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PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Definiție| Elemente cheie
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Definiție

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD – SUMP în varianta
engleză) …


Este un plan strategic menit să
răspundă nevoilor de mobilitate din
orașe pentru o mai bună calitate a
vieții



Este construit pe baza practicilor de
planificare existente



Are în vedere integrarea,
participarea și evaluarea
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Cum poate fi transformat un plan de
mobilitate urbană într-un plan de mobilitate
urbană durabilă?
Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) urmărește
crearea unui sistem de transport urban prin …


Facilitarea accesului tuturor rezidenților către destinațiile și
serviciile esențiale;



Îmbunătățirea siguranței și a securității;



Reducerea emisiilor nocive și a zgomotului;



Ameliorarea eficienței și a eficacității transportului;



Creșterea atractivității și a calității cadrului urban;



Conectarea cu domeniile de activitate înrudite, cum ar fi,
planificarea urbană a utilizării terenurilor ori sănătatea publică;



Cooperarea dincolo de limitele administrative.
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Un PMUD rezolvă mai eficient problemele de
transport din zonele urbane

Principalele caracteristici ale PMUD sunt …


Viziunea pe termen lung și un plan de implementare clar;



Abordarea participativă;



Interdisciplinaritatea;



Dezvoltarea integrată și echilibrată a tuturor modurilor de transport;



Integrarea orizontală și verticală;



Evaluarea performanței prezente și viitoare;



Monitorizarea, revederea și raportarea regulată;



Considerarea costurilor externe pentru toate modurile de transport;



Estimarea și finanțarea realistă.
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Un PMUD se concentrează pe oameni și pe
satisfacerea nevoilor de mobilitate esențiale
ale acestora
Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă urmărește o abordare transparentă
și participativă prin …


Cooptarea locuitorilor și a altor factori de interes



Implicarea lor în dezvoltarea planului și în procesul de implementare

astfel:


Generând asumarea PMUD



Crescând probabilitatea acceptării și a susținerii publice



Contribuind la diminuarea riscurilor decidenților
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PLANIFICARE PENTRU MOBILITATEA URBANĂ
DURABILĂ
Provocări | Beneficii
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Provocările mobilității urbane
Transportul este esențial pentru creșterea economică și societățile
interconectate. Totuși, efectele negative ale transportului afectează
substanțial calitatea vieții cetățenilor.


Mobilitatea urbană generează 23% din emisiile de
CO2 datorate transporturilor;



Zonele urbane suferă din cauza congestiilor severe;



Numeroase orașe se chinuiesc să respecte
cerințele legale în ceea ce privește calitatea aerului
– milioane de cetățeni sunt afectați și mii dintre
aceștia mor în fiecare an;



Accidentele rutiere urbane reprezintă circa 40% din
toate fatalitățile rutiere

Mobilitate
urbană
Urban
Mobility
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Abordarea provocărilor prin introducerea
PMUD

1)

Îmbunătățirea calității vieții

2)

Reducerea costurilor și beneficii economice

3)

Contribuția la ameliorarea sănătății și a mediului

4)

Facilitarea mobilității și îmbunătățirea accesului

5)

Utilizarea mai eficientă a resurselor limitate

6)

Câștigarea susținerii publice

7)

Pregătirea de planuri mai bune

8)

Îndeplinirea eficientă a obligațiilor legale

9)

Folosirea sinergiilor, sporirea relevanței

10) Avansarea spre o nouă cultură a mobilității
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Nevoi locale versus programe naționale

Este important să se obțină o adoptare masivă a PMUD prin implicarea și
activarea autorităților naționale având în vedere diferențele culturale,
întrucât...


Există o ruptură între nevoile și solicitările orașelor care ar trebui să dezvolte și
implementeze PUMD, și instituțiile administrative de nivel superior care ar trebui
să asigure contextul și să conceapă programe pentru stimularea orașelor să
dezvolte și implementeze PMUD
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Conectarea actorilor și eliminarea
discrepanțelor

Principalul punct de pornire care motivează CIVITAS PROSPERITY este
hotărârea de a armoniza suportul oferit la nivel național cu nevoile locale.


CIVITAS PROSPERITY conectează persoanele responsabile de suportul
național cu cei care ar trebui să implementeze PMUD.



Se urmărește astfel eliminarea disfuncționalităților și dezvoltarea de programe
naționale de suport al PMUD în toate țările participante – adaptate în funcție de
nevoile orașelor și care să le ajute în mod real; spre exemplu prin partajarea de
cunoștințe, susținere financiară, standardizare, criterii unitare de evaluare
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PROIECTUL CIVITAS PROSPERITY
Introducere | Ofertă
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40 actori – 1 țel

CIVITAS PROSPERITY asociază
peste 40 de actori care au drept țel
comun:


Să încurajeze cooperarea dintre
decidenții locali și cei naționali pentru
dezvoltarea de programe naționale
dedicate PMUD
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Unul dintre cele mai ambițioase proiecte
SUMP
Abordarea unică a CIVITAS PROSPERITY în ceea ce privește implicarea
și activarea are loc în 2 feluri.
Provocare curentă la nivel național
de a înființa ori îmbunătăți
programe naționale PMUD

1) Schimburi curente între omologii de
la nivelul autorităților naționale din
diferite țări.
2) Un proces susținut de dezvoltare la
nivel național, prin care autoritățile
centrale interacționează cu cele
locale (orașele din țara respectivă).

Ministere, regiuni ori agenții care
lucrează pentru ministere
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Avansarea pe baza proiectelor SUMP în curs
sau deja implementate

CIVITAS PROSPERITY valorifică expertiza acumulată în cadrul proiectelor
în curs ori deja finalizate în domeniul PMUD.


ADVANCE | eu-advance.eu



CH4LLENGE | sump-challenges.eu



ENDURANCE | epomm.eu/endurance



European Platform on SUMPs | eltis.org/mobility-plans



EVIDENCE | evidence-project.eu



Poly-SUMP | poly-sump.eu



Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu
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Susținerea autorităților locale și naționale

CIVITAS PROSPERITY susține autoritățile locale și naționale pentru
îmbunătățirea calității și a adoptării PMUD.


Formare și asistență



Ateliere pentru schimb de experiență



Programe naționale de susținere s PMUD



Dezvoltarea de produse inovatoare



Ambasadori
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O platformă pentru schimburile de cunoștințe

CIVITAS PROSPERITY cooptează actori care pot genera un progres
semnificativ în adoptarea unei planificări mai durabile a mobilității urbane.


Contribuind la modificarea culturală a contextului PMUD;



Eliminând carențele în ceea ce privește cunoștințele și practicile de lucru ale
autorităților locale pentru ameliorarea capacității acestora;



Oferind asistență autorităților locale și naționale pentru realizarea și
implementarea PMUD;



Consolidând transferul de cunoștințe și schimburile între omologi pe tema
PMUD.
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CONSTRUIREA DE RELAȚII
Conectare și informare
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Conectarea cu CIVITAS PROSPERITY

Sunteți doar la un clik distanță pentru a vă informa, a participa și a învăța
alături de colegi de peste tot din Europa.


Aflați mai multe despre activitățile efectuate în cadrul PMUD-urilor!



Descoperiți și participați la următoarele evenimente PMUD!



Identificați și contactați persoane implicate în PMUD sau în rețele naționale
dedicate PMUD.

Mai multe informații la www.sump-network.eu
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Sursa dumneavoastră de informație

CIVITAS PROSPERITY este membru al Platformei Europene dedicate
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă și produce o serie de rapoarte
tehnice și strategii referitoare la PMUD.

Aflați mai multe despre asta la eltis.org/mobility-plans și la www.sump-network.eu
Contactați CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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