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Editorial
Cele întâmplate în ultimele trei luni la nivel mondial au afectat în mod profund și domeniul trans-
porturilor și al mobilității urbane. Cum ne deplasăm ca să fim în siguranță a devenit o întrebare pe 
care oficialii fiecărui oraș, de la noi sau din Europa, și-o adresează. Criza sanitară pe care o traversăm 
a deschis calea spre modificări și inovații în domeniul mobilității urbane, la care puțini dintre noi ar 
fi îndrăznit să spere, la începutul acestui an. 
Imposibilitatea de a călători în alte țări, precum și interdicția organizării de evenimente la care 
să participe zeci și sute de oameni au facilitat accesul la conferințe, workshop-uri și webinarii cu 
subiecte din cele mai variate, în mobilitate urbană. Trecerea în online a acestor conferințe, aduce 
mai aproape de noi resurse și informații, care altfel ar fi fost mult mai greu de obținut. Așadar, 
profitați de această perioadă pentru a fi la curent cu ultimele evoluții în mobilitatea urbană. 
Urmăriți canalele de comunicare CIVINET ROMÂNIA, paginile de Facebook și LinkedIn, pentru a 
afla care sunt evenimentele ce urmează să fie organizate, iar dacă doriți să primiți informații de la 
noi, trimiteți-ne un email la civinet-romania@civitas.eu pentru a vă include în baza noastră de date.
Și nu uitați! Dacă nu faceți parte din rețeaua națională CIVINET ROMÂNIA, o puteți face prin 
semnarea adeziunii, calitatea de membru al rețelei CIVINET ROMÂNIA este gratuită.
Secretariatul Rețelei Naționale CIVINET ROMÂNIA

   CIVINET ROMÂNIA, membru al 
   Platformei Europene Autobuze Curate

CIVINET ROMÂNIA a fost primită în Clean Bus Europe Platform. Platforma ”Autobuze 
Curate” (https://cleanbusplatform.eu/) este o inițiativă a Comisiei Europene pentru 
a sprijini tranziția orașelor către un transport public local mai curat. Platforma 
reunește orașe europene, operatori de transport, parteneri de dialog social, 
industria de profil, asociații etc. pentru a stimula și a susține schimbul de cunoștințe 
și expertiză cu privire la tranziția către un transport public local nepoluant.

Care sunt avantajele pe care un oraș sau operator de transport public local le 
are dacă devine membru al Clean Bus Europe Platform a spus Aida Abdulah, 
Senior Project Manager la UITP, la conferința organizată de CIVINET ROMÂNIA, 
în luna mai:

” Vom avea webinar-uri, nu doar introductive în tematică, dar și despre subiecte 
specifice, propuse de Orașele Țintă. Vom organiza vizite tehnice, sub forma vizitelor 
de studiu în orașele cele mai experimentate. Vom înființa rețele regionale, similare 
Rețelelor CIVINET, pentru a ne asigura că puteți comunica cu orașele din regiunea 
dvs., eliminând bariera lingvistică și abordând subiecte/provocări similare. În ceea 
ce privește sprijinul tehnic, vom avea două activități principale, care sperăm că 
vor fi interesante pentru dumneavoastră: prima va fi „Market Place Industry” (NB 
– un loc de întâlnire cu cei din industria de profil) și cea de a doua, „Market Place 
Financing ” (cu instituții finanțatoare), vom oferi sprijin în procesul de planificare, 
de licitații, și în alte domenii în care aveți nevoie. În cele din urmă, ca parte a 
componentei de dialog social, vom organiza workshop-uri cu reprezentanți ai 
departamentelor de resurse umane, dar și reprezentanți ai angajaților pentru a 
înțelege care sunt aspectele de care trebuie să ținem cont în acest proces.”

Primăriile care doresc să devină membru al Clean Bus Europe Platform sunt rugate 
să trimită un mail la civinet-românia@civitas.eu pentru a primi documentația 
necesară admiterii.
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La Arad, Consiliul Local a aprobat un plan de măsuri pentru 
transformarea străzii 1 Decembrie 1918 în zonă pietonală, în perioada 
1 mai - 30 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri de la 
ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00. 

Măsura vine ca un experiment și marchează încheierii primei etape a 
proiectului Space4People, co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului 
Operațional URBACT III.

Astăzi, arădenii dețin aproximativ 70.000 de autoturisme personale, aspect 
care pune presiune pe infrastructura orașului. Cererea tot mai mare pentru 
parcări rezidențiale, dar și în jurul zonelor de interes, produce schimbări 
în modul de utilizare a terenurilor. Un autoturism stă parcat aproximativ 
22 - 23 de ore din 24 și ocupă în staționare cel puțin 11,5 mp. De regulă, 
pentru un autoturism sunt utilizate într-o zi cel puțin 2 locuri de parcare, 
unul la reședință și unul la locul de muncă. Dacă luăm în considerare și locul 
de parcare utilizat la cumpărături sau aferent activităților de petrecere a 
timpului liber, o persoană poate utiliza și 4 locuri de parcare într-o zi. Astfel, 
nevoia continuă de noi parcări face ca orașul să piardă treptat importante 
rezerve de teren, care ar putea fi valorificate în interesul comunității ca 
spații verzi, locuri de joacă sau alte dotări importante pentru viața socială 
și culturală. De exemplu, spațiul alocat pentru 20 de locuri de parcare la 
sol este echivalent suprafeței necesare pentru un mic loc de joacă pentru 
copii, iar cel pentru 5 locuri de parcare ar fi suficient pentru amenajarea 
unui foișor. Parcările din centru ocupă o parte considerabilă din carosabil, 
iar cele neregulamentare blochează adesea trotuarele. Străzi care ar putea 
funcționa ca legături pietonale și cu valoare ambientală sunt ocupate de 
mașini. 

Proiectul european Space4People, în cadrul căruia Aradul este partener, 
se adresează exact acestor provocări. Prin schimburi de experiență cu 
alte orașe care se confruntă cu probleme similare și prin colaborarea cu 
comunitatea, administrația arădeană își propune să identifice soluții care 
să permită utilizarea mai eficientă și mai echitabilă a spațiului public. 

În cadrul proiectului, Municipiul Arad se concentrează pe eficientizarea 
managementului parcării și dezvoltarea spațiilor pietonale. În prima fază 
a proiectului, au fost dezbătute cele două teme și au fost identificate 
posibile soluții pentru a crea mai mult spațiu dedicat pietonilor și 
mijloacelor alternative de transport. În faza a doua a proiectului, soluțiile 
identificate urmează să fie detaliate în cadrul unui plan de acțiune, testate 
și implementate.

Aflată la prima ediție, Urban Mobility Days combină două 
evenimente marcante din calendarul transportului din 
Europa: Conferința Forum CIVITAS și Conferința europeană 
pentru planuri de mobilitate urbană durabilă (SUMP), care 
până acum erau două evenimente distincte. Noul format 
al Conferinței Urban Mobility Days, organizată de Comisia 
Europeană, va permite factorilor de decizie, autorităților 
locale, mediului academic, ONG-urilor, practicienilor din 
transportul urban, planificatorilor urbani și tuturor celor care 
pun în practică PMUD-urile să își împărtășească experiențele 
folosind un forum virtual. În perioada următoare se vor 
deschide înscrierile pentru cei care doresc să participe. Detalii 
găsiți pe paginile civitas.eu și eltis.org. 

Urban Mobility Days, 29 septembrie - 1 octombrie

Orase pentru oameni: mai mult spatiu pentru pietoni

Rețeaua URBACT de Planificare a Acțiunii este 
cadrul de colaborare dintre orașele participante 
la proiectul Space4People: Bielefeld (Germania) 
Nazaré (Portugalia), Valga (Estonia), Serres 
(Grecia), Panevėžys (Lituania), Arad (România), 
Guía de Isora, (Spania), Turku (Finlanda), Saint-
Germain-enLaye (Franța) și Badalona (Spania). 
Grupul Local URBACT este principalul motor 
al procesului de planificare a unor măsuri 
locale pentru îmbunătățirea spațiului public. 
Reprezentanți ai unor instituții și organizații 
relevante din Arad, care au participat la 
grupurile de dezbatere organizate de 
administrația locală, și-au exprimat dorința de 
a face parte din acest grup de lucru. Mai multe 
informații despre proiect se regăsesc pe pagina 
acestuia https://urbact.eu/space4people și pe 
pagina oficială a Primăriei Municipiului Arad, în 
secțiunea Proiecte europene.

, ,

ARAD, str. 1 Decembrie 1918 este pietonală în weekend

Programată inițial la Bruxelles, Urban Mobility Days s-a transformat într-o conferință online, dând astfel tuturor posibilitatea de a 
participa la prezentări, discuții, dezbateri pe teme de mobilitate urbană.
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Creșterea vehiculelor electrice a fost accelerată de stimulente guvernamentale 
semnificative și de o mai bună conștientizare a problemelor de mediu de către 
consumatori. Studiul a observat, de asemenea, o creștere a interesului pentru micro-
mobilitate, doar în București trei furnizori noi care oferă scutere și biciclete au început 
să funcționeze în a doua jumătate a anului 2019. Față de a doua jumătate a anului 
2018, când existau zero furnizori de scutere electrice și biciclete, acum există șapte 
furnizori care operează în diferite orașe din România. Prezentarea poate fi descărcată 
pe: https://civitas.eu/civinet/civinet-romania, secțiunea Downloads.

Despre stadiul electro-mobilitătii, în România
Ponderea vehiculelor electrice și hibrid a crescut cu 210%, de la ~ 0,9% în prima jumătate a anului 2019 la ~ 2,2% în a doua jumătate (din 
înmatriculările vehiculelor noi), în România, dezvăluie indicele românesc de e-mobilitate, care a fost prezentat recent de Dragoș Fundulea 
de la Roland Berger în cadrul unei conferințe organizate de CIVINET ROMÂNIA. 

Cargo-bicicleta, agent de schimbare a mobilitătii urbane
Cargo bicicletele sunt mijloace de mobilitate care au  fost 
proiectate cu scopul de a transporta persoane si marfă de 
diferite dimensiuni şi greutăți. Astfel, pe piață există biciclete 
cu prețuri cuprinse între 1000€ - 2000€ (pentru transportul 
mărfurilor ușoare, până la 80 kg) și biciclete cu prețuri între 
2000€ - 12000€ capabile să transporte până la 350 kg. Prin 
utilizarea acestui tip de biciclete, se pot aborda probleme 
legate de mediu, logistică, trafic și problematici sociale cu care 
se confruntă multe orașe europene și se oferă o nouă viziune 
asupra mobilității, transportului alternativ și calității vieții.

Prezente deja de câțiva ani pe străzile multor orașe europene, 
ele lipsesc din peisajul urban românesc. Marea majoritate a 
participanților la conferință a identificat infrastructura de 
ciclism nesigură și necorespunzătoare drept bariera principală 
în introducerea cargo-bicicletelor în orașele românești. Cu 
toate acestea, la întrebarea „când credeți că cargo-bicicletelor 
vor avea un impact major asupra sistemului de mobilitate al 
orașului dumneavoastră?”, 60% dintre participanți au indicat 
anul 2025, arătând un grad ridicat de optimism.

,

,

În ceea ce privește transportul public local, reprezentantul 
Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Paul 
Șerbănescu (Șef Birou Strategii, Programe) a făcut 
următoarele precizări:

- Anul acesta va fi deschisă o nouă sesiune de 
finanțare pentru administrațiile publice locale pentru 
achiziționarea de autobuze ”verzi” și tramvai (tramvaiele sunt 
o noutate în acest program);

- Programul Infrastructura de alimentare verde în 
municipii și-a prelungit termenul de depunere până în 30 
octombrie 2020: 15 municipii au semnat contractele de 
finanțare, 11 se află în evaluare iar restul sunt așteptate să 
depună proiecte.

- Ca o premieră pentru România, AFM a anunțat că 
lucrează la un program pentru administrațiile publice pentru 
a cumpăra autobuze alimentate cu CNG, GNL și hidrogen.

Luana Bidasca (Policy Officer la Comisia Europeană, DG 
MOVE, Unitatea de Transport Sustenabil și Inteligent, 
echipa de mobilitate urbană) a subliniat că legislația 
europeană în domeniul infrastructurii de reîncărcare e 
în proces de revizuire: la nivel național vor exista ținte 
ambițioase în domeniul stațiilor de reîncărcare, care vor fi 
nu doar electrice. În prezent, Comisia Europeană lucrează 
la un Ghid pentru autoritățile publice locale, în domeniul 
achizițiilor publice inteligente în acest domeniu, dar și cu 
modele de bună practică și cu exemple de nereușite din care 
se poate învăța: unde se instalează punctele de reîncărcare, 
ce tipuri de stații, ce se ar trebui să li se ceară operatorilor etc. 

400 de stații de reîncărcare existau la finalul lui 2019, în România, cu mult sub 
ținta asumată de 6.000 de stații

Despre cum s-ar putea integra cargo-bicicletele în sistemul de mobilitate urbană 
al orașelor românești, au vorbit Valentin Voinica și Ioana Cioloca din partea 
Municipiului Alba Iulia, în cadrul conferinței CIVINET ROMÂNIA din 14 și 15 mai
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În prezent, Primăria Municipiului Reșița are în curs de 
implementare proiecte de amploare ce vizează reintroducerea 
tramvaiului precum și amenajarea infrastructurii de mobilitate 
urbană. 400 de milioane de lei din fonduri europene, peste 8 
km de linie de tramvai, 13 tramvaie, 10 autobuze electrice, 60 
de biciclete, două terminale intermodale de transport public – 
vor schimba fundamental modul de deplasare în Reșița, până la 
finalul lui 2023. 

Printre principalele obiective ale Reșiței se găsește și implementarea 
unui pachet integrat de investiții în mobilitatea urbană, în principal prin 
reintroducerea transportului public nemotorizat, respectiv tramvaiul dar 
și prin realizarea infrastructurii aferente de rulare, acest lucru incluzând 
atât calea de rulare a tramvaiului cât si cea auto,  modernizarea stațiilor 
de transport, a spațiilor publice, a zonelor pietonale și a celor verzi, 
amenajarea depoului, a spațiilor administrative și de mentenanță/
reparații, achiziționarea a 13 tramvaie bidirecționale, a 10 autobuze 
electrice, a 60 de biciclete și altele. 

Proiectul privind Modernizarea transportului public electric și 
amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul 
Reșița – faza 1,  în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro are 
programată finalizarea lucrărilor pentru finele anului 2023. Lucrările se 
vor întinde pe 3,7 km aferenți bulevardelor principale ale municipiului 
Reșița din cartierele Govândari și Lunca Pomostului. 

Se va realiza infrastructura, respectiv suprastructura de bază a pentru 
operarea serviciului public de transport călători nemotorizat, utilizând 
tramvaiul, pe un tronson de 3,7 km de cale dublă, împreună cu calea 
de rulare din interiorul depoului.

Se vor amenaja halele de reparații, RK și ateliere în suprafață construită 
totală de 1.965 mp, hala vopsitorie și spălătorie în suprafață construită 
totală de 478,50 mp și hala pentru gararea tramvaielor în suprafață 
construită totală de 2.400,05 mp.

Reintroducerea transportului public local cu tramvaiul,
în Resita

Amenajarea a 7 stații de tramvai: cinci de tip median, două cu peroane 
laterale, pentru asigurarea unor condiții de așteptare în siguranță, cu 
facilități de informare și acces.

Proiectul este complementar cu alte proiecte depuse spre finanțare în 
cadrul Regio-POR 2014-2020, și anume: Modernizarea transportului 
public electric și amenajarea infrastructurii de transport 
nemotorizat în municipiul Reșița – faza 2, respectiv Achiziție de 
mijloace de transport public – tramvaie electrice, în parteneriat 
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Proiectul Modernizarea transportului public electric și amenajarea 
infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – 
faza 2, se întinde pe lungimea de 4,63 km, pe bulevardele principale 
ale Municipiului Reșița din cartierele Lunca Pomostului, Centru Civic 
și Muncitoresc, data stabilită pentru finalizarea lucrărilor fiind a doua 
parte a anului 2023.

Acesta prevede intervenții pe tronsonul de la Bulevardul Republicii, 
până la intersecția cu Bulevardul Muncii – strada Făgăraș și până la Piața 
Republicii, în cartierul Muncitoresc, plus zonele de acces către străzile 
laterale. De asemenea, este inclusă și modernizarea zonei pietonale 
Aleea Ineu. De asemenea, se vor reabilita integral podurile Doman și 
cel de pe strada Libertății, care vor avea o linie dedicată transportului 
public și autovehiculelor de intervenție.

Se va realiza infrastructura de mobilitate urbană conectată și adiacentă, 
compusă din 8.37 km de carosabil modernizat, 5.13 km piste pentru 
bicicliști, 50.497 m2 de trotuare și zone pietonale, 3.402 m2 parcări, 
341 de arbori cu grad ridicat de retenție CO2 plantați și 15.821 m2 
zone verzi. 

Faza 2 presupune amenajarea a 9 stații de tramvai de-a lungul 
coridorului urban de aferent proiectului – unul de tip terminal și opt 
cu peroane laterale, pentru asigurarea unor condiții de aștepatare în 
siguranță, cu facilități de informare și acces.

, ,
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Cea de-a treia componentă a planului de reabilitare a infrastructurii de 
mobilitate urbană o reprezintă implementarea proiectului Achiziție 
de mijloace de transport public – tramvaie electrice. Acest proiect 
se derulează în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice fiind finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020.

Ținta este reintroducerea transportului public cu tramvaiul în municipiul 
Reșița și achiziționarea a 13 astfel de vehicule, cu dimensiunea de 18 
metri, bidirecționale.  Acestea vor fi noi, adaptate la cerințele călătorilor 
și vor fi accesibile tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilități, lucru 
ce va contribui atât la creșterea performanțelor serviciului de transport 
public, cât și la îmbunătățirea calității vieții populației. Cele 13 tramvaie 
vor fi cu podeaua 100% coborâtă pe toată suprafața disponibilă 
pentru pasageri, cu echipamente electronice de putere și comandă 
cu microprocesor, cu recuperarea energiei la frânare și viteza maximă 
de circulație de 70 km/oră, limitată electronic la 50 km/oră.

Un alt element inedit al proiectului este faptul că tramvaiele  
achiziționate vor avea uși pe ambele părți, pentru că îmbarcarea și 
debarcarea călătorilor se va realiza pe partea stângă a bulevardului 
Republicii. Valoarea totală a proiectului este de 142 de milioane de lei, 
cu perioadă de implementare de 48 luni, între 1 ianuarie 2019 și 31 
decembrie 2022.

Proiectul Platforme/stații – terminal intermodal în zona Muncitoresc 
ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului 
public în Municipiul Reșița, vizează măsuri complementare acestor trei 
proiecte investiționale. Astfel, se vor achiziționa 10 autobuze electrice şi 
60 de biciclete, se vor implementa sisteme de management al traficului 
şi de e-ticketing, se vor crea benzi de circulație utilizate prioritar pentru 
transportul public, se vor realiza două terminale intermodale şi se va 
implementa un sistem de bike-sharing în Reșița.

Cele două terminale intermodale locale vor fi în zona Muncitoresc: o 
stație de capăt de tramvai - terminal pentru traseul de tramvai şi o 
stație de capăt de autobuze, cu cinci peroane - terminal pentru traseul 
de autobuz (două clădiri P+1 cu design simetric, cu facilitați pentru 
spații de așteptare, pentru vânzarea tichetelor de călătorie și informații, 
grupuri sanitare, stații de încărcare rapidă pentru autobuze).

Proiectul investițional vizează coridorul de mobilitate urbană a 
tramvaiului din Reșița, pe Bd. Republicii, Str. Timișoarei, Bd. Revoluția 
din Decembrie, Bd. IL Caragiale, Str. Libertății, Str. Traian Lalescu, Str. 
Paul Iorgovici, Piața Republicii și Str. Castanilor, precum și depoul/
autobaza Reșița amplasată pe Bd. Republicii și modernizarea a șapte 
stații de autobuz pe Bd. Muncii.

Povestea tramvaiului reșițean începe oficial în anul 1988, 
când s-a inaugurat primului tronson însă durata lui de viață 
nu a fost la nivelul așteptărilor celor care au gândit acest 
proiect din cauza multor probleme legate de infrastructură, 
cablurile se rupeau încontinuu iar garniturile de tramvai 
deraiau frecvent. De aceea, în august 2011, autoritățile 
locale au luat hotărârea de a scoate acest mijloc de transport  
din uz. Situat în Banatul Montan, municipiul Reșița are o 
suprafață de 197,6 km² și o populație de 65.509 de locuitori 
(potrivit recensământului din 2011), fiind reședința județului 
Caraș-Severin.

Se vor amenaja: o parcare tip „park-and-ride” cu 36 de locuri pe strada 
Castanilor, care va fi reabilitată și reconfigurată (carosabil, trotuare, 
piste de biciclete), şi 42 de stații de autobuz și tramvai dotate cu 
suprastructuri de protejare a călătorilor, prize USB pentru încărcarea 
dispozitivelor mobile, iluminat LED şi panouri LED de informare.

Sistemul de e-ticketing și managementul transportului public va fi 
valabil atât pentru cele 13 tramvaie achiziționate în parteneriat cu 
MDRAP cât și pentru cele 10 autobuze electrice. 

Va exista un sistem integrat de management al traficului și de 
supraveghere video - vor fi semaforizate toate intersecțiile de pe 
traseul liniei de tramvai, se vor amenaja 24 de intersecții şi se vor 
monta 31 de camere de supraveghere a traficului.

De asemenea, proiectul cuprinde şi construirea unui garaj pentru 
autobuzele electrice, cu zece stații de alimentare, spații administrative 
și de monitorizare (dispecerat, centru de comandă pentru 
managementul traficului), echipamente pentru spălăt și mentenanță.

De-a lungul traseului de tramvai se vor amplasa 110 bănci, 78 de coșuri 
de gunoi și 55 de rasteluri pentru biciclete.

Pentru sistemul de bike-sharing/bike rental, vor fi amenajate șase stații 
de închiriere care vor asigura 72 de locuri pentru biciclete şi vor fi 
achiziționate 60 de biciclete.

O altă componentă a proiectului vizează reabilitarea străzilor 
Calea Timișoarei și Bârzăviței, cu prioritizarea transportului public, 
amenajarea de piste pentru biciclete, modernizarea trotuarelor, 
reconfigurarea/ amenajarea aliniamentelor de spatii verzi și nouă 
stații de transport. Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 68 
de milioane de lei.
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Care este scopul auto-evaluării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă? 
În primul rând, în urma completării chestionarului veți afla punctele tari 
si punctele slabe ale planificării mobilității din orașul dvs. În plus, la finalul 
chestionarului, în mod automat, sunt generate sugestii și modele pentru 
îmbunătățirea calității PMUD, pe care să le utilizați în revizuirea Planului.

Chestionarul conține între 30 și 45 de întrebări, în funcție de nivelul la 
care vă aflați: nu aveți PMUD, aveți PMUD în implementare sau sunteți în 
perioada de evaluare a Planului. Durata de completare este redusă, de 
circa 30 de minute și ea se poate face individual, de către cei care lucrează 
în primării în acest domeniu sau colectiv, sub forma unui dialog între 
departamente sau instituții implicate în acest domeniu (departamentele 
tehnice, de urbanism, de mediu, operatorul de transport public, poliția 
rutieră etc.). Așadar, pentru același oraș se pot face mai multe evaluări, 
de către mai multe persoane, aplicația permițând suprapunerea tuturor 
rezultatelor, pentru o imagine de ansamblu.

Accesând linkul https://civitas.eu/civinet/civinet-romania, secțiunea 
Downloads, găsiți prezentarea făcută de Ana-Maria Baston, consultant 
de mobilitate urbană, la Rupprecht Consult Koln, în cadrul 
WEBINARULUI CIVINET ROMÂNIA din 8 aprilie 2020, referitor la modul 
în care funcționează Schemă de Auto-Evaluare a PMUD. Aplicația a fost 
realizată în cadrul proiector CIVITAS SUMPs-UP și Interreg LOW-CARB.

Cum evaluăm planul de mobilitate durabilă? 
Dacă sunteți în situația evaluării PMUD-ului sau, din contră, localitatea dvs. nu are încă un PMUD, atunci aveți la dispoziție în mod 
gratuit, aplicația privind Schema de Auto-evaluare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, care este disponibilă și în limba 
română. Vă invităm să o utilizați, accesând https://www.sump-assessment.eu/start și selectând din meniu opțiunea limba română.

Sufletul actiunilor de mobilitate
urbană
Mobilitatea urbană nu este atributul exclusiv al administrațiilor publice, 
ci fiecare dintre noi putem face diferența, prin contribuțiile aduse, 
Este și exemplul lui Aurelian Curticăpean, profesor de sport la Școala 
Gimnazială Ovid Densusianu din Făgăraș, care le cultivă elevilor, dar 
și celor doi copii ai săi, pasiunea pentru mișcare și mobilitate urbană.

De-a lungul anilor, Aurelian Curticăpean i-a implicat pe elevii săi 
de la Liceul Tehnologic Ioan Șenchea și de la Școala Gimnazială 
Ovid Densusianu  în evenimentele din Săptămâna Mobilității 
Europene. „Mi-au rămas în suflet orele de educație fizică de pe 
carosabilul închis circulației, lecții ce uneori le susțineam chiar 
pe ploaie, dar si orele de educație fizică din Cetatea Făgărașului. 
Sunt momente speciale, care rămân întipărite atât în mintea 
copiilor, cât și a profesorilor”, mărturisește dascălul. 

Copiii din Făgăraș au participat, de asemenea, la ineditul 
„Autobuz Pietonal”, lansat în urmă cu șapte ani. Părinții au 
ocazia de a-i trimite pe copii la școală cu un așa-zis „autobuz 
pietonal”: practic, elevii parcurg drumul în grup compact, 
sub supravegherea unui adult. Acesta îi duce până la intrarea 
în curtea școlii și apoi „conduce autobuzul” și la întoarcerea 
acasă. Obiectivul acțiunii este de a promova mersul pe jos, 
în timpul săptămânii. Ținând cont că municipiul Făgăraș are 
distanțe scurte de parcurs, fără un transport public dezvoltat, 
„autobuzul pietonal” devine o alternativă practică și contribuie 
la reducerea poluării. 

Cea mai recentă inițiativă a echipei din jurul profesorului 
Curticăpean este aceea de amenajare a unei  alei 
multifuncționale în curtea școlii Ovid Densusianu. Proiectul în 
valoare de 36.000 de lei a fost realizat prin procesul de bugetare 
participativă 2019, fiind supus votului făgărășenilor și declarat 
printre cele câștigătoare.  Aleea aflată în stare avansată de 
degradare a devenit acum un spațiu modern, utilizat de elevi în 
scopuri educaționale, dar și de relaxare. Aleea Multifuncțională 
este dotată cu bănci și rasteluri pentru biciclete. 

,

Exemplu de cum arată recomandările de la finalul 
chestionarului, pentru domeniile la care scorul obținut a fost 
mic
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SMARTA - care este starea mobilitătii rurale?
Mobilitatea în zona rurală este subiect de analiză la nivel continental. DG MOVE realizează un studiu, la cererea Parlamentului 
European, care vizează toate statele membre UE, plus alte țări relevante. 

Proiectul SMARTA, așa cum se numește, a pornit de la premisa că 
„serviciile de transport public rural din Europa sunt sub presiune, 
din cauza unei combinații de factori, inclusiv măsuri de austeritate, 
schimbări demografice și conectivitate slabă a infrastructurii de 
transport și telecomunicații”. Observațiile au stabilit că „lipsa unor 
servicii, inclusiv mobilitatea, a avut drept consecință că zonele 
rurale au devenit extrem de dependente de automobile. Rezultatul 
inevitabil este acela că cei fără mașini sunt dependenți de alții pentru 
deplasare, ceea ce înseamnă adesea că au posibilități reduse de 
implicare în comunitate”.

SMARTA este un proiect de 30 de luni care se concentrează pe 
politicile și soluțiile de mobilitate existente în zonele rurale europene 
și pe susținerea unei mobilități interconectate cu transportul 
public. Oficialii europeni își propun să înțeleagă cadrul din fiecare 
țară europeană și să evalueze modul în care soluțiile de mobilitate 
durabile pot contribui la îmbunătățirea opțiunilor de călătorie ale 
persoanelor care locuiesc în mediul rural. Rezultatele studiului le 
puteți aprofunda pe site-ul https://ruralsharedmobility.eu/, unde 
găsiți câte o fișă de țară pentru fiecare stat european în parte 
(“Insight Paper”), precum și o listă bogată de modele de bună 
practică din domeniul mobilității rurale („Good Practice”)  din care 
vă puteți inspira: cum au rezolvat alte țări problema deplasării celor 
care locuiesc la țară.

Lucia Cristea, Managing Director la European Integrated 
Projects (România), unul dintre partenerii proiectului SMARTA 
spune că: 

„SMARTA oferă imaginea situației actuale a mobilității în mediul rural 
din Europa. Este prima dată când mobilitatea rurală este analizată 
la acest nivel de detaliu de către Comisia Europeană. SMARTA va 
oferi recomandări pentru dezvoltarea de noi politici de mobilitate 
adaptate mediului rural. Noi încurajăm autoritățile locale din mediul 
rural, furnizorii de servicii și produse de mobilitate care acționează 
în mediul rural sau chiar comunitățile de la sate care au organizat 
scheme de mobilitate să ne contacteze. Noi încercam să susținem 
aceste scheme de mobilitate cu expertiză concretă de la dezvoltarea 
strategiilor de mobilitate până la implicarea actorilor locali și 
promovarea serviciilor de mobilitate în comunitate. De asemenea, 
încercam să promovam la nivel european practicile de succes și să 
încurajăm schimbul de experiență între diferiții actori implicați în 
dezvoltarea schemelor de mobilitate în mediul rural.” 

La finele anului trecut a pornit proiectul „SMARTA 2 – 
Demonstrație”, care își propune să implementeze servicii 
de mobilitate comună interconectate cu transportul 
public în patru zone - Tirolul de Est (Austria), Trikala 
(Grecia), Águeda (Portugalia) și Zona Metropolitană 
Brașov. În județul Brașov va fi înființată o platformă de 
car-pooling care să le permită utilizatorilor accesul mult 
mai  facil la terminalele de transport public de la periferia 
Brașovului sau de la alte centre de transport în comun. Va 
fi un proiect inventiv ce va implica atât operatori publici, 
cât și privați. Cu detalii despre SMARTA 2 revenim într-un 
număr viitor.

,

SMARTA a demarat în această lună o serie de webinar-uri intitulate 
”Time to Act for Rural Mobility”, pentru a discuta situația mobilității 
rurale în Europa: cererea de mobilitate dar și oferta serviciilor 
de transport disponibile celor care locuiesc în mediul rural. 
Reprezentanții autorităților locale sau naționale, agențiilor de 
dezvoltare regională, cercetătorii și experții în mobilitate sunt invitați 
să se alăture acestor webinar-uri, care au loc în lunile iunie și iulie ale 
acestui an. Urmărind pagina https://ruralsharedmobility.eu/ aflați 
datele următoarelor webinaruri.    

„România este, în prezent, în mare măsură, un stat rural. 99,2% 
din teritoriul românesc este rural și găzduiește 45,2% din cetățenii 
români. Regiunea Nord-Est este cea mai săracă, iar procentul 
populației sărace din unele județe este de peste zece ori mai mare 
decât cea din capitala București”, notează realizatorii studiului. 

Ei oferă și 32 de modele de bună practică, dintre care unul provine 
din Zona Metropolitană Alba Iulia. Proiectul include municipiul Alba 
Iulia și șapte comune adiacente și oferă servicii de transport public 
integrat, realizate de un singur operator, adică de Compania de 
Transport Public din Alba Iulia. Serviciul a fost introdus în octombrie 
2012, , doar 26% din populația județului având acces la serviciul 
de transport. Nevoile populației, în special accesul la muncă și 
deplasările la școală au fost luate în considerare la stabilirea rutelor, 
frecvenței cu care circulă și capacității mijloacelor de transport 
public. Mai mult, sistemul este caracterizat prin flexibilitate, astfel 
încât modificările pot fi făcute pe baza noilor priorități ale pasagerilor.
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Fonduri pentru concepte de investitii
Recent lansat, instrumentul financiar European City Facility (EUCF) a lansat primul apel 
de finanțare destinat administrațiilor publice locale sau asocierilor de administrații 
publice locale, care este deschis până în data de 2 octombrie 2020 (https://www.
eucityfacility.eu/home.html).

EUCF  oferă expertiză și suport financiar simplificat (de până la 60.000 EUR), consolidarea 
capacităților și asistență pentru comunitățile locale indiferent de suprafață sau nivelul populației, 
în scopul dezvoltării unor pachete solide de investiții pentru Climă și Energie, pentru mobilizarea 
finanțărilor necesare.

Din această sumă se finanțează Concepte pentru Investiții, adică, studii de prefezabilitate, 
analize ale pieței sau ale părților interesate, analize juridice și de guvernanță etc. documente 
care stau la baza unui plan financiar cu drepturi depline.

Pe parcursul aplicării, autoritățile locale primesc asistență în limba română, prin intermediul 
Expertului Național, care pentru România este Asociația ”Orașe Energie în România”.

Solicitanții declarați câștigători vor avea ocazia consolidării capacităților pentru dezvoltarea 
unor pachete de investiții și vor primi ajutor financiar de până la 60.000 EUR. Sursele pentru 
finanțarea implementării acestor strategii pot rezulta ulterior atât din sectorul privat (bănci de 
dezvoltare, bănci comerciale etc.), platforme naționale de investiții, cât și din alte programe 
finanțate de Uniunea Europeană, precum Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), 
Fondul European Structural de Investiții (ESIF), facilitățile de asistență pentru dezvoltarea 
proiectelor (PDA), spre exemplu programul ELENA al Băncii Europene de Investiții.

Pornind de la unele dintre barierele cu care se confruntă municipalitățile mici și mijlocii, cum 
ar fi limitarea resurselor umane și financiare, lipsa de experiență sau expertiză în dezvoltarea 
pachetelor de investiții, și în general abordările conservatoare în privința finanțării proiectelor, 
EUCF sprijină investițiile locale în domeniul energiei sustenabile și al eficienței energetice.

Avantajele aplicațiilor depuse de Asocierile de UAT-uri. După perioada depunerii cererilor de 
finanțare, evaluatorii vor avea la dispoziție două luni pentru verificarea aplicațiilor. Evaluarea va 
avea în vedere nivelul economiilor de energie și al investițiilor preconizate, dar și criterii calitative 
precum implicarea părților interesate, structura de guvernanță etc. Considerând că economiile 
de energie și investițiile ar putea crește prin agregarea proiectelor, autoritățile locale și asocierile 
de UAT-uri sunt încurajate să își unească forțele și resursele pentru a depune cereri comune.

Resurse de 
mobilitate
Rețeaua Polis a lansat o pagină 
web dedicată măsurilor în domeniul 
transportului și al mobilității urbane, pe 
care orașele le iau în această perioadă. 
Covid-19: Keeping things moving 
prezintă exemple despre modul în care 
autoritățile locale din întreaga lume, țin 
lucrurile în mișcare în ciuda crizei Covid-
19. Nu există rețete sigure și universal 
aplicabile, de aceea e util să ne inspirăm 
din exemplele celorlalți și la rândul 
nostru, să servim drept exemple. https://
www.polisnetwork.eu/document/covid-
19-keeping-things-moving/

Eltis.org a introdus două rubrici noi pe 
site, și anume rezumatul săptămânal al 
știrilor COVID-19, precum și o secțiune 
nouă, COVID-19 pentru a ține cititorii 
la curent cu ultimele observații privind 
mobilitatea urbană, în această perioadă. 

CIVITAS INITIATIVE și proiectul SUMP-
PLUS pregătesc un briefing destinat 
specialiștilor din domeniul PMUD, cu 
privire la COVID-19. Acesta va studia 
modul în care orașele pot răspunde 
în lunile următoare la ieșirea din 
izolarea totală sau parțială, fără a-și uita 
obiectivele și ambițiile pe termen lung 
legate de mobilitatea urbană.

,


