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Planul de mobilitate urbană: Viziune
Planul de mobilitate urbană al Municipiului Piatra Neamț va
urmari realizarea unei strategii de dezvoltare a sistemului de
transport urban din municipiu având în vedere următoarele
obiective minimale:

 Asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de
transport care facilitează accesul la destinații și servicii
esențiale;

 Îmbunătățirea siguranței și securității transporturilor;
 Reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu
efect de seră și a consumului de energie;

 Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de
persoane și bunuri; și

 Creșterea atractivității și calității mediului urban în

beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

Etapele de realizare a PMU Piatra Neamț
Metodologia de realizare a PMUD Piatra Neamț va urmari prevederile
Caietul de Sarcini dar si recomandarile ghidurilor si reglementarilor
existente la nivel european si national si va include urmatoarele etape:
 Mobilizare, definirea si identificarea Grupului de Lucru si Stakeholders
 Colectarea de date socio-economice existente
 Culegere de date privind mobilitatea populatiei prin efectuarea de
interviuri cu pietoni, biciclisti, pasageri TC si la nivelul gospodariilor
 Efectuarea de recensaminte de circulatie si anchete Origine-Destinatie
 Constructia Modelului de Transport
 Analiza problemelor cu privire la functionarea sistemului de transport
urban
 Definirea obiectivelor operationale
 Identificarea interventiilor (neutru fata de sursa de finantare, dar cu
accent pe eligibilitatea POR PI 4.1)
 Testarea si prioritizarea proiectelor identificate
 Definirea strategiei optime de dezvoltare a sistemul de transport urban
 Implementare si monitorizare

PMUD Piatra Neamt: Echipa de proiect si Livrabile

•
•

Raport de inceput (1 luna)

•
•

Strategia de dezvoltare a transportului urban (5 luni)

Raport asupra situatiei existente si Modelul de Transport (3
luni)
Raport Final (6 luni)

Echipa de proiect va fi format din:

•
•
•
•
•

Urbanisti

Inginer cu specialitate CFDP
Economisti
Specialist modelare/Inginer de trafic
Specialist topo/GIS

Colectarea datelor
Consultantul va acorda o
atentie deosebita etapei de
colectare de date, rezultatele
investigatiilor de circulatie si
a interviurilor cu pietonii,
biciclisti, pasagerii
transportului public si la
domiciliul respondentilor
oferind informatii esentiale
pentru evaluarea situatiei
existente, ale
disfunctionalitatilor sistemului
de transport si au fost
utilizate la calibrarea
modelului de transport.

Colectarea datelor: Anchete OD

Modelul de transport al PMU Piatra Neamț
Pas 1

• Generare cerere de transport: definirea
cererii de transport ca număr de călătorii
generate într-o perioadă de timp definită

Pas 2

• Distribuție călătorii: alocarea destinațiilor
pentru călătoriile generate, destinații
reprezentate de locuri de muncă, școli,
magazine, facilități de agrement, etc.

Pas 3

• Alegere modală: modalitatea de efectuare
a călătoriilor, pe baza caracteristicilor
personale ale călătorilor și a naturii
competitive a modurilor de transport
alternative

Pas 4

• Afectarea traficului: alegerea rutelor
disponibile la nivelul rețelelor de transport
variate,
luându-se
în
considerare
capacitatea secțiunilor de rețea și
disponibilitatea serviciilor de transport cu
autobuzul și trenul

Strategia de dezvoltare a transportului urban
 Obiectivul planului de mobilitate constă în analizarea
stării actuale a municipiului Piatra Neamț din diferite
perspective, în care infrastructura de transport reprezintă
elementul angrenant în dezvoltarea unei localități și a
unei regiuni.

 Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan
strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate
a oamenilor și a agenților economici în orașe și în
împrejurimile acestora, pentru îmbunătățirea calității vieții.
Aceasta se bazează pe practicile existente de planificare
și ia în considerare principiile de integrare, participare și
evaluare.

Strategia de dezvoltare a transportului urban
 Un plan de mobilitate urbană durabilă este un concept

care contribuie la atingerea țintelor europene de
schimbare climatică și eficiență energetică stabilite de
liderii U.E.
 Spre deosebire de abordările tradiționale de planificare a
transporturilor, noul concept pune un accent deosebit pe
implicarea cetățenilor și a tuturor parților, pe coordonarea
politicilor între sectoare (transport, utilizarea terenurilor,
mediu, dezvoltare economică, politici sociale, sănătate,
siguranță etc.), între diferite niveluri de autoritate și între
autoritățile învecinate. Planurile sustenabile de mobilitate
urbană necesită o viziune pe termen lung și sustenabilă
pentru o zonă urbană și care să țină cont de costurile și
beneficiile sociale mai extinse, cu scopul de a internaliza
costurile și de a sublinia importanța evaluării.

Pașii urmați în cadrul PMU
1

2

• Definirea obiectivelor strategice - Caiet de sarcini, politici
naționale și UE
• Definirea problemelor - Identificarea cauzelor fundamentale

3

• Obiective operaționale - Obiective specifice bazate pe
analiza problemelor

4

• Generarea proiectelor - Intervenții generate din Probleme și
Obiective

5

6

• Evaluare - Analiza Cost-Beneficiu
• Scenariul de dezvoltare - Strategia de Dezvoltare a
Transportului Urban

Identificarea intervențiilor
Prin PMUD Piatra Neamț se propune eficientizarea sistemului urban de transport,
având în vedere nevoile și prioritățile de dezvoltare spațială ale orașului, având ca
țintă următoarele obiective:

 Transportul în comun: eficientizarea acestuia prin furnizarea unei strategii de
creștere a calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport în
comun care acoperă infrastructura, materialul rulant și serviciile;

 Transportul nemotorizat: creșterea gradului de deplasare utilizând mijloace de
transport nemotorizate prin crearea unei infrastructuri dedicată pietonilor și
bicicliștilor, separată de traficul greu motorizat, menită să reducă timpii de deplasare
și să crească calitatea vieții cetățenilor;

 Siguranța rutieră urbană: creșterea siguranței rutiere prin prezentarea de acțiuni
dedicate îmbunătățirii siguranței rutiere bazate pe analiza problemelor și pe factorii
de risc din zonele urbane respective;

 Transportul rutier (în mișcare și staționar): viabilizarea infrastructurii rutiere
existente cu scopul reducerii emisiilor poluante prin încurajarea utilizării transportului
în comun;

 Sisteme de transport inteligente: stabilirea unui sistem integrat pentru toate
modurile de transport și servicii de mobilitate, atât pentru călători, cât și pentru
marfă, prin sprijinirea formulării unei strategii, prin implementarea politicilor și prin
monitorizarea fiecărei măsuri concepute în cadrul planului de mobilitate urbană
durabilă.

Urbanism

PMUD Piatra Neamț va fi
corelat cu planul urbanistic
general (PUG) al oraşului şi cu
principalele documentaţii de
urbanism.
Analize:

-Expansiunea urbană între
1990-2014;
-Zone funcţionale majore;
-Centralităţi şi puncte de
interes;
-Zone cu nevoi specifice de
mobilitate
-Dinamica populaţiei şi profilul
economic al oraşului;
-Identificarea principalilor
generatori de trafic.
Planşe realizate în GIS pentru
a putea fi corelate cu viitoare
planuri de urbanism.

Urbanism

Parcare

Principii şi măsuri pentru
conturarea unei politici de
parcare a municipiului.
Velo
Identificarea principalelor străzi
şi spaţii care pot include piste sau
benzi pentru biciclete.
Infrastructră velo pentru
navetism, deplasări de scurtă
durată şi agrement.
Pietonal

Analiza principalelor tipologii de
spaţii pietonale în oraş (în funcţie
de profilul străzii)
Definirea zonelor care pot fi
dedicate pietonilor (pietonale sau
shared space).
Măsuri pentru spaţii pietonale
atractive şi sigure.

Urbanism

Posibile direcţii prioritare:
-Extinderea zonei centrale
pietonale;
-Întărirea legăturii între zona
centrală telecabină;
-Reconectarea elementelor de
cadru natural reprezentative la
oraş lacul Bâtca Doamnei, râul
Bistriţa şi zona Cozia;
-Întărirea legăturilor între
zonele de producţie şi cele
rezidenţiale;
-Reconectarea periferiilor la
oraş;
-Centura oraşului.

Scenariul Do-Minimum

Scenariul Do-Something

Indicatori
2015

2020

2030

2015

2020

2030

Total autoturisme*km

78,593,421

95,910,893

135,294,046

78,593,421

96,155,706

135,454,668

Impactul asupra cererii
de transport:

Total camioane cu 2 osii*km

4,612,819

5,633,253

7,978,907

4,612,819

5,644,320

7,952,576

Total camioane cu 3-4 osii*km

2,351,158

2,860,531

4,002,152

2,351,158

2,856,249

3,998,195

A. Distanta parcursa de
vehicule

Total camioane articulate*km

3,512,421

4,284,308

6,045,331

3,512,421

4,267,259

6,049,495

Total autobuze*km

2,585,835

3,139,456

4,429,304

2,585,835

3,137,368

4,412,828

Total vehicule*km

91,655,654

Total autoturisme*ore

111,828,441 157,749,741

91,655,654

112,060,902 157,867,763

2,391,354

3,052,065

4,830,163

2,391,354

2,681,162

4,255,169

Impactul asupra cererii
de transport:

Total camioane cu 2 osii*ore

113,615

144,446

227,884

113,615

130,922

204,837

Total camioane cu 3-4 osii*ore

56,675

71,962

112,954

56,675

64,993

100,763

B. Timpul total alocat
deplasarii vehiculelor

Total camioane articulate*ore

88,255

111,064

175,021

88,255

102,437

158,012

Total autobuze*ore

66,008

84,053

133,263

66,008

73,533

116,897

Total vehicule*ore

2,715,907

3,463,590

5,479,284

2,715,907

3,053,047

4,835,679

GHE (CO2)
C. Efectele asupra
mediului pe orizontul de
prognoza 2015-2045
(tone)

1,027,537.8

NMVOC evacuat

770,961.8

189.9

142.6

NOx evacuat

1,670.1

1,251.5

PM evacuat

29.5

22.1

PM neevacuat

55.5

41.7

SO2 evacuat

6.9

5.2

Cost de constructie (preturi fixe 2015, neactualizat)

29.606

mil. Euro, fara TVA

Beneficii din reducerea VOC (actualizate)

10.535

mil. Euro

14.5%

Beneficii din reducerea VOT (actualizate)

57.336

mil. Euro

78.8%

Beneficii din reducerea nr de accidente (actualizate)

1.749

mil. Euro

2.4%

3.117

mil. Euro

4.3%

D. Indicatorii de apreciere
Beneficii din reducerea efectelor asupra mediului (actualizate)
a eficientei economice
Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR)

20.33%

Valoarea Neta Actualizatã Economica (ENPV)

47,266,391

Raportul Beneficii / Costuri (BCR)

Scenariul Do-Minimum

Scenariul Do-Something

Parcursul total al vehiculelor
(mil. veh*km pe an)

157,749,741

157,867,763

0.07%

Timpul mediu al pasagerilor
(mil. veh*ore pe an)

5,479,284

4,835,679

-13.31%

Viteza medie de parcurs a autoturismelor in
ora de varf AM (km/h)

22.0

24.2

9.08%

Parcursul mediu al autoturismelor in ora de
varf AM (km)

3.3

3.3

0.12%

Durata medie de calatorie in ora de varf AM
(minute)

9.0

8.2

-9.85%

33,330

25,004

-33.30%

Reducerea emisiilor poluante (tone pe an)

63.6

47.7

-33.44%

Gradul de crestere a utilizarii transportului in
comun (nr mediu zilnic calatorii)

4,829

9,515

49.25%

0.0

20.39

20.39

Indicator

E. Indicatori de rezultat
privind imbunatatirea
mobilitatii urbane pe
ansamblul Municipiului,
in anul de prognoza 2030

4.69

Reducerea gazelor cu efect de sera CO2 (tone
pe an)

Lungimea liniilor de transport in comun
imbunatatite (km)

Variatie

Testarea
proiectelor

Modalitatea în care Strategia de Dezvoltare este
adecvată obiectivelor strategice
Asigurarea accesului tuturor
cetățenilor către opțiuni de
transport care facilitează accesul la
destinații și servicii esențiale
Îmbunătățirea siguranței și
securității transporturilor
Reducerea poluării sonore și a
aerului, a emisiilor de gaze cu efect
de seră și a consumului de energie

Îmbunătățirea eficienței și
rentabilității transportului de
persoane și bunuri

Creșterea atractivității și calității
mediului urban în beneficiul
cetățenilor, economiei și societății în
general

Gradul de accesibilitate a populației către oportunitățile de a călători
crește, urmare a îmbunătățirii calității și parametrilor tehnici ai
rețelei de transport, dar și a creșterii cotei de piață a transportului
public și nemotorizat.
Din analiza dinamicii accidentelor de circulație, reiese că
implementarea strategiei va conduce la reducerea numărului de
accidente, urmare a creșterii gradului de siguranță a traficului
nemotorizat (pietoni și bicicliști).
Emisiile de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici se
reduc la nivelul anului de perspectivă 2030, urmărindu-se
obiectivele de creștere a sustenabilității transporturilor definite în
Cartea Albă a Transporturilor
Proiectele de investiții în infrastructura de transport și în
îmbunătățirea facilităților oferite transportului public, pietonilor și
bicicliștilor au rentabilități economice pozitive, obținându-se
beneficii economice semnificative. Strategia de dezvoltare a
transportului urban este sustenabilă din punct de vedere al
eficienței economice.
Implementarea strategiei are efecte pozitive semnificative asupra
mediului antropic și natural din zona urbană a Municipiului Piatra
Neamț. Efectul multiplicator asupra economiei locale are un
important potențial de crestere.











Vă mulțumim pentru
atenție.

FIP Consulting SRL

