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Editorial

Un nou traseu de transport
public și pod peste Mureș, în
implementare la Arad – pag. 2

Urmează o primăvară plină de evenimente naționale, legate de mobilitatea urbană, la care ne
dorim să avem prezenți cât mai mulți reprezentanți ai administrațiilor publice locale. București,
Timișoara, Iași, Făgăraș – sunt orașe care vor găzdui în această primăvară, conferințe, workshopuri, vizite de studiu, cu subiectul mobilitatea urbană. Despre fiecare în parte puteți afla detalii
urmărind canalele de social media ale CIVINET ROMÂNIA sau trimițându-ne un email la civinetromania@civitas.eu pentru a vă include în baza noastră de date.
Numărul din martie al newsletter-ului CIVINET ROMÂNIA continuă activitatea noastră de diseminare a bunelor practici din domeniul transportului curat și al mobilității urbane, cu exemple de
proiecte de succes din Arad, Bacău, Slatina, dar și cu informații utile pentru cei care lucrează în
domeniul mobilității urbane. Le mulțumim tuturor celor ce au împărtășit cu noi proiectele la care
lucrează, proiecte care vor schimba în bine modul cum ne deplasăm în orașele noastre.
Dacă aveți un proiect de mobilitate urbană, despre care ați vrea să afle și celelalte orașe din
România, trimiteți-ne un email până la sfârșitul lunii aprilie și în newsletterul din luna iunie vom citi
cu toții povestea dumneavoastră de succes.
După vizita de studiu de la Făgăraș din 26 martie, CIVINET ROMÂNIA va organiza în luna aprilie
un webinar despre inițiative europene de promovare a mobilității urbane, iar în luna mai ne vom
întâlni la Timișoara pentru un workshop cu tema e-mobilitate. De altfel, electro-mobilitatea este și
dosarul lunii: ce s-a făcut și ce mai e de făcut în acest domeniu, puteți citi în paginile 4-5.
Și nu uitați! Dacă nu faceți parte din rețeaua națională CIVINET ROMÂNIA, puteți să intrați în echipă
prin semnarea adeziunii. Calitatea de membru al rețelei CIVINET ROMÂNIA este gratuită.
Secretariatul Rețelei Naționale CIVINET ROMÂNIA
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Evaluarea Directivei privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi
Până în 26 martie, administrațiile publice locale sunt invitate să completeze
un studiu de evaluare a modului în care a fost implementată Alternative Fuels
Infrastructure Directive (AFID)/ DIRECTIVA 2014/94/UE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii
pentru combustibili alternativi.
Urban Tech 2020 – Creșterea
Siguranței prin tehnologie,
transport și iluminat – pag. 6
A doua ediție a Ghidului pentru
elaborarea și implementarea
Planurilor de Mobilitate Urbană
Durabilă și versiunea actualizată
a SUMP Self-Assessment Tool –
pag. 7
Vizite de studiu CIVITAS, pentru
funcționarii publici, la Szeged
(Ungaria), Vinnytsia (Ucraina),
Utrecht (Olanda) și Bratislava
(Slovacia) – pag. 8

Directiva a fost adoptată în 2014 și instituie un cadru comun de măsuri destinate
instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi (energie electrică, hidrogen
și gaze naturale) în Uniune, cu scopul de a reduce la minimum dependența de
petrol și a atenua impactul transporturilor asupra mediului.
Directiva impune statelor membre să instituie legislație națională pe termen lung
pentru dezvoltarea pieței de combustibili alternativi și să planifice amplasarea
de infrastructură pentru combustibili alternativi. De asemenea, acesta prevede
cerințe pentru extinderea infrastructurii de combustibili alternativi de-a lungul
rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și a nodurilor sale urbane - cu ținte
clare pentru anii 2020, 2025 și 2030. Directiva stabilește specificații tehnice comune
pentru punctele de reîncărcare și alimentare, care au drept scop asigurarea
interoperabilității și informării adecvate a consumatorilor.
Scopul studiului este de a oferi o evaluare cuprinzătoare a directivei pentru a
stabili dacă și-a atins obiectivele într-un mod eficient. Studiul poate fi accesat pe
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consumer_Awareness_Regional_Local_
Authorities.
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Un nou traseu de transport public
local „verde”
ARAD Aproape 50 de milioane de euro va investi Primăria Municipiului
Arad într-unul dintre cele mai mari proiecte de mobilitate urbană, din
România. Costurile sunt co-finanțate din fonduri europene
Ambițiosul proiect al administrației publice locale presupune construirea
unui nou pod peste Mureș și achiziționarea a 10 autobuze electrice,
asigurând astfel un nou traseu de transport public urban, într-o zonă
neacoperită de transport public cu tramvaiul. Podul, cu o lungime de 310
metri, va avea două benzi de circulație, piste pentru bicicliști și trotuare.

În cadrul proiectului vor fi amplasate și 22 de stații de
închiriere biciclete, care vor fi deservite de 330 de biciclete
și vor fi amenajate 3,65 km de piste pentru biciclete. Nu a
fost uitată nici calitatea spațiului public, pe traseul vizat
de proiect, urmând să fie plantați 300 de copaci.

Astfel, noul traseu de transport public de călători va asigura legătura între
zona UTA și strada Ștefan Cel Mare și va fi deservit de autobuze electrice.
Proiectul municipalității presupune și construirea a două stații de alimentare
pentru autobuzele electrice, construirea și modernizarea a 23 de stații de
transport public de călători și nu în ultimul rând amenajarea unor piste
pentru biciclete pe zona cuprinsă între str. Andrei Șaguna și noul pod și
de la intersecția cu str. Economului până la str. Ogorului.
Proiectul per ansamblu va genera schimbări majore în ceea ce privește
traficul la nivelul întregului oraș. În timp ce în nordul municipiului
transportul în comun va fi asigurat de tramvaie, în sudul municipiului
acesta se va face cu autobuze electrice. În urma implementării proiectului,
lungimea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de
călători va crește cu aproape 8 km.

Noul pod peste Mureș. Reprezentanții administrației
publice estimează ca termen de finalizare a investiției
luna septembrie 2023

Sistem de trafic management pentru
prioritizarea transportului public local
BACĂU Grație unei finanțări europene, Primăria Bacău implementează un
sistem de trafic management, care va oferi prioritate transportului public
local și deplasărilor cu bicicleta
Prioritizarea vehiculelor de transport public se va realiza pentru acele vehicule care
sunt în întârziere față de graficul de transport. Sistemul va permite comunicarea
dintre vehiculul de transport public și automatele de trafic din intersecții și trecerile
de pietoni semaforizate, care transmit informația către centrul de control. Pe baza
informațiilor primite, se realizează monitorizarea flotei de vehicule de transport
public și se asigură modificarea timpilor de semaforizare în intersecțiile de care
acestea se apropie, astfel încât să se asigure un timp de așteptare cât mai mic.
După trecerea vehiculului de transport public, programul de semaforizare revine
la parametrii normali de funcționare.
Se estimează că prioritizarea mijloacelor de transport public va conduce la o
creștere a vitezei de deplasare și la o scădere a timpilor de așteptare în stații pentru
utilizatorii sistemului de transport public.
Proiectul vizează și modul în care călătorii ajung în stațiile de transport public,
astfel că vor fi modernizate trotuarele pentru creșterea accesibilității și confortului
populației atât pentru deplasările pe distanțe scurte cât și pentru deplasările până
la stațiile de transport public.

Marcate cu roșu, traseele de transport public și
pistele pentru biciclete, care fac parte din sistemul
de trafic management

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi reconfigurate intersecții, pentru inserarea
de piste de biciclete sau a zonelor de așteptare pentru bicicliști, ceea ce va duce
la deplasări mai sigure pentru aceștia. Fiecare intersecție de tip trecere de pietoni,
va fi prevăzută cu dispozitive acustice (pentru persoane cu dizabilități) și cu
dispozitive push-button (pentru confirmarea cererii de trecere a pietonilor).
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Managementul
parcărilor: cum
,
construim o comunitate mai
sănătoasă
SLATINA Proiectul CIVITAS Park4SUMP, cu finanțare din programul
Horizon 2020, își dorește stimularea inovării în managementul
parcărilor și sprijinirea politicilor în domeniul parcărilor în a deveni
strategice, eficiente și cu o abordare integrată în comparație cu
linia directoare pe care o urmează în prezent – nu anticipează
comportamentele și problemele în domeniul managementului
parcărilor, ci reacționează la ceea ce apare sau la ceea ce există

efect de seră. Deci o comunitate mai curată. De asemenea, la
un număr mai mare de utilizare a mijloacelor nemotorizate
de transport. Prin urmare, o comunitate mai sănătoasă. Și un
nivel mai ridicat de utilizare a transportului în comun. Deci, o
comunitate mai responsabilă din punct de vedere social.

Cristiana Şerban, Manager public, Primăria Municipiului Slatina

- Realizarea unei sistematizări a parcărilor în zona
centrală a municipiului Slatina;

Proiectul are drept scop crearea capacității orașelor partenere:
• De a integra în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)
prezente sau viitoare managementul parcărilor;
• De a elibera circa 10% din spațiile de parcare existente prin
planificare participativă;
• De a investi cel puțin 10% din veniturile din parcări în măsuri
de transport durabil, moduri active de deplasare ca de exemplu mersul pe
jos sau pe bicicletă și de a dezvolta cartiere concentrate pe factorul uman.

Câteva dintre aspectele pe care dorim să le abordăm și care au
fost identificate în urma auditului sunt:

- Determinarea unui set de reguli privind regimul
parcărilor la construcțiile noi, prin stabilirea unui număr maxim
de locuri de parcare în funcție de destinația construcțiilor;
- Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
prin introducerea aspectelor legate de gestiunea parcărilor;
- Îmbunătățirea gradului de aplicare a regulamentului
de parcare.

Proiectul are trei paliere pe care acționează:
- Nivel național guvernamental, unde își propune să sporească
deschiderea guvernamentalului în ceea ce privește legislația națională
în domeniul parcărilor, dar și aspectele din respectiva legislație care
împiedică utilizarea unui management eficient al parcărilor;
- Nivel local, unde introduce instrumente noi de evaluare și
măsurare a nevoilor și problemelor din domeniul managementului
parcărilor și promovează planificarea participativă;
- Nivel local – exemple de bună practică, unde intenționează ca
din experiența orașelor partenere să beneficieze aproximativ 300 de orașe
externe proiectului – să beneficieze de capacitatea și rezultatele create de
instrumentele implementate prin Park4SUMP și să le integreze în politicile
PMUD.
Slatina a contribuit deja la dezvoltarea și implementarea acelor
instrumente noi prin organizarea unui audit ParkPAD. Auditul ParkPAD
este un proces de evaluare, măsurare și planificare participativă bazat pe
contribuția participanților din diferite domenii de dezvoltare sau activitate
cu tangență în domeniul parcărilor – administrație, operatori locali de
transport, ONG-uri locale, factori politici, grupuri de cetățeni.
Auditul ParkPAD s-a desfășurat în Slatina în luna iunie 2019 și a relevat
imaginea autocritică pe care administrația o are cu privire la managementul
parcărilor în municipiul Slatina în comparație cu imaginea pozitivă pe care
o are societatea civilă. Acest exercițiu a determinat administrația locală să
reevalueze poziția față de managementul parcărilor și să stabilească un
plan de acțiune care să facă obiectul PMUD.
Anumite aspecte care ar putea împiedica ideile de dezvoltare identificate
ca urmare a auditului ParkPAD sunt legate de legislația națională, care
stabilește un număr minim obligatoriu de locuri de parcare la construcțiile
noi și nu permite administrațiilor locale să își impună propriile limite.
S-a constatat faptul că dacă administrația ar avea posibilitatea limitării
numărului locurilor de parcare, acest fapt s-ar răsfrânge într-o anumită
măsură, de exemplu, asupra numărului de autoturisme și vehicule
deținute de populație și într-un nivel mai scăzut de emisii de gaze cu

Întâlnire în timpul auditului ParkPAD organizat în cadrul
proiectului

Proiectul este coordonat de Mobiel 21 (Belgia) și are
o componență echilibrată de parteneri din domeniul
consultanței (FGM- AMOR și Mobiel21), planificării
(ISINNOVA), cercetării (Deutsches Institut für Urbanistik,
DIFU), universitar (Edinburgh Napier University) și rețele
de orașe (POLIS).
De asemenea, proiectul se implementează în mai multe
orașe din Europa cu nivel diferit de planificare strategică
în domeniul managementului parcărilor: Vitoria Gasteiz
(Spania), Rotterdam (Olanda), Freiburg (Germania),
Cracovia (Polonia), Trondheim (Norvegia), Sint-Niklaas
(Belgia), Sofia (Bulgaria), Tallinn (Estonia), Zadar (Croația),
Shkodra (Albania), Lisabona (Portugalia), Gdansk (Polonia),
La Rochelle (Franța), Reggio Emilia (Italia), Umea (Suedia).
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Electro-mobilitate, dosarul lunii
ROMÂNIA În ultima perioadă, apar tot mai multe inițiative,
fie private, fie ale administrațiilor, de încurajare a utilizării
vehiculelor electrice. Este suficient pentru a atinge țintele
europene: înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate în
mod convențional” în transportul urban până în 2030; dispariția
lor progresivă din orașe până în 2050; implementarea unei
logistici urbane practic lipsite de CO2 în marile aglomerări urbane
până în 2030?
În condițiile în care studiile făcute arată că la nivel european două
treimi din toate deplasările făcute cu mașina sunt sub 25 de kilometri,
distanță care poate fi parcursă cu ușurință de vehiculele electrice
(biciclete electrice sau mașini electrice), e-mobilitatea devine un
element cheie al sistemului de transport durabil, care trebuie integrat
în planificarea generală a mobilității urbane, mai precis, în Planurile de
Mobilitate Urbană Durabilă. Vehiculele electrice reprezintă o opțiune
orientată spre viitor, care oferă un potențial semnificativ de reducere
a poluării aerului, a gazelor cu efect de seră și a zgomotului generat
de transport. Transformarea e-mobilității în transport principal este un
obiectiv paneuropean care acoperă politicile de transport durabile,
protecția mediului și a climei, politicile alternative de energie și
sănătate.
În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere rapidă a vehiculelor electrice în
Europa, nivelul actual al infrastructurii de încărcare fiind suficient. În
următorii 10 ani, probabil că vânzările de vehicule electrice vor crește:

Transport&Environment a calculat că vor fi necesare aproximativ 3
milioane de puncte publice de încărcare pentru 44 de milioane de
vehicule electrice în 2030, dacă UE va atinge țintele pe care și le-a
propus. Deoarece numărul total actual este de aproximativ 185.000
de puncte de încărcare, înseamnă că infrastructura de încărcare de
astăzi va trebui să crească de mai mult de 15 ori în următorii 10 ani.
Pentru a finanța această creștere, Europa va trebui să cheltuiască 20
de miliarde de euro în următorii 11 ani, respectiv 1,8 miliarde de euro
pe an, în investiții private și publice. Chiar dacă suma pare foarte mare,
ea reprezintă circa 3% din cheltuielile anuale, actuale, ale UE pentru
infrastructura rutieră.
Timișoara este primul oraș din România care are un Plan Local de
Acțiune în domeniul e-mobilității, care urmează să fie integrat în
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, grație unui proiect european,
Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems– eGUTS, cod
proiect: DTP1-1-454-3.1, finanțat în cadrul Programului Transnațional
Dunărea, Axa prioritară 3: O conectare mai bună și responsabilă a
energiei în zona Dunării, Obiectivul specific 3.1: Sprijinirea sistemelor
de transport ecologice și asigurarea accesibilității echilibrate în zonele
urbane și rurale. Documentul a fost realizat ca urmare a mai multor
runde de consultări cu reprezentanți ai mediului academic, de afaceri,
societate civilă și experți în domeniu, organizate de partenerul local al
proiectului, Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC.

Enel X, Comisia Europeană prin
intermediul INEA și Banca Europeană
de Investiții (BEI) au demarat proiectul
AMBRA-E, care prevede o investiție
totală de 70,75 milioane de euro și
presupune construirea a peste 3.000
de stații de încărcare în Italia, Spania
și România.
Proiectul, coordonat de Enel X și
implementat de companiile sale
locale italiene, spaniole și române,
implică amplasarea a peste 3.000
de stații de încărcare EV, în special
de-a lungul a șapte coridoare TENT. Este de așteptat să fie finalizat
până în 2022. Stațiile de încărcare
vor deveni parte a rețelei publice de
infrastructură de încărcare a Enel X în
Italia, Spania și România și vor include
puncte de încărcare: Quick (până la
22 kW AC), Rapide (până la 50 kW
DC) și Ultra-Rapide (până la 350 kW
DC). Proiectul AMBRA-E își propune
să reducă timpii de încărcare necesari
călătoriilor pe distanțe lungi în Italia,
Spania și România, pentru a consolida
mobilitatea electrică transfrontalieră.

Electro-tura – un eveniment de schimbare a comportamentului de călătorie, în cadrul
Proiectului eGUTs. Pentru a realiza un sistem de transport mai durabil, factorul uman, pe
lângă infrastructură și tehnologie, se bucură de o atenție din ce în ce mai mare, în întreaga
lume. Comportamentul consumatorilor și tendințele societății duc e-mobilitatea în centrul
vieții noastre de zi cu zi. Acceptarea de către consumatori ar trebui să fie principalul
obiectiv pentru dezvoltarea și implementarea politicilor de e-mobilitate
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Comisia Europeană a aprobat o schemă de sprijin public
prin care România va acorda 53 de milioane EUR pentru statii
de reîncărcare a vehiculelor cu emisii scăzute
Comisia Europeană a concluzionat că măsura planificată de România pentru a susține crearea unei rețele de stații de reîncărcare
a vehiculelor electrice respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Măsura va contribui la reducerea emisiilor de CO2 și a altor
emisii poluante, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică
Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „România va contribui la
combaterea schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivele stabilite de Pactul ecologic european. Această schemă va reduce emisiile
nocive generate de autovehicule și va îmbunătăți sănătatea cetățenilor, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența.”
Se preconizează că schema, care va avea un buget de 53 de milioane EUR și va acoperi perioada 2020-2025, va stimula investițiile în stații
de reîncărcare a vehiculelor hibride și a vehiculelor electrice cu baterie din România. Aceasta va acoperi zonele urbane, periurbane și rurale
și își propune să dezvolte o rețea de stații de reîncărcare pe întreg teritoriul țării.
Schema este deschisă tuturor operatorilor economici care îndeplinesc anumite criterii, de exemplu în ceea ce privește echiparea cu prize.
Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură deschisă și transparentă de ofertare, iar sprijinul va fi acordat sub formă de granturi.
Comisia consideră că măsura va favoriza creșterea considerabilă a ponderii vehiculelor cu emisii scăzute, aducând o contribuție majoră la
reducerea emisiilor de CO2 și de poluanți, în conformitate cu obiectivele UE în materie de climă și mediu, precum și cu țintele stabilite de
Pactul ecologic european, de a reduce cu 90 % emisiile generate de transporturi până în 2050.
Inițiativă românească
Retailerul dedicat fermierilor Agroland, firmă cu capital
100% românesc, a decis să monteze stații de încărcare
pentru mașini electrice. Primă fază constă în dotarea a
25 de magazine cu astfel de stații. Acestea vor fi instalate
pe axele Timișoara – București – Constanța și București
– Suceava.
„Am zis ca în câțiva ani toată energia pe care o consumăm
în business-ul nostru – fie că este vorba despre magazine,
fie că ne referim la depozite – s-o obținem în mod
sustenabil. Asta se va întâmpla pe toate proprietățile
noastre și ale partenerilor noștri de franciză, pentru că
astăzi 30% din magazine le operăm noi, iar celelalte
sunt în franciză” ne-a declarat Horia Cardoș, proprietarul
Agroland. Pentru acest prim proiect, investiția companiei
se va ridica la 150.000 euro.
Al doilea proiect prevede dotarea tuturor magazinelor
aflate în proprietatea Agroland cu panouri fotovoltaice.
„Unde suntem proprietari, punem panouri fotovoltaice,
dacă e posibil. De exemplu, avem un magazin mare lângă
Craiova, aproape de aeroport și acolo nu este permis să
montăm astfel de panouri. Noi considerăm că acest fel
de energie este cel mai sănătos și îl promovăm sub toate
formele. Este semnalul pe care dorim să-l transmitem”, a
mai spus Cardoș.
Investiția estimată, pe această a doua axă este de 350.000
de euro. La finalul anului 2019, rețeaua Agroland număra
250 de magazine, în 28 de județe.
„Noi, prin activitatea noastră, mergem într-o direcție de
sustenabilitate. Încurajăm oamenii să producă hrană
într-un mod sustenabil. Marile combinate, care furnizează
astăzi hrană pentru populație, ferme de milioane sau zeci
de milioane de păsări sau porci, au un impact grav asupra
mediului, aceasta pe lângă calitatea produselor, aflată în
cel mai bun caz la nivel standard”.

Infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice: punctele albastre
sunt punctele de încărcare rapidă, iar cele roșii, sunt punctele de
încărcare ultra-rapidă. Numărul total actual al stațiilor de încărcare a
vehiculelor electrice este de aproximativ 185.000, iar infrastructura
de încărcare de astăzi se estimează că va trebui să crească de mai mult
de 15 ori în următorii 10 ani.
În luna mai CIVINET ROMÂNIA vă invită la Timișoara, la un workshop
despre e-mobilitate, cu specialiști europeni, care implementează
proiecte în acest domeniu, în mai multe orașe europene.
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Vizită de studiu în domeniul mobilitătii
, scolare
,
FĂGĂRAȘ Unul dintre cele mai active orașe din România în domeniul mobilității școlare ne prezintă câteva dintre proiectele pe care le
derulează, într-o vizită de studiu organizată de CIVINET ROMÂNIA, împreună cu Primăria Municipiului Făgăraș, în data de 26 martie
Traficul școlar generează aglomerație și
ambuteiaje în anumite momente ale zilei.
Copiii sunt unii dintre cei mai vulnerabili
utilizatori ai traficului, iar mulți părinți se
găsesc într-un cerc vicios. Pe măsură ce traficul
auto crește, apar tot mai multe situații care
generează nesiguranță în trafic. Ca urmare,
părinții se simt în siguranță doar atunci când
își conduc copiii la școală cu mașina, ceea ce,
sporește și mai mult traficul și aglomerația
în apropierea școlii. Măsurile de gestionare a
mobilității pot ajuta școlile și părinții să iasă din
acest cerc vicios.
Înscrierile se pot face până în data de 20 martie, trimițând un mail la civinet-romania@
civitas.eu.
În 2017, Primăria Făgăraș s-a aflat pe lista scurtă la European Mobility Award, unul
dintre argumente fiind modul în care Primăria Făgăraș a reușit să atragă școlile în
campaniile de promovare a mersului pe jos sau cu bicicleta. Multe dintre aceste
campanii s-au permanentizat, încurajându-i pe cei mici să se deplaseze pe jos la școală,
într-un efort comun al Primăriei Făgăraș și al mai multor cadre didactice.
De atunci, Municipiul Făgăraș a făcut pași înainte și acum are în implementare proiecte
europene de 30 milioane de euro, cu o componentă importantă de mobilitate școlară:
spațiul din jurul mai multor unități de învățământ (grădinițe, școli) urmează să fie
pietonizat și echipat cu piste pentru biciclete, încurajând astfel deplasarea celor mici
la școală, pe jos sau cu bicicleta, într-un mediu sigur, în care mașinile nu mai au acces.
În anii `70, Făgărașul era orașul din România, cu cei mai mulți bicicliști, raportat la
numărul de locuitori. Ce face astăzi Municipiul Făgăraș pentru a relua tradiție, puteți
să vedeți participând la vizita de studiu din 26 martie.

Urban Tech 2020 - Cresterea
sigurantei prin tehnologie, transport
si iluminat
BUCUREȘTI În organizarea govnet.ro va avea loc în 18 martie un curs
de informare și pregătire pentru funcționarii publici, la București, Hotel
InterContinental

Managementul mobilității în școli nu are doar
rolul de a schimba modul în care călătorim,
pentru a face alegeri mai inteligente, ci
mai ales, de a schimba percepțiile și de a
crește gradul de conștientizare al copiilor,
al părinților și al publicului larg cu privire la
modul de deplasare. Prin mersul pe jos și cu
bicicleta, copiii devin mai conștienți de mediul
înconjurător și își dezvoltă abilități de siguranță
rutieră, cum e cea de a anticipa prezența altor
utilizatori ai drumului. În plus, mersul pe jos
și cu bicicleta fac parte din recomandarea de
exerciții zilnice de care copiii au nevoie. De
asemenea, reduce ambuteiajele și presiunea
găsirii un loc de parcare în jurul școlii.

Cursul se adresează persoanelor din cadrul primăriilor,
responsabile de iluminat public, transport și siguranța în
comunitate. Temele de prezentare susținute de lectori vor fi
selectate pentru a stimula dezbaterea și a motiva factorii de
decizie din cadrul autorităților pentru îmbunătățirea securității
și siguranței din orașe, a transportul public și iluminatul stradal,
ca parte integrantă a unei dezvoltări durabile și sustenabile.
Mai multe detalii la mihaela.dumbrava@govnet.ro și www.
govnet.ro.
Asigurarea siguranței și securității în aglomerările urbane
este o problemă esențială iar intervențiile autorităților locale
și dezvoltarea de proiecte trebuie să fie prioritară în politicile
publice. Pe măsură ce orașele devin ecosisteme din ce în ce
mai complexe, trebuie creat un mediu sigur pentru cetățeni,
prin implicarea autorităților și dezvoltarea de proiecte care să
ducă la creșterea gradului de securitate și să contribuie astfel
la creșterea calității vieții în comunitate.
Abordarea unei game complexe de riscuri și provocări în
continuă evoluție poate fi ușurată prin utilizarea tehnologiei
și implementarea de soluții moderne de supraveghere, de
management al siguranței în trafic sau iluminat public.
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A doua editie
, implementarea
, a Ghidului pentru elaborarea si
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă
UNIUNEA EUROPEANĂ Experți sau persoane interesate de Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă au la dispoziție ediția a doua,
revizuită, a Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, accesând https://www.eltis.org/mobilityplans/sump-guidelines

Prima ediție a Ghidului a apărut în 2013 și a fost
sursă de inspirație pentru elaborarea Planurilor de
Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv în România. De
atunci, din 2013, au avut loc schimbări semnificative
în mobilitatea urbană, care au creat noi provocări
pentru cei care lucrează în acest domeniu. Progresele
tehnologice și înclinația publicului larg de a adopta
cu entuziasm noi moduri de transport – de exemplu,
trecerea de la modelul tradițional de proprietate a
mașinilor private la noi tipuri de mobilitate partajată au generat noi provocări.
Cea de-a doua ediție a Ghidului PMUD a luat în
considerare provocările generate de evoluția rapidă a
mobilității urbane și este rezultatul unui amplu proces
de consultare europeană.
Ghidul este însoțit de o serie de documente tematice și
informații utile pentru implementarea PMUD, etapă de
implementare în care se găsesc multe orașe românești.
Astfel, cei interesați pot găsi:
- Un rezumat de 10 pagini destinat factorilor
de decizie, în care este explicat rolul și mecanismul de
elaborare și implementare al PMUD-ului;
- Un ghid pentru cei care lucrează în
implementarea PMUD-urilor și care se adresează unor
teme punctuale, de tipul: integrarea managementului
parcărilor în PMUD, încurajarea mersului cu bicicleta
sau pe jos etc.;
- Un ghid tematic, care conține recomandări
de planificare pentru subiecte de tipul: legătura dintre
transport și sănătate, armonizarea PMUD cu PAED,
achizițiile publice în PMUD, planificarea metropolitană,
siguranța în trafic pentru bicicliști și pietoni etc.;
- Un glosar cu cele mai frecvente definiții
utilizate în PMUD;
- 63 de exemple de bună practică, din
întreaga Europa, din care fiecare are câte ceva de
învățat.
Ghidul propriu-zis parcurge întreg ciclul de elaborareplanificare-implementare-monitorizare a unui Plan
de Mobilitate Urbană Durabilă, oferind recomandări
pentru fiecare etapă în parte. Ghidul descrie structura
noului ciclu de planificare durabilă a mobilității urbane:
patru faze, fiecare cu trei etape și un total de 32 de
activități. Fiecare etapă are în introducere un scurt
rezumat. Pentru toate activitățile, cititorilor li se oferă
o justificare, obiective, descrieri detaliate ale sarcinilor,
informații despre sincronizare și coordonare cu alte
sarcini, o listă de verificare, precum și exemple de bune
practici și instrumente utile pentru realizarea sarcinilor.

Cum evaluăm PMUD-ul?
Plecând de la Ghidul pentru elaborarea și implementarea PMUD, a fost
realizată o versiune actualizată a instrumentului de autoevaluare a PMUD
(SUMP Self-Assessment Tool), cu ajutorul căruia, se poate evalua starea
planificării mobilității în orașul dvs., generându-se un feedback personalizat
despre cum se pot realiza îmbunătățiri ale procesului.
Instrumentul este util în special autorităților locale care se găsesc la începutul
procesului PMUD și orașelor și regiunilor care doresc să își evalueze etapa
de planificare în care se află. Pentru asta, cei interesați trebuie să răspundă
unui set de întrebări, cu privire la PMUD. Este important ca cei care răspund
întrebărilor să fie familiarizați cu PMUD-ul, cu progresele înregistrate și
cu problemele întâmpinate. De aceea, se recomandă pentru o mai mare
acuratețe, ca mai multe persoane să completeze chestionarul (care ar
putea include colegi din alte departamente, alte municipalități, organizații
regionale, factori de decizie și părți interesate implicate în planificarea
mobilității sau elaborarea planului). Puteți obține informații extrem de
relevante dacă apoi comparați similitudinile și diferențele în răspunsurile
diferitelor părți interesate, de exemplu, într-un workshop.
Autoevaluarea PMUD vă ajută să îmbunătățiți procesul de planificare a
mobilității în orașul dvs. sau în zona urbană funcțională. Feedbackul pe care
îl primiți la final conține sfaturi personalizate, exemple de bune practici și
link-uri către resurse ca vă pot ajuta. Autoevaluarea poate fi utilizată atât
pentru măsurarea calității PMUD-ului, cât și pentru evaluarea activităților
de planificare în general.
Autoevaluarea PMUD constă din opt secțiuni care sunt direct legate de
principiile PMUD și urmează aproximativ ordinea unui proces de planificare.
În funcție de etapa de planificare în care vă aflați (elaborare PMUD sau
implementare PMUD), acesta conține 30 până la 45 de întrebări.
Puteți accesa SUMP Self-Assessment Tool pe
https://www.sump-assessment.eu/start.
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Vizite de studiu CIVITAS
Și anul acesta reprezentanții administrațiilor publice locale pot aplica pentru a participa
la vizitele de studiu CIVITAS. Aceste evenimente oferă posibilitatea reprezentanților
administrațiilor publice locale să călătorească în alt oraș european care se confruntă
cu probleme similare de mobilitate urbană durabilă și de a afla despre soluții și bune
practici posibile. La o vizită de studiu pot participa maxim 10 persoane și durează între
două și cinci zile.
Vizitele de studiu sunt adaptate nevoilor orașelor participante și utilizează o abordare interactivă.
Participanților li se oferă un sprijin financiar de până la 600 euro pentru acoperirea costurilor
de transport și cazare. Este obligatoriu ca persoanele care aplică pentru aceste vizite de studiu
să fie bune cunoscătoare ale limbii engleze.
Așadar, orașele care vor găzdui anul acesta vizite de studiu sunt:
Szeged (Ungaria) - 18-20 mai 2020 - cu temele: vehicule și combustibili verzi, transport public,
stil de viață independent de mașină, planificare integrată și implicarea cetățenilor. În ultimii
15 ani, Szeged a implementat mai multe soluții de mobilitate urbană, cum ar fi îmbunătățirea
infrastructurii pentru ciclism; crearea de noi linii de autobuz; extinderea și reabilitarea rețelei
de tramvai și troleibuze și furnizarea de servicii pentru utilizatorii de transport public, precum
internet WIFI în mijloacele de transport public local și plata cu cardul contactless pentru cursele
de transport public. Deadline de depunere a aplicației este 20 martie 2020.
Vinnytsia (Ucraina) – 24-26 iunie 2020 - cu temele: transport public, planificare integrată și
siguranță în trafic. În ultimii ani, orașul Vinnytsia a înregistrat progrese semnificative în domeniul
mobilității urbane durabile, participând la proiectul de dezvoltare urbană integrată, finanțat și
coordonat de GIZ (Agenția de Dezvoltare a Guvernului Germaniei). Proiectele „New Street” sunt
axate pe confortul pietonilor, promovarea utilizării bicicletei și siguranța traficului. Deadline de
depunere a aplicației este 24 aprilie 2020.
Utrecht - săptămâna 7-11 septembrie 2020. Mai multe informații vor fi oferite în scurt timp.
Bratislava – 5-7 octombrie 2020. Capitala slovacă încearcă să sprijine și să promoveze un stil
de viață independent de mașină și să pună pe pietoni și pe bicicliști pe primul loc. Viziunea
orașului pentru mobilitate urbană durabilă - numită „Plan Bratislava” - se bazează pe patru piloni
principali: punerea pietonilor pe primul loc; un oraș prietenos cu bicicliștii; transport urban
de înaltă calitate; și utilizarea inteligentă a mașinii (de exemplu, car-sharing). Deadline-ul de
depunere a aplicației este 31 august 2020.
Mai multe detalii, precum și formularul aplicației le găsiți pe https://civitas.eu/peer-activities.

Calendar de
mobilitate
Dacă organizați conferințe, workshopuri, evenimente care se adresează
administrațiilor publice locale,
experților și pasionaților de mobilitate
urbană, ni le puteți semnala, trimițând
un email la civinet-romania@civitas.
eu.
Evenimentele din perioada următoare:
18 martie – Urban Tech 2020, București;
26 martie – vizită de studiu la Făgăraș, cu
tema mobilității școlare (un eveniment
CIVINET ROMÂNIA);
26-27 martie – conferința CIVITAS
PORTIS, la București;
Aprilie (data urmează să fie stabilită) –
webinar CIVINET ROMÂNIA, inițiative
europene de încurajare a mobilității
urbane;
24 aprilie – Urban Talks, București;
Mai (data urmează să fie stabilită) –
workshop pe teme de e-mobilitate
la Timișoara (un eveniment CIVINET
ROMÂNIA);
19-21 iunie – Urban Talks, Iași.
Detalii găsiți pe pagina noastră
de Facebook și de LinkedIn sau
trimițându-ne un email pentru a vă
adăuga bazei noastre de date.

Caseta
Secretariatul CIVINET România este
asigurat de Asociația Urban Survey
Timișoara
Persoana de contact: Violeta Mihalache
Tel: 0770.518712
http://civitas.eu/civinet/civinet-romania
Mail: civinet-romania@civitas.eu
www.facebook.com/civinet.ro,
LinkedIn CIVINET ROMANIA
twitter.com/CivinetRomania
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