip vor fi
implementate până în 2018
Dezvoltarea unor piste de biciclete pe
distanțe lungi
Pentru a promova deplasarea cu bicicleta
pe distanțe lungi, inclusiv naveta cu
bicicleta, prima pistă de biciclete pe
distanță lungă va fi înființată până în 2013,
urmând ca până în 2025 să fie create mai
multe astfel de piste.
Accelerarea serviciilor de transport
feroviar urban și regional
„Pachetul de trenuri suburbane” include
sevicii mai bune, datorită unor durate
mai scurte de călătorie, a unei calități
superioare a serviciilor și a unei strategii
integrate de marketing. Primele ameliorări
vor fi observate pe termen scurt;
îmbunătățirile ulterioare vor depinde
de viitoarele proiecte de infrastructură
implementate pe termen lung de Căile
Ferate Federale Austriece.

Extinderea rețelei subterane
Prin extinderea liniei U1 până în Oberlaa,
modernizarea liniilor U4 și U6, precum
și extinderea liniei U2 și construirea
noii linii U5, va fi optimizată rețeaua,
fiind redistribuită sarcina de pe liniile
existente.
Conexiuni optime pentru noile zone de
dezvoltare urbană
În multe cazuri, tramvaiele reprezintă cea
mai bună soluție atunci când vine vorba
de conectarea noilor extinderi urbane.
Ori de câte ori este necesară asigurarea
unei capacități medii de transport,
costurile de construcție și exploatare
constituie doar o fracțiune din cheltuielile
implicate pentru realizarea unor linii
subterane și este mai ușor să se asigure
deservirea unor zone mai mari. Sunt
prevăzute noi linii de tramvai pentru a
furniza servicii de legătură (de tip feeder)
pentru rețelele de trenuri subterane și
suburbane, acestea constituind totodată
legături indirecte utile.

Zone cheie în extinderea transportului public

Cale ferată suburbană
Îmbunătățiri operaționale
Proiecte de infrastructură
Axa Est-Vest

Linii de tramvai
Traseele liniilor de tramvai din cadrul
Pachetului de Investiții pentru Transportul Public din 27 iunie 2014
Traseele liniilor de tramvai din cadrul
Pachetului de Investiții pentru Transportul Public din 27 iunie 2014
Alte proiecte privind rețeaua de
tramvaie

Extinderea
rețelei subterane
U1
U2
U5

Modernizarea și
întreținerea rețelei
subterane
U4
U6
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AFACERI ÎN
PLIN ELAN

Instituirea și consolidarea unor sisteme
eficiente de transport și logistică reprezintă
o preocupare centrală a administrației
Vienei. Întreprinderile beneficiază de condiții
bune pentru transportul comercial în
aceeași măsură ca și clienții care primesc
bunurile comandate în mod eficient și
rentabil – iar Viena reprezintă, în ansamblul
său, un mediu de afaceri competitiv.

UN SISTEM FUNCȚIONAL DE
TRANSPORT COMERCIAL ÎNTRUN ORAȘ ÎN DEZVOLTARE
În cazul în care traficul se va intensifica
în general, cum se așteaptă ca urmare a
creșterii demografice preconizate, dacă
nu apar schimbări în ceea ce privește
obiceiurile, străzile Vienei vor fi foarte
congestionate. Astfel, tranziția către
eco-mobilitate continuă să fie esențială
pentru a menține constanți sau pentru
a îmbunătăți timpii de deplasare pentru
transportul comercial.

EXEMPLE DE MĂSURI
Continuarea dezvoltării centrelor
de distribuire a mărfurilor
Cele două centre de distribuire a
mărfurilor aflate în zona portuară a Vienei
și respectiv în cea a terminalului de marfă
din Inzersdorf continuă să fie dezvoltate.
Benzi multifuncționale și zone
de încărcare a mărfurilor pentru
transportul privat și comercial
Sunt prevăzute benzi multifuncționale
atât în zonele noi de dezvoltare urbană,
cât și în cartierele existente deja, unde
vor înlocui spațiile convenționale pentru
parcarea de-a lungul drumurilor publice.
Va rămâne posibilă parcarea, dar aceste
benzi vor putea fi utilizate și în alte
moduri.
Cutii poștale comunitare pentru colete
Cutiile poștale comunitare pentru colete
ori scrisori sunt containere care se încuie,
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SPORIREA EFICIENȚEI,
REDUCEREA NIVELULUI DE
EMISII
Dacă generează niveluri reduse de
zgomot și de emisii, logistica poate
aduce o contribuție semnificativă la
creșterea calității vieții și a mediului
Vienei. Administrația Vienei a consideră
parcurile de vehicule care parcurg un
număr foarte mare de kilometri drept
potențial pentru e-mobilitate. Bicicletele
cargo (pentru livrări) sunt potrivite pentru
transportul pe distanțe scurte în cadrul
orașului, deoarece necesită un spațiu
redus pentru parcare, implică costuri mici
de exploatare și pot fi utilizate și în zone
care fac obiectul unor măsuri de calmare
a traficului. În plus, mărfurile pot fi livrate
fără cauzarea de zgomote sau emisii
de noxe, ceea ce le face deosebit de
eficiente.

în care pot fi depozitate și de unde pot fi
colectate bunurile livrate. Acestea pot fi
găzduite la parterul unor magazine goale
sau în apropierea principalelor noduri
de transport public, contribuind astfel la
reducerea numărului de încercări eșuate
de livrare și la evitarea deplasărilor pe
distanțe lungi la punctele de colectare.
Condiții bune pentru biciletele cargo
Administrația Vienei va crea condițiile
necesare pentru utilizarea bicicletelor
cargo și pentru folosirea mai multor
vehicule de acest tip de către serviciile
municipale.
Finanțarea orientată către
e-mobilitate
Primăria Vienei oferă granturi pentru
achiziționarea de vehicule electrice, în
special pentru parcurile de autovehicule
ale companiilor.

MOBILITATEA
NECESITĂ INOVARE

Cercetarea și inovarea joacă un rol
esențial atunci când vine vorba de
atingerea obiectivelor ambițioase în
materie de mobilitate, stabilite de
administrația Vienei. Prin urmare,
adoptarea de măsuri în domeniul
mobilității permite primăriei Vienei să
contribuie la realizarea unor progrese
considerabile în domeniul cercetării și
inovării, care vor putea totodată să fie
puse în practică

INOVAȚII ALE VIENEI ÎN
DOMENIUL MOBILITĂȚII
Viena a dezvoltat, cu mai multe ocazii,
inovații internaționale în ceea ce privește
mobilitatea urbană sau transportul public.
Sistemele de informare în domeniul

EXEMPLE DE MĂSURI
Utilizarea finanțărilor destinate
cercetării și inovării pentru obiective
țintă specifice
Administrația Vienei oferă companiilor o
susținere considerabilă, prin intermediul
agențiilor sale de finanțare. Aspecte
relevante pentru mobilitate vor fi incluse
în cadrul apelurilor de proiecte.
Cooperarea strânsă cu cercetătorii
și profesorii
În afara contactelor bilaterale directe
dintre primăria Vienei și profesorii din
instituțiile de învățământ superior,
această cooperare este intensificată de
instrumente precum distincțiile pentru
catedrele universitare, colegiile pentru
doctorat, platformele de cooperare
pentru susținerea lucrărilor de diplomă și
a cercetării.

transportului, precum portalele „qando” și
„AnachB I VOR”, abordările de marketing
precum abonamentul anual de 365,00
EUR sau tehnologia vehiculelor incluzând
tramvaiele de tip ULF (Ultra Low Floor
– cu podea ultra-joasă), tramvaiul cu
cea mai joasă podea din lume, oferă
utilizatorilor o valoare adăugată deosebită.
Primăria Vienei dorește să continue
să contribuie activ la avansarea
cercetării și dezvoltării, în special în
contextul proiectelor și aplicațiilor care
contribuie la consolidarea eco-mobilității.
Multimodalității, la fel ca și mersului pe
jos, spațiilor publice și deplasării cu
bicicleta, li se vor acorda o importanță mai
mare în cadrul dezvoltării urbane.

Dezvoltarea inovațiilor existente
Trebuie să fie menținute sau
dezvoltate inovațiile existente, precum
prototipul unei platforme integrate de
mobilitate, „SMILE” (care combină
planificarea traseelor, informarea
privind disponibilitatea mijloacelor de
transport în comun și prețurile biletelor/
abonamentelor, cu posibilitatea
rezervării directe cu efectuarea plăților
pentru diverse moduri de transport)
sau platforma de integrare grafică
(o reprezentare digitală a rețelei de
transport, folosită ca bază pentru
aplicațiile care includ informații legate de
trafic și planificarea rutelor, precum și de
modelarea traficului).
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ÎMPREUNĂ ÎN REGIUNE

O coordonare și o cooperare strânse
cu alți actori din întreaga regiune
Estică a Austriei este esențială pentru
implementarea cu succes a politicii
de transport în Viena. Din acest motiv,
provinciile Viena, Austria de Jos și
Burgenland au pregătit terenul și au
elaborat pentru prima dată în comun
măsuri în acest domeniul de acțiune.
Provocările comune ale regiunii includ
creșterea demografică – în special în
împrejurimile Vienei, unde majoritatea
călătoriilor către oraș sunt efectuate cu
automobilul –, intensificarea transportului
de mărfuri și organizarea transportului
public în afara principalelor aglomerări
urbane.

Există o conștientizare comună a
importanței transportului public ca soluție
la aceste provocări. Planificarea spațială
și politicile de dezvoltare regională
sunt necesare pentru a acționa în mod
corespunzător. În final, trebuie evitate
așezările dispersate, iar pe de altă parte,
transportul public trebuie să fie disponibil
în primul rând pe arterele principale,
deservind totodată și zonele mai puțin
populate, de exemplu prin furnizarea de
servicii de transport la cerere. Provinciile
au căzut de acord, de asemenea,
asupra unei poziții cu privire la inițiativele
transnaționale, precum dezvoltarea
unor proiecte de mobilitate în regiunea
Centrope, în cooperare cu regiunile
învecinate din Nord și Est sau cu rețelele
transeuropene.

EXEMPLE DE MĂSURI
Parteneriate regionale de mobilitate
pentru zona metropolitană a Vienei.
Așa-numitele „parteneriate regionale
de mobilitate”, cu obiective, măsuri
și proiecte comune, trebuie să fie
dezvoltate de-a lungul coridoarelor
¬– într-o manieră similară acțiunii-pilot
aferente conceptului de mobilitate
regională pentru coridorul Schwechat –
Regiunea aeroportului Vienei.
Deplasarea cu bicicleta dintr-o parte
în alta a orașului și în zona suburbană.
Pentru a încuraja deplasarea cu bicicleta,
au fost agreate măsuri în domeniul
relațiilor publice și extinderea pistelor
de biciclete importante, care depășesc
limitele urbane, pentru ca acestea să fie
utilizate zilnic.
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Comenzi comune pentru transportul
feroviar
Administrațiile celor trei provincii doresc
să obțină o bază comună de negociere
a comenzilor privind transportul feroviar,
odată cu expirarea contractelor existente
de servicii feroviare.
Un sistem transfrontalier de
informare privind traficul multimodal
Este necesară creșterea disponibilității
informațiilor privind mobilitatea pentru
călătorii din întreaga regiune Centrope.
Obiectivul pe termen lung este
dezvoltarea unei aplicații după modelul
AnachB.at
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TOATE MĂSURILE
Spațiul public: partajarea străzilor în mod echitabil
Acordarea unei atenții deosebite coexistenței participanților la trafic
Îmbunătățirea calității și sporirea siguranței curților școlilor
Deschiderea temporară a străzilor pentru mobilitatea activă
Creșterea calității spațiului stradal – design și amenajare atrăgătoare
Reconfigurarea zonelor stradale
Importanța semnificativă a eco-mobilității în noile spații stradale
Guvernanță: responsabilități și resurse
Mai multe resurse pentru mobilitatea activă
Cooperare și servicii furnizate sectoarelor de către administrația centrală a Vienei
Planuri locale de mobilitate
Instrumente și procese de planificare pentru viitorul transportului public
Coordonarea și clasificarea rețelelor de străzi și drumuri
Noi priorități și cerințe pentru evaluările efectuate de experții în domeniul transportului
Crearea unui sistem de partajare a datelor privind mobilitatea
Transport eficient prin managementul mobilității
Consultanța privind mobilitatea multimodală: un centru unic
Gestionarea mobilității în școli și în întreprinderi
Gestionarea mobilității pentru cartierele noi
Introducerea găzduirii online a informațiilor de mobilitate și a unui calculator de itinerarii
Acorduri private privind chestiunile legate de mobilitate
Utilizarea în comun, în locul proprietății
Continuarea dezvoltării sistemelor de bike-sharing
Conexiuni mai bune între centrele de car-sharing și mijloacele de transport în comun
Sprijinirea noilor sisteme de car-sharing
Înființarea de centre de mobilitate
Organizarea transportului: o modalitate mai inteligentă de gestionare a mobilității
Elaborarea unui registru al intersecțiilor din Viena
Timpi reduși de așteptare pentru pietoni și bicicliști
Mai multe intersecții cu un control simplificat
Creșterea vitezei pentru liniile principale de transport în comun
Scurtarea distanțelor pentru bicicliști
Infrastructura transportului: coloana vertebrală a orașului
Stații multimodale – mai mult decât simple stații ale mijloacelor de transport în comun
Creșterea numărului de locuri de parcare pentru biciclete pe domeniile private și publice
Condiții mai bune pentru pietoni: „Rețeaua (urbană) de trasee a Vienei”
Amenajarea de promenade
Îmbunătățirea disponibilității și calității infrastructurii pentru biciclete
Dezvoltarea unor piste de biciclete pe distanțe lungi
Accelerarea serviciilor de transport feroviar urban și regional
Consolidarea traseelor principale ale mijloacelor de transport în comun, prin extinderea rețelei subterane
Asigurarea unor servicii de transport în comun optime pentru noile zone de dezvoltare urbană
Construirea de noi străzi pentru cartierele noi
Afaceri în plin elan
Viena – destinație ușor accesibilă la nivel internațional
Continuarea dezvoltării centrelor de distribuire a mărfurilor și a unui concept pentru spațiile cu uz comercial
Benzi multifuncționale și zone de încărcare a mărfurilor pentru transportul privat și comercial
Înființarea de zone comune de încărcare a mărfurilor
Cutii poștale comunitare pentru livrarea de colete
Condiții bune pentru biciletele de tip cargo
Finanțarea orientată către e-mobilitate
Instituirea unui sistem general de taxare pentru vehiculele grele
Mobilitatea necesită inovare
Inovarea necesită evaluare prin intermediul procesului de monitorizare
Conducerea activă a proiectelor de inovare
Utilizarea finanțărilor destinate cercetării și inovării pentru obiective țintă specifice
Cooperarea strânsă cu cercetătorii și profesorii
Dezvoltarea și generalizarea inovațiilor existente
Împreună în regiune
Un sistem transfrontalier de informare privind traficul multimodal
Bilete la prețuri atractive pentru transportul transfrontalier de călători
Implementarea de proiecte de-a lungul coridoarelor feroviare ale rețelei TEN-T
Intensificarea cooperării în domeniul transportului pe Dunăre
Schimb de informații și coordonare
Procese de cooperare
Proiecte
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CALEA CĂTRE ELABORAREA
UNUI PLAN DE MOBILITATE
URBANĂ
Planul de mobilitate urbană reprezintă
un document de reflecție coerentă
asupra schimbării de paradigmă de la
planificarea transportului ca sarcină în
principal tehnică și logistică la mobilitate
ca o provocare interdisciplinară pentru
societate în ansamblul ei.

pentru implementare, formate între
administrația Vienei și parteneri externi,
sunt instrumente importante. Acestea
sunt create invariabil atunci când, având
în vedere complexitatea problemelor,
pentru a înregistra progrese este
necesară participarea multor actori.

Această schimbare a avut ca rezultat
principii de lucru corelate cu ideea
generală:

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
– PARTE DIN STRATEGIILE
REGIONALE

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
CA REZULTAT AL UNUI PROCES

Marea oportunitate a constat în faptul că
Austria de Jos și Burgenland au lucrat
practic în același timp la elaborarea
planurilor de mobilitate ale acestora.
O etapă importantă a constat în
identificarea obiectivelor principale,
măsurilor și proiectelor, împreună cu
celelalte două provincii, și în special
adoptarea documentelor strategice
în toate cele 3 provincii aproximativ în
același timp.

Planul de mobilitate urbană a fost
dezvoltat în cadrul unui proces coordonat
de cooperare interdepartmentală în
vederea cooptării actorilor-cheie de la
bun început. Următoarele grupuri de
lucru merită menționate în mod special:
—— În centru s-a aflat echipa pentru
mobilitate, care a reunit angajați din
toate departmentele Administrației
publice și a abordat probleme
legate de mobilitate.
—— Cele 23 de sectoare ale Vienei
au fost invitate la două runde de
forumuri ale sectoarelor pentru
a discuta conținutul planului de
mobilitate.
—— La începutul verii anului 2014,
administrația Vienei a lansat un apel
către cetățeni, invitând persoane
alese aleatoriu să participe la un
consiliu al cetățenilor privind planul
de mobilitate urbană.
—— Toate măsurile din planul de
mobilitate urbană au făcut obiectul
unei „verificări a echității”, fiind luate
în considerare interesele grupurilor
cu nevoi speciale.
Lucrul la Planul de Mobilitate Urbană
al Vienei nu se încheie odată cu
finalizarea sau adoptarea planului de
către Consiliul Municipal. Următoarea
etapă constă în declanșarea proceselor
de implementare, aceasta debutând
imediat. Așa-numitele parteneriate

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
ÎN CALITATE DE CADRU ȘI
INSTRUMENT DE ORIENTARE
Planul trebuie să poată răspunde
modificărilor cerințelor de planificare a
transportului. Acesta este motivul pentru
care angajamentele nu sunt orientate
atât de mult către elaborarea de „planuri”
specifice pentru terenuri anume. Este
vorba mai degrabă, de principii și de
politici, precum și de un program de
măsuri importante și oferirea de repere
în situații specifice. Prin monitorizarea
constantă a pașilor făcuți și a dezvoltării
indicatorilor de mobilitate centrală, se va
ține o evidență a progreselor realizate și
vor putea fi identificate din timp acțiunile
necesare.

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ
DURABILĂ
La elaborarea Planului de Mobilitate
Urbană al Vienei au fost respectate
Recomandările UE pentru Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).
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Acest document a fost tradus și elaborat în cadrul proiectului CIVITAS PROSPERITY
CIVITAS PROSPERITY CIVITAS PROSPERITY au primit finanțare prin Programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Horizon 2020, număr grant 690636 (PROSPERITY).

CIVITAS PROSPERITY este membru al Platformei Europene dedicate
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă

Răspundere legală: Autorii își asumă întreaga răspundere pentru conținutul acestei publicații. Aceasta nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru vreo utilizare a
informației conținute aici. Toate imaginile au fost puse la dispoziție de către parteneri (dacă nu este menționat
altfel) și au aprobarea pentru a fi reproduse în această publicație.
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