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1. Introducere – PREZENTARE GENERALĂ 
 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prezintă perspective din domeniul transporturilor, 
nevoi actuale și de viitor ale populației, influențate de conceptul de intermodalitate.  

Este o mișcare ce are ca scop conectarea eficientă a diferitelor mijloace de transport, 
precum transportul pe cale ferată, tramvai, autobuz, ș.a.m.d. Tendințele de integrare și 
transformare a diferitelor stații în noduri intermodale sunt din ce în ce mai evidente în ultimul timp. 
Pe lângă modificările de ordin spațial care au intervenit în arhitectura și designul interior pentru 
schimbarea imaginii convenționale a stațiilor, au intervenit și schimbările de natură socio-economic 
subiecte discutate în prezenta lucrare.   

În România, Legea nr. 190 din data de 26/06/2013, privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul introduce expresia Plan de mobilitate Urbană, cu următoarea definiție:  

„Planul de mobilitate Urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt 
corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de 
mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor”. 

Aceste planuri au ca prioritate următoarele: 
 Reducerea utilizării automobilelor personale în oraș în favoarea transportului 

alternativ; 
 Dezvoltarea și modernizarea transportului public și a modurilor de transport local 

(mersul pe jos, mersul cu bicicleta, vehicule electrice, transport public urban și 
periurban); 

 Organizarea transportului de mărfuri și persoane; 
 Îmbunătățirea calității mediului și a vieții – prin creșterea eficienței în transport; 
 Stimularea mediului de afaceri. 

Planul de mobilitate Urbană durabilă se adresează tuturor formelor de transport din întreaga 
aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat 
și nemotorizat, în mișcare sau în staționare. Două dintre țările care înregistrează progrese și care 
creează cadre strategice de planificare a mobilității urbane sunt Marea Britanie prin local Transport 
Plans (L.T.P.) și Franța prin Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.). Cu ajutorul Planurilor de 
mobilitate urbană durabilă, autoritățile publice: 

 facilitează accesul la locurile de muncă și la servicii; 
 îmbunătățesc siguranța și securitatea în trafic; 
 reduc nivelul de poluare, a emisiilor de GES și a consumului de energie;  
 cresc eficiența privind costurile transportului; 
 sporesc atractivitatea și calitatea mediului urban, suburban și a designului urban în 

beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. 
 

Scopurile principale ale unui Plan de mobilitate urbană durabilă sunt: 
1. oferă acces la finanțarea disponibilă pentru soluții inovatoare, aducând un avantaj decisiv față 

de alte orașe atunci când concurează pentru finanțarea publică 
2. crearea unui sistem de transport urban durabil și sustenabil; 
3. incluziunea socială; 
4. diminuarea cantității de gaze cu efect de seră (emisii CO2) 

 
Prin Planurile de mobilitate urbană durabilă se reglementează:  
 organizarea intermodalității; 
 dezvoltarea rețelelor de transport public; 
 crearea unor artere ocolitoare;  
 închiderea inelelor rutiere; 
 crearea rețelelor pentru trafic nemotorizat și motorizat;  
 redimensionarea arterelor majore de circulație în raport cu cerințele de trafic;  
 organizarea infrastructurilor și suprastructurilor de staționare; 
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 clasificarea și corelarea zonelor cu restricții de circulație; 
 reabilitarea zonelor centrale istorice și a zonelor gărilor, autogărilor și aerogărilor; 
 integrarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare dezafectate, 

zone logistice). 
Caracteristicile unui Plan de mobilitate urbană durabilă sunt: 

 O viziune pe termen lung și un plan de implementare clar definite; 

 Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport; 

 Îmbunătățirea calității vieții; 

 Evaluarea performanțelor actuale și viitoare; 

 O abordare participativă; 

 Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport; 

 Costuri economice – crearea unor beneficii economice; 

 Utilizarea eficientă a resurselor limitate. 
Un Plan de mobilitate urbană durabilă are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității 

zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabil către, prin și în zona 
urbană pentru care se elaborează. 

 
1.1 Scopul și rolul documentației 

Obiectivul planului de mobilitate constă în analizarea stării actuale a municipiului ALBA IULIA 
din diferite perspective, în care infrastructura de transport reprezintă elementul angrenant în 
dezvoltarea unei localități și a unei regiuni. 

Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface 
nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile acestora (zona de 
influență – zona metropolitană), pentru a avea o mai bună calitate a vieții. Aceasta se bazează pe 
practicile existente de planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și 
evaluare. Un plan de mobilitate urbană durabilă este un concept care contribuie la atingerea 
țintelor europene de schimbare climatică și eficiență energetică (EE) stabilite de liderii U.E. Spre 
deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept, pune un accent 
deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea politicilor între sectoare 
(transport, utilizarea terenurilor, mediu, dezvoltare economică, politici sociale, sănătate, siguranță 
etc.), între diferite niveluri de autoritate și între autoritățile învecinate. Planurile sustenabile de 
mobilitate urbană necesită o viziune pe termen lung și sustenabilă pentru o zona urbană pentru care 
trebuie să țină cont de costurile și beneficiile sociale mai extinse, cu scopul de a internaliza costurile 
și de a sublinia importanța evaluării. 

În vederea realizării acestui plan, s-au studiat numeroase alte localități cu caracteristici 
comune, ce au avut parte de o dezvoltare bazată pe măsurile și intervențiile cuprinse în planurile 
de mobilitate aferente fiecăreia. 

O importanță majoră în eficientizarea unei rețele o reprezintă intermodalitate – „Constă în 
colaborarea între diverse moduri de transport în scopul unei activități economice maxime pentru 
fiecare mod de transport în parte. Astfel se pun în valoare diferitele mijloace de transport, 
deschizând calea spre o utilizare mai rațională a infrastructurilor existente și viitoare pentru 
asigurarea mobilității circulației. În această colaborare un rol important îl ocupă transportul 
combinat feroviar-rutier, bazat pe containerizare (paletizare) și semitrailere. Transportul combinat 
se aplică și în cazul transportul naval și aerian.”1 

 
 

                                                      
1 TINA = Transport infrastructure needs assessment, EN (Determinarea necesităților infrastructurii de transport, RO) 
Secretariatul TINA – Identificătion of the network components for a future Trans-European Transport Network în Bulgaria, 
Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, România, Slovakia and Slovenia, Octombrie 1999 
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Figura 1: Fluxul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul ALBA IULIA 

 
Misiunea 

Realizarea prezentului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă abordează o serie de provocări 
care reies atât din politica de mobilitate a orașului, cât și din dinamica dintre actorii implicați: 

 Provocarea legată de coeziunea teritorială: Planul de mobilitate Urbană durabilă face 
față provocărilor dezvoltării infrastructurii de transport și mobilitate. Politica de 
mobilitate este concepută în concordanță cu domeniile prioritare de intervenție ale 
comunității și ale autorităților; 

 Planul de mobilitate este elaborat în spiritul protecției mediului și conservării 
patrimoniului natural, accent punându-se pe crearea traseelor pietonale și reorganizarea 
circulațiilor, astfel încât calitatea mediului să crească; 

 Dezvoltarea intermodalității este fundamentală pentru eficiența politicilor de transport 
și mobilitate, indiferent dacă se referă la bunuri, mărfuri sau călători. Prin planul de 
mobilitate sunt propuse măsuri privind implementarea nodurilor intermodale, a 
punctelor ”park and ride”, ”bike and ride”, dar și a zonelor destinate circulației 
exclusive a pietonilor prin traseele pietonale propuse; 

 Având în vedere faptul că spațiile nu au aceeași destinație sau funcție, planul de 
mobilitate permite reechilibrarea gradului de utilizare a drumurilor publice prin 
ierarhizarea zonelor de intervenție, pornind de la centrul istoric, zona centrală și până 
la punctele de penetrație în oraș. 

Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului ALBA IULIA este mai întâi de toate: 

 Un proiect strategic și unificator; 

 Un instrument de dialog: 
o între parteneri; 



    

 

4 
 

 

©2016 Alter Ego Concept S.R.L. 

o între populație și utilizatori; 

 Un instrument de acțiune: 
o în ceea ce privește eficiența mobilității pe termen scurt și mediu; 
o în ceea ce privește perspectiva pe termen mediu pentru următorii 10 ani și 

perspectiva de dezvoltare durabilă pentru următorii 25 de ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


