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Numărul de iarnă al newsletterul 
nostru vă aduce informații despre 
mo bi li tatea urbană de la noi în  
Ro mâ nia, dar și în Europa. E un număr 
cu multe vești bune și schimbări pro mi
ță toare de prin orașele țării. 
Am tras cu ochiul la ce se mai întâmplă 
în orașele europene (ca să ne inspirăm!) 
și vă propunem un studiu de caz foarte 
in te resant, din inima Europei de la  
Bruxelles unde noul planul de mobili ta te, 
cu măsuri îndrăznețe își arată roadele.
Nu am uitat nici de știrile din orașele 
românești, cu diverse preocupări în 
domeniul mobilității urbane: neam 
plimbat de la Timișoara, Iași, Cluj
OradeaAlba Iulia, Reșița sau Câmpia 

Turzii pentru a consemna cele mai 
importante noutăți.
Și bineînțeles, am făcut un tur prin 
noutățile și tendințele europene și am 
aflat că un nou ghid tematic pentru 
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă 
se pregătește să iasă pe piață. Citiți de 
ce e important să îl consultați în paginile 
newsletterului nostru.
Și știți deja îndemnul nostru: dacă 
cunoașteți modele de bună practică, 
din orașele în care locuiți și credeți că 
despre ele ar trebui să afle mai multă 
lume, că ele pot fi replicate și în alte 
orașe, scrieține pe civinetromania@
civitas.eu și povestea lor va fi publicată. 
Secretariatul Rețelei Naționale CIVINET 
ROMÂNIA

CUPRINS EDITORIAL

În noiembrie, la nivelul 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 
Administrației sa format un 
grup național suport pentru 
optimizarea Planurilor de 
Mobilitate Urbană Durabilă 
(PMUD). Acesta este 
format din reprezentanți 
ai administrației publice 
centrale, structurilor 
asociative ale autorităților 
publice locale, mediului 
universitar, mediului 
privat, organizațiilor 
neguvernamentale, alți 
experți în domeniu.
Grupul național suport va 
fi responsabil de sprijinirea 
orașelor în elaborarea 

PMUDurilor și de evaluarea 
și verificarea calității 
PMUDurilor. Înființarea 
și funcționarea lui ca 
structură pentru acordarea 
de asistență tehnică pentru 
dezvoltarea PMUDurilor 
face parte din Planul 
Național de Redresare și 
Reziliență, Reforma 1 – 
Crearea cadrului pentru 
mobilitate urbană durabilă.
Prima întâlnire a grupului va 
avea loc în ianuarie 2023.
CIVINET România 
este membru al nou 
constituitului grup național 
de suport. Vă ținem la 
curent cu activitatea noului 
organism format, căruia îi 
urăm mult succes!

GRUPUL NAȚIONAL SUPORT  
PENTRU OPTIMIZAREA PLANURILOR DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
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La Timișoara, administrația locală are în 
derulare primul proiect  de remodelare a 
unei artere de circulație și transformarea 
ei întrun coridor multimodal, numit 
Magistrala Verde.
”Magistrala verde” este un culoar de 
mobilitate verde de 3 kilometri, care va fi 
amenajat între Bulevardul 16 Decembrie 
1989 și Calea Șagului, în integralitate – 
adică de la Podul Traian până la pasarela 
de la Shopping City, complementar 
carosabilului, cu atenție pentru nevoia 
oamenilor pentru spațiu public de calitate.
Bandă dedicată transportului public local 
nepoluant, piste de biciclete și trotuare 
late, încadrate de aliniamente și spații 
verzi generoase vor asigura deplasarea 
întrun mod sigur și confortabil pentru 
toată lumea. Toate amenajările vor ține 
cont de nevoile persoanelor cu mobilitate 
redusă: persoane cu dizabilități, vârstnici, 
copii. Zonele pietonale vor fi dedicate 
activităților sociale, comerciale și de 
odihnă. Întreg proiectul va pune în valoare 
zona istorică pe care o traversează, 
bogată în clădiri de patrimoniu valoroase.

”Magistrala Verde este viziunea actualei 
administrații despre cum amenajăm 
spațiul public în Timișoara: cu respect 
pentru cetățeni, mediu și patrimoniu 
construit. Atractivitatea, siguranța, 
accesibilitatea, calitatea aerului, sunt 
caracteristicile principale de care ținem 
cont în realizarea acestui proiect. 
Pietoni, bicicliști, șoferi sau utilizatori ai 
transportului public local vor avea aceleași 
condiții de deplasare, așa cum, copiii, 
adulții și vârstnici vor avea acces la spațiu 
public de calitate.
Calea Șagului e una dintre cele mai 
circulate și aglomerate artere din 
Timișoara, supraîncărcată de mașini. 
Magistrala Verde va prioritiza transportul 
în comun și va introduce culoare 
pietonale și velo pentru a crește calitatea 
alternativelor de deplasare. Vrem 
ca timișorenii să poată alege aceste 
alternative în locul mașinii personale, 
pe distanțe scurte de 34 km”, spune 
primarul Timișoarei, Dominic Fritz.
În prezent este în elaborare documentația 
pentru DALI și proiectul tehnic. Admi nis
tra ția din Timișoara pregătește proiectul 
pentru atragerea de fonduri europene.

MAGISTRALA VERDE, 
LA TIMIȘOARA 

FLOTA DE TRANSPORT PUBLIC 
SE ÎNNOIEȘTE 
Craiova, Timișoara, Reșița sau Câmpia 
Turzii sunt câteva din orașele care se 
pregătesc să introducă în circulație noi 
mijloace de transport public.
La Craiova au ajuns chiar de Ziua 
Națională a României primul tramvai cu 
lungimea de cca. 25 de metri, dintrun 
total de 17 vehicule.
La Timișoara au ajuns primele patru 
autobuze electrice dintrun lot de 44 de 
vehicule, care vor moderniza transportul 
public din orașul de pe Bega.
La Reșița, primarul Ioan Popa a anunțat 
că primul tramvai din cele 13 comandate 
va ajunge anul acesta în oraș. Celelalte 
12 bucăți vor sosi la Reșița succesiv, în 
aprilie, iunie și august 2023.

Și la Câmpia Turzii a ajuns primul 
autobuz hibrid din cele șapte 
comandate. 

A avut loc o primă consultare 
a populației la care au răspuns 
peste 1.200 de timișoreni, în cadrul 
chestionarului, inițiat de Primăria 
Municipiului Timișoara și echipa de 
proiectare.

Dintre cei care au răspuns la 
chestionar, 54% locuiesc în zonă, iar 
31% lucrează sau o tranzitează zilnic, 
deci sunt cei mai conectați la nevoile 
zonei și la problemele pe care 
primăria încearcă să le soluționeze 
prin acest proiect. 

66% dintre cei care au răspuns 
la chestionar folosesc mașina, 
12% bicicleta, 12% mijloacele de 
transport în comun iar 8% merg pe 
jos. Timișorenii ar folosi mai mult 
transportul în comun dacă acesta ar 
circula la intervale mai mici de 20-30 
de minute.

Printre dorințele timișorenilor 
chestionați se mai numără 
modernizarea infrastructurii rutiere, 
mărirea spațiilor verzi în aliniament 
și crearea de piețe și piațete.

Toate răspunsurile date în cadrul 
acestui chestionar vor fi analizate 
de echipa de proiectare și multe 
dintre problemele expuse vor fi 
soluționate prin această investiție.

Rețeaua de piste ce va fi realizată de 
Consiliul Județean Bihor va urma două 
direcții:

- Oradea - Beiuș și conectare cu 
județele Alba și Cluj. Traseul dintre 
Băile Felix și Holod ar urma să fie 
realizat pe rambleul liniei de cale 
ferată dezafectată. 

- Oradea - Aleșd și conectare cu 
județul Cluj. Traseul va urma cursul 

râului Crișul Repede, pe digurile de 
protecție ale barajelor din amonte de 
Oradea.

Din pista principală spre județele 
partenere vor fi executate și piste 
secundare: de exemplu spre Dobrești 
- lacul Vida, pe rambleul liniei de cale 
ferată dezafectată Sâmbăta-Dobrești 
sau spre Ștei, de-a lungul liniei de cale 
ferată Beiuș - Rieni-Ștei.

Trei județe conectate  
prin piste de biciclete:  
Bihor, Cluj și Alba
Președintele Consiliului Județean Bihor, 
Ilie Bolojan a anunțat încheierea unui 
par te ne riat între cele trei județe  Bihor, 
Cluj și Alba – în baza căruia a fost depus 
un proiect pe fonduri PNRR, pentru 
amenajarea unei rețele de piste de 
biciclete care să conecteze cele trei județe.
”Condițiile de accesare a fondurilor au 
impus asocierea dintre cel puțin trei 
județe, o lungime continuă a rețelei de 
cel puțin 150 de km și respectarea unor 
direcții prestabilite prin rețeaua națională 
de piste aprobate prin ghidul de finanțare. 
Suntem eligibili consiliile județene și 
administrațiile bazinale de apă. În nordul 
județului Bihor, ABA Crișuri va gestiona 
rețeaua de piste de pe digurile râurilor din 
zonă, întrucât le au în administrare”, a scris 
pe pagina sa de facebook, Ilie Bolojan.
Lungimea totală a rețelei de piste de 
biciclete este de peste 800 de km. 
Pe teritoriul județului Bihor rețeaua 
depășește 300 de km, de la granița cu 
Ungaria și până la limitele județului spre 
Cluj și Alba și traversează teritoriul a peste 
30 de orașe și comune. 20 de localități 
din Cluj vor fi conectate prin alte 224 de 
km de piste de biciclete. Va fi realizat un 
circuit velo în zona de munte și pe Valea 
Someșului. 
Mai mult de jumătate din traseul pistelor 
urmează drumurile județene. În total, 
rețeaua va traversa 60 de unități admi nis
trativteritoriale, din cele trei județe.
În primăvara anului viitor va demara 
procedura de licitație pentru proiectarea 
și execuția rețelei. Finanțarea este 100% 
asigurată prin PNRR.
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GOOD MOVE,  
LA BRUXELLES.
Planul de mobilitate din capitala Europei 

Ideea planului este simplă: traficul de 
tranzit va fi interzis în zonele rezidențiale 
și direcționat către drumurile principale 
pentru a crea spațiu pentru mers pe jos, 
cu bicicleta și transportul public, precum 
și pentru îmbunătățirea spațiului public 
pentru întâlniri sau pentru a merge la 
cumpărături. Din 16 august 2022, planul 
„Good move” se aplică în centrul orașului. 

„Good move” face parte dintrun plan care 
se adresează întregii regiuni Bruxelles. 
Planul urmărește redirecționarea 
traficului auto din centrul orașului și 63 de 
zone rezidențiale către principalele artere 
de circulație. Efectele așteptate includ mai 

De remarcat că tot mai multe orașe din 
Uniunea Europeană introduc limita de 
viteză la 30km/h. Un astfel de exemplu 
este și Bruxelles, care a implementat 
regula de 30km/h la începutul anului 
trecut. La o analiză făcută după un an de 
la implementarea măsurii s-a înregistrat 
o reducere cu 50% a deceselor rutiere, 
creșterea cu 20 % a călătoriilor cu bicicleta 
și o preferință clară pentru transportul 
public, ca un mod principal de navetă 
(45,6% din rezidenți). In ciuda limitei mai 
mici de viteză, nu a existat un impact 
semnificativ asupra duratei totale de 
călătorie.

Capitala Belgiei, Bruxelles, este 
cunoscută pentru implementarea 
de modele de bune practică în 
mobilitatea urbană, cum ar fi 
introducerea în 2021 a limitei 
de viteză de 30 km/h la nivelul 
întregului oraș sau a zonei cu emisii 
scăzute. Cu toate acestea, capitala 
Belgiei este încă unul dintre cele 
mai aglomerate orașe din Uniunea 
Europeană. Planul de mobilitate 
„Good Move” al regiunii își propune 
să abordeze acest lucru prin 
consolidarea mobilității durabile și 
prin crearea de străzi mai locuibile.

puțină poluare fonică și a aerului și mai 
puține accidente, precum și condiții mai 
bune pentru ca oamenii să se deplaseze 
în siguranță în spațiul public și să 
încurajeze economia locală.

Elke van den Brandt, Ministrul mobilității, 
lucrărilor publice și siguranței rutiere din 
Regiunea Bruxelles, a explicat ideea: „Am 
identificat cartiere în care vom permite 
doar traficul local (de destinație). Dacă 
vrei săți vizitezi bunica în acel cartier, 
dacă vrei să faci cumpărături sau dacă 
locuiești acolo, vei putea să ajungi în 
continuare cu mașina. Dacă destinația 
finală nu este acel cartier, adică pentru 
șoferii care doar vor să tranziteze, 
zona este interzisă. Traficul de tranzit 
reprezintă 30% din traficul din Bruxelles 
și, în multe cazuri, șoferii traversează 
prin cartiere doar pentru a economisi 
câteva minute. Vrem săi descurajăm 
și săi redirecționăm către centură și 
către drumurile principale. Am împărțit 
Bruxellesul în diferite zone și vom 
începe să lucrăm etapizat, cu câte cinci 
zone pe an.”

Când „Good Move” a fost introdus în 
această vară, în centrul orașului a creat 
unele controverse, cum ar fi plângerile 
șoferilor că trebuie să găsească noi rute 
pentru călătoriile lor sau proprietarii 
de afaceri care se tem de pierderea 
clienților. Van den Brandt a recunoscut 
că aceste preocupări trebuie luate în 
serios și întâmpinate cu înțelegere, 
explicații și ajustări acolo unde este 
necesar. Ea subliniază că experiența 
cu alte proiecte care limitau accesul 
mașinilor în oraș, cum ar fi cele de la 
Place Flagey sau Chaussée d’Ixelles, 
demonstrează că teama companiilor de 
a pierde clienți nu sa materializat și, în 
schimb, a dus la creșterea veniturilor 
pentru că accesibilizarea și deschiderea 
spațiului public a permis oamenilor să 
ajungă mai ușor la magazinele locale.

Van den Brandt a adăugat: „Principala 
regulă a mobilității durabile este că, dacă 
luăm ceva, trebuie să dăm ceva înapoi. 
Deci, dacă reducem accesul cu mașina, 
trebuie să construim o infrastructură 
bună pentru ciclism și să îmbunătățim 

transportul public și zonele pietonale. 
Oamenii se vor întreba mereu „Ce 
avantaj am eu?” Oamenii simt că le luăm 
ceva atunci când, de exemplu, eliminăm 
locuri de parcare pentru a face loc 
unei noi piste de biciclete, dar de fapt 
le oferim o alternativa. Și cu cât oferim 
mai multe alternative, cu atât mai puțini 
oameni își vor folosi mașinile și traficul 
va fi mai puțin aglomerat.”

Regiunea Bruxelles a luat decizia de a 
interzice mopedele din Zona cu Emisii 
Reduse (care acoperă întregul areal) 
care nu îndeplinesc standardele Euro 5. 
Interdicția este programată să înceapă la  
1 ianuarie 2025.
Datele Ministrului Mediului arată că aceste 
mopede sunt în mod deosebit poluante: 
emit de 11 ori mai mult CO2 în comparație 
cu un vehicul diesel, iar motoarele lor 
puternice contribuie și la poluarea fonică. 
Deoarece mopedele electrice au un preț 
relativ redus oferă o alternativă reală cu 
emisii zero la vehiculele convenționale, 
aceste mopede sunt eliminate treptat.
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LA IAȘI SE DERULEAZĂ CAMPANIA 

„VREM TROTUARE LIBERE”

Alianța pentru Promovarea 
Transportului Alternativ Iași (APTA) 
a inițiat o campanie inedită care 
atrage atenția asupra siguranței 
pietonilor și amenajarea de piste de 
biciclete pe trotuar, fără delimitări 
sigure de spațiul alocat pietonilor. 

În Iași sunt, oficial, 49 de kilometri de 
benzi pentru deplasarea pe bicicletă, 
amenajate prin marcaje pe trotuar. De 
asemenea, 

Campania a adunat mulți susținători 
dar și voci rezervate care se tem că 
desființarea pistelor amenajate pe 
trotuar ar duce la inexistența oricărui tip 
de infrastructură ciclistă în Iași.

În cadrul campaniei a avut loc și Marșul 
Pietonilor și Bicicliștilor care a adunat  
tineri, copii, vârstnici, utilizatori de scaun 
rulant și baston alb, precum și utilizatori 
de biciclete și trotinete, pentru a cere 
desființarea benzilor roșii neconforme 
care delimitează pistele pe trotuare 
și realizarea unor piste reale pentru 
biciclete.

”APTA susține aplicarea principiilor de 
mobilitate urbană, pentru transport 
alternativ, nu doar pentru ca un număr 
cât mai mare de oamenii să meargă 
pe bicicletă. Ne dorim echitate între 
modalitățile de transport. La baza 
mobilității urbane este omul, 
pietonul. Să defavorizezi pietonul 
pentru a mima niște piste, descurajează 
atât pietonii cât și doritorii de utilizare 
a bicicletei. Dacă descurajezi pietonii, 

descurajezi utilizarea transportului de 
masă. Transportul în comun prioritizat, 
confortabil și predictibil este un element 
cheie pentru o mobilitate urbană 
sustenabilă.

Există temerea unor colegi bicicliști că, 
odată desființate benzile roșii, copiii 
și începătorii vor fi descurajați să mai 
meargă cu bicicleta. Copiii și bicicliștii 
începători circulă acum pe toate 
trotuarele. Și pe cele cu benzile rosii, și pe 
cele fără. Deci sunt și acum în ilegalitate, 
cu posibilitatea de a fi amendați. Ceea 
ce, din fericire, nu se întâmplă. Deci 
după desființarea benzilor roșii, copiii și 
începătorii vor continua să circule ca și 
până acum, cu grijă, respectând pietonii. 

În schimb, actualele “piste” impactează 
negativ mult mai mulți ieșeni. Pietonii 
vulnerabili  mamele cu copii mici, 
vârstnicii, persoanele cu dizabilități  
sunt în pericol pe trotuare. Am primit 
zeci de mesaje de la pietoni și utilizatori 
de biciclete care sau accidentat sau au 
trecut prin situații riscante pe benzile 
roșii. În același timp, pentru utilizatorii 
de biciclete care vor să circule fluent, cu 
o viteză decentă, fără grija că le sare un 
copil în față, benzile roșii sunt un chin. 
Iar legislația nu le dă voie să circule pe 
carosabil, paralel cu benzile roșii, primind 
amenzi și fiind descurajați să mai circule 
cu bicicleta”, scriu cei de la APTA pe 
canalele de social media.

CLIMATHON TIMIȘOARA 2022: 
ELEVII TIMIȘORENI PROPUN PROIECTE DE MOBILITATE URBANĂ

Climathonul sa concentrat în 
jurul rolului mobilității active (adică, 
mersul pe jos și mersul cu bicicleta) în 
deplasarea elevilor la școală, pentru a 
reduce amprenta de carbon a orașului. 
Provocarea lansată celor cinci echipe 
de participanți, provenind de la școli 
diferite din oraș, a fost „Cum ajungem 
în siguranță la școală?”, folosind 
mobilitatea activă.

Copiii au lucrat intens, pe durata a 
aproape 24 de ore, cu pauzele necesare 
pentru odihnă, la identificarea unor 
soluții de mobilitate, cât mai fezabile 
și specifice școlii lor, pe care leau 
„împachetat” întrun proiect comunitar 
sau o idee de afacere. 

Propunerile expuse la final în fața 
juriului au mizat toate pe schimbarea 
mentalității și demontarea mitului „cu 
mașina, cu părinții, e mai bine”. Copiii 
au propus festivaluri ale școlii pentru 
încurajarea mersului pe jos, aplicații pe 
telefon pentru planificare și întâlnire pe 
traseu, soluții simple de infrastructură și 

trafic, pentru prevenirea ambuteiajului 
din fața școlii, parteneriate între retaileri 
și compania de trasport public. 

Romeo Moanță, profesor de istorie la 
Școala Gimnazială nr. 2 și mentorul 
foarte dinamicei echipe Genius, clasată 
pe locul întâi, ne împărtășește impresiile 
sale „Ce am învățat nou? Am învățat 
că există Climathon, că e interesant să 
participi la competiții de creativitate 
unde se lucrează în echipă, că prin 
discuții, negocieri poți ajunge la o soluție 
convenabilă pentru toți. Copiii au învățat 
și că prin astfel de acțiuni poți sensibiliza 
autoritățile.”

Trainerul Cristina Bădulescu a pregătit 
terenul printrun atelier interactiv foarte 
apreciat de elevi: „Utilizând metode 
de gamification și Lego serious play, 
iam ajutat să înțeleagă complexitatea 
sistemelor, a importanței comunicării 
și a prioritizării ideilor și proiectelor. 
Văzândui la lucru și ascultândule la 
final ideile, am speranță că viitorul va 
fi mai bun, cu asemenea copii și tineri 
putem depăși criza de mediu”.

Minodora Giuchici, profesor de 
tehnologie la Colegiul tehnic Emanuil 
Ungureanu: „ 40% dintre elevii noștri 
sunt navetiști, ei schimbă unul, două 
mijloace de transport ca să ajungă la 
școală. La ei acasă folosesc bicicleta 

foarte des, dar nu o pot transporta în 
Timișoara. Așa că sau orientat spre 
îmbunătățirea soluțiilor de infrastructură 
și transport urban și au gândit o 
aplicație, InTime Apps, prin care să se 
împrietenească, să își dea puncte de 
întâlnire pe traseu, să primească puncte 
bonus, să solicite ajutor etc. Climathon 
nea dat ocazia să gândim creativ, să 
căutăm o soluție comună dincolo de 
interesele și limitele personale. Am știut 
că a fost muncă în echipă, pentru că, în 
final, nu am reușit să ne răspundem la 
întrebarea cine a venit primul cu ideea 
InTime App…”

Climathon este o inițiativă transformată 
în mișcare internațională, gândită 
pentru a încuraja comunitățile locale 
să abordeze inovativ problema 
schimbărilor climatice în orașe și 
susținută de Institutul European de 
Inovare și Tehnologie, prin programele 
sale Climate KIC (Knowledge Innovation 
Community) și Young Innovators. 

Climathon Timișoara 2022 a fost finanțat 
de Municipiul Timișoara, prin Centrul de 
proiecte. A fost organizat de Aquatim 
și Fundația Aquatim, în parteneriat 
cu Asociația Urban Survey și Camera 
de Comerț, Industrie și Agricultură 
Timiș, reprezentat EIT Climate KIC Hub 
România.

Aproape 30 de elevi de gimnaziu și 
liceu au luat parte la sfârșitul lunii 
octombrie la Climathon Timișoara  
2022, un concurs-maraton de idei  
pen tru inițiative climatice pe plan local.
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Obiectivul principal al Ghidului este 
de a oferi recomandări practicienilor 
în mobilitate urbană, factorilor de 
decizie politică, conducerii școlilor și 
angajatorilor atât publici, cât și privați 
care doresc să implementeze măsuri de 
management al mobilității în jurisdicțiile 
lor. 

Ghidul se concentrează pe integrarea 
managementului mobilității pentru 
organizațiile publice și private în PMUD
uri și în procesul de implementare a 
acestora, pentru a realiza o schimbare 
către moduri de transport mai durabile. 

Autorii explorează modul în care 
planificarea transportului poate include 
mai bine managementul mobilității 
pentru următoarele 5 domenii: 
dezvoltare urbană, autorități publice, 
companii, sectorul educațional, precum 
și sectoarele turismului și al petrecerii 
timpului liber.

Pentru fiecare sector, Ghidul tematic 
propune o selecție de recomandări 
cheie și include mai multe exemple de 
bune practici din toată Europa, subliniind 
beneficiile unei mai bune integrări a 
managementului mobilității pentru 
organizațiile publice și private în PMUD.

Ghidul a fost elaborat de experți din cinci 
organizații: Platforma Europeană pentru 
Managementul Mobilității, Klimaaktiv 
mobil, Tisséo Collectivités, Municipiul 
Alba Iulia, Municipiul Gdansk, sprijiniți 
de Comitetul consultativ pentru politici 
CIVITAS, TRT (Trasporti e Territorio) și 
un grup de stakeholderi din sectorul 
managementului mobilității.

CIVITAS ELEVATE vă propune un nou 
Ghid tematic pentru elaborarea 
și implementarea Planurilor de 
Mobilitate Urbană Durabilă.  
Este vorba despre managementul 
mobilității și cum se integrează în 
PMUD-uri.

Linkul către document:  
https://www.eltis.org/inbrief/news/
integratingmobilitymanagement
sumpssubmitfeedbacknowdraft
sumptopicguide 

GHID TEMATIC: 
CUM INTEGRĂM MANAGEMENTUL 

MOBILITĂȚII ÎN PMUD-URI 


