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Cum profităm de criza COVID19: nu doar 
intoarcere la „normalitate“
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Webinar Civinet România: Mobilitatea urbană în pandemie



Structura prezentării

1. Cum au răspuns 
orașele perioadei de 
izolare...

2. ... și cum se pregătesc 
pentru perioada post-
pandemie (din 
perspectiva planificării 
mobilității)

3. Documentații suport și 
materiale utile pentru 
buna planificare a 
mobilității urbane 



Cadrul realizării ghidului



Structura ghidului

Măsuri:
• Pe termen scurt
• Pe termen mediu

Măsuri luate în funcție de 
modul de transport:

• Deplasarea activă
• Transport public
• Mobilitate partajată

Acțiuni luate în procesul de 
planificare a măsurilor



Impactul crizei COVID19 asupra sistemelor de mobilitate

✓ Descreșterea dramatică a cererii de mobilitate

✓ Pierderi masive de venit a operatorilor de transport

public

✓ Suspendarea serviciilor noilor furnizori de servicii de

mobilitate

✓ Explozia comerțului online și a livrărilor la domiciliu



Cum au răspuns orașele perioadei de izolare

◼ Administrațiile centrale sau
regionale au impus restricții
de mobilitate

◼ Autoritățile locale au pus în
practică măsuri de urgență
pentru a răspunde noii
situații

◼ Orașele mici au cooptat 
întregul personal 
administrativ în procesul de 
implementare a măsurilor 
prioritare și de suport oferit 
grupurilor vulnerabile. 



Cum au răspuns orașele perioadei de izolare

✓ Răspunsul în fața crizei și comunicarea

✓ Restricționarea deplasărilor neesențiale

✓ Asigurarea mobilității personalului cheie

✓ Mobilitatea pentru persoanele carantinate și

pentru pacienții COVID-19

✓ Serviciile de livrare cu alimente și alte

produse de strictă necesitate

✓ Permiterea activității fizice în spațiul public

Panou la Liverpool Street Station, London, UK

Sursa: Unsplash/Ben Garratt

Un soldat spaniel dezinfecteaza o statie de cale ferată în Valencia luni imediat după ce 

guvernul a instaurat sâmbătă starea de urgență. Sura foto: Manuel Bruque/EPA



Măsuri rapide de planificare a mobilității în perioada 

de izolare

➢ Înțelegerea impactului asupra 

mobilității

➢ Înțelegerea cererii ȘI a ofertei

➢ Schimbarea de mentalitate

➢ Incertitudine = oportunitate
Interiorul unui autobuz din Portland (SUA), cu 

majoritatea locurilor de stat jos marcate cu mesajul „Nu 

vă așezați“. Sursa: Wikipedia

Un muncitor purtând echipament de protecție 

dezinfectează interiorul unui tramvai în Praga. Sursa: 

Gabriel Kuchta, Getty Images

Bandă auto închisă în Brighton *UK( în mai 2020 pentru a 

acorda prioritate bicicliștilor în timpul perioadei de izolare. 

Sursa: Intelligent Transport



Măsuri rapide de planificare a mobilității în perioada 

de izolare

Extinderea benzilor de bicicletă în Berlin. Sursa: The GuardianBenzi de bicicletă temprorare (pop-up) în Berlin

Calcularea lățimii ideale a unei benzi de bicicletă în perioada criyei COVID-19. 

Această lățime este realizabilă numai prin înlăturarea unei benzi auto. Sursa: 

copenhagenize.eu 



Măsuri temporare care pot fi permanentizate

◼ Realocarea spațiului dedicat benzilor auto către

piste de biciclete

◼ Lărgirea trotuarelor pentru păstrarea distanei fizice

corespunzătoare



Informarea și participarea locuitorilor

Amplificarea acceptanței publice

✓ 64% au răspuns “nu” întoarcerii la nivelurile de poluare 
a aerului pre-Covid

✓ 68% au răspuns “da” interzicerii mașinilor poluante în 
orașe (inclusiv 63% șoferi)

✓ 74% au răspuns “da” pentru realocarea spațiului public 
pentru mersul pe jos și cu bicicleta

✓ 81% dintre utilizatorii de transport public sunt dispuși 
să călătorească din nou cu mijloacele de transport 
public



Informarea și participarea locuitorilor

◼ Re-gândirea proceselor 

participative

◼ Formate online 

◼ Informarea privind 

schimbările pozitive



Măsuri post-carantină recomandate de Comisia 

Europeană

➢ Mersul cu bicicleta și pe jos 

➢ Realocarea spațiului

➢Lărgirea trotuarelor/ bordurilor

➢Benzi de bicicletă de urgență

➢Slow streets (max. 20km/ora)

➢Open streets (doar pietoni bicicliști)

➢ Transport public

➢ Mobilitate partajată



Mobilitatea partajată: Billy Bike, Bruxelles



Transportul public în Madrid



Măsuri de scurtă durată: Bogotá, Berlin, New York



Ile-de France: rețeaua de benzi de bicicletă RER-V



Zone rezidențiale in Bruxelles

https://www.brussels.be/residential-area

https://www.brussels.be/residential-area


A Rua e Sua, Lisbon: „Mai mult și mai rapid“



Realocarea spațiului pentru promovarea mobilității 

active

Pregătirea pentru termen lung

➢ Consultare și comunicare

➢ Sprijin mediului de afaceri local

➢ Facilitarea livrărilor

➢ Impunere ȘI educare

➢ Suport și conducere politică

➢ Parteneriate cu instituții, departamente si ONGuri care 

activează in sectorul de sănătate publică

➢ Către „orașul de 15-minute“

➢ Planificare actuală pentru termen lung



Monitorizare și evaluare

Evaluarea 

mobilității

Indicator strategic Influența

Siguranța rutieră Decese și accidente grave • Activitate redusă și mai mult lucru de acasă, transport 

rutier redus deci mai puține incidente rutiere.

• Viteze mai mari și accidente mai severe cu un număr 

crescut de decese în trafic

Deplasarea 

activă

Număr de bicicliști

Ponderea mersului cu bicicleta 

în deplasările zilnice

• Activitate redusă și mai mult lucru de acasă, mai 

puține deplasări

• Pondere crescută a mersului cu bicicleta datorită 

siguranței cu care e perceput

Transportul

public

Număr de utilizatori

Ponderea transportului public 

în deplasările zilnice

• Activitate redusă și mai mult lucru de acasă, mai 

puține deplasări

• Pondere redusă a transportului public datorită riscurilor 

legate de sănătate (spațiu închis, imposibilitatea 

respectării distanței minime, etc.)

Calitatea aerului Emisiile degajate de 

mijloacele de transport

Costurile medicale legate de 

calitatea aerului

• Activitate redusă și mai mult lucru de acasă, mai 

puține deplasări, trafic redus

• Mai multe mașini private pe strazi (trecerea de la 

transportul public la cel privat)

• Atenuarea impactului poluării aerului asupra 

pacienților COVID-19



Monitorizare și evaluare

Factori de luat în considerare:

✓ Metode de evaluare simple și rapide

✓ Lipsa colectării extinse a datelor 

✓ Schimbări viitoare ale impactului măsurilor

✓ Măsurători de bază inexistente sau limitate



Monitorizare și evaluare

Evaluarea măsurilor de urgență/ad-hoc:

✓Limitarea procesului de evaluare la notarea factorilor 

determinanți pentru luarea unei măsuri 

✓Concentrarea pe ce anume trebuie evaluat cu un număr 

redus de indicatori care arată impactul local

✓Investirea unui efort mai mare în procesul de colectare a 

opiniilor utilizatorilor și a actorilor privind schimbările în 

mobilitate

✓Luați în calcul conștientizarea și acceptarea. 



Materiale, documentații și ghiduri

… and 

more will 

follow



◼ Ghidul UITP „Managementul COVID-19: Ghidul operatorilor de transport
public“

◼ Broșura UITP „Mobilitatea post-pandemie: o strategie pentru orașe mai
sănătoase“

Materiale, documentații și ghiduri



Broșura UITP 
„Mobilitatea 
post-pandemie: 

o strategie pentru 
orașe mai 
sănătoase“
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Vă mulțumesc pentru atenție! 

Ana-Maria Baston

consultant mobilitate urbană

www.rupprecht-consult.eu
www.mobility-academy.eu

@Rupprecht_Tweet


