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Structura prezentării

•
•

•
•

•
•

De ce este necesar PMUDul?
Ce este Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă (PMUD)?
Prin ce diferă PMUD de un
plan standard de transport?
Ciclul de planificare a PMUDului
Ce înseamnă în practică?
Resurse și instrumente
pentru elaborarea unui
PMUD
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Ce este PMUD-ul?
Un Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă este un plan strategic,
destinat să răspundă nevoilor
de mobilitate ale cetățenilor și
întreprinderilor din orașe și din
împrejurimile acestora, în
vederea îmbunătățirii calității
vieții. Acesta are la bază
practicile de planificare
existente și ține seama în mod
corespunzător de principiile
integrării, participării și
evaluării.

Dar asta sună
cam anost și
generic, nu-i
așa?

Sursa: Ghidul UE privind PMUD-urile, 2014

Sistem dezvoltat în cadrul PMUD-ului Vienei
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Mai bine să vedem de ce avem
nevoie de PMUD-uri
Consecințele abordării de tipul
„anticipării” și „satisfacerii nevoilor”
• Creșterea timpilor de deplasare și
congestionarea traficului
• Nivel ridicat al emisiilor de gaze cu
efect de seră
• Calitate scăzută a aerului
• Sănătate precară - obezitate, stare
psihică proastă/stres, boli
cardiovasculare, etc.
• Zone centrale și cartiere urbane
dominate de autovehicule
• Accidente
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Procesul de elaborare a politicilor de
transport

Planificarea pentru deplasarea
oamenilor: transportul public,
mersul pe jos și cu bicicleta;
limitarea circulației
autovehiculelor
Planificarea pentru viața
urbană: transportul ca „loc”,
eliminarea infrastructurii de
transport deranjante,
Planificarea pentru
susținerea altor obiective
autovehicule:
(ex., sănătatea)
construcția de
drumuri și parcări
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Sursă: Peter Jones, Coordonator științific al proiectului CREATE

Planificarea convențională a
transportului (etapa 1) versus PMUD
(etapele 2 și 3)
• Stilul mai vechi de planificare a transportului – ce sistem
dorim să construim?

•

PMUD-ul: un proces menit să facă orașele noastre mai
bune și mai sustenabile:
–
–
–
–
–

•

Analiza problemelor legate de transport
Stabilirea obiectivelor pentru soluționarea problemelor
Alegerea măsurilor adecvate pentru realizarea obiectivelor
Punerea în aplicare a măsurilor
Monitorizare, analiză, îmbunătățire

Este rezumat în cadrul unui plan, însă presupune, în
mare măsură, un proces
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Structura PMUD-ului

Viziune

Stabilirea obiectivelor, țintelor, indicatorilor
Mers cu bicicleta

Mers pe jos

Transport public

Managementul
mobilității
Siguranță rutieră

Managementul
parcărilor

Accesibilitate

Mentenanță

Limitarea/managem
entul traficului

Intermodalitate

Transport mărfuri

Consultare publică

Abordări/măsuri pentru fiecare „mod”
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Monitorizare, evaluare, revizuire

Integrarea cu alte politici –
dezvoltare urbană, sănătate, mediu

Analiza problemelor

Temele principale ale fiecărei etape a
elaborării politicii de transport
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)
Etapa 1

Etapa a 2-a

Etapa a 3-a

•

Frecvența și fiabilitatea
transportului public

• Utilizarea timpului în
modurile de transport

•

Accesul la stațiile de
autobuz și gări

• Disponibilitatea
parcărilor

•

Siguranță și securitate

• Intensitatea activităților
stradale

•

Călătorii fluide

• Accidente rutiere

•

Distribuția modală a
transportului public

•

Ponderea modală a
deplasărilor pe jos/cu
bicicleta

• Vitezele medii din rețea
• Variabilitatea cotidiană
• Congestia rutieră

• Zgomot
• Poluarea aerului

•

Durata călătoriilor din ușă
în ușă pentru fiecare mod
de transport

Sursă: Peter Jones, Coordonator științific al proiectului CREATE

• Timpul petrecut local

• Valoarea spațiului
public de înaltă calitate
• Sănătatea populației
• Interacțiunea socială
• Echitatea și incluziunea
socială
• Destrămarea
comunității
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PMUD-urile și planificarea
tradițională a transportului
Planificarea tradițională a
transportului

Planificarea mobilității urbane durabile

Orientată către trafic

Orientată către oameni

Obiective principale:
capacitatea și viteza fluxului traficului

Obiective principale: accesibilitatea și calitatea vieții, precum și sustenabilitatea,
viabilitatea economică, echitatea socială, sănătatea și calitatea mediului

Orientarea către modalitate

Dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante și trecerea către
moduri de transport mai curate și mai durabile

Orientarea către infrastructură

Set de acțiuni integrate în vederea identificării unor soluții rentabile

Document de planificare sectorială

Document de planificare sectorială coerent și complementar unor domenii conexe
de politică (precum planificarea spațială și funcțională, serviciile sociale, sănătatea,
aplicarea legii și menținerea ordinii; etc.)

Plan de punere în aplicare pe termen scurt și
mediu

Plan de punere în aplicare pe termen scurt și mediu, integrat într-o
viziune și o strategie pe termen lung

Aferent unei regiuni/zone administrative

Aferent unei zone funcționale, pe baza modelelor de deplasare la locul de muncă

Domeniul inginerilor de trafic

Echipe interdisciplinare de planificare

Planificarea realizată de experți

Planificare cu implicarea părților interesate, utilizând o abordare transparentă și
participativă

Evaluarea limitată a impactului

Monitorizarea și evaluarea periodică a impactelor, pentru a susține un proces de
învățare structurată și de îmbunătățire

Sursa: Ghidul ELTIS privind PMUD-urile, 2014
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Ce se poate realiza?
Cu ajutorul planificării integrate, strategice și pe
termen lung a transporturilor, municipalități de
peste tot din Europa au devenit locuri mult mai
sustenabile și care oferă condiții mai bune de
viață.
Aceste materiale video prezintă un rezumat al procesului aferent
PMUD și modul în care acesta a transformat orașele
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-1
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-2
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-3
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Calitatea vieții și politica de mobilitate

www.mercer.com
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Este posibil ca un oraș să își
schimbe înfățișarea – și economia?
Schimbări care au avut loc
ulterior implementării
PMUD-ului:
Inversarea declinului
demografic – oamenii au
început să se mute
înapoi în oraș – s-a
înregistrat o creștere a
populației de 5% în
perioada 1999-2008

•

Rata investițiilor per
persoană a crescut cu
20% față de media
regională

•

O creștere a numărului
de firme noi cu 25% față
de media regională

astăzi

foto; orașul Gent

În anii ‘80

•

(sursa – www.gent.be)
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Implementarea ținând seama de public
Informarea activă a publicului cu privire la lucrările de adaptare a gării

Sursa: Proiectul Gent Sint-Pieters, www.projectgentsintpieters.be/
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Ljubljana – transformarea centrului
orașului
Înainte și după implementarea PMUD: Slovenska

Ljubljana, galeria foto ELTIS
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Ljubljana
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Ljubljana
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Beneficiile pentru economie și sănătate

Copenhaga
Extrase din Raportul pe 2012 privind
contabilitatea ecologică - Copenhaga.
Sursa imaginii: Primăria Copenhaga
Principalul mod de transport pentru deplasarea la locul de muncă sau la școală în Copenhaga,
1996-2012
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Cracovia
•
•

Îmbunătățiri aduse stațiilor de autobuz și tramvai și spațiilor pietonale
în contextul unei strategii mai ample
Obiectivele de politică – siguranță, securitate, sănătate, incluziune
socială, turism

foto: Maciej Michnej

foto: ELTIS / Harry Schiffer
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Nottingham
Finanțarea acordată rețelei de autobuze și tramvaie din zona
metropolitană a Nottinghamului

traiectorie

efectiv
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Bilanțul realizărilor: York
Realizări în perioada 2001-2006:
• O creștere de 45% a
finanțării acordate pentru
autobuze
• O scădere a traficului urban
la orele de vârf sub nivelul
înregistrat în 1999
• Un serviciu de tip Park &
Ride (parcarea automobilului
și continuarea călătoriei cu
mijloace de transport în
comun) de înaltă calitate
• O creștere cu 10% a
modurilor de transport
nemotorizate pentru
călătoriile în centrul orașului
la ore de vârf
• O scădere de peste 20% a
accidentelor rutiere

Sursa: Consiliul orașului York, www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Faimosul proces al unui Plan de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)
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Dar ce presupune acest proces în
practică?
Idei curente/preconcepute despre
PMUD

PMUD în practică

Toată lumea trebuie să își vândă mașina

Unii oameni folosesc mai puțin automobilul personal

Nu se mai construiesc drumuri noi

Mai întâi, explorarea unor opțiuni mai ieftine, apoi construirea
unei șosele, dacă aceasta reprezintă cea mai bună soluție pentru
realizarea obiectivelor
Gândiți-vă ce doriți să obțineți (Siguranță? Un mediu mai bun? O
economie mai productivă?) și apoi alegeți măsurile prin care
puteți realiza aceste obiective. Reflectați înainte să construiți
ceva.

Nu se mai construiesc infrastructuri noi
pentru transport

PMUD-ul împiedică oamenii să
călătorească – are ca scop reducerea
mobilității

Vizează asigurarea accesibilității, astfel încât oamenii să poată
obține ce au nevoie

Se referă doar la mediu

Privește mediul, siguranța, calitatea vieții, spațiul verde, creșterea
economică – și modul în care transportul contribuie la realizarea
acestor obiective

Până anul viitor, toți ne vom deplasa cu
bicicleta

Schimbarea treptată a obiceiurilor de deplasare pe o perioadă de
mai mulți ani, astfel încât să se utilizeze mai puțin autovehiculele.
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Care sunt obstacolele cel mai des
întâlnite în calea PMUD-urilor?

•

•
•
•
•
•
•

Rolurile și responsabilitățile organizatorice – „internal buyin” (acord intern privind susținerea unei decizii)
Implicarea politică
Insuficienta corelare a politicilor și planurilor, de ex.
planificarea funcțională și transportul
Resurse și competențe limitate (dezvoltarea
competențelor)
Finanțarea implementării
Sprijin limitat din partea publicului și a părților interesate
Lipsa datelor sau a resurselor necesare pentru
monitorizare și evaluare
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PROSPERITY va furniza rezumatul PMUDurilor orașelor-campion în română
Viena, Austria

Dundee, Scoția

Sint Niklaas, Belgia

Vitoria Gasteiz, Spania
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Există o mulțime de resurse
disponibile
Platforma Europeană privind PMUD-urile | www.eltis.org/mobility-plans
Proiectul CIVITAS PROSPERITY | www.sump-network.eu
Proiectul CIVITAS SUITS | www.suits-project.eu
Proiectul CIVITAS SUMPs-Up | www.sumps-up.eu

Proiectul ADVANCE | www.eu-advance.eu
Proiectul CH4LLENGE | www.sump-challenges.eu
Proiectul ENDURANCE | www.epomm.eu/endurance
Proiectul EVIDENCE | www.evidence-project.eu
Proiectul Poly-SUMP | www.poly-sump.eu
Foi de parcurs pentru transportul urban | www.urban-transport-roadmaps.eu
Cursuri on-line oferite de CIVITAS | www.civitas.eu
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ELTIS constituie o bună sursă de
informare, furnizând cele mai bune
practici
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
SOLUTIONS webinar: Sustainable Urban Mobility Plans
(durează 64 min)
Este un chestionar privind
procesul de elaborare și
implementare a unui
PMUD și le permite
autorităților în materie de
planificare să măsoare
progresele înregistrate în
vederea obținerii unui
Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă autentic.
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Orientări și cursuri cu privire la
principalele provocări/componentele unui
PMUD
Orientările pot fi descărcate la
adresa
www.sump-challenges.eu/kits
Cursuri de formare on-line
cu privire la aceste provocări
sunt disponibile la adresa
https://www.mobilityacademy.eu/course/index.php
?categoryid=4
Alte cursuri/seminarii on-line
privind PMUD-urile

https://www.mobilityacademy.eu/course/
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Inventarul CIVITAS al instrumentelor
privind Mobilitatea Urbană – O bază de
date on-line cu peste 100 de instrumente
http://civitas.eu/tool-inventory

Instrumentul „Foi de parcurs privind transportul urban” (a 3-a
sesiune de formare)
www.urban-transport-roadmaps.eu

Un instrument cantitativ de sprijinire a elaborării de scenarii, de
stabilire a priorităților și obiectivelor, de elaborare a unor pachete de
măsuri eficiente în cadrul ciclului de planificare pentru PMUD
Instrumentul PMD (Plan de Mobilitate Durabilă) de planificare a
mobilității, bazat pe fapte (EN)
http://www.wbcsdsmp.org
Instrument care sprijină administrațiile publice în elaborarea unor
PMUD-uri bazate pe fapte și integrate, care au la bază cei 19
indicatori în ceea ce privește mobilitatea durabilă
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