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Context
•

Revizuirea variantei anterioare a schemei de autoevaluare a PMUD

−

−
−

Pentru a putea fi utilizată și de către orașele care nu au
PMUD
Pentru a acoperi întreaga ‘zonă urbană funcțională’ și nu
doar limita administrativă a unui oraș
Realizată în contextul actualizării Ghidului PMUD (2019)

•

Complet actualizată conform sugestiilor utilizatorilor,

•

Publicată în februarie 2020 în engleză și germană.

și în urma testelor realizate în cadrul proiectului SUMPs-Up de
către orașele partnere (online), și a testelor realizate în cadrul
unor ateliere de lucru dedicate organizate de proiectul LOWCARB (Cracovia si Köln)

TAKING COOPERATION FORWARD
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Care este scopul auto-evaluării?
•

Relevă punctele tari si punctele slabe ale
planificării de mobilitate dintr-un oraș

•
•

Oferă sugestii pentru îmbunătățirea calității planului

•

Este oferită gratuit online (nu este nevoie de un
auditor extern)

•

Auto evaluare rapidă și anonimă (20 minute – 2
ore)

Instrument de dialog între departmente diferite sau
instituții diferite implicate în procesul PMUD într-un
oraș
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Pentru cine este utilă?
Seturi personalizate de întrebări pentru diferite tipologii de
orașe și condiții:
• Centru urban/ zonă urbană funcțională/ zonă metropolitană
• Centre urbane cu sau fără un PMUD în vigoare
Poate fi utilizată de către experții în transport urban
• Pentru evaluarea în general a procesului de planificare a
mobilității
• Pentru a oferi sprijin înainte sau după realizarea PMUD
• Pentru a evalua calitatea PMUD dupa finalizarea acestuia.
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Cum se folosește?
•
•
•
•

30 - 45 întrebări
Feedback detaliat, structurat
conform principiilor PMUD
Recomandări suplimentare
Se completează singur sau în
cadrul unui atelier de lucru
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Demonstrație

www.sump-assessment.eu
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Ce urmează?
•
•

Schema este publicată în limbile engleză și germană

•

Apoi și în alte limbi (din zona central-europeană): croată,
cehă și slovacă, maghiară, poloneză, slovenă

•

Alte traduceri sunt în discuție: greacă, turcă.

Foarte curând va fi disponibilă și în limba română,
franceză, spaniolă, bulgară (în faza de test)
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Alte resurse
- the urban mobility observatory
•

Platforma Eltis: se pot descărca ghiduri,
materiale (video)

•

Ghidul PMUD actualizat (print, PDF, online)
cu varianta sumară, paletarul PMUD și poster

•
•

Glosarul de termeni PMUD

https://www.eltis.org/mobility-plans
Cele mai noi
produse!

Ghiduri tematice și fișe informative pentru specialiști

SUMP Tool Inventory
www.civitas.eu/tool-inventory
Cursuri online gratuite pe
www.mobility-academy.eu
www.sump-assessment.eu
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Vă mulțumesc!
Întrebări?
Ana-Maria Baston
a.baston@rupprecht-consult.eu

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