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 1. INTRODUCERE 
 1.1. SCOPUL ȘI ROLUL DOCUMENTAȚIEI 
 Conform definiției din documentele strategice ale Uniunii Europene, Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic de politică publică ce are drept 
scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților economice în 
arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se 
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.  Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt definite strategii, politici, proiecte 
și priorități pentru un transport durabil, având drept scop susținerea unei creșteri 
economice sustenabile, inclusiv din punct de vedere social și al protecției mediului, în 
toate zonele urbane. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă necesită o viziune pe termen 
lung și sustenabilă pentru zona urbană căreia i se adresează și se bazează pe practicile 
existente de planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și 
evaluare, punând un accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe 
coordonarea politicilor între sectoare, între diferite niveluri de autoritate și între 
autoritățile învecinate.   Plan de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă, din punct de vedere geografic, 
suprafața Orașului DUMBRĂVENI și a localităților componente: Sarosu pe Tarnave, Ernea, 
și a fost elaborat pentru perioada 2017 – 2030.  Aria de acoperire selectată permite integrarea proiectelor și măsurilor asociate 
transportului durabil cu celelalte proiecte incluse în strategia de dezvoltare a orașului, 
efectul fiind reprezentat de obținerea unor rezultate optime în ceea ce privește 
obiectivele sociale, de mediu și economice, obiective în domeniul integrării și al 
siguranței, al creșterii calității vieții cetățenilor.  Orașul DUMBRĂVENI este situat în Reginea de dezvoltare „Centru”, în județul Sibiu, 
pe culoarul Târnavei Mari, în zona Podișului Târnavelor. Așezarea geografică a orașului 
în cadrul județului este evidențiată în imaginea de mai jos. 
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                                                                                                                                       DUMBRĂVENI                      
   Fig 1-1. Harta localităților județului Sibiu1  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului DUMBRĂVENI a avut drept drept 

scop crearea unui sistem de transport care să răspundă următoarelor obiective 
principale:  - Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel 
încât aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale.  - Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate pentru 
toți utilizatorii sistemului de transport și pentru comunicate în general  - Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a consumului de energie  - Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de 
persoane și mărfuri  - Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a 
peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu          
 
1 Sursa: Strategia de dezvoltare locală a Orașului DUMBRĂVENI, Jud. Sibiu, pentru perioada 2014-2020  
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 1.2. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE DOCUMENTELOR DE 
PLANIFICARE SPAŢIALĂ  La elaborarea Planului de Mobilitate Urbană al Orașului DUMBRĂVENI, a fost avută 

în vedere încadrarea și corelarea cu prevederile documentelor de planificare spațială la 
nivel național, județean și local. 

1.2.1. NIVEL NAȚIONAL  Strategia de Dezvoltare Teritorială a României Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată 
cu modificările și completările ulterioare în martie 2016, strategiile, politicile și 
programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial trebuie fundamentate pe Strategia 
de dezvoltare teritorială a României.  Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR), adoptată de către Guvernul 
României în 05.10.2016, este rezultatul unui demers amplu de planificare strategică 
care transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale României 
pentru orizontul de timp 2035. Scopul documentului strategic este de a asigura un cadru 
integrat de planificare strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului 
național. Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru 
între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context 
european și global.  Demersurile strategice angrenate de SDTR sunt încadrate în 5 obiective generale de 
o importanță deosebită pentru teritoriul național:  OG.1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul 
european prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi 
și broadband;  OG.2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a 
serviciilor publice în vederea asigurării unor spatii urbane și rurale de calitate, atractive 
și incluzive;  OG.3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane;  OG.4. Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de 
identitate teritorială;  OG.5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială.  Obiectivele generale sunt detaliate într-un pachet de obiective specifice care 
formează cadrul strategic de obiective al SDTR. Dintre acestea, trebuie evidențiate 
următoarele: 
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OS.1.1. Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să 
asigure gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice 
între teritoriul național și piețele din spațiul european.  OS.2.2. Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei 
conectivități eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională.  OS.2.3. Creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin îmbunătățirea 
funcțiilor rezidențiale, dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de 
transport adaptate nevoilor și specificului local.  OS.3.2. Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcționale în jurul orașelor cu rol 
polarizator la nivelul teritoriului.  În elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă s-a ținut cont de necesitatea 
corelării cu obiectivele secundare menționate.  De asemenea, în cadrul SDTR sunt evidențiate și alte elemente importante pentru 
elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, și anume: identificarea fluxurilor 
investiționale publice recomandate pentru orizontul de timp 2035 și criteriile de 
prioritizare a investițiilor privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri. 
 Planul de Amenajare a Teritoriului Național  Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismul, republicată 
cu modificările și completările ulterioare în decembrie 2013, Planul de amenajare a 
teritoriului național – PATN, reprezintă documentul cu caracter director, care include 
sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu și lung pentru întreg 
teritoriul țării.  Conform criteriilor definite prin Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a „Rețeaua de localități”, Orașul 
DUMBRĂVENI aparține categoriei localităților de rangul III – Orașe, îndeplinind 
următoarele cerințe:  – Populație: de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori; o 

zonă de influență: circa 5.000—40.000 de locuitori 
–  Rază de servire: circa 10- 20 km 

 –  Accesul la căile de comunicație:  o acces direct la calea ferată, drum național, drum județean și accese 
facile ale localităților din zona de influență  –  Funcțiuni economice: 

 o capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, 
eventual și din agricultură  –  Nivel de dotare-echipare:  
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o administraţie publică, autorităţi judecătoreşti, partide politice, 
sindicat: sedii ale administraţiei publice locale; judecătorie, parchet, 
sedii de partid, de sindicat şi alte asociaţii;  o educaţie, cercetare ştiinţifică: gimnazii, licee generale şi de 
specialitate, colegii, şcoli de maiştri; filiale ale unor institute de 
cercetare;  o sănătate, asistenţă socială: spital general, staţie de salvare, dispensar, 
leagăn de copii, creşe, cămine de bătrâni;  o cultură: case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee, săli 
de expoziţie, club etc.  o comerţ, servicii comerciale: unităţi comerciale diversificate: magazine 
universale şi specializate, supermagazine, piaţă agroalimentară; unităţi 
pentru prestări de servicii diversificate şi/sau flexibile;  o turism: hotel de 2 stele cu minimum 50 de locuri;  o finanţe, bănci, asigurări: sucursale sau filiale ale unităţilor financiar-
bancare şi de asigurări;  o sport, agrement: stadioane, terenuri şi săli de sport (competiţii de nivel 
judeţean sau local), alte spaţii destinate sportului, grădini publice şi 
alte spaţii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber;  o protecţia mediului: servicii dotate cu echipamente specifice pentru 
protecţia mediului, monitorizarea emisiilor poluante şi igiena urbană;  o alimentare cu apă şi canalizare: reţele de alimentare cu apă, sistem 
colector de canalizare, staţie de epurare;  o culte: protopopiate, parohii;  o transport/comunicaţii: gară, autogară, poştă, centrală 

telefonică; o ordine, securitate: poliţie, obiective specifice. 
1. 2.2. NIVEL JUDEȚEAN  Planul de amenajare a teritoriului județean al Județului Sibiu  Conform legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul de 

amenajare a teritoriului județean - PATJ constituie documentul cu caracter director 
care reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socio-economica a 
județului.  Planul de Amenajare a Teritoriului Județean oferă o viziune globală și coerentă 
asupra structurii și folosinței teritoriului studiat, determinând principalele opțiuni 
pentru o mai bună organizare a acestuia, în vederea obținerii unor avantaje în plan 
economico-social și protecției calității mediului. 
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1.2.3. NIVEL LOCAL  Planul Urbanistic General al Orașului DUMBRĂVENI  Planul urbanistic general al Orașului DUMBRĂVENI reprezintă principalul instrument 
de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și 
acțiunilor de dezvoltare.  Planul urbanistic general stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare 
a localității pe baza unei analize multicriteriale a situației existente.  Întrucât varianta actuală a Planului Urbanistic General al Orașului DUMBRĂVENI a 
fost realizată în anul 2006, în elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a fost 
necesară realizarea unor analize actualizate asupra situației existente, precum și o 
verificare a disfuncționalităților menționate în PUG, în sensul stabilirii valabilității 
acestora și identificării noilor probleme apărute, astfel încât să poată fi identificate 
proiectele și măsurile necesare a fi incluse în PMUD, pentru remedierea acestora.  Mai jos sunt prezentate principalele disfuncționalități semnalate în PUG în ceea ce 
privește circulația rutieră în Orașul DUMBRĂVENI: 

– suprapunerea circulaţiei de tranzit cu cea de penetraţie şi locală, atât în ceea 
ce priveşte transportul de călători, cât şi cel de marfă;  – supraîncărcarea reţelei stradale din zona centrală cu transportul de marfă şi 
călători; 

– suprasolicitarea arterei principale de intrare pe DN14 în zona centrală ,  – existenţa a numeroase puncte de conflict, situate atât pe reţeaua stradală 
principală, cât şi pe străzile secundare; 

– existenţa liniei CF Mediaș Sighișoara care secţionează orașul de la vest la est, 
toate intersecţiile cu arterele rutiere fiind semnalizate local ceea ce implică 
puncte obligatorii de oprire pentru traficul rutier; 

– slaba utilizare a şoselei de centură atât datorită lipsei de legătură cu DN14 
relaţia Iernut (cu traficul de tranzit cel mai important) cât şi datorită stării 
proaste a drumului; 

– distanţa prea mare între podurile existente peste râul Târnava Mare care 
secţionează deasemenea orașul de la est la vest pe o distanţă de 7,5 km. 

– lipsa unui sistem de semaforizare automat şi coordonat, pentru fluidizarea 
traficului;  – degradarea în măsură mai mică sau mai mare a sistemului rutier, pe reţeaua 
stradală semnificativă precum şi pe cea locală;  – lipsa aproape în totalitate a marcajelor rutiere, precum şi semnalizarea rutieră 
incompletă;  –  insuficienţa parcărilor, a refugiilor, a zonelor de staţionare şi oprire; 
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– situaţia unor străzi de interes local, care sunt nemodernizate, neasfaltate şi fără 
canalizare pluvială;  – existenţa mai multor staţii de transport în comun pe reţeaua principală a 
orașului, fără amenajare rutieră corespunzătoare (alveole şi refugii). 

 În concluzie, în realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului 
DUMBRĂVENI s-a asigurat corelarea cu documentele de planificare spațială la diverse 
nivele specificate anterior, astfel încât, prin aplicarea PMUD să fie susținute politicile 
adoptate la nivel regional și național, țintele stabilite și cerințele legale, acolo unde 
acestea sunt relevante pentru aria de studiu avută în vedere. 
 1.3. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE DOCUMENTELOR 

STRATEGICE SECTORIALE  În continuare sunt prezentate documentele strategice sectoriale relevante pentru 
subiectul mobilității durabile evaluate pentru realizarea PMUD al orașului DUMBRĂVENI, 
astfel încât să se asigure încadrarea în prevederile acestor documente, sunt prezentate 
în continuare.  Cartea Verde Europeană a Transportului Urban – „Spre o nouă cultură a 
mobilității urbane”  În document sunt stabilite cinci provocări la care trebuie să răspundă mobilitatea 
urbană, cu scopul de a permite dezvoltarea economică a orașelor, îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor și protecția mediului din orașe: 

–  Orașe cu trafic fluid –  Orașe mai puțin poluante –  Transport urban mai inteligent  –  Transport urban accesibil  –  Transport urban în condiții de siguranță și securitate  Planul de acțiune pentru mobilitate urbană  Documentul face referire la planurile de mobilitate urbană durabilă, stabilind 20 de 
acțiuni, structurate în 6 teme principale.  T1 – Promovarea unei politici integrate  A1 – Accelerarea implementării planurilor de mobilitate urbană sustenabilă  A2 – Mobilitatea urbană sustenabilă și politica regională  A3 – Transporturi pentru un mediu urban sănătos  T2 – Concentrarea pe cetățeni  A4 – O platformă privind drepturile cetățenilor din rețeaua de transport public 

urban  A5 – Îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă  A6 – Îmbunătățirea informațiilor privind călătoria  A7 – Accesul în zonele verzi 
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 A8 – Campanie pe tema comportamentelor care favorizează mobilitatea 
sustenabilă  A9 – Condusul eficient din punct de vedere energetic, ca parte a formării 
conducătorilor auto  T3 – Transport urban mai ecologic  A10 – Proiecte de cercetare dezvoltare pentru vehicule cu emisii reduse sau zero  A11 – Un ghid on-line privind vehiculele nepoluante și eficiente energetic  A12 – Studiu privind aspectele urbane ale internalizării costurilor externe  A13 – Schimburi de informații privind schemele tarifare urbane  T4 – Consolidarea finanțării  A14 – Optimizarea utilizării surselor de finanțare existente  A15 – Analiza nevoilor de finanțare viitoare  T5 – Schimbul de experiență și cunoștințe  A16 – Actualizarea datelor și statisticilor  

       A17 – Crearea unui observator al mobilității urbane 
 

A18 – Participarea la schimbul internațional de informații  T6 – Optimizarea mobilității urbane  A19 – Transportul urban de marfă  A20 – ITS pentru mobilitatea urbană 
 Strategia Europa 2020 – „O strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii  Documentul prevede cinci obiective principale formulate la nivelul Uniunii 
Europene și transpuse în obiective naționale. În ceea ce privește obiectivul referitor la 
„Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei”, pentru România este stabilită 
ținta de reducere a emisiilor de CO2 cu 19%, față de anul 1990, și de creștere a 
eficienței energetice cu 10%, raportat la același an de referință. 

Master Planul General de Transport al României  Master Planul General de Transport al României trebuie să contribuie la o 
dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: „Un sistem de 
transport durabil (sustenabil)”. 

Strategia Națională de Transport Durabil 2013-2020-2030  Documentul, aprobat în 2008, include anumite proiecte privind transporturile care 
ar putea fi relevante pentru zona studiată. 
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Programul Operațional Regional 2014-2020  În cadrul POR 2014-2020 este definită oportunitatea realizării de planuri de 
mobilitate urbană sustenabile, avându-se în vedere necesitățile privind creșterea 
gradului de mobilitate al persoanelor și bunurilor, sporirea adaptabilității populației la 
nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local precum și favorizarea unei 
creșteri economice sustenabile din punct de vedere social și al mediului înconjurător, 
prin asigurarea unui transport urban și periurban sustenabil.  Axele prioritare care au relevanță deosebită pentru dezvoltarea și implementarea 
prezentului PMUD sunt:  Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.  OS3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazare pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă  OS3.3: Creșterea calității vieții în zonele urbane. 
 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020  În cadrul POIM 2014-2020 sunt prezentate clasele de proiecte eligibile pentru 
infrastructura și serviciile de transport de importanță națională finanțabile în perioada 
de programare 2014 – 2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională și din Fondul de 
Coeziune.  În realizarea Planului de Mobilitate Urbană al Orașului DUMBRĂVENI au fost avute în 
vedere prevederile documentelor strategice sectoriale și au fost analizate și stabilite 
posibilitățile de finanțare prin programele operaționale pentru perioada 2014-2020. 
 1.4. PRELUAREA PREVEDERILOR PRIVIND DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE CADRU NATURAL DIN 
DOCUMENTELE DE PLANIFICARE ALE UAT-URILOR  Documentele avute în vedere pentru preluarea prevederilor privind dezvoltarea 

economică socială și de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor sunt 
prezentate mai jos. 

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020  Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020 este un document de planificare 
strategică, elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în conformitate cu 
atribuțiile sale în domeniul susținerii dezvoltării regionale.  Documentul strategic realizează o analiză a profilului socio-economic la nivelul 
regiunii, urmată de analiza SWOT și stabilirea strategiei de dezvoltare pentru perioada 
de programare 2014-2020, inclusiv cu estimarea necesităților de finanțare și stabilirea 
indicatorilor de realizare.  În cadrul obiectivului: Dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și 
locale, în lista proiectelor prioritare considerate drept importante pentru transport și 
mobilitatea oamenilor și mărfurilor, este inclus proiectul:  
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13. Reabilitarea sistemului rutier pe drumul național DN14 Sighișoara – 
Dumbrăveni- Mediaș- Copșa Mică – Sibiu (inclusiv reabilitare poduri) (CJ Sibiu). 

 
Proiectul este inclus în secțiunea referitoare la intervențiile majore care să 

conducă la fluidizarea traficului la nivel regional și care să permită conectarea 
localităților și a regiunii cu rețelele europene și naționale, în categoria: Drumuri 
prioritare. 

De asemenea, trebuie specificat faptul că orașului DUMBRĂVENI este clasificat în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 drept 
unul dintre cei 13 poli de importanță locală identificați la nivelul regiunii, aspect 
important asupra caracteristicii de atragere a deplasărilor din zonele aflate în raza de 
influență. 

Planul de dezvoltare al Județului Sibiu pentru perioada 2014 – 2020 La nivel județean, un alt document sectorial la care trebuie să se alinieze direcțiile 
de acțiune ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului DUMBRĂVENI este 
„Planul de dezvoltare al Județului Sibiu pentru perioada 2014 – 2020”.  În documentul respectiv, sunt stabilite principalele obiective și domenii prioritare 
de dezvoltare durabilă a județului Sibiu pentru perioada 2014 – 2020, și anume:  ‐ DP1: Dezvoltarea urbană, dezvoltarea infrastructurii tenice și sociale  ‐ DP2: Creșterea competitivității economice a județului Sibiu, stimularea 

cercetării și a invovării  ‐ DP3: Proteția mediului înconjurător, eficiență energetică, valorificarea 
resurselor energetice regenerabile  ‐ DP4: Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii  ‐ DP5: Dezvoltarea turismului  ‐ DP6: Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale și a ocupării 
forței de muncă  ‐ DP7: Asigurarea unei administrații publice locale eficiente  În cadrul Domeniului prioritar 1, sunt prevăzute următoarele priorități, măsuri și 

activități relevante pentru mobilitatea urbană durabilă:  ‐ Prioritatea 1.1:  o Promovarea la nivelul județului a orașelor verzi, a transportului urban 
sustenabil, a mobilității urbane/periurbane  ‐ Prioritatea 1.2:  o Măsura 1.2.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, 
feroviare şi aeroportuare la nivelul judeţului în perspectiva asigurării unui 
transport cât mai eficient 
 reabilitarea/modernizarea/întreţinerea drumurilor care trec prin mai 

multe localităţi intens populate, care au o importanţă deosebită în 
viaţa judeţului, permit conectarea la reţelele principale, spre zonele 
urbane şi cele care pot genera creştere economică în zonă



Anexa 1 – Strategie de dezvoltare locala DUMBRĂVENI 2015 – 2020            
 

12  

  Dezvoltarea transportului intermodal la nivelul judeţului în vederea 
dezvoltării unei platforme intermodale pentru transportul mărfurilor Elementele prezentate au fost avute în vedere în realizarea Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă al Orașului DUMBRĂVENI, respectiv în Planul de acțiune propus. 
 Strategia de dezvoltare locală a Orașului DUMBRĂVENI, Jud.Sibiu, pentru 
perioada 2015-2020  „Strategia de dezvoltare locală a orașului DUMBRĂVENI, Jud. Sibiu, pentru perioada 
2015-2020” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare 
pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în 
toate domeniile de activitate.  În procesul de elaborare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului 
DUMBRĂVENI a fost analizat integral documentul menționat, punându-se accent pe lista 
proiectelor propuse. Proiectele respective au fost analizate din punctul de vedere al 
actualității și al nivelului de realizare și au fost incluse, după caz, pe lista lungă de 
proiecte a PMUD.  Astfel, proiectele cu impact asupra mobilității durabile incluse în Strategia de 
dezvoltare locală a Orașului DUMBRĂVENI, Jud. Sibiu, pentru perioada 2015-2020 sunt 
următoarele:  Domeniul prioritar 1: Dezvoltarea urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și 
sociale  Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilități, energie, 
comunicații) la nivelul orașului  Măsura 1.2.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare la nivelul 
orașului în perspectiva asigurrii unui transport cât mai eficient.  Obiectiv:  – Modernizarea infrastructurii de transport rutier, ca suport pentru dezvoltarea 

orașului DUMBRĂVENI 
– Îmbunătățirea mobilității rutiere în localitatea DUMBRĂVENI și cu localitățile 

adiacente 
 Proiecte:  1.2.1.1. Reabilitare drumuri județene  1.2.1.2. Modernizarea străzilor din orașul DUMBRĂVENI  1.2.1.3. Reabilitarea străzilor afectate de lucrăriile de extindere rețele de apă și 
canalizare  1.2.1.4. Asfaltare străzi pietruite din orașul DUMBRĂVENI      
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1.2.1.5. Extinderea străzilor din orașul DUMBRĂVENI  1.2.1.6. Construirea, reabilitarea și modernizarea unor segmente noi de drum județean 
pentru conectarea la autostradă  1.2.1.7. Construirea, modernizarea și reabilitarea podurilor și podețelor  1.2.1.8. Inițierea demersurilor pentru construirea unei eurogări în orașul DUMBRĂVENI  1.2.1.9. Demersuri pentru extinderea infrastructurii feroviare  1.2.1.10. Elaborarea unei strategii privind transportul în comun  1.2.1.11. Reabilitare trotuare din Orașul DUMBRĂVENI afectate de lucrările de extindere 
rețele de apă și canalizare  1.2.1.12. Măsuri de îmbunătățire a siguranței circulației prin realizarea de marcaje la sol 
pe traseele drumurilor naționale  1.2.1.13. Măsuri de îmbunătățire a siguranței circulației prin montarea de panouri 
indicatoare, prioritate și stopuri  1.2.1.14. Construirea unei centuri ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit și a 
inelelor interioare de circulație, în vederea eficientizării traseelor în localitatea 
DUMBRĂVENI  1.2.1.15. Realizarea de trasee separate, exclusiv pentru vehiculele de transport public  1.2.1.16. Reamenajarea stațiilor de transport public existente, inclusiv prin realizarea 
de noi stații pentru mijloacele de transport în comun  1.2.1.17. Modernizarea zonei centrale a Orașului DUMBRĂVENI  Domeniul prioritar 3: Protecția mediului înconjurător, eficiență energetică, 
valorificarea resurselor energetice regenerabile  Prioritatea 3.1. Asigurarea calității aerului  Proiecte:  3.1.1.1. Amenajarea de piste de biciclete în vederea decongestionării traficului și 
încurajării deplasărilor cu bicicleta.  3.1.1.2. Amenajarea de noi locuri de parcare pentru autoturisme  3.1.1.3. Realizarea unei pasarele pietonale la intersecția străzii cu linia de cale ferată.  3.1.1.4. Crearea de zone și trasee pietonale în Orașul DUMBRĂVENI  Proiectele și măsurile propuse prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului 
DUMBRĂVENI sunt în deplină concordanță cu cele din Strategia de dezvoltare locală a 
Orașului DUMBRĂVENI, Jud. Sibiu, pentru perioada 2015-2020, ambele având drept 
obiective principale reducerea emisiilor datorate transportului și îmbunătățirea calității 
mediului în spațiul urban, precum și creșterea calității vieții cetățenilor. 
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2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE IN ANUL 2017 2.1. CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC CU IDENTIFICAREA 
DENSITĂŢILOR DE POPULAŢIE ŞI ACTIVITĂŢILOR 
ECONOMICE 

În acest subcapitol sunt prezentate principalele tendințe socio-economice și de 
dezvoltare urbană ale Orașului DUMBRĂVENI, fiind evidențiate datele referitoare la 
populația existentă, distribuția populației, tendințele demografice, structura populației 
pe grupe de vârstă și densitatea populației.  Orașul DUMBRĂVENI este situat în județul Sibiu, parte a Regiunii Centru, și 
reprezintă unul dintre cei 13 poli de importanță locală identificați la nivelul regiunii.  În tabelul următor sunt prezentați principalii indicatori socio-economici la nivelul 
Orașului DUMBRĂVENI, pentru anul 2017. 

 Principalii indicatori socio-economici, Orașul DUMBRĂVENI, 2017  
Orașul Populație Suprafață totală Densitatea populației 

DUMBRĂVENI (nr. locuitori) (ha) (locuitori/km2) 
    

Anul 2017 6.6391 5575,19 137,72 
    Conform bazei de date INS Tempo online, evoluția demografică a Orașului 

DUMBRĂVENI a înregistrat o scădere în intervalul 2008 – 2017, aceste tendințe 
demografice corespunzând contextului județean și regional al declinului numărului de 
locuitori. Evoluția demografică este prezentată în graficul de mai jos.  La solicitarea consultantului, Beneficiarul a pus la dispoziție situația repartiției 
locuitorilor orașului DUMBRĂVENI la nivel de adresă, astfel încât a putut fi realizată 
distribuția populației pe zone, necesară pentru elaborarea modelului de transport. 
Zonificarea teritoriului și repartiția populației pe zone sunt descrise în capitolul referitor 
la modelul de transport.               Evoluția populației Orașului DUMBRĂVENI, 2008-20171  1 Sursă: Institutul Național de Statistică 
2 Sursă: Strategia de dezvoltare locală a Orașului DUMBRĂVENI, Jud. Sibiu, pentru perioada 2014-2020 
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Distribuția pe categorii de vârstă a populației pentru anul 2017 este prezentată în 
graficul de următor.                                                           Distribuția populației pe categorii de vârstă, Orașul DUMBRĂVENI, 20172  
 

Repartiția populației pe categorii de vârstă a fost evidențiată utilizând intervalele 
care au semnificație asupra aspectelor legate de mobilitate, prin prisma ocupației 
persoanelor respective (elev, student, salariat, pensionar).   
 
1 Sursă: Institutul Național de Statistică 
2 Sursă: Institutul Național de Statistică  
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În graficul următor este reprezentată evoluția populației pe grupe de vârstă, 
pentru același interval: 2008 – 2017.                                                                       Evoluția populației pe categorii de vârstă, Orașul DUMBRĂVENI, 2008-20171 
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Din analiza graficului reprezentând evoluția populației pe grupe de vârstă, se 

constată că populația Orașului DUMBRĂVENI prezintă tendința generală a sporului 
natural negativ, conducând la o populație preponderent adultă. Astfel, populația între 0  – 24 ani scade de la 27,7% din total populație, pentru anul 2008, la numai 22,8%, pentru 
anul 2017, în timp ce segmentul de vârstă peste 65 de ani crește de la 12,8%, la 15,2%, 
în același interval.  Trebuie menționat faptul că datele rezultate din această prelucrare, atât ca total, 
cât și la nivel de localitate componentă, au fost corelate cu datele referitoare la 
repartiția în funcție de adresă, furnizată de Beneficiar pentru anul 2017.  Structura forței de muncă este în strânsă legătură cu dinamica populației, având 
prin urmare un impact puternic și asupra mobilității. Din punct de vedere statistic, 
populația activă reprezintă acea parte a populației care se încadrează în limitele legale 
de vârstă și sănătate pentru a putea fi angajată la un moment dat. Populația ocupată 
este indicatorul care măsoară doar acea parte din populația activă care lucrează efectiv 
în economie. 

Evoluția numărului de salariați până în anul 2017 (ultimul an pentru care sunt 
disponibile date) este prezentată în graficul de mai jos. După cum se observă, evoluția 
numărului de salariați a fost descrescătoare până în anul 2012, marcând perioada de 
criză economică, urmată de o creștere constantă pentru ultimii ani ai perioadei de 
analiză. 
 

 
 Evoluția numărului de salariați, Orașul DUMBRĂVENI, 2008-20171 

 
Repartiția populației ocupate pe activități ale economiei este detaliată în tabelul 

următor la nivelul județului Sibiu. Populația ocupată reprezintă un segment important 
în totalul deplasărilor la nivelul orașului. Detalii asupra zonelor de atragere și 
generare a deplasărilor, precum și scopul acestor deplasări, vor fi furnizate în 
capitolul referitor la prelucrarea datelor colectate în procesul de realizare a Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă, concluziile fiind corelate cu aspectele prezentate în 
acest capitol. 
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Populația ocupată, pe activități ale economiei naționale 8                      
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Așa cum se va vedea din repartiția scopurilor călătoriei pentru locuitorii Orașului 
DUMBRĂVENI, pe lângă deplasarea la locul de muncă și pentru cumpărături, un loc 
important îl constituie deplasarea elevilor la unitățile de învățământ, precum și a 
persoanelor care îi însoțesc pe aceștia. Prin urmare, unitățile de învățământ 
reprezintă, de asemenea, puncte importante de atragere/generare a deplasărilor. 
Conform datelor din „Strategia de dezvoltare locală a Orașului DUMBRĂVENI, Jud. 
Sibiu, pentru perioada 2015-2020”, activitatea de învățământ din orașul DUMBRĂVENI 
se desfășoară în 8 unități școlare, respectiv: 5 unități învățământ preșcolar, 3 unități 
învățământ primar și gimnazial, 1 unități învățământ liceal. 

 
O descriere detaliată a zonelor de atragere/generare a călătoriilor este realizată în capitolele următoare. Principalele entități socio-economice care reprezintă factori importanți de atragere/generare deplasări sunt evidențiate în tabelul de mai jos:                  
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Entități socio-economice cu impact asupra tiparului deplasărilor, 2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2. REŢEAUA STRADALĂ 
2.2.1. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ  Orașul DUMBRĂVENI se află la intersecția dintre drumul național DN 14, care face 

legătura între orașul Dumbrăveni cu municipiile Mediaș și Sighișoara, respectiv DJ 141B 
Șaroșu pe Târnave – Biertan DJ 142 Dumbrăveni Hoghilag, DC Dumbrăveni- Enea, drumuri 
care fac legătura cu satele aparținătoare Ernea și Șaroșu pe Târnave.  
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 Infrastructura rutieră a zonei Orașului DUMBRĂVENI Legătura orașului cu teritoriul său de influență se realizează prin următoarele 
drumuri (care au strazile corespundente în zona urbană): 

–  DN 14 sud – intrare/ieșire Sighișoara-Mediaș –  DJ 142C nord – intrare/ieșire Sat Viișoara –  DJ 142C – intrare/ieșire Sat Hoghilag –  DJ 142C  – intrare/ieșire Sat Alma Trama stradală a orașului este simplă și compusă din străzi de două categorii 
(numărul de străzi este 57), lungimea totală a rețelei de străzi este de 29 Km în orașul 
DUMBRĂVENI.  Reprezentarea grafică a rețelei rutiere a Orașului DUMBRĂVENI este prezentată în 
figura următoare.  În vederea analizei capacității de circulație a străzilor care formează rețeaua 
rutieră a Orașului DUMBRĂVENI, a fost analizat documentul „Lista străzilor cu 
suprafețe”, transmis de Primăria Orașului DUMBRĂVENI. În urma analizelor efectuate, au 
rezultat atât categoria de încadrare a străzilor, cât și stadiul reabilitării acestora. În 
orașul DUMBRĂVENI nu există drumuri urbane cu 4 benzi, în consecință, conform 
clasificării străzilor din Ordinul Min. Transporturi 49/1998, pot fi identificate numai 
drumuri din categoriile III și IV. Unele drumuri din categoria III au funcțiuni de drum de 
legătură din categoria II.  Au fost considerate două categorii de străzi: categoria III – Străzi cu lățimea mai 
mare sau egală cu 6 m și categoria a IV-a – străzi cu lațimea mai mică de 6 m. Astfel, 
străzile care intră în categoria III, având lățimea mai mare de 6m, sunt prezentate în 
tabelul următor.  Tab 2-5. Străzi categoria III  

Nr.de străzi Lungime totală 
17 11,98 Km 

Străzile din categoria a IV-a au rol local și capacitate mică. Străzile respective, 
având lățimi mai mici de 6 m au următoarele valori.  Tab 2-6. Străzi categoria IV  

Nr.de străzi Lungime totală 
40 18,00 Km 

Străzile pentru care au fost executate lucrări de modernizare și care au fost 
finalizate în 2017.  Tab 2-7. Lista străzilor modernizate și finalizate în 2017  

Nr. Denumire stradă Nr. Denumire stradă Crt. Crt.   

1 Str. Tarnavei 7 Str. Zugravilor 
2 Str. Privighetorii 8 Str. Meseriasilor 
3 Str.Uzinei   
4 Str. Sub Chirpes   
5 Str. Poligon   



Anexa 1 – Strategie de dezvoltare locala DUMBRĂVENI 2015 – 2020            
 

22  

  În procesul de colectare a datelor, a fost realizat un chestionar asupra problemelor 
generale legate de mobilitate. La chestionarul respectiv au răspuns un număr de 300 de 
cetățeni.  Dintre aceștia, un număr de 79 cetățeni, reprezentând 27% dintre respondenți, au 
identificat infrastructura rutieră ca una dintre primele 3 opțiuni referitoare la tipurile 
de infrastructură/facilități care ar trebui create/modernizate/dezvoltate în Orașul 
DUMBRĂVENI.  Prin urmare, în elaborarea pachetului de măsuri și proiecte incluse în Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului DUMBRĂVENI, se va acorda atenția necesară 
acțiunilor de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere, avându-se în vedere 
inclusiv extinderea acesteia odată cu apariția de noi cartiere sau zone rezidențiale. În 
proiectele propuse se va ține cont de necesitățile de creștere a capacității de circulație 
identificate în cadrul analizei, precum și de acoperirea integrală a cererii de transport 
rutier printr-o infrastructură modernă. 

2.2.2. SIGURANȚA RUTIERĂ  Siguranța circulației a fost analizată în raport cu accidentele înregistrate în 
perioada 2011-2016. Valorile prezentate în continuare se referă la accidentele produse 
pe raza orașului DUMBRĂVENI.  În perioada analizată, numărul de accidente grave a crescut în anul 2014 (cu un 
maxim al perioadei analizate de 15), urmată de o scădere la jumătate în 2016. În anul 
2016, se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de accidente ușoare 
(ajungând la 20). Numărul persoanelor decedate este 0 în 2016.   
 Numărul de accidente 
 

Accidente grave  Accidente usoare  Total accidente   
  

 
30  27 

 
   19  20 20 
      16    15 15 14  
   13  12     

     
         9   7   

5 6  6 4 4       
       

2011  2012 2013 2014 2015 2016 
 Variația numărului de accidente, 2011-2016  
 
 
 

6 Str. Zidarilor   
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Consecințele accidentelor sunt prezentate în graficul de mai jos.   Persoane afectate de accidente 
 

  Raniti usor   Raniti grav 
 Persoane decedate

25 

    
    

          
   18    
   16      

13      11 13  
        
   8    7 8 
 5 6     

4 4 4  
    3     

         

0 0        0 
           

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Variația consecințelor accidentelor, 2011-2016  După cum se observă, valorile urmează aceeași tendință general crescătoare ca și 
în cazul numărului total de accidente (față de media acestora) pentru accidentele 
ușoare și se poate remarca faptul că nu a fost înregistrată nicio persoană decedată în 
anul 2016.  Chiar dacă numărul persoanelor decedate este 0 se poate observa o creștere 
accelerată a numărului de persoane rănite ușor (25) și o dublare a numărului de 
persoane rănite grav față de primul an al perioadei analizate. Efectele socio-economice 
ale accidentelor soldate cu răniți sunt considerabile și ele pot fi reduse prin 
implementarea măsurilor prevăzute în PMUD.  Tendința crescătoare a numărului de accidente din ultima perioadă (anul 2015 
poate fi considerat o excepție, în acest caz negativă) impune includerea în Planul de 
Mobilitate Urbană a Orașului DUMBRĂVENI a măsurilor și proiectelor care să conducă la 
creșterea siguranței rutiere, care să asigure abordarea problemelor legate de: 
organizarea circulației rutiere, semnalizarea statică și dinamică, managementul 
traficului, treceri de pietoni semnalizare, semnalizarea rutieră specifică pentru bicicliști 
si crearea de soluții alternative de mobilitate urbană. De asemenea, prin impulsionarea 
utilizării cu preponderență a transportului public și a soluțiilor de mobilitate alternativă, 
așa cum este bike-sharing-ul, numărul de accidente poate scădea vertiginos, în 
beneficiul creșterii performanței în transportul public. 
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2.2.3. TRAFIC  În urma procesului de colectare a datelor, descris pe larg în capitolul dedicat 
acestui subiect, au rezultat principalele zone/artere în care există volume mari de 
trafic, capabile să conducă la congestii de circulație.                       

  Puncte de congestie, autovehicule, 2018  După cum se observă, principalele concentrări de trafic pentru fluxurile de 
autovehicule sunt prezente pe arterele principale, respectiv pe Strada Garii, Strada 1 
Decembrie, Strada Cuza Voda, Strada C.D. Gherea. O analiză detaliată și prezentarea 
fluxurilor de trafic și a distribuțiilor de vehicule pe orele de vârf de dimineață și după-
amiază, va fi realizată în capitolul referitor la colectarea de date.  În urma analizei răspunsurilor la chestionarele la domiciliu asupra problemelor 
legate de mobilitate menționat anterior, s-a constatat că aprecierile cetățenilor asupra 
nivelului de aglomerare a traficului din Orașul DUMBRĂVENI au următoarea structură:                            Aprecierea cetățenilor asupra problemelor majore de mobilitate inclusiv a traficului  
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Din analiza situației prezentate, se observă că, în percepția cetățenilor, 

problemele legate de trafic și de traficul greu, în special, au o pondere mare. Arterele 
principale pentru care au fost sesizate aceste aglomerări și congestii de circulație au 
fost identificate și reprezentate în figurile anterioare. Prin urmare, proiectele și 
măsurile stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașul DUMBRĂVENI vor 
propune acțiuni prin care să se asigure o mai bună fluență a traficului, incluzând un 
sistem inteligent de management și monitorizare a mobilității urbane, care să asigurel 
condiții bune de călătorie inclusiv în cazul orelor de vârf. În plus, analiza rețelei stradale 
și propunerea unui plan de organizare a circulației care să țină cont de fluxurile de trafic 
și tendințele de călătorie existente, prin introducerea de reguli noi de circulație, acolo 
unde este cazul (sensuri unice, viraje interzise etc.) va contribui în mod semnificativ la 
orientarea fluxurilor de trafic în sensul reducerii congestiilor de circulație.  De asemenea, s-a realizat un studiu de trafic și sistematizare a circulației rutiere, 
care să fundamenteze inclusiv propunerile de reabilitare și modificare a infrastructurii 
rutiere. Infrastructura rutieră din Orașul DUMBRĂVENI va trebui să sufere modificare 
pentru a se adapta noii strategii de creștere a mobilității. Și în cazul infrastructurii 
rutiere, ca și pentru toate celelalte instalații/utilități prezente în spațiul public urban și 
care influențează mobilitatea urbană, soluțiile de modernizare și reabilitare trebuie 
tratate integrat și corelate, pentru a avea ca rezultat o soluție benefică pe termen lung. 
 
 2.2.4. PARCĂRI 

În ceea ce privește sistemul de parcări, în momentul de față, în Orașul 
DUMBRĂVENI există următoarele facilități pentru parcare: 

– Parcări rezidențiale: locuri de parcare amenajate în cvartalele de locuințe 
colective, destinate parcării de reședință.  – Parcări publice: acestea nu sunt luate în evidență și nu sunt supuse unui regim 
de taxare. 

În Orașul DUMBRĂVENI nu este implementat un sistem inteligent de management al 
parcărilor și de informare a utilizatorilor asupra disponibilității spațiilor de parcare.  Dintre cei 300 de cetățeni care au completat chestionarul la domiciliu asupra 
problemelor generale legate de mobilitate, menționat anterior, un număr de 127 au 
considerat problema locurilor de parcare ca fiind una dintre cele mai stringente 
probleme de mobilitate (au fost luate în considerare primele 3 opțiuni).  Din analiza celor prezentate mai sus, se impune includerea în Planul de Mobilitate 
Urbană a Orașului DUMBRĂVENI a unor proiecte și măsuri care să conducă la crearea de 
noi locuri de parcare, publice și rezidențiale, în scopul eliberării zonelor ocupate 
neregulamentar, atât a celor de pe benzile de circulație, cât și de pe trotuare, spații 
verzi etc. Introducerea unui sistem de management al parcărilor și adoptarea unor 
politici care să conducă la degrevarea sistemului de circulație în zonele cele mai 
solicitate și crearea de locuri de parcare accesibile, dar care să nu afecteze negativ 
capacitatea de transport a infrastructurii rutiere, vor avea ca efect creșterea mobilității 
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generale la nivelul orașului, cu impact pozitiv asupra calității mediului și vieții 
cetățenilor orașului.  Bineînțeles, acest sistem va reprezenta un modul dintr-o soluție integrată de 
management operațional al sistemului de transport din Orașul DUMBRĂVENI, alături de 
sistemul de management al transportului public și informare în timp real a călătorilor, 
sistemul de mobilitate alternativă – bike-sharing, prevăzut cu stații inteligente de 
predare și preluare a bicicletelor, precum și alte sisteme care converg către o abordare 
de timp Smart City. 
 2.3. TRANSPORT PUBLIC 
 Modurile de transport public funcționale în Orașul DUMBRĂVENI sunt următoarele:  –  Transport feroviar –  Transport auto interurban  –  Transport auto local  –  Taxi  2.3.1. TRANSPORTUL FEROVIAR  Orașul DUMBRĂVENI este deservit de linia de cale ferată neinteroperabilă Aiud- 
Medias- Dumbraveni- Sighisoara- Brasov si are o stație CF: DUMBRĂVENI                       

 Fig 2-10. Harta legăturilor pe calea ferată pentru Orașul DUMBRĂVENI  Prin amplasarea sa geografică orașul DUMBRĂVENI nu se află pe niciuna dintre 
magistralele principale de cale ferată iar interesul pentru acest mod de transport este 
mediu. 

2.3.2. TRANSPORTUL AUTO INTERURBAN  Cursele pe trasee județene și interjudețene au drept loc de plecare/sosire centrul 
orasului, statiile de autobuz care funcționează în Orașul DUMBRĂVENI. Orasul nu are 
autogara, iar transportil persoanele este asigurata de companiile private de transport 
care operează servicii regulate de legătură pe rețeaua rutieră cu alte orașe sau cu 
comunele din zonă. 
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2.3.3. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL  Orasul Dumbraveni nu are serviciu de transport public local. 
 În ceea ce privește infrastructura de transport pubic și sistemul de transport 
public în ansamblul său, necesitatea acestuia si intervențiile necesare au fost 
identificate de aprox.22% dintre cetățenii care au răspuns la chestionarul la domiciliu. 
Stațiile transportului public local nu sunt dotate cu echipamente sau mijloace de 
informare cu privire la orarul de circulație și posibilele legături multimodale care pot fi 
incluse în călătoriile efectuate. 

 2.4. TRANSPORT DE MARFĂ 
 Transportul de marfă pe teritoriul Orașului  DUMBRĂVENI se desfășoară în  conformitate cu HCL privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de 
transport marfă cu masa mai mare de 3,5 tone pe unele drumuri publice din orașul 
DUMBRĂVENI.   Din chestionarul asupra problemelor generale legate de mobilitate, percepția 
cetățenilor asupra vehiculelor de transport marfă este următoarea: 32,8% dintre 
respondenți consideră traficul greu ca fiind una dintre problemele ale mobilității urbane 
din Orașul DUMBRĂVENI. 
  2.5. MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE  (DEPLASĂRI CU BICICLETA, MERSUL PE JOS ŞI  DEPLASAREA PERSOANELOR CU MOBILITATE  REDUSĂ) 
 În momentul de față, în Orașul DUMBRĂVENI nu există infrastructură specifică 
pentru mersul pe bicicletă, care să faciliteze și să crească gradul de atractivitate al 
acestui mod de transport. Ca urmare a acestei situații, cota modală a deplasărilor cu 
bicicleta, rezultată în urma sondajelor realizate în procesul de culegere a datelor, este 
de doar 3% din modul de transport utilizat de către locuitorii orașului DUMBRĂVENI (9 din 
300 respondenți), în timp ce 7,3% dintre respondenți ar utiliza acest mod de transport în 
viitor. Detalii legate de scopul acestor deplasări vor fi furnizate în capitolul dedicat 
procesului de culegere a datelor.  Din răspunsurile la chestionarul la domiciliu asupra problemelor legate de 
mobilitate, 30% dintre respondenți au identificat infrastructura velo/pistele de 
biciclete, ca fiind una dintre primele 3 opțiuni în privința problemelor de mobilitate din 
orașul DUMBRĂVENI.  Din rezultatele acestui sondaj, este evident că realizarea unei infrastructuri 
corespunzătoare pentru deplasările cu bicicleta, crearea condițiilor de siguranță și 
oferirea de servicii suplimentare pentru utilizatorii acestui mod de deplasare vor 
conduce la creșterea ponderii mersului cu bicicleta în repartiția modală a deplasărilor.  Trebuie specificat faptul că dimensiunile orașului și relieful, care nu prezintă pante 
accentuate pe teritoriul intravilanului orașului, precum și configurația tramei stradale, 
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fac favorabilă conturarea unei rețele de piste de biciclete, care să asigure legăturile 
între principalele zone de atragere/generare deplasări (Centru, parcuri, zone 
comerciale, unități de învățământ etc.).  Stațiile de preluare și predare a bicicletelor (sistemul alternativ de mobilitate 
urbană) vor trebui să acopere întreaga suprafață a orașului și să fie accesibile tuturor 
categoriilor de cetățeni. Sistemul de mobilitate alternativă trebuie să fie integrat cu 
sistemul de transport public, astfel încât să poți regăsi o stație de biciclete în 
proximitatea unei stații de autobuz principale, în proximitatea zonelor pietonale, în 
terminalele intermodale, în parcuri și zone de maxim interes pentru cetățeni. Punerea 
la dispoziția cetățenilor a unui sistem de mobilitate urbană – bike-sharing – va genera 
reale beneficii, atât pentru viața comunității, cât și pentru mediu.  Mersul pe jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale ale mobilității, oferind  o serie de avantaje: este ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili, oferă beneficii 
pentru sănătate, este la fel de accesibil, indiferent de venituri. Rețeaua de transport 
rutier a Orașului DUMBRĂVENI este prevăzută cu trotuare pentru deplasarea pietonilor. 
De asemenea, în oraș există zone pietonale de recreere/agrement, reprezentate de 
parcuri, piețe, zona centrală. Extinderea și modernizarea spațiilor pietonale constituie 
una dintre strategiile esențiale pentru atingerea obiectivului de mobilitate urbană 
durabilă.  Dimensiunile orașului și deficiențele sesizate în privința transportului public fac ca 
mersul pe jos să fie modul de transport dominant în Orașul DUMBRĂVENI, reprezentând 
46% din totalul deplasărilor zilnice efectuate de cetățeni.  În urma analizei răspunsurilor la chestionarul realizate la domiciliu referitor la 
probleme generale de mobilitate, 33% din total respondenți au indicat infrastructura 
pietonală ca fiind una dintre cele 3 tipuri de infrastructură deficitară.  Lipsa locurilor de parcare se resfrânge și asupra modului de transport pedestru prin 
parcarea autoturismelor pe trotuare, după cum se poate observa în figura de mai jos.                       

 Fig 2-12. Bdul Mihai Eminescu – lipsa spațiilor de parcare  În ceea ce privește problemele de siguranță pentru modurile de transport analizate 
în acest subcapitol, principalele deficiențe sesizate sunt următoarele: 
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– Necesitatea creării infrastructurii specifice pentru deplasarea cu bicicleta, care 
să sporească nivelul de siguranță al celor care utilizează acest mod de 
deplasare. Asigurarea semnalizării rutiere statice și dinamice pentru bicicliști, 
inclusiv în intersecțiile semaforizate.  – Oferirea de facilități suplimentare (ex. bike-sharing, parcări pentru biciclete 
etc.) care să crească gradul de atractivitate al deplasărilor cu bicicleta  – Necesitatea reabilitării și degajării trotuarelor de vehiculele parcate 
neregulamentar.  –  Extinderea zonelor pietonale – Crearea unei rețele care să asigure conexiunea între infrastructura rutieră 
pentru deplasările cu bicicleta și zonele pietonale Planul de mobilitate urbană 
durabilă al Orașului DUMBRĂVENI 2017 – 2030 

– Abordarea integrată a transportului public și tinderea către un concept de 
„mobilitate ca serviciu” (MaaS – Mobilty as a Service). 

 Referitor la deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă, pot fi sesizate 
următoarele aspecte: 

– Toate mijloacele de transport care efectuează transport public de călători pe 
bază de grafic trebuie să respecte prevederile art.64 din Legea nr. 448/2006 
privind accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie. 

– În parcările din municipiu sunt prevăzute locuri speciale pentru persoane cu 
dizabilități, sistemul de semnalizare pentru aceste locuri de parcare nu este 
întotdeauna realizat cu semne rutiere și marcaje rutiere pe carosabil.  O posibilă îmbunătățire a condițiilor de circulație pentru persoanele cu mobilitate 

redusă, care să fie asigurată prin măsurile incluse în PMUD este realizarea de coborâri în 
pantă ale trotuarului (rampe speciale de acces), până la nivelul carosabilului, pentru a 
permite traversarea facilă de către persoane cu mobilitate redusă (cărucioare etc.)  Printre mijloacele alternative de mobilitate se numără și autovehiculele electrice 
sau hibride, care necesită infrastructură pentru alimentarea cu energie electrică. În 
momentul actual, la nivelul Orașului DUMBRĂVENI nu există facilități funcționale pentru 
aceste tipuri de vehicule.  Se recomandă instalarea de sisteme de alimentare a autovehiculelor electrice sau 
hibride în principalele zone de interes din municipiu, inclusiv în parcările park-and-ride. 
 2.6. MANAGEMENTUL TRAFICULUI 
 În Orașul DUMBRĂVENI, managementul traficului este realizat prin soluții specifice 
pentru intersecții, prin adaptarea geometriei intersecțiilor (sensuri giratorii), 
reglementări pe baza indicatoarelor de circulație și a marcajelor rutiere (semnalizare 
rutieră statică) și prin reglementări prin semaforizare (semnalizare rutieră dinamică).  Conform datelor primite de la Primăria Orașului DUMBRĂVENI, intersecții și 
trecerile de pietoni semaforizate nu sunt in Dumbraveni. 
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2.7. IDENTIFICAREA ZONELOR CU NIVEL RIDICAT DE 
COMPLEXITATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MOBILITATEA 
(ZONE COMERCIALE, PARCURI, POLI DE ATRACȚIE, 
AUTOGĂRI ETC.) 

Zonele cu nivel ridicat de complexitate în ceea ce privește mobilitatea din cadrul 
ariei acoperite de PMUD sunt zonele complexe în care apar elemente legate de 
mobilitatea persoanelor, mobilitatea mărfurilor, zone urbane cu caracteristici speciale 
(turistice, comerciale, sociale etc.).  Principalele entități socio-economice care reprezintă factori de generare a zonelor 
complexe au fost enumerate într-un capitol anterior.  Sintetizând, entitățile generatoare de complexitate în ceea ce privește mobilitatea 
urbană în orașul DUMBRĂVENI sunt:  - Angajatorii principali – impactul major al acestora este în orele de vârf prin 

deplasarea angajaților de acasă la serviciu și înapoi sau în alte zone de interes 
după finalizarea programului de lucru. Un alt impact major este asupra 
transportului de marfă, activitățile economice generând un trafic crescut al 
vehiculele de marfă (în special unitățile de producție). Principalele probleme 
legate de siguranța circulației sunt în special în ceea ce privește traficul pietonal 
în zonele industriale dar și în cartierele care constituie principala sursă de trafic 
pietonal la orele de vârf și traficul rutier combinat (creșterea numărului de 
autovehicule și a numărului de biciclete).   

 

 O altă problemă ar fi cea generată de transportul public. La orele de vârf se 
înregistrează o cerere crescută pentru transportul public și, acesta, pentru a face 
față cererii, trebuie să răspundă cu o creștere a capacității de transport (vehicule 
cu capacitate mai mare de transport sau un număr mai mare de vehicule cu 
aceeași capacitate). 
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                      Fig 2-15. Zonele acoperită de principalii angajatori – Harta economica  
 ‐ Unitățile de învățământ preuniversitar – majoritatea acestor unități se află pe 

Str. Cuza Voda. O primă categorie a acestora sunt grădinițele cu program normal 
și cu program prelungit – impactul asupra traficului de vehicule și pietonal este la 
orele de vârf pentru prima parte a zilei, iar cele cu program prelungit nu 
afectează orele de vârf. Pentru grădinițe este importantă și analiza categoriilor 
de călători. Copiii sunt întotdeauna însoțiți și grupurile de două-trei persoane au 
viteze reduse de deplasare și sunt puternic expuse la riscuri privind siguranța 
rutieră. O a doua categorie o reprezintă școlile, numărul copiilor însoțiți scade, 
crește expunerea la riscuri legate de siguranța circulației (deplasările cu bicicleta 
nu sunt recomandate la acest moment datorită lipsei infrastructurii specifice). 
Liceele sunt caracterizate de călători tineri (adolescenți), autonomi, cu risc mare 
în ceea ce privește siguranța rutieră. Aceștia călătoresc și se deplasează în 
grupuri mici (3-4) și au rute de deplasare diferite în funcție de zonele de interes 
ale orașului. 

‐ Spațiile comerciale. Acestea generează trafic distribuit relativ uniform pe 
parcursul unei zile și este condiționat de orarul de funcționare al magazinului sau 
unității economice respective (de exemplu orarul de funcționare al unei bănci. În 
exemplul de mai jos programul de funcționare al BCR este 9.00 – 17.30, în 
consecință impactul acestei activități economice va fi în special între aceste ore). 
Tot în această categorie intră și restaurantele, acestea au un impact relativ 
scăzut asupra traficului și este legat de orele se servire a principalelor mese ale 
zilei (prânz și cină). Supermarketurile generează trafic prin deplasările clienților 
relativ constant pe parcursul unei zile cu un vârf care se înregstrează seara între 
17.00-19.00. Benzinăriile sunt importante prin traficul generat dar și prin faptul 
că acestea furnizează combustibil pentru majoritatea vehiculelor care se 
deplasează în spațiul urban. În vederea dezvoltării componentei de transport cu 
combustibili alternativi trebuie avute în vedere extinderile acestor puncte 
comerciale (dotarea cu instalații de alimentare cu energie electrică și altele.) 

‐ Administrație – unitățile administrative locale au impact asupra mobilității prin 
următoarele: atragerea traficului rutier și pietonal datorat angajaților acestor 
instituții și atragerea traficului generat de cetățenii care vor să beneficieze de 
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serviciile acestor unități. Unitățile de poliție (locală, rurală și municipală) au 
impact asupra mobilității și prin vehiculele de intervenție acestea afectează pe 
timp limitat traficul, în special în zonele acestor unități.                       

 Fig 2-17. Zona sediului Poliției Orașului DUMBRĂVENI  ‐ Parcuri – acestea constituie zone complexe prin prisma complexității traficului 
generat de aceste zone. În zilele de Luni-Vineri principalele categorii de 
participanți la trafic sunt pensionarii și tinerii/copiii. Deplasările către/dinspre 
parcuri sunt caracterizate de un risc crescut al siguranței rutiere și sunt 
caracterizate de existența unor mijloace de transport specifice (role, trotinete, 
triciclete, biciclete, carucioare etc.) cu un grad redus de manevrabilitate 
(acestea necesită spații dedicate pentru efectuare deplasărilor). 

                        Diferite mijloace de transport la intrarea în Parcul Central DUMBRĂVENI  ‐ Divertisment – în această categorie intră terenurile de sport, sălile pentru 
evenimente culturale, muzeul. Pentru ștrand, impactul asupra traficului este 
sezonier (numai vara) și nu afectează traficul general în orașul DUMBRĂVENI 
(este afectat numai traficul local pe timpul verii, fără efecte indirecte asupra 
mobilității orașului).  
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- Altele – în această categorie intră autogara DUMBRĂVENI, aceasta este un centru 
important în privința generării de trafic local și interurban (mulți cetățeni ai 
orașului DUMBRĂVENI lucrează în alte localități, un exemplu îl constituie cei care 
fac naveta zilnic către și dinspre Sighisoara si Medias). Gara DUMBRĂVENI nu mai 
generează traficul de călători înregistrat în urmă cu câteva zeci de ani . 

                         Zona gării DUMBRĂVENI     3. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂȚII 
 Datorită tendinței continue de creștere a numărului de autovehicule, atât la nivel 
global, cât și în România, sectorul transporturilor are influențe din ce în ce mai 
puternice asupra mediului și stării de sănătate a locuitorilor din mediul urban, datorită 
substanțelor poluante emise, a zgomotului și accidentelor rutiere. Lipsa unei planificări 
integrate a sistemelor de transport poate duce la întreruperi în țesătura urbană a 
comunităților și la consolidarea excluziunii sociale.  În etapa de evaluare a impactului actual al mobilității a fost realizată o analiză a 
situației existente, în scopul identificării principalelor disfuncționalități. De asemenea, 
sunt stabilite criteriile prin care poate fi evaluată evoluția viitoare a mobilității, în cazul 
lipsei de intervenție sau a diferitelor scenarii propuse pentru implementare.  
 3.1. EFICIENȚA ECONOMICĂ 
 Eficiența economică a activității de transport este dată în principal de valoarea 
timpului de deplasare, care este influențată, la rândul ei, de condițiile de desfășurare a 
circulației rutiere, respectiv: viteză medie de deplasare, congestii, timp de așteptare, 
nivelul de serviciu al rețelei.  Alți indicatori relevanți, atât pentru eficiența economică a utilizatorilor privați, cât 
și a transportului public, sunt procentul de utilizare a transportului public, consumul de 
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combustibil la nivelul rețelei și raportul beneficiu/cost al scenariilor luate în 
considerare.  Datorită măsurilor de reabilitare a infrastructurii rutiere pe anumite artere de 
circulație, scenariul va conduce la o stimulare a deplasărilor cu vehicule private, în 
detrimentul modurilor de deplasare alternative (transport public, bicicletă, mers pe 
jos), ceea ce va avea un efect negativ asupra parametrilor de trafic și mobilitate 
durabilă. 
 3.2. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
 Impactul asupra mediului poate fi evaluat prin emisiile de substanțe poluante 
datorate activității de transport desfășurată în cadrul zonei de studiu, aceasta fiind 
afectată de condițiile de desfășurare ale circulației rutiere, dar și de repartiția modală 
a deplasărilor.  Indicatorii relevanți pentru evaluarea impactului mobilității din punct de vedere 
al impactului asupra mediului sunt: emisiile CO2echivalent, emisiile CO2, emisiile N2O, 
emisiile CH4, precum și repartiția modală, respectiv procentul de utilizare a 
mijloacelor de deplasare alternative: transport public, deplasări cu bicicleta și 
pietonale.  Valorile pentru emisii au fost obținute din analizele realizate cu ajutorul 
modelului de transport pentru scenariul „A face minim”, pentru fiecare dintre anii de 
prognoză, utilizând „Ghidul de evaluare Jaspers (Transport) – Instrument pentru 
calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor. Un ghid 
pentru beneficiari  – 2016”. Conform indicațiilor ghidului, pentru calcule a fost utilizată metoda agregată, 
considerată ca fiind utilă pentru evaluarea realizată la nivelul unui întreg oraș sau la 
nivel zonal.   3.3. ACCESIBILITATEA 

 Accesibilitatea este definită ca nivel de calitate a călătoriei sau ca abilitatea de 
a ajunge la bunurile, serviciile și activitățile dorite, de către populație. O 
accesibilitate mai bună crește calitatea vieții și generează dezvoltarea socială și 
economică, prin acces îmbunătățit la educație, locuri de muncă, servicii urbane, 
cultură și alte persoane, asigură o mai bună integrare a categoriilor sociale cu risc 
crescut de izolare. Mobilitatea oferă accesibilitate, iar astfel cele două aspecte direct 
proporționale pot fi considerate ca bază a fiecărui sistem integrat de transport.  Accesibilitatea este o caracteristică a sistemului de transport, fiind dependentă 
de rețeaua rutieră, dar și de parametrii specifici mijloacelor de transport utilizate, 
cum ar fi graficele de circulație și gradului de acoperire, în cazul transportului public. 
Accesibilitatea influențează funcționalitatea sistemului de transport prin parametrul 
durată de deplasare, de la/către obiectivele socio-economice.   De asemenea, în ceea ce privește accesibilitatea cetățenilor prin deplasarea cu 
bicicleta, aceasta este afectată de lipsa pistelor de biciclete și a altor facilități 
(rasteluri, puncte de bike-sharing). 
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3.4. SIGURANȚA 
 Siguranța și securitatea tuturor utilizatorilor rețelei de transport este unul dintre 
cele mai importante aspecte, atunci când se are în vedere dezvoltarea unui sistem de 
transport care să asigure o mobilitate durabilă.   Evaluarea impactului accidentelor este realizată prin cuantificarea costurilor 
asociate acestora, percepute drept costuri externe activității de transport: costuri cu 
serviciile medicale, costuri asociate pagubelor materiale, costuri generate de 
pierderea/reducerea capacității de muncă.  

Principalii indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilității din 
punct de vedere al siguranței sunt: numărul de accidente grave/ușoare, numărul de 
victime.  
 3.5. CALITATEA VIEȚII 
 Legătura dintre mobilitate și calitatea vieții poate fi realizată prin evaluarea 
impactului activității de transport asupra mediului, accesibilității la diverse moduri de 
transport, a siguranței cetățenilor și eficienței economice, aspecte care au fost 
tratate în paragrafele anterioare.   Un indicator suplimentar îl reprezintă numărul locurilor de parcare disponibile. În 
absența unei capacități de stocare suficiente, capacitatea drumului va fi redusă din 
cauza vehiculelor parcate pe trama stradală. În plus, inexistența locurilor de parcare 
în 

zonele rezidențiale sau în zonele de interes public creează disconfort utilizatorilor 
rețelei rutiere. Crearea de locuri de parcare publică trebuie corelată cu adoptarea unei 
politici care să conducă la reducerea atractivității deplasărilor cu autoturismul în 
special în zona centrală, precum și la ocuparea unui loc de parcare pentru o durată cât 
mai scurtă, astfel încât acesta să poată fi utilizat de mai multe vehicule, pe parcursul 
unei zile.  4. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII 

URBANE 
 4.1. VIZIUNEA PREZENTATĂ PENTRU CELE 3 NIVELE 

TERITORIALE 
 

Planul de mobilitate urbană durabilă al Orașului DUMBRĂVENI propune 
proiecte/măsuri prin care sunt propuse rezolvări pentru problemele identificate în etapa 
de analiză a situației curente, avându-se în același timp în vedere obținerea unui sistem 
de transport eficient, durabil, integrat și sigur, care să susțină dezvoltarea economică și 
socială.  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului DUMBRĂVENI are drept scop 
crearea unui sistem de transport care să asigure realizarea următoarelor obiective 
strategice: 
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– Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel 
încât aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale. 

– Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate 
pentru toți utilizatorii sistemului de transport și pentru comunicate în general  – Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a consumului de energie  – Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de 
persoane și mărfuri 

– Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a 
peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în 
ansamblu  Prin urmare, viziunea de dezvoltare a mobilității urbane, care stă la baza Planului 

de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului DUMBRĂVENI, este următoarea:    
 Asigurarea unei mobilități durabile și accesibile pentru toți cetățenii orașului, 

care să ofere un mediu sănătos și sigur, prin promovarea deplasărilor cu 
mijloace de transport alternative: transport public, bicicletă, pietonale 
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 4.1.1. VIZIUNEA PREZENTATĂ LA NIVEL PERIURBAN  La nivel periurban, așa cum a rezultat din evaluarea situației existente, ținând cont 
de intensitatea mare a traficului de tranzit, se consideră că acesta contribuie într-o 
mare măsură la starea generală a mobilității din zona de studiu.  Obiectivele principale, la nivel periurban sunt următoarele:  –  Creșterea accesibilității și atractivității transportului public 
 – Protejarea mediului prin încurajarea transferului către moduri de transport 

nemotorizate și către transportul public  – Protejarea mediului prin devierea traficului de tranzit, și în special a traficului 
greu, prin realizarea centurii ocolitoare a orașului 

 Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, 
respectiv pe termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în Capitolul 6. 
 4.1.2. VIZIUNEA PREZENTATĂ LA NIVEL URBAN  La nivel urban, vor fi vizate toate cele cinci obiective strategice, după cum 
urmează: 

–  Accesibilitate: 
 

o Creșterea gradului de accesibilitate la transportul public, inclusiv 
pentru zonele de extindere a orașului, pe termen mediu și lung.  o Creșterea accesibilității la zonele de interes, prin extinderea zonelor 
pietonale și a pistelor de biciclete  –  Siguranță și securitate: 

 o Creșterea siguranței circulației și reducerea numărului de accidente și a 
severității acestora  o Îmbunătățirea percepției populației în ceea ce privește siguranța 
circulației, inclusiv prin creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor  o Amenajarea și extinderea de spații de parcare publice și implementarea 
unui regulament care să descurajeze deplasările și parcarea 
autovehiculelor în zona centrală 

–  Mediu sănătos: 
 o Reducerea poluării atmosferice  o Reducerea poluării fonice  o Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din traficul 

rutier motorizat  o Reducerea deplasărilor cu autoturisme particulare 
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o Creșterea gradului de utilizare a modurilor de transport alternative și a 
transportului public  o Încurajarea electromobilității  –  Eficiența economică:  o Eficientizarea transportului public, prin reducerea costurilor de operare  o Reducerea costului timpului de călătorie  o Introducerea unui sistem de tarifare integrat pentru transportul public 
și deplasările cu bicicleta  o Reducerea timpilor de călătorie pentru toate modurile de transport  o Reducerea consumului de combustibil convențional  –  Calitatea mediului urban:  o Extinderea spațiului public, respectiv a zonelor destinate modurilor de 
transport alternative: mersul pe jos și bicicleta  o Reducerea impactului traficului asupra zonelor locuite, prin reducerea 
volumelor de trafic și prin devierea traficului de tranzit  Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, 

respectiv pe termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în Capitolul 6. 
 
 4.1.3. VIZIUNEA PREZENTATĂ LA NIVELUL CARTIERELOR, 

INTERSECȚIILOR, ZONELOR CU NIVEL RIDICAT DE 
COMPLEXITATE  La nivelul cartierelor, intersecțiilor și zonelor cu nivel ridicat de complexitate vor 

fi implementate proiecte punctuale, însă care fac parte din viziunea de ansamblu 
conturată în acest document și/sau din proiecte complexe incluse în viziunea pe nivelele 
superioare (peri-urban și urban). La acest nivel vor fi vizate următoarele obiective 
strategice, după cum urmează:  –  Accesibilitate: 
 o Creșterea gradului de accesibilitate la transportul public și la deplasărie 

cu bicicleta și pietonale  –  Siguranță și securitate: o Creșterea siguranței circulației și reducerea numărului de accidente și a 
severității acestora  o Îmbunătățirea percepției populației în ceea ce privește siguranța 
circulației, inclusiv prin creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor  –  Mediu sănătos:    
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o Reducerea poluării atmosferice 
o Reducerea poluării fonice  o Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din traficul 

rutier motorizat  o Creșterea gradului de utilizare a modurilor de transport alternative și a 
transportului public  o Încurajarea electromobilității  –  Calitatea mediului urban:  o Reducerea impactului traficului asupra zonelor locuite, prin reducerea 
volumelor de trafic  o Regenerarea urbană a spațiului public prin extinderea zonelor pietonale 
și a pistelor de biciclete  o Reabilitarea și modernizarea căilor de acces în cartiere, precum și a 
trotuarelor  Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, 

respectiv pe termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în capitolele următoare. 
 4.2. CADRUL/METODOLOGIA DE SELECTARE A  PROIECTELOR 
 Metodologia de selectare a proiectelor este realizată în mai multe etape:  – Analiza problemelor rezultate în urma evaluării situație curente și a culegerii de 

date din teren 
–  Definirea viziunii pentru cele trei nivele 

 – Definirea obiectivelor strategice și a obiectivelor operaționale, pentru cele trei 
nivele  –  Selectarea listei lungi de măsuri și proiecte 

 – Testarea proiectelor prin intermediul analizei multicriteriale și a analizei cost-
beneficiu  –  Evaluarea scenariilor, ca pachete de măsuri/proiecte 

 –  Selectarea scenariului preferat  –  Prioritizarea proiectelor în cadrul scenariului ales.  Analiza multicriterială va include indicatori de performanță cuantificați, care să 
marcheze nivelul de realizare a fiecăruia dintre cele cinci criterii specificate anterior, 
utilizate și pentru evaluarea impactului actual al mobilității, respectiv: 



Anexa 1 – Strategie de dezvoltare locala DUMBRĂVENI 2015 – 2020            
 

40  

 –  Eficiență economică 
 –  Impactul asupra mediului  –  Accesibilitate  –  Siguranță  –  Calitatea vieții  Obs: Rezultatele analizei cost-beneficiu realizată pentru fiecare dintre scenarii sunt 
incluse în indicatorul eficiență economică.  În cadrul analizei multicriteriale, se vor aloca fiecărui scenariu puncte, între 0 și 10 
(0 reprezentând varianta cu punctajul cel mai slab, iar 10 varianta cu punctajul cel mai 
bun). În cazul în care pentru unul dintre criterii există mai mulți indicatori, se va calcula 
totalul indicatorilor pentru criteriul respectiv. Totalurile obținute pentru fiecare criteriu 
vor fi înmulțite cu un factor de ponderare, stabilit în funcție de importanța indicatorului 
în îndeplinirea obiectivelor strategice ale PMUD și a viziunii asupra mobilității urbane 
durabile. Compararea sumei valorilor ponderate pentru fiecare scenariu va permite 
selectarea variantei optime.  Repartiția procentuală a indicatorilor evaluați, utilizată pentru ponderarea 
punctajelor obținute, este următoarea: 

–  Eficiența economică: 15% 
 –  Impactul asupra mediului: 30%  –  Accesibilitate: 20%  –  Siguranță: 15%  –  Calitatea vieții: 20%  5. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE DE 

DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 
 Planul de mobilitate urbană durabilă al Orașului DUMBRĂVENI propune o viziune, 
obiective și măsuri, concretizate într-o serie de proiecte ce au rolul de a diminua sau 
elimina disfuncțiile identificate și evidențiate anterior, la nivelul mobilității urbane.  Intervențiile propuse cuprind proiecte ce vizează infrastructura de transport, 
propuneri operaționale și organizaționale. Acestea au fost grupate pe următoarele 
direcții de acțiune: Proiect integrat de mobilitate urbană durabilă, Infrastructură 
rutiera, Deplasări alternative, Parcare și staționare, Managementul traficului, Campanii 
de educare și informare, Măsuri instituționale si Studii necesare, fiind prezentate în 
tabelul de mai jos. 
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  Tabel: Gruparea proiectelor pe direcții de acțiune  
    

 Cod Denumire proiect Perioada 
    

Proi ectî nsce nari ul”A face min
i

m” 

P0.1 Modernizare infrastructură rutieră în Orașul DUMBRĂVENI 2018 - 2023 
 

    

Proi
ecti

nteg
ra

tdem
obil

itat
e

urba
năd

urab
il

ă 

P1.1 Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în 2018 - 2020   Orașul DUMBRĂVENI    

    
  Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru  
 P2.1 bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public- 2018 - 2023 
  Etapa 1  
    

ă  Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru  
P2.2 bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public- 2024 - 2030 ărut

i
er  Etapa 2  

       

Infra
stru

ctur
 P2.3 Reabilitarea și modernizarea reț elei rutiere urbane la nivelul 2018 - 2023 Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 1   

       

 P2.4 Reabilitarea și modernizarea reț elei rutiere urbane la nivelul 2024 - 2030  Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 2    
    

 P2.5 Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a 2024 - 2030  intravilanului.    
     P2.6 Proiectare și construcție drum ocolitor pentru trafic greu - 2024 - 2030  Centura DUMBRĂVENI    
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  Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și  
 P3.1 reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor 2018 - 2023 

alt
ern

ati
ve  rezidențiale - Etapa 1  

 Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și  P3.2 reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor 2024 - 2030 
 rezidențiale - Etapa 2  
 Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a  

ări 

  P3.3 regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în 2024 - 2030 

Dep
las  scopul promovării siguranței și securității în trafic  

P3.4 Extinderea infrastructurii specifice pentru deplasările cu 2024 - 2030 
  bicicleta  
 P3.5 Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin 2018 - 2023  înființarea unor puncte de încărcare    
 P4.1 Amenajarea parcarilor rezidentiale 2018 - 2023 

Parc
are 

șista
țion

are 

 Strategie integrată de management al parcarilor si  P4.2 regulament de organizare. Amenajare și reabilitare parcări 2018 - 2023 
 publice, inclusiv în varianta Smart Parking.  

P4.3 Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta 2024 - 2030 
  Smart Parking.  
 P4.4 Sistem Inteligent de management al parcarilor. 2024 - 2030 

Man
agem

entu
ltraf

ic
ului 

P5.1 Extindere funcționalit ăți sistem de management al 2024 - 2030 mobilității și rețea de senzori și monitorizare   

   
    

Cam
pani

i 
deed

ucar
eșiin

f
orm

are 

P6.1 Campanii de comunicare și marketing 2018 - 2030 
   P6.2 Campanii de educație rutieră 2018 - 2030 
   

P6.3 Campanii de promovare a deplasărilor durabile 2018 - 2030 
   

    

țio
nal

e  Crearea stucturii de implementare și monitorizare a  P6.4 Mobilității urbane și de implementare a Planului de 2018 
 Mobilitate Urbană Durabilă  

inst
itu P6.5 Creare structură de gestiune a serviciului de transport public 2018 - 2023 

    Platformă electronică de transport public pentru  

ăsu
ri 

P6.6 
implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și 

2018 - 2023 asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat M  pentru convergența către conceptul Smart City  
   

Stud
iine

c
esar

e P7.1 Studiu de reorganizare a circulației și analiză a capacității 2024 - 2030 stradale   
P7.2 Studiu privind extinderea sistemului de transport public 2024 - 2030 
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 5.1. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE PENTRU 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT  În cadrul acestei direcții de acțiune sunt propuse proiectele focalizate pe 

crearea/reabilitarea/extinderea infrastructurii de transport, cuprinzând toate aspectele 
acesteia: infrastructură stradală, crearea de soluții alternative de transport, integrate 
într-un sistem unitar, care să asigure intermodalitatea mobilității durabile a orașului. 
Conform Ghidului Jaspers, proiectele pentru infrastructura de transport sunt acele 
proiecte care necesită investiții de capital în lucrări fizice.  Astfel, proiectele propuse în cadrul acestei categorii sunt următoarele:  P0.1. Modernizare infrastructură rutieră în Orașul DUMBRĂVENI  P2.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele 

deservite de transportul public-Etapa 1  P2.2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele 
deservite de transportul public-Etapa 2  P2.3. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI 
- Etapa 1 

 
 P2.4. Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI 

- Etapa 2 
 P2.5. Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.  P2.6. Proiectare și construcție drum ocolitor pentru trafic greu - Centura DUMBRĂVENI  P3.1. Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și reabilitarea aleilor pietonale și 

rutiere din incinta cartierelor rezidențiale - Etapa 1  P3.2. Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și reabilitarea aleilor pietonale și 
rutiere din incinta cartierelor rezidențiale - Etapa 2  P3.4. Extinderea infrastructurii specifice pentru deplasările cu bicicleta  5.2. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE 

 În cadrul acestei direcții de acțiune sunt propuse măsurile și proiectele 
operaționale. Acestea au rolul de a descrie acele acțiuni pentru îmbunătățirea 
funcționării transportului. Proiectele operaționale propuse pentru integrarea în Planul 
de Mobilitate Urbană a Orașului DUMBRĂVENI sunt următoarele:  P1.1. Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI  Descriere: Proiectul integrat de mobilitate durabilă și inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI 
este format din mai multe măsuri, fiecare dintre acestea având mai multe activități, 
după cum urmează: 

–  Componenta de transport public: 
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o Activitatea 1 – Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a 
infiintarii serviciului de  transportului public urban și creșterea nivelului 
de accesibilitate al populației la acest mod de transport  o Activitatea 2 - Crearea infrastructurii de transport public (stații 
călători, rețea comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă 
a ariei de acoperire a transportului public urban.  o Activitatea 3 - Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și 
siguranță al transportului public (dispecerat, camere de supraveghere, 
informare călători în stații)  o Activitatea 4 - Modernizarea parcului de vehicule de transport public 
local, prin achiziția de vehicule de transport public 
electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de alimentare cu energie 
electrică necesară  o Activitatea 5 - Modernizarea autobazei pentru vehiculele de transport 
public – inclusiv instalarea stație încărcare cu energie electrică pentru 
vehiculele de transport public  Activitățile incluse în această componentă sunt orientate către dezvoltarea 

sistemului și serviciilor de transport public în Orașul DUMBRĂVENI. Sistemul de 
transport public va fi considerat ca principala componentă a sistemului 
Mobilitatea ca Serviciu (MaaS). Acesta va asigura cea mai mare pondere din 
călătoriile multi-modale și va fi orientat către transport electric sau cu 
vehicule cu impact minim asupra mediului.  –  Mijloace alternative de mobilitate: 

 o Activitatea 6 - Studiu în vederea identificării posibilelor zone care pot fi 
amenajate ca zone pietonale compacte, în zona centrală a orașului  o Activitatea 7 - Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală 
a orașului 

 
 o Activitatea 8 - Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de 

biciclete, care să permită circulația în condiții de siguranță a 
utilizatorilor acestui mod de transport  o Activitatea 9 - Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să 
asigure legătura între punctele de interes din municipiu  Această componentă are drept scop asigurarea unor condiții optime pentru 

deplasările pietonale și cu bicicleta, prin amenajarea de zone pietonale, 
precum și a unei rețele de piste de biciclete, care să asigure legătura între 
principalele puncte de interes. Creșterea atractivității, accesibilității și 
siguranței acestor moduri de deplasare va conduce la creșterea ponderii 
modale a deplasărilor nemotorizate. 

–  Managementul mobilității urbane 
 o Activitatea 10 - Studii și planuri de organizare a circulației și de 

semnalizare ruiteră (statică și dinamică)  
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o Activitatea 11 - Eficientizarea serviciului de transport public prin 
introducerea unui sistem de ticketing, incluzând toată subsistemele 
componente (autobază, dispecerat, automate eliberare tichete, 
echipamente controlori)  o Activitatea 12 - Sistem inteligent de monitorizare și management al 
mobilității urbane  o Activitatea 13 – Sistem de management al transportului public 
(monitorizare, gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de 
transport public)  o Activitatea 14 – Sistem de semnalizare și informare a bicicliștilor și 
pietonilor  Activitățile incluse în această componentă vor asigura instalarea de sisteme 

care să asigure creșterea eficienței și atractivității transportului public, 
precum și a deplasărilor cu bicicleta și pietonale, prin implementarea de 
sisteme inteligente de transport sau elemente ale acestora: sistem de ticeting 
și informare, sistem de management și monitorizare, asigurarea priorității 
pentru vehiculele de transport public în intersecțiile semaforizate, asigurarea 
siguranței pentru deplasările cu bicicleta și pietonale.  – Componenta de integrare a modurilor de transport și acces la alte activități 
urbane, suport pentru mobilitate 

 o Activitatea 15 – Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații 
automate de închiriere a bicicletelor bike-sharing  o Activitatea 16 – Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare 
pentru transportul public, bike-sharing, parcare 

o Activitatea 17 – Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii 
WiFi gratuite la Internet pentru utilizatorii transportului public, în 
vehicule și în stații, și facilitarea accesului la aplicații software legate 
de mobilitate  o Activitatea 18 - Portal integrat de mobilitate urbană activă  Implementarea activităților componentei va asigura integrarea modurilor de 

deplasare alternative și asigurarea unui acces facil la acestea, prin: 
introducerea de stații automate de închiriere a bicicletei și amplasarea 
acestora în proximitatea stațiilor de transport public și a zonelor pietonale, 
introducerea unui sistem de taxare integrat, asigurarea de informații prin 
intermediul portalului integrat de mobilitate urbană și a accesului facil și 
gratuit la acesta prin conexiunea WiFi.  P3.3. Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de 

conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și 
securității în trafic 

 
Descriere: Proiectul are drept scop educarea timpurie a bicicliștilor pentru promovarea 
siguranței și securității în trafic, prin amenajarea unui parc tematic. Totodată, proiectul 
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va contribui la creșterea atractivității acestui mod de deplasare nepoluant, prin crearea 
unei preferințe pentru acesta încă de la o vârstă timpurie.  P3.5. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor 

puncte de încărcare  Descriere: Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilității 
urbane durabile prin stimularea utilizării vehiculelor electrice, în defavoarea celor cu 
combustibili tradiționali, conducând prin aceasta la protejarea mediului și creșterea 
calității vieții cetățenilor. Proiectul va facilita utilizarea mijloacelor de transport 
ecologice prin dezvoltarea de infrastructuri specifice, respectiv stații de încărcare.  P4.1. Amenajarea parcarilor rezidentiale  Descriere: Proiectul are rolul de a asigura amenajarea parcărilor rezidențiale, astfel 
încât să se asigure o utilizare optimă a spațiului existent și să se degreveze arterele 
rutiere intens circulate, trotuarele sau spațiile verzi.  P4.2. Strategie integrată de management al parcarilor si regulament de organizare.  Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta Smart Parking.  Descriere: Proiectul include aplicarea unui regulament și a unei strategii integrate de 
management al parcărilor publice, care să asigure utilizarea optimă a spațiului existent, 
prin tarife care să descurajeze depasările cu autovehiculul privat în zonele centrale sau 
aglomerate și utilizarea aceluiași loc de parcare de un număr cât mai mare de vehicule 
(prin reducerea timpului de parcare pentru fiecare vehicul).  P4.3. Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta Smart Parking.Descriere: Proiectul va asigura o utilizare optimă a spațiilor de parcare existente și amenajarea de noi locuri de parcare, în locații în care acestea să disturbe cât mai puțin traficul auto, cu bicicleta sau pietonal.  P4.4. Sistem Inteligent de management al parcarilor.  Descriere: Sistemul are rolul de a asigura supravegherea gradului de ocupare al 
parcărilor, taxarea acestora conform regulamentului în vigoare și informarea 
conducătorilor auto asupra disponibilității locurilor de parcare.  P5.1. Extinderea funcționalității sistemului de management al mobilității și rețea de 

senzori și monitorizare  Descriere: Proiectul are drept scop promovarea mobilității durabile prin extinderea 
funcționalităților sistemului de management a mobilității, asigurând informații în timp 
real utilizatorilor, astfel încât aceștia să poată lua o decizie informată asupra 
modurilor de deplasare disponibile și a duratei deplasării.  5.3. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE  ORGANIZAȚIONALE 
 În cadrul acestei direcții sunt cuprinse măsurile/proiectele organizaționale care 
au rolul de a asigura structura necesară implementării și monitorizării Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă și a proiectelor incluse în acesta.  P6.1. Campanii de comunicare și marketing  
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Descriere: Campanii de comunicare și marketing pentru promovarea deplasărilor 
cu transportul public – corelate cu finalizarea implementării unor proiecte sau a 
acțiunilor de îmbunătățire a serviciilor  P6.2. Campanii de educație rutieră  Descriere: Campanii de educație dedicate elevilor și tinerilor pentru promovarea 
deplasărilor cu bicicleta și informarea acestora despre regulile de circulație  P6.3. Campanii de promovare a deplasărilor durabile  Descriere: Campanii de promovare a deplasărilor durabile prin oferirea de 
exemple de bună practică din partea angajaților instituțiilor publice  P6.4. Crearea stucturii de implementare și monitorizare a mobilității urbane și de 
implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă  Descriere: Proiectul are drept scop crearea structurii de implementare și 
monitorizare a PMUD.  P6.5. Creare structură de gestiune a serviciului de transport public  Descriere: Proiectul are în vedere crearea structurii necestare pentru 
gestionarea serviciilor de transport public (aspectele administrativ-financiare, 
inclusiv acordarea gratuităților pentru categoriile de persoane prevăzute în 
legislația în vigoare)  P6.6. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de 
mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod 
integrat pentru convergența către conceptul Smart City 
Descriere: Platforma electronică are rolul de a furniza informații în timp real 
necesare deplasărilor cu transportul public, precum și punctele de schimb 
intermodal disponibile și transferul în transportul public județean, bicicletă sau 
zone pietonale.  P7.1. Studiu de reorganizare a circulației și analiză a capacității stradale  Descriere: Studiul are în vedere o analiză de detaliu a străzilor cu profile 
stradale variabile, având ca scop identificarea potențialului de extindere a 
profilului stradal și de asigurare a unei lățime constante a suprafeței de 
circulație a vehiculelor.  P7.2. Studiu privind extinderea sistemului de transport public  Descriere: Studiul va realiza o evaluare a eficienței sistemului de transport 
public cu rolul de identifica posibilitățile de extindere și îmbunătățire a 
serviciului: gradul de acoperire, necesitatea de trasee suplimentare, modificarea 
graficului de circulație etc. 

 5.4. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE PARTAJATE PE 
NIVELE TERITORIALE  În această secțiune, proiectele stabilite pentru a fi incluse în Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă al Orașului DUMBRĂVENI sunt clasificate în funcție de nivelul teritorial 
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asupra căruia își produc efecte. În cazul în care un proiect produce efecte asupra mai 
multor nivele teritoriale, acestea se vor include în toate nivelele teritoriale relevante. 
 5.4.1. LA SCARĂ PERIURBANĂ/METROPOLITANĂ  Lista proiectelor cu impact la scară periurbană/metropolitană:  P1.1. Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI  P2.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele 

deservite de transportul public-Etapa 1  P2.6. Proiectare și construcție drum ocolitor pentru trafic greu - Centura DUMBRĂVENI  P3.5. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte 
de încărcare  P6.4. Crearea stucturii de implementare și monitorizare a Mobilității urbane și de 
implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă  P6.5. Creare structură de gestiune a serviciului de transport public  

 5.4.2. LA SCARA LOCALITĂȚILOR DE REFERINȚĂ  Lista proiectelor cu impact la scară urbană:  P0.1. Modernizare infrastructură rutieră în Orașul DUMBRĂVENI  P1.1. Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI  P2.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele 
deservite de transportul public-Etapa 1  P2.2. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele 
deservite de transportul public-Etapa 2 

P2.3. Reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  rutiere urbane  la  nivelul Orașului
 DUMBRĂVENI - Etapa 1   
P3.1. Extinderea  zonelor  pietonale  la  nivelul  orașului  și  reabilitarea  aleilor 
 pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale - Etapa 1  
P3.3. Spațiu  multifuncțional  de  recreere,  sport   și învățare  activă  a regulilor  de
 conduită  în  trafic  pentru  tinerii  bicicliști,  în  scopul  promovării  siguranței  și 
 securității în trafic   
P3.4. Extinderea infrastructurii specifice pentru deplasările cu bicicleta  
P3.5. Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor puncte 
 de încărcare    P4.2. Strategie integrată de management al parcarilor si regulament de organizare.  Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta Smart Parking.  P4.3. Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta Smart Parking.  P4.4. Sistem Inteligent de management al parcarilor.  
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P5.1. Extindere funcționalități sistem de management al mobilității și rețea de senzori și 
monitorizare  P6.1. Campanii de comunicare și marketing  P6.2. Campanii de educație rutieră  P6.3. Campanii de promovare a deplasărilor durabile  P6.4. Crearea stucturii de implementare și monitorizare a Mobilității urbane și de 
implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă  P6.5. Creare structură de gestiune a serviciului de transport public  P6.6. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de 
mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat 
pentru convergența către conceptul Smart City  P7.1. Studiu de reorganizare a circulației și analiză a capacității stradale  P7.2. Studiu privind extinderea sistemului de transport public  5.4.3. LA NIVELUL CARTIERELOR/ZONELOR CU NIVEL RIDICAT DE 

COMPLEXITATE  Lista proiectelor cu impact la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de 
complexitate:  P1.1 Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI 2.1 Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele 

deservite de transportul public-Etapa 1  P2.3 Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Orașului 
DUMBRĂVENI - Etapa 1  P2.4 Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Orașului 
DUMBRĂVENI - Etapa 2  P2.5 Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului.  P3.1 Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și reabilitarea aleilor pietonale și 
rutiere din incinta cartierelor rezidențiale - Etapa 1  P3.2 Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și reabilitarea aleilor pietonale și 
rutiere din incinta cartierelor rezidențiale - Etapa 2  P3.4 Extinderea infrastructurii specifice pentru deplasările cu bicicleta  P4.1 Amenajarea parcarilor rezidentiale  P4.2 Strategie integrată de management al parcarilor si regulament de organizare.  Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta Smart Parking.  P4.3 Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta Smart Parking.  P6.4 Crearea stucturii de implementare și monitorizare a Mobilității urbane și de 
implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă  P6.5 Creare structură de gestiune a serviciului de transport public  
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P6.6 Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de 
mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat 
pentru convergența către conceptul Smart City  P7.1 Studiu de reorganizare a circulației și analiză a capacității stradale  5.4.4. CENTRALIZAREA PROIECTELOR ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL 

TERITORIAL DE INFLUENȚĂ  Pentru facilitarea analizei multicriteriale și acordării de punctaje proiectelor în 
funcție de nivelul teritorial de influență, mai jos este prezentat acest aspect sub formă 
tabelară: 

Tabel:. Centralizarea proiectelor în funcție de nivelul teritorial de influență  
          Nivel cartiere/ 

Cod Denumirea proiectului     Nivel Nivel zone cu nivel 
    periurban urban ridicat de                   complexitate 

     

P0.1 Modernizare infrastructură rutieră în Orașul  X  DUMBRĂVENI 
        

          
        

P1.1 Proiect  Integrat de  Mobilitate Durabilă și X X X Inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI    
       
         Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv    P2.1 piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite X X X 
 de transportul public-Etapa 1        
         Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv    P2.2 piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite  X  
 de transportul public-Etapa 2        
      Reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  rutiere    P2.3 urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI - Etapa  X X 
 1          
      Reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  rutiere    P2.4 urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI - Etapa   X 
 2          
     

P2.5 Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de   X extindere a intravilanului.       
        
     

P2.6 Proiectare ș i construcție drum ocolitor pentru X   
trafic greu - Centura DUMBRĂVENI      

       
      Extinderea   zonelor   pietonale   la   nivelul    
P3.1 orașului și reabilitarea aleilor pietonale și  X X rutiere  din  incinta  cartierelor  rezidențiale  -  

     Etapa 1          
      Extinderea   zonelor   pietonale   la   nivelul    
P3.2 orașului și reabilitarea aleilor pietonale și   X rutiere  din  incinta  cartierelor  rezidențiale  -   

     Etapa 2          
       Spațiu multifunc țional de recreere, sport și    
P3.3 învățare activă a regulilor de conduită în trafic  X  pentru  tinerii  bicicliști,  în  scopul  promovării   

     siguranței și securității în trafic       
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P3.4 Extinderea infrastructurii specifice pentru  X X deplasările cu bicicleta      
        
      Stimularea  transportului  privat  cu  vehicule    P3.5 electrice,  prin  înființarea unor puncte de X X  
 încărcare          
        

P4.1 Amenajarea parcarilor rezidentiale      X 
     

P4.2 Strategie   integrată   de   management   al   X parcarilor   si   regulament   de   organizare.   
 Amenajare și reabilitare parcări publice,    
 
 
 inclusiv în varianta Smart Parking.       
         

P4.3 Amenajare și reabilitare parcări publice,  X X inclusiv în varianta Smart Parking.     
       
     

P4.4 Sistem Inteligent de management al parcarilor.  X  
          Extindere funcționalități  sistem de    P5.1 management al mobilității și rețea de senzori și  X  
 monitorizare            
       

P6.1 Campanii de comunicare și marketing    X  
          

P6.2 Campanii de educație rutieră       X  
     

P6.3 Campanii de promovare a deplasărilor durabile  X  
      Crearea   stucturii   de   implementare   și    
P6.4 monitorizare a Mobilității  urbane și de X X X implementare a Planului de Mobilitate Urbană      Durabilă            

         

P6.5 Creare structură de gestiune a serviciului de X X X transport public        
           
      Platformă  electronică  de  transport  public    
 pentru implementarea conceptului de    P6.6 mobilitate ca un serviciu și asigurarea  X X 
 proiect ării  tuturor  soluțiilor  în  mod  integrat    
 pentru convergența către conceptul Smart City    
      

P7.1 Studiu de reorganizare a circulației și analiză a  X X capacității stradale        
          
          

P7.2 Studiu privind extinderea  sistemului de  X  
transport public          
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Tabel: Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Intervenții majore asupra rețelei 
stradale. 
Cod Denumire proiect Sursă de finanțare 

   P0.1 Modernizare infrastructură rutieră în Orașul DUMBRĂVENI Buget național, 
  Buget local, Alte 
  surse 
   

P1.1 Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în POR 2014-2020, Axa 
 Orașul DUMBRĂVENI 3 Sprijinirea 
  dezvoltarii urbane, 
  Prioritatea de 
  investitii 3.2, 
  Bugetul de stat, 
  Bugetul local 
   P2.1 Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru POR 2014-2020, Axa 
 bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 3 Sprijinirea 
  dezvoltarii urbane, 
  Prioritatea de 
  investitii 3.2, 
  Bugetul de stat, 
  Bugetul local 
   P2.2 Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru Buget național, 
 bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 Buget local, Alte 
  surse 
   P2.3 Reabilitarea și modernizarea reț elei rutiere urbane la nivelul Buget național, 
 Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 1 Buget local, Alte 
  surse 
   

P2.4 Reabilitarea și modernizarea reț elei rutiere urbane la nivelul Buget național, 
 Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 2 Buget local, Alte 
  surse 
   

P2.5 Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a Buget național, 
 intravilanului. Buget local, Alte 
  surse 
     Tabel. Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Transport public.  

Cod Denumire proiect Sursă de finanțare 
   

P1.1 Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în POR  2014-2020,  Axa  3 
 Orașul DUMBRĂVENI Sprijinirea dezvoltarii 
  urbane, Prioritatea de 
  investitii 3.2, Bugetul de 
  stat, Bugetul local  
     

P7.2 Studiu privind extinderea sistemului de transport public Buget local   
       Tabel:. Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Transport de marfă.  
Cod Denumire proiect Sursă de finanțare 

   P2.6 Proiectare și construcție drum ocolitor pentru trafic greu - Buget național, Buget 
 Centura DUMBRĂVENI local, Alte surse 
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Tabel:. Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Mijloace alternative de mobilitate.  
Cod Denumire proiect Sursă de finanțare   

      P1.1 Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în POR 2014-2020, Axa 3 
 Orașul DUMBRĂVENI Sprijinirea dezvoltarii urbane, 
  Prioritatea  de  investitii 3.2, 
  Bugetul de stat, Bugetul local 
      

P3.1 Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și POR 2014-2020, Axa 3 
 reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta Sprijinirea dezvoltarii urbane, 
 cartierelor rezidențiale - Etapa 1 Prioritatea  de  investitii 3.2, 
  Bugetul de stat, Bugetul local 
   P3.2 Extinderea zonelor pietonale la nivelul orașului și Buget  naț ional,  Buget  local, 
 reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta Alte surse   
 cartierelor rezidențiale - Etapa 2     
   

P3.3 Spațiu multifuncț ional de recreere, sport și învățare Buget  naț ional,  Buget  local, 
 activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii Alte surse   
 bicicliști, în scopul promovării siguranței și securității în     
 trafic     
   P3.4 Extinderea infrastructurii specifice pentru deplasările Buget  naț ional,  Buget  local, 
 cu bicicleta Alte surse   
      P3.5 Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, POR 2014-2020, Axa 3 
 prin înființarea unor puncte de încărcare Sprijinirea dezvoltarii urbane, 
  Prioritatea  de  investitii 3.2, 
  Bugetul de stat, Bugetul local 
       Tabel:. Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Managementul traficului.  
Cod Denumire proiect Sursă de finanțare 

   

P1.1 Proiect  Integrat  de  Mobilitate  Durabilă  și  Inteligentă  în POR  2014 -2020,  Axa  3 
 Orașul DUMBRĂVENI Sprijinirea dezvoltarii 
  urbane,  Prioritatea  de 
  investitii 3.2, Bugetul de 
  stat, Bugetul local 
   

P4.1 Amenajarea parcarilor rezidentiale Buget local / Alte surse 
   

P4.2 Strategie integrată de management al parcarilor si Buget local / Alte surse 
 regulament de organizare. Amenajare și reabilitare parcări   
 publice, inclusiv în varianta Smart Parking.   
   

P4.3 Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta Buget local / Alte surse 
 Smart Parking.   
   

P4.4 Sistem Inteligent de management al parcarilor. Buget local / Alte surse 
   

P5.1 Extindere funcționalit ăți sistem de management al Buget local / Alte surse 
 mobilității și rețea de senzori și monitorizare   
    

P7.1 Studiu de reorganizare a circulației și analiză a capacității Buget local  
 stradale   
     Tabel:. Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Zone cu nivel ridicat de complexitate.  
Cod Denumire proiect Sursă de finanțare   
P1.1 Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în POR 2014-2020, Axa 3 

 Orașul DUMBRĂVENI Sprijinirea dezvoltarii urbane, 
  Prioritatea de  investitii 3.2, 
  Bugetul de stat, Bugetul local 
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 Tabel:. Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Structura intermodală și operațiuni 
urbanistice necesare. 
Cod Denumire proiect Sursă de finanțare  

   P1.1 Proiect Integrat de Mobilitate Durabilă și Inteligentă în POR   2014-2020,   Axa   3 
 Orașul DUMBRĂVENI Sprijinirea  dezvoltarii 
  urbane, Prioritatea de 
  investitii 3.2, Bugetul de 
  stat, Bugetul local  
   

P6.6 Platformă electronică de transport public pentru POR   2014-2020,   Axa   3 
 implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu Sprijinirea  dezvoltarii 
 și asigurarea proiectării tuturor solu țiilor în mod integrat urbane, Prioritatea de 
 pentru convergența către conceptul Smart City investitii 3.2, Bugetul de 
  stat, Bugetul local  
       5.5. ASPECTE INSTITUŢIONALE 
 Masurile de comunicare, crestere a gradului de constientizare si educare a 
populatiei sunt indispensabile pentru schimbarea comportamentului de deplasare. 
Acestea au rolul de a sustine investitiile pentru dezvoltarea infrastructurii sau cresterea 
a gradului de eficienta a sistemelor.  

 
Tabel:. Denumirea și sursa de finanțare a proiectelor. Aspecte instituționale.  
Cod Denumire proiect Sursă de 

  finanțare  
   

P6.1 Campanii de comunicare și marketing Bugetul local 
   

P6.2 Campanii de educație rutieră Bugetul local 
   

P6.3 Campanii de promovare a deplasărilor durabile Bugetul local 
    

P6.4 Crearea stucturii de implementare și monitorizare a Mobilității urbane -  
 și de implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă   
    

P6.5 Creare structură de gestiune a serviciului de transport public -  
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Proiecte incluse in strategia de dezvoltare Dumbraveni          

          
          

Denumire proiect    Cost  Sursă finanțare  
   (Euro)  identificată  

        
      Modernizare infrastructură rutieră în Orașul 

2.250.000,00 
 Buget național, Buget  

DUMBRĂVENI      local, Alte surse  
                    POR 2014-2020, Axa 3  
Proiect Integrat  de Mobilitate Durabilă și    Sprijinirea dezvoltarii  

4.085.000,00  urbane, Prioritatea de  Inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI     
     investitii 3.2, Bugetul  

                   de stat, Bugetul local  
                    POR 2014-2020, Axa 3  
Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste    Sprijinirea dezvoltarii  
pentru  bicicliști,  pe  coridoarele  deservite  de 4.200.000,00  urbane, Prioritatea de  
transportul public-Etapa 1      investitii 3.2, Bugetul  

         de stat, Bugetul local  
      Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste    Buget național, Buget  pentru  bicicliști,  pe  coridoarele  deservite  de 4.200.000,00   

 local, Alte surse  transportul public-Etapa 2        
      Reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  rutiere 

5.000.000,00 
 Buget național, Buget  

urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 1  local, Alte surse  
      

Reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  rutiere 
5.000.000,00 

 Buget național, Buget  
urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 2  local, Alte surse  

      

Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de 
3.750.000,00 

 Buget național, Buget  
extindere a intravilanului.    local, Alte surse  

      

Proiectare  și construcție drum  ocolitor  pentru 
15.000.000,00 

 Buget național, Buget  
trafic greu - Centura DUMBRĂVENI    local, Alte surse  

           

Extinderea zonelor pietonale la   nivelul    POR 2014-2020, Axa 3  
   Sprijinirea dezvoltarii  orașului și reabilitarea aleilor pietonale și     

750.000,00  urbane, Prioritatea de  rutiere din incinta cartierelor  rezidențiale -    
   investitii 3.2, Bugetul  Etapa 1          

        de stat, Bugetul local            
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Extinderea   zonelor   pietonale   la   nivelul  Buget național, Buget orașului și reabilitarea aleilor pietonale și 750.000,00 rutiere  din  incinta  cartierelor  rezidențiale  - local, Alte surse 
Etapa 2             

     

Spațiu  multifuncțional  de  recreere,  sport  și  Buget național, Buget învățare activă a regulilor de conduită în trafic 2.000.000,00 pentru  tinerii  bicicliști,  în  scopul  promovării local, Alte surse 
siguranței și securității în trafic        

      Extinderea infrastructurii specifice pentru 
300.000,00 

Buget național, Buget 
deplasările cu bicicleta       local, Alte surse 

                         POR 2014-2020, Axa 3 
Stimularea  transportului  privat  cu  vehicule  Sprijinirea dezvoltarii 
electrice,  prin  înființarea unor puncte  de 160.000,00 urbane, Prioritatea de 
încărcare            investitii 3.2, Bugetul 

            de stat, Bugetul local 
        

Amenajarea parcarilor rezidentiale      800.000,00 Buget local, Alte surse 
   Strategie integrată de management al parcarilor   si  regulament de organizare. Amenajare și 180.000,00 Buget local, Alte surse reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta   Smart Parking.            
   Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv 200.000,00 Buget local, Alte surse în varianta Smart Parking.       

        
    

Sistem Inteligent de management al parcarilor.  300.000,00 Buget local, Alte surse 
   Extindere funcționalităț i sistem de management 300.000,00 Buget local, Alte surse al mobilității și rețea de senzori și monitorizare   
       

Campanii de comunicare și marketing     30.000,00 Buget local 
         

Campanii de educație rutieră       240.000,00 Buget local 
     

Campanii de promovare a deplasărilor durabile   180.000,00 Buget local 
        

Crearea stucturii de implementare  și   monitorizare a Mobilității urbane și  de 0,00 - implementare a Planului de Mobilitate Urbană   Durabilă             
       

Creare  structur ă de gestiune  a serviciului de 0,00 - transport public         
          

             

Platformă electronică de transport public pentru  POR 2014-2020, Axa 3 
 Sprijinirea dezvoltarii implementarea conceptului de mobilitate ca un  

serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor 200.000,00 urbane, Prioritatea de în  mod  integrat  pentru  convergența  către  investitii 3.2, Bugetul 
conceptul Smart City         de stat, Bugetul local 

    Studiu de reorganizare a circulației și analiză a 30.000,00 Buget local capacității stradale        
         

   

Studiu privind extinderea sistemului de transport 60.000,00 Buget local public           
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Stabilirea surselor de finanțare pentru fiecare scenariu, pe toată durata de 
analiză a acestuia, analizează sustenabilitatea financiară a investitiei, ceea ce 
înseamnă că investiţia nu va risca să rămână fără finanţare în nici unul din anii 
perioadei de analiza.  Sursele de finanțare sunt alcătuite din contribuția UE prin POR 2014-2020, axa 
prioritară 3 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 3.2.  Valoarea contribuției UE se determină pe baza procentului stabilit pentru axa 
prioritară 3, pentru care anumite proiecte din cadrul scenariilor pot fi eligibile.  Fluxul de numerar structurat pe cele două surse de finanțare pentru fiecare 
scenariu este prezentat în tabelele de mai jos.  Se constată necesitatea unui efort financiar considerabil din partea autorității 
locale. Prin urmare, se recomandă identificarea unor surse suplimentare de finanțare 
pentru anumite proiecte, precum:  - Instituții Internaționale de Finanțare, care permit creditarea unor proiecte cu 
efecte sociale majore. Astfel de proiecte ar putea fi: reabilitarea și modernizarea 
rețelei rutiere urbane (P2.2, P2.3, P2.4, P2.5). Aceasta este o sursă potențială de 
finanțare în contextul unui grad de îndatorare redus și nu poate depăși pragul de 30% 
al gradului maxim de îndatorare al autorității locale.  - Parteneriat Public Privat, care permite dezvoltarea unor proiecte cu utilizarea 
eficientă a resurselor autorității locale. Proiecte dezvoltate în astfel de parteneriate 
ar putea fi proiectele care vizează crearea de parcări (P4.2, P4.3, P4.4).  - Bugetul Național, permite finanțarea unor proiecte cu caracter regional, care 
vizează creșterea conectivității rețelei de transport a orașului și eliminarea 
vulnerabilităților locale ale acestei rețele. Astfel de proiecte ar putea fi cele care 
vizează crearea unor elemente de infrastructură care să elimine vulnerabilitățile 
locale ale rețelei de transport precum realizarea de legături rutiere (2.6), realizarea 
unor legături multimodale regionale/locale atât pentru transportul de marfă, cât și 
pentru cel de persoane (P14, P16).  Astfel, prin însumarea costurilor proiectelor mai sus menționate în cazul 
implementării se reduce efortul financiar investițional al autorității locale de la 
188,65 milioane de lei la 32,27 milioane de lei, pentru perioada de implementare 
2018-2030.  De asemenea se diminuează considerabil și efortul anual mai ales pe termen 
lung, după terminarea programului de finanțare din Fonduri europene 2014-2020. 
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Concluzii 
 Strategia de Dezvoltare Locala Dumbraveni, se coreleaza cu concluziile Planului 
de Mobilitate Urbana Dumbraveni, 2017-2030, dupa cum urmeaza: 

1. Se includ in Strategia de Dezvoltare Locala Dumvbraveni 2015-2020, 
urmatoarele proiecte: 

          
          

Denumire proiect    Cost  Sursă finanțare  
   (Euro)  identificată  

        
      Modernizare infrastructură rutieră în Orașul 

2.250.000,00 
 Buget național, Buget  

DUMBRĂVENI      local, Alte surse  
                    POR 2014-2020, Axa 3  
Proiect Integrat  de Mobilitate Durabilă și    Sprijinirea dezvoltarii  

4.085.000,00  urbane, Prioritatea de  Inteligentă în Orașul DUMBRĂVENI     
     investitii 3.2, Bugetul  

                   de stat, Bugetul local  
                    POR 2014-2020, Axa 3  
Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste    Sprijinirea dezvoltarii  
pentru  bicicliști,  pe  coridoarele  deservite  de 4.200.000,00  urbane, Prioritatea de  
transportul public-Etapa 1      investitii 3.2, Bugetul  

         de stat, Bugetul local  
      Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste    Buget național, Buget  pentru  bicicliști,  pe  coridoarele  deservite  de 4.200.000,00   

 local, Alte surse  transportul public-Etapa 2        
      

Reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  rutiere 
5.000.000,00 

 Buget național, Buget  
urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 1  local, Alte surse  

      

Reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  rutiere 
5.000.000,00 

 Buget național, Buget  
urbane la nivelul Orașului DUMBRĂVENI - Etapa 2  local, Alte surse  

      

Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de 
3.750.000,00 

 Buget național, Buget  
extindere a intravilanului.    local, Alte surse  

      

Proiectare  și construcție drum  ocolitor  pentru 
15.000.000,00 

 Buget național, Buget  
trafic greu - Centura DUMBRĂVENI    local, Alte surse  

           

Extinderea zonelor pietonale la   nivelul    POR 2014-2020, Axa 3  
   Sprijinirea dezvoltarii  orașului și reabilitarea aleilor pietonale și     

750.000,00  urbane, Prioritatea de  rutiere din incinta cartierelor  rezidențiale -    
   investitii 3.2, Bugetul  Etapa 1          

        de stat, Bugetul local            
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Extinderea   zonelor   pietonale   la   nivelul  Buget național, Buget orașului și reabilitarea aleilor pietonale și 750.000,00 rutiere  din  incinta  cartierelor  rezidențiale  - local, Alte surse 
Etapa 2             

     

Spațiu  multifuncțional  de  recreere,  sport  și  Buget național, Buget învățare activă a regulilor de conduită în trafic 2.000.000,00 pentru  tinerii  bicicliști,  în  scopul  promovării local, Alte surse 
siguranței și securității în trafic        

      Extinderea infrastructurii specifice pentru 
300.000,00 

Buget național, Buget 
deplasările cu bicicleta       local, Alte surse 

                         POR 2014-2020, Axa 3 
Stimularea  transportului  privat  cu  vehicule  Sprijinirea dezvoltarii 
electrice,  prin  înființarea unor puncte  de 160.000,00 urbane, Prioritatea de 
încărcare            investitii 3.2, Bugetul 

            de stat, Bugetul local 
        

Amenajarea parcarilor rezidentiale      800.000,00 Buget local, Alte surse 
   Strategie integrată de management al parcarilor   si  regulament de organizare. Amenajare și 180.000,00 Buget local, Alte surse reabilitare parcări publice, inclusiv în varianta   Smart Parking.            
   Amenajare și reabilitare parcări publice, inclusiv 200.000,00 Buget local, Alte surse în varianta Smart Parking.       

        
    

Sistem Inteligent de management al parcarilor.  300.000,00 Buget local, Alte surse 
   Extindere funcționalităț i sistem de management 300.000,00 Buget local, Alte surse al mobilității și rețea de senzori și monitorizare   
       

Campanii de comunicare și marketing     30.000,00 Buget local 
         

Campanii de educație rutieră       240.000,00 Buget local 
     

Campanii de promovare a deplasărilor durabile   180.000,00 Buget local 
        

Crearea stucturii de implementare  și   monitorizare a Mobilității urbane și  de 0,00 - implementare a Planului de Mobilitate Urbană   Durabilă             
       

Creare  structur ă de gestiune  a serviciului de 0,00 - transport public         
          

             

Platformă electronică de transport public pentru  POR 2014-2020, Axa 3 
 Sprijinirea dezvoltarii implementarea conceptului de mobilitate ca un  

serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor 200.000,00 urbane, Prioritatea de în  mod  integrat  pentru  convergența  către  investitii 3.2, Bugetul 
conceptul Smart City         de stat, Bugetul local 

    Studiu de reorganizare a circulației și analiză a 30.000,00 Buget local capacității stradale        
         

   

Studiu privind extinderea sistemului de transport 60.000,00 Buget local public           
            

              


