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Disclaimer 
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general acceptate, a bugetului şi a termenilor de referinţă în legătură cu care s-a ajuns la un acord între FIP CONSULTING și Client. 
Orice informaţie furnizată de părţi terţe la care se face referire aici nu a fost controlată sau verificată de către FIP CONSULTING SRL, 
cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este menţionat clar în cadrul documentului. Nicio terță parte nu poate face referire la acest 
document fără un acord scris expres acordat anterior de către FIP CONSULTING SRL. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în 
acest raport în oricare alte scopuri decât cele prevăzute în Contract se pedepseşte conform legilor internaţionale în vigoare. 
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Glosar tehnic 

PIB: Produsul Intern Brut 

MZA: Media Zilnică Anuală a Traficului 

VET: Vehicule etalon turisme 

NdS: Nivel de Serviciu 

PMUD: Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

CESTRIN: Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică 

MT: Ministerul Transporturilor 

MDRT: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 

MFE: Ministerul Fondurilor Europene 

MPGT: Master Plan General de Transport 

POIM: Programul Operațional Infrastructură Mare 

POR: Programul Operațional Regional 

UAT: Unitate Administrativ Teritorială 

INS: Institul Național de Statistică 

Preţuri contabile: costuri de oportunitate sociale, uneori diferite de preţurile de pe piaţă şi tarifele regularizate. Acestea 
sunt folosite în cadrul analizei economice pentru o mai bună reflectare a costurilor reale ale efectelor pentru societate 
şi a beneficiilor reale ale rezultatelor. Sunt adesea folosite ca sinonim pentru preturi umbră 

An de referinţă: Condiţiile reale sau o reprezentare a condiţiilor reale pentru un an predefinit. 

Scenariul de Referință: asimilat scenariului Do-Minimum, reprezentat de situația existentă la care se adaugă doar 
efectele aduse de proiectele aflate în derulare sau cele care au finanțarea asigurată 

RBC: Raportul Beneficiu Cost 

ACB: Analiză Cost Beneficiu  

CNADNR: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, administratorul naţional al 
infrastructurii reprezentate de autostrăzi şi drumuri naţionale. 

EC: Comisia Europeană  

RIRE/ EIRR: Rata Internă de Rentabilitate Economică  

VANE/ ENPV: Valoarea Actualizată Netă Economică  

UE: Uniunea Europeană  

RIRF/ FIRR: Rata Internă de Rentabilitate Financiară  

VANF/ FNPV: Valoarea Actualizată Netă Financiară  

Preţuri de piaţă: Preţul real la care un bun sau un serviciu este comercializat în schimbul altui bun /serviciu sau pentru 
o sumă de bani, caz în care reprezintă preţul relevant pentru analiza financiară.  

AMC: Analiza multi-criterială  

Simularea Monte Carlo: O tehnică matematică computerizată care identifică riscurile în cadrul analizelor cantitative şi 
în procesul de luare a deciziilor.  

Drum naţional: Un drum în proprietatea statului, de importanţă naţională, care leagă oraşul capitală naţională de 
capitalele de judeţ, de zone de dezvoltare strategică la nivel naţional sau de ţările vecine. Drumurile naţionale pot fi:  

autostrăzi; 

drumuri expres; 
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drumuri naţional europene; 

drumuri naţionale principale; şi 

drumuri naţionale secundare. 

Valoarea Netă Actualizată: Suma care rezultă atunci când valoarea actualizată a costurilor estimate ale unei investiţii 
se deduc din valoarea actualizată a veniturilor aşteptate. 

Preţuri curente (preţuri nominale): O valoare economică exprimată în termeni de sumă nominală fixă (unităţi 
monetare) într-un anumit an sau de-a lungul mai multor ani. Spre deosebire de preţurile reale, efectele modificărilor 
generale ale nivelului de preţ de-a lungul timpului nu pot fi eliminate din preţurile curente. 

NOx: Oxid de azot 

PM2.5 / PM10: Pulberi sedimentabile fine 

PPP: Parteneriat Public Privat 

VAB / PVB: Valoarea Actualizată a Beneficiilor 

VAC / PVC: Valoarea Actualizată a Costurilor 

Costurile de “oportunitate”: Valoarea unei resurse în alternativa celei mai bune utilizări. Pentru analiza financiară, 
costul de oportunitate al unui articol achiziţionat este întotdeauna preţul său de piaţă. În analiza economică, acest cost 
de oportunitate al unui articol cumpărat este valoarea sa socială marginală în alternativa celei mai bune utilizări fără 
proiect a bunurilor şi serviciilor intermediare, sau valoarea sa de utilizare (măsurată prin disponibilitatea de a plăti) în 
cazul în care acesta este un bun sau serviciu final.  

Costuri de oportunitate sociale: Costuri de oportunitate sau beneficii pentru economie ca întreg 

TVA: Taxa pe Valoare Adăugată 

VOC: Costuri de Operare ale Autovehiculelor  

VOT: Valoarea Timpului 

LGV: Light Goods Vehicles 

HGV: Heavy Goods Vehicles 

PUG: Plan Urbanistic General 

PED: Plan de Electromobilitate Durabilă 
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1 INTRODUCERE 

 Scopul și rolul documentației  

În luna noiembrie 2015 UAT Municipiul Piatra Neamț a comandat firmei S.C. FIP Consulting SRL realizarea 
unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului, care să identifice măsuri de îmbunătățire a 
desfășurării circulației de vehicule și pietoni pe rețeaua stradală urbană, în concordanță cu obiectivele 
Programului Operațional Regional 2014-2020, ale POIM 2014-2020 dar și în conformitate cu obiectivele 
strategice la nivel european cu privire la mobilitatea urbană a pasagerilor și mărfurilor. 

Data de începere a activităților proiectului a fost stabilită ca fiind începutul lunii februarie, 2016. 

Prezentul livrabil reprezintă Raportul de Început corespunzător contractului de realizare a Planului de 
Mobilitate Urbană al Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Piatra Neamț urmărește realizarea unei strategii de 
dezvoltare și eficientizare a mobilității urbane din municipiu având în vedere următoarele obiective minimale: 

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

o Îmbunătățirea siguranței și securității transporturilor; 

o Reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie; 

o Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri; și 

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

Planul de mobilitate va avea ca fundament o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și a 
mobilității în municipiul Piatra Neamț și va cuprinde toate tipurile și formele de transport: public și privat, 
pasageri și marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare. 

Planul va propune o viziune strategică incluzând obiective concrete și măsurabile, înglobate într-o strategie 
generală de dezvoltare durabilă și sustenabilă. 

Planul de mobilitate va cuprinde, de asemenea, o evaluare a costurilor și beneficiilor transporturilor, 
incluzându-le și pe cele ce nu pot fi cu ușurință măsurate sau evaluate cum sunt cele referitoare la emisiile 
de noxe sau impactul asupra calității aerului, soluțiile propuse urmărind obținerea unui impact maxim al 
resurselor utilizate. 

Elaborarea și implementarea planului de mobilitate urbană trebuie sa asigure satisfacerea unor cerințe și 
nevoi de utilitate publică ale comunității locale în domeniul mobilității și transportului urban, deplasarea fără 
a fi expuși la riscuri personale majore, îmbunătățirea continuă a mobilității și calității vieții cetățenilor. 

Abordând obiective sociale, de mediu şi economice, precum şi obiective în domeniul integrării şi al siguranţei, 
se va pune un accent sporit pe transportul durabil. 

În acest scop, planul ce va fi elaborat trebuie să ofere soluții care să vizeze următoarele obiective: 

o Management eficient al transportului şi al mobilităţii; 

o O bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante; 

o Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului; 

o Promovarea transportului în comun; 

o Promovarea unor mijloace de transport alternative; 

o Înlocuirea maşinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu 
motocicleta sau cu scuterul; și 

o Asigurarea unor spaţii de parcare adecvate; 
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o Asigurarea unor facilități adecvate pentru mobilitate velo și pietonală. 

 

 Echipa de Proiect 

A fost definită o echipă de proiect în concordanță cu cerințele specificare în Caietul de Sarcini precum și 
conform cu necesitățile elaborării unui proiect strategic complex. Aceasta este una multidisciplinară si este 
formată din: 

o Radu Andronic Director General, Economist 

o Sorin Constantin Manager de Proiect, Economist 

o Romeo Ene Inginer Transporturi 

o Laura Tucan Urbanist 

o Andreea Toma Urbanist 

o Reinhold Stadler Urbanist 

o Marius Chelaru Specialist căi ferate, drumuri și poduri 

o Cristinel Șandru Specialist protecția mediului 

o Mircea Afrăsinei Specialist Topograf 

o Echipa de colectare date. 

 

 Activități desfășurate până în prezent  

Până la data curentă, Consultantul a desfășurat următoarele activități: 

o Mobilizarea echipei de proiect; 

o Discuții incipienta cu reprezentanții Grupului de lucru; 

o Vizite pe teren, pentru identificarea locațiilor de anchetă OD și de recensăminte de circulație; 

o Cercetare socio-demografică; 

o Elaborarea Modelului Anului de Bază 2015; 

o Definirea FUA (zona urbană funcțională); 

 

 Etape următoare  

o Finalizarea etapei de colectare date: 15 aprilie 2016 

o Raportul asupra situației existente și Modelului de Transport: 30 aprilie 2016 

o Primul Draft PMUD: 2 mai 2016 

o Evaluarea Strategica de Mediu: 15 iunie 2016 

o Consultări publice: 23-24 iunie 2016 

o PMUD final: 1 iulie 2016 
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 Actori relevanți  

o UAT Municipiul Piatra Neamț, prin direcțiile de specialitate 

o Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț 

o Consiliul Județean Neamț 

o Reprezentanți ai UAT care formează UFA 

o Operatori de transport public (local și regional) 

o Mediul de afaceri 

o Reprezentanții ai unităților de învățământ 

o Poliția Municipiului Piatra Neamț 

o ONG 

o Organizații pentru protecția mediului. 
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2 ABORDARE 

 Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială  

Comisia Europeană1 definește Planul de Mobilitate Urbană Durabilă ca o strategie pe termen lung pentru 
dezvoltarea viitoare a zonei urbane respective și, în acest context, pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii 
și serviciilor de mobilitate și transport. 

Un plan de mobilitate urbană durabilă are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și 
furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană respective. 

Un plan de mobilitate urbană durabilă ar trebui să faciliteze o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de 
transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile. 

Planul trebuie să includă un set integrat de măsuri tehnice, de infrastructură, de politică și nelegislative 
menite a îmbunătăți performanța și eficacitatea din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește scopul 
și obiectivele specifice declarate. 

Metodologia de realizarea a planurilor de mobilitate urbană sustenabilă a fost definită de către Comisia 
Europeană în documentul “Orientări – Dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană 
durabilă2”. Conform acestui document un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput 
pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, pentru 
a avea o mai bună calitate a vieții. 

În Planul de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană, publicat în 2009, Comisia Europeană a propus accelerarea 
adoptării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în Europa, oferind material îndrumător, promovând 
schimbul de bune practici, identificând puncte de referință și susținând activitățile educaționale pentru 
profesioniștii din domeniul mobilității urbane. Miniștrii transporturilor din UE susțin dezvoltarea Planurilor 
de Mobilitate Urbană Durabilă. Concluziile Planului de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană din data de 24 
iunie 2010 afirmă că, Consiliul Uniunii Europene ”susține dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru orașe și zone metropolitane [...] și încurajează dezvoltarea stimulentelor de tipul expertizelor 
și schimbului de informații, pentru crearea unor astfel de planuri.” 

În martie 2011, Comisia Europeană a emis Cartea Albă a Transporturilor ”Foaie de Parcurs pentru un Spațiu 
European Unic al Transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al 
resurselor” (COM(2011) 0144 final). Cartea Albă a Transporturilor propune spre examinare posibilitatea 
transformării Planurilor de Mobilitate Durabilă într-un proces de elaborare obligatoriu pentru orașe de o 
anumită dimensiune, în conformitate cu standardele naţionale bazate pe liniile directoare ale UE. De 
asemenea, sugerează explorarea unei legături între dezvoltarea regională şi fondurile de coeziune și oraşe şi 
regiuni care au prezentat un certificat de Audit al Performanței și Durabilității Mobilității Urbane. 

Documentul prezintă o foaie de parcurs pentru 40 de inițiative concrete, implementate până în 2020, care 
vor contribui la creșterea mobilității, înlăturarea barierelor majore în domenii-cheie, reducerea consumului 
de combustibil și creșterea numărului de locuri de muncă. În același timp, propunerile sunt realizate pentru 

                                                

 

1 Anexă – Un concept privind planurile de mobilitate urbană durabilă la Comunicarea Comisie către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor “Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă 

care utilizează eficient resursele”, Bruxelles 17.12.2003 

2 c/o Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH, Clever Strasse 13 – 15, 50668 Cologne, Germany, 

www.mobilityplans.eu 
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a reduce dependența Europei de importurile de petrol și pentru a reduce emisiile de carbon în transport cu 
60% până în 2050. Astfel, țintele principale de atins până în 2050 includ, printre altele:  

o dispariţia progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convențional în orașe; 

o utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de carbon în domeniul 
aviației; reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de carbon în transporturi; 

o transportul feroviar și naval să preia 50% din călătoriile de distanță medie realizate pe căi rutiere; 

Toate acestea vor trebuie să contribuie la o reducere de 60% a emisiilor de carbon în transporturi. 

În context urban, Carta Albă stabilește o strategie mixtă implicând amenajarea teritoriului, sisteme de 
tarifare, servicii eficiente de transport public și infrastructură pentru modurile de transport nemotorizat. 
Documentul recomandă ca orașele care depășesc o anumită dimensiune să dezvolte planuri de mobilitate 
urbană, pe deplin aliniate cu Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana. 

Sub titlul de "mobilitate urbană integrată", Carta Albă stabilește următorul obiectiv: Stabilirea unor proceduri 
și mecanisme de sprijin financiar la nivel european, pentru pregătirea Auditurilor pentru mobilitate urbană, 
precum și a planurilor de mobilitate urbană, înființarea unui Grafic European de Performanţă a Mobilității 
Urbane, bazat pe obiective comune. Examinarea posibilității unei abordări obligatorii pentru orașele de o 
anumită mărime, în conformitate cu standardele naționale bazate pe orientările UE. 

Obiectivul recunoaște influența Transportului Urban in asigurarea sustenabilității transportului la nivel 
național, iar acest lucru asigură o legătură puternică între Carta Albă a Transporturilor și pregătirea planurilor 
de mobilitate urbană. 

Ghidurile pentru Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă3 au fost publicate 

în ianuarie 2014 de către Comisia Europeană. Acestea au rolul de a oferi sprijin și îndrumare pentru 
transportul urban părți interesate în dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan de mobilitate urbană 
durabilă. 

Orientările definesc un plan de mobilitate urbană durabilă ca un plan strategic conceput pentru a satisface 
nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașele și împrejurimile lor, pentru o mai bună 
calitate a vieții. Acestea subliniază că un PMUD se bazează pe practici de planificare existente, luând în 
considerare principii precum integrare, participare și evaluare. Orientările sugerează că PMUD ar trebui să ia 
în considerare următoarele obiective principale: 

o asigurarea diferitelor opțiuni de transport tuturor cetățenilor, astfel încât să permită accesul la destinații 
și servicii esențiale; 

o îmbunătățirea siguranței și securității; 

o reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie; 

o îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri; 

o creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, 
economiei și societății în ansamblu. 

  

                                                

 

3 Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan: European Commission: Jan 2014 

http://www.eltis.org/ro/content/orientari 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf 

http://www.sump-challenges.eu/ 

 

http://www.eltis.org/ro/content/orientari
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf
http://www.sump-challenges.eu/


Plan de Mobilitate Urbană al Municipiului Piatra Neamț – Raport de început 9 

 

FIP Consulting SRL 

Figura 1-1 prezintă etapele de realizarea a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă. 

 

Figură 2-1 Etapele de realizare a planurilor de mobilitate urbană durabilă 

Sursa: www.mobilityplans.eu 

Pornind de la practicile și cadrele de reglementare existente, caracteristicile de bază ale unui Plan de 
Mobilitate Urbană Durabilă sunt:  

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

o O abordare participativă;  

o Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport;  

o Integrarea pe orizontală și verticală;  

o Evaluarea performanțelor actuale și viitoare;  

o Monitorizare, revizuire și raportare periodică; și 

o Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport. 
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Planul de mobilitate urbană pentru Municipiul Piatra Neamț va include următoarele componente: 

o Diagnosticarea sistemului existent de mobilitate și transport, al infrastructurilor, dotărilor și fluxurilor de 
trafic; 

o Evaluarea nivelului de disfuncţionalitate a circulației urbane; 

o Dezvoltarea funcţională, socio-economică și urbanistică a zonelor urbane; 

o Infrastructuri, zonare urbană, reţele de transport, relații în teritoriu;  

o Mobilitatea, accesibilitatea și nevoile de conectivitate; 

o Modelarea prognozelor de mobilitate, transport şi trafic;  

o Dezvoltarea reţelelor de transport urban și regional; 

o Planificarea și proiectarea infrastructurilor de transport; și 

o Terapia și managementul traficului şi al mobilităţii. 

 

 Încadrarea în prevederile  documentelor strategice sectoriale  

Relația cu POR 2014-2020 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a definit în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-20204 oportunitatea realizării de Planuri de Mobilitate Urbană Sustenabile având în vedere 
necesitățile privind creșterea gradului de mobilitate a 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. 

POR 2014-2020 identifică ca și prioritate de investiții „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de 
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor climatice”, în cadrul 
Axei Prioritare „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectul tematic OT 4 „Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”. 

Prin POR se va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care au proiecte implementate prin 
acest program de finanțare. 

Măsura de reducere a emisiilor de carbon în zonele urbane5 prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă va avea în vedere finanțarea următoarelor tipuri de proiecte: 

o Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant 
electric/vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric 
public; modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie); modernizarea/ reabilitarea 
depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi 
pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; 
imbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale 
intermodale pentru mijloacele de transport in comun; realizarea de sisteme de e - ticketing pentru 
călători; construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru biciclisti)/ reabilitarea 

                                                

 

4 http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html 

5  Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.2 

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone 

urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea 

adaptărilor 
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infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de 
siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport, etc.) 

o Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară 
transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ 
reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, 
sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere 
a traficului auto în anumite zone, etc.) 

o Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de 
monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea 
sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate 
mare de retenție a CO2). 

 

Nivel european 

Se vor avea în vedere prevederile următoarelor documente strategice: 

o Înspre o nouă cultură privind mobilitatea urbană (Comisia Europeană, 2007, COM/2007/ 0551)6 

o Planul de acțiune privind mobilitatea urbană (Comisia Europeană, 2009, COM/2009/0490)7 

o Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor (Comisia Europeană, 2011, COM/2011/0144)8 

o Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care utilizează eficient resursele (Comisia Europeană, 
2013, COM/2013/0913)9 

o Evaluare a impactului acompaniind documentul ”Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care 
utilizează eficient resursele” (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/528)10 

o Un concept privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (Comisia Europeană, 2013, COM/2013/0913 
- Annex 1)11 

o O chemare la acțiune privind transporturile de marfă în spațiul urban (Comisia Europeană, 2013, 
SWD/2013/524)12 

o O chemare la acțiune privind o mai bună reglementare a accesului vehiculelor în spațiul urban (Comisia 
Europeană, 2013, SWD/2013/526)13 

o Mobilizarea Sistemelor Inteligente de Transport pentru orașele UE (Comisia Europeană, 2013, 
SWD/2013/527)14 

o O acțiune concertată în privința siguranței rutiere urbane (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/525)15 

o Ghid – Dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (Ghid Comisia Europeană, 2014)16 

  

                                                

 

6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN 
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN 
9 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)528-ia.pdf 
10 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)528-ia.pdf  
11 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)524-communication.pdf  
12 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)524-communication.pdf  
13 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)526-communication.pdf  
14 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)527-communication.pdf  
15 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)525-communication.pdf  
16 http://mobilityplans.eu/docs/file/guidelines-developing-and-implementing-a-sump_final_web_jan2014b.pdf 
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Nivel național 

În plus față de cadrul legislativ pentru elaborarea PMUD-urilor (care practic reflectă Ghidul UE din 2014) 
trebuie luate în calcul alte documente la nivel național care prezintă relevanță și importanță pentru proiect. 

Legea nr. 350 /2001 

Necesitatea realizării planurilor de mobilitate urbană este stipulată în articolul 46 din Legea Nr. 350 din 6 iulie 
2001 (cu modificările și completările ulterioare), privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, unde se 
precizează că un Plan Urbanistic General (PUG) trebuie să includă: 

o diagnoză prospectivă, pe baza analizei evoluţiei istorice și prognoze economice și demografice, precizând 
nevoile identificate în domeniile economic, social și cultural, dezvoltare spațială, de mediu, locuințe, 
transport, facilitățile publice și serviciile de echipamente; 

o strategia de dezvoltare spațială a orașului; 

o regulamentele de urbanism locale asociate cu acesta; 

o plan de acțiune pentru punerea în aplicare și programul de investiții publice; și 

o un plan de mobilitate urbană17. 

Anexa 2 la Legea 350 definește un plan de mobilitate urbană ca un instrument de planificare strategică 
teritorială care corelează dezvoltarea spațială a localităților din suburbii/zone metropolitane, mobilitatea și 
transportul persoanelor, bunurilor și mărfurilor. Aceasta reflectă definiția prezentată în documentul de 
orientare a UE. 

Normele metodologice ale Legii 350, aflate in prezent in analiza la nivelul MDRAP si in proces de aprobare18 
definesc urmatoarele obiectivele ale PMUD (capitolul VI, art. 28, al. 5): 

o Creșterea calitatii vietii cetatenilor; 

o Asigurarea accesibilitatii la sistemul de transport in comun in comun pentru toti locuitorii; 

o Imbunatatirea sigurantei si securitatii circulatiei; 

o Incurajarea formelor de transport non-motorizate; 

o Reducerea poluarii cauzate de mobilitate; 

o Imbunatatirea eficientei si diminuarea costurilor transportului persoanelor, bunurilor si marfurilor. 

Strategia de Dezvoltare Regională a României 2014 - 2020 (MDRAP, 2014)19 

o Prezintă elemente de ghidare generale privind dezvoltarea sectorului transporturilor în România și 
clasele orientative de proiecte ce pot fi finanțate din fonduri europene.  

Programul Operațional Regional 2014 - 2020 (MDRAP, 2014)20 

o Prezintă Axele Prioritare și tipurile de proiecte eligibile spre a fi finanțate în perioada de programare 2014 
– 2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Programul Operațional pentru Infrastructura Mare 2014 - 2020 (MFE, 2014)21 

                                                

 

17 În România, Legea nr. 190 din data de 26/06/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul introduce expresia Plan de mobilitate 
urbană, cu următoarea definiţie: „Planul de mobilitate urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt 
corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, 
bunurilor şi mărfurilor”.  
18 http://www.mdrap.ro/userfiles/Ordin_Legea350_2001.pdf 
19 http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-
%20iulie%202013.pdf 

20 http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html 
21 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-
2020/Dezbateri%20parteneriale/poim/PO_Infrastructura_Mare.2014-2020_V1_iunie2014.pdf  
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o Prezintă 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.  

Master Planul General de Transport al României (AECOM, 2015) 

o Prezintă prioritățile de dezvoltare a sistemului de transport din România pentru toate modurile. 

In perioada 2012-2015, Ministerul Transporturilor a coordonat elaborarea de catre AECOM a unui Master 
Plan National de Transport pentru Romania, plan strategic care este in acest moment finalizat, aflandu-se in 
etapa obtinerii aprobarilor finale. 

Master Planul se concretizeaza intr-o lista de proiecte prioritizate pe moduri de transport si orizonturi de 
timp. Este intentia Ministerului Transporturilor si, implicit a Guvernului Romaniei, ca Master Planul sa fie 
legiferat pentru a asigura implementarea proiectelor conform rezultatelor prioritizarii. 

o Prioritizarea proiectelor a avut in vedere urmatoarea succesiune de etape: 

o Definirea obiectivelor strategice 

o Identificarea problemelor existente la nivelul sistemului de transport 

o Definirea unor obiective operationale care se adreseaza problemelor identificate 

o Definirea interventiilor 

o Testarea interventiilor cu ajutorul Modelului National de Transport si Analiza Cost-Beneficiu 

o Prioritizarea proiectelor, utilizand o analiza multi-criteriala 

o Recomandarea strategiei optime de dezvoltare a transporturilor in Romania. 

In final, Master Planul recomanda investitiile de dezvoltare a retelei si serviciilor de transport din Romania, 
tinand cont de: 

o Prioritizarea proiectelor pe fiecare mod de transpor (rutier, feroviar, naval, multimodal si aerian) 

o Restrictiile bugetare existente 

o Apartenenta la reteaua TEN-T (Core si Comprehensive) ce dicteaza eligibilitatea la obtinerea de fonduri 
UE. 

Strategia pentru transport durabil pentru 2007 - 2013, 2020 și 2030 (MT)22 

o Include anumite proiecte privind transporturile care ar putea fi relevante pentru zona studiată în 
contextul prezentului proiect.  

Ghidul JASPERS privind Pregatirea Planului de Mobilitate Urbana Durabila23 

o Ghid metodologic publicat de AM POR care defineste obiectivele si continutul-cadrul al Planului de 
Mobilitate Urbana pentru clase diferite de aglomerari urbane. 

o Studiul de fata tine cont de recomandarile acestui Ghid. 

Nivel local 

o Strategia de dezvoltare a Municipiului Piatra Neamț, 2014-2020 

o PUG Piatra Neamț 

  

                                                

 

22 http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf  

23 http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-suport.html 
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 Contextul socio-economic 

Scopul acestui sub-capitol este de a evidenția principale tendințe socio – economice și de dezvoltare urbană 
și de a stabili zonificarea nevoilor specifice ale diferitelor segmente ale municipiului Piatra Neamț împreună 
cu aşezările învecinate. 

Suprafaţa administrativă a municipiului Piatra Neamț este de 77.4 km2, având o populație de 85.055 în anul 
2011. 

  

Figură 2-2 Așezarea geografică a municipiului Piatra Neamț 

Caracteristici Demografice și Economice 

Se vor analiza următoarele aspecte și indicatori: 

o Caracteristici demografice (dinamica populației, repartiția populației și relația cu fondul construit, 
categorii de vârstă) 

o Tipuri de locuire 

o Expansiunea urbană 

o Profilul economic al Municipiului Piatra Neamț 

o Zone de sărăcie extremă. 

 

 Evaluarea situației existente  

Va cuprinde o analiză-diagnostic a următoarelor componente: 

o Rețeaua stradală 

o Transport public 

o Transport de marfă 

o Mijloace alternative de mobilitate 

o Managementul traficului 

o Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

 

  



Plan de Mobilitate Urbană al Municipiului Piatra Neamț – Raport de început 15 

 

FIP Consulting SRL 

 Mobilitatea velo și pietonală  

Mersul pe jos este forma cea mai fundamentală a mobilității. Este ieftin, fără emisii, folosește puterea 
omenească mai degrabă decât combustibilii fosili, oferă beneficii importante pentru sănătate, este la fel de 
accesibil pentru toți24 indiferent de venituri, iar pentru mulți cetățeni este o sursă de mare plăcere.  

Ameliorarea calităţii spațiilor pietonale este una din strategile ce atinge mobilitatea durabilă. Există două 
categorii de facilităti pentru pietoni: întrerupte (trecerile pentru pietoni) și neîntrerupte (alei). Aceasta din 
urmă pot fi clasificate ca atare: holuri, alei, curti, trotuare, drumuri publice și trasee, străzi pietonale si pieţe 
(Litman, 2002). 

Cele patru principii care stau la baza proiectării unor spaţii pietonale adecvate şi atractive sunt: 

o Spaţiile pietonale trebuie să fie sigure şi să ofere sentimentul de siguranţă . 

o Străzi accesibile pentru a sprijini toate tipurile de pietoni. 

o Rute pietonale directe pentru a satisface dorinta de trasee liniare și de a promova mai mult mersul pe 
jos. 

o Străzi atractive și spații pentru a face mersul pe jos o experienţă plăcută. 

 

Clasificarea tipurilor de pietonal 

Un trotuar tipic este definit de trei zone:  

o „Zona construită” – de acces la parterul clădirilor care limitează trotuarul şi unde pot fi amplate terase  

o Centrul trotuarului, numit şi culoarul principal de deplasare sau „lăţimea efectivă”  

o Zona bordurii – folosită pentru amplasarea dotarilor sau a elementelor de mobilier  

De exemplu pentru un trotuar de 3.00m, culoarul de deplasare ar trebui să aibă minim 1.80m. Aşa cum pentru 
determinarea capacităţii părţii carosabile există un raport între viteza de deplasare – volumul de trafic – 
dimenionare (lăţime benzi, raze de curbură, etc.) numit şi nivel de deservire a traficului. Similar, pentru 
trotuare se defineşte o capacitate pe baza raportului dintre numarul de pietoni pe mp/pe o perioada de timp 
dată – viteza şi direcţia lor de deplasare – lăţimea trotuarului, numit şi nivel de deservire pietonal. Se definesc 
astfel diferite nivele de deservire pietonală de la: mişcare complet liberă, neincomodată (tortuar lejer), până 
la mişcare complet obstrucţionată (congestie totală) – trotuar impracticabil/inaccesibil.  

Identificarea nivelului de deservire pietonală este un element de bază în determinarea numărului şi tipului 
de dotări pietonale/elemente mobilier care pot fi amplasate confortabil în spaţiul trotuarului. 

Pornind de la principiile de proiectare şi amenajare a spaţiilor pietonale evidenţiate anterior putem clasifica 
profilele stradale din municipiul Piatra Neamţ după următoarele criterii: dimensiune (subdimensionat şi 
dimensionat corect) şi gradul de protecţie (expus sau protejat). 

  

                                                

 

24 cu excepția celor cu dizabilităţi locomotorii 
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Figură 2-3 Analiză pietonal existent 

Analizând situația existentă a municipiului, se identifică un număr crescut de spaţii pietonale dimensionate 
corespunzător, protejate prin vegetație de aliniament și bolarzi (în cazul traseelor principale de circulatie). În 
același timp, în zonele de extremitate ale municipiului Piatra Neamț ( zonele de expansiune urbană), se 
remarcă lipsa unui traseu pietonal, ce contribuie negativ la nivelul de accesibilitate și conectivitate la punctele 
de interes zonale.  

De asemenea, se poate observa și subdimensionarea spațiului pietonal în diferite zone ale municipiulu, ce 
contribuie la crearea unor trasee pietonale expuse, scăzând siguranța în tranzit a locuitorilor. Crearea unor 
legături pietonale cu noile zone dezvoltate, reprezintă un element important pentru încurajarea transportului 
nemotorizat ( pietonal și velo ), susținând totodată accesibilitatea către aceste zone.  

Datorită conformației topografice, unice, pe care o are municipul Piatra Neamț, se observă o dispunere 
alveolară a tranzitului motorizat şi nemotorizat ce oferă un caracter identitar zonei studiate. În prezent, 
municipiul este tranzitat de trei drumuri naționale ( DN15, DN15C, DN15D) și un drum județean ( DJ157), 
artere pe care se identifică disfuncții la nivel de spaţiu pietonal și accesiblitate, în special în punctele de 
intersectare ale acestora( pasaje și treceri pietonale). Astfel, se identifică o problemă de subdimensionare a 
spațiului pietonal și de siguranță scăzută la nivelul intersecției dintre Strada Dimitrie Leonida cu Drumul 
Județean 157 și a Drumului Național 15. 

Deși municipiul Piatra Neamț, dispune de un sistem de spații pietonale reabilitate, acestea sunt ineficient 
dimensionate în anumite zone, spațiul public fiind utilizat în favoarea spațiului destinat parcajelor și a 
spațiului carosabil (traficul motorizat). Astfel de cazuri se indetifică în centrului municipiului( Strada 
Paharnicului și Strada Piața 22 Decembrie) și în zona cartierelor Gara Veche și Țărăncuța. 

Siguranța pietonală reprezintă un obiectiv major la nivelul sistemului de tranzit nemotorizat, așadar atingerea 
lui reprezintă o prioritate. Acest principiu este indeplinit cu succes pe arterele principale de tranzit ale 
municipiului( Bulevardul Mihai Eminescu, Bulevardul Republicii, Strada Calistrat Hogaș, Strada Piața Ștefan 
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cel Mare și Bulevardul Dacia), unde se întâlnesc diferite tipologii de bariere fizice ce întăresc siguranța 
pietonală a locuitorilor. Conform analizelor situației existente, am indentificat șase zone unde nu se 
indeplineşte acest principiu, raportându-se un grad scăzut de siguranță pietonală. Aceste zone sunt: Strada 
Petru Movilă, Strada Orhei, Strada Mihai Viteazul, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Izvoare, Bulevardul 
General Nicolae Dăscălescu, zone ce sunt indenficate ca porțiuni ale tronsoanelor la nivelul municipiului, 
aceastea fiind reprezentate în schema de mai sus. 

Un punct tare la nivelul municipiului, este reprezentat de elementele naturale şi arhitecturale cu interes 
turistic ce se află în teritoriul administrativ al acestuia. Aceste elemente au un impact semnificativ asupra 
traseelor turistice pietonale, ce contribuie la imaginea generala a zonei. 

La nivel urban se poate observa o stare bună a traseelor pietonale turistice, ce asigură legatura dintre 
obiectivele de interes arhitectural, însă legăturile cu punctele de interes naturale necesită reabilitare și 
promovare. În prezent, aceste tipologii de trasee nu sunt exploatate la potențialul lor maxim( exemplu: slaba 
legatură cu traseul de agrement de pe malul Lacului Bâtca Doamnei și cea cu Ștrandul Municipal), contribuind 
negativ la promovarea locală și la interesele față de aceste zone cu potențial turistic ridicat. 

 

Figură 2-4 Analiză pietonal propus 
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În ceea ce priveşte deplasările pietonale propuse pentru municipiul Piatra Neamț, acestea vor fi reprezentate 
prin conturarea unor spaţii pietonale atractive şi sigure. Din acest motiv la nivelul arterelor majore (drumuri 
judeţene / naţionale) prioritatea va fi creşterea gradului de siguranţă prin completarea vegetaţie de 
aliniament şi alte elemente menite să protejeze pietonii de traficul auto. În cazul zonelor rezidenţiale în curs 
de dezvoltare (preponderent zonele cartierelor Gara Veche, Țărăncuța, Zona Ocol și Dărmănești) prioritatea 
va fi redimensionarea circulaţiilor carosabile (modernizare), astfel încât să existe spaţiu eficient pentru 
pietoni. De asemenea, la nivelul tuturor zonelor rezidențiale , asigurarea gradului maxim de accesibilitate la 
dotarire de proximitate, prin dimensionare corespunzătoare, siguranță pietonală și asigurarea condițiilor 
necesare pentru persoanelor cu mobilitate redusă, reprezintă principala direcție de acțiune pentru atingerea 
unui sistem de spații pietonale eficient. 

În ceea ce priveşte zona centrală, se propune ca aceasta să fie transformată treptat într-o zonă partajată cu 
trasee ciclabile, prin excluderea parțială a accesului auto(cu excepția inelului central). Așadar, acest proces 
va pune în valoare identitatea locală, totodată conectând zonele rezidenţiale cu centrul istoric prin trasee 
recreativ-turistice. Prin reconfigurarea centrului istoric prioritizând pietonii şi alte metode alternative de 
deplasare, acesta va fi transformat într-un spaţiu cu o valoare cultural-comunitară deosebită. De asemenea, 
se propune valorificarea obiectivelor de interes turistic prin crearea unui spațiu pietonal de tip promenadă 
de-a lungul râului Bistrița, ce va face parte dintr-un traseu turistic la nivelul municipiului, cuprinzând 
principalele elemente valoroase din punct de vedere arhitectural și natural. 

Traseele pietonale turistice, vor avea un rol important în promovarea imaginii urbane, iar prin valorificarea 
spațiilor pietonale cu caracter local și reconfigurarea lor în spații dedicate pietonilor, gradul de vizibilitate al 
municipiului va crește din punct de vedere turistic. Așadar, au fost identificate o serie de străzi cu un profil 
pietonal subdimensionat, ce se propun a fi reconfigurate în spații de tip „shared space” și conectate cu traseul 
turistic local. Aceste străzi sunt( specifice pentru zona centrală):Strada Paharnicului, Strada Piața 22 
Decembrie, Strada Locoterent Drăghiescu,Strada Doctor Dimitrie Enici. Alte elemente caracteristice ce vor 
constitui traseul pietonal major al municipiului, este includerea arterelor ce conectează principalele obiective 
de interese(Zona centrala, zonele comerciale, parcurile și zonele de interes turistic și zonele industriale) prin 
reconfigurarea lor în spații pietonale sigure și eficiente, conectate la mijlocele de transport în comun 
accesibile( stații de autobuz, gară). Traseul pietonal pe malul râului Bistrița, reprezintă un mare potențial de 
promovare a zonelor de agrement, precum și potențial de contectare la obiectivele de interes ale 
municipiului. 

În concluzie, prin crearea unui sistem pietonal eficient, integrat în sistemul de mobilitate al municipiului, se 
vor promova metodele de deplasare alternativă, ce vor avea ca efect: creșterea accesibilității și conectivității, 
promovarea identității locale, siguranța locuitorilor, scaderea poluării, fluidizarea traficului, toate acestea 
contribuind mai departe la dezvoltarea durabilă a municipiului Piatra Neamț. 
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 Modelul de Transport  

Planul integrat de mobilitate urbană se va baza pe Modelul de Transport şi va cuprinde prioritizarea măsurilor 
aferente optimizării sistemului de transport urban. Prioritizarea intervențiilor identificate va face obiectul 
testării cu ajutorul Modelului de Transport și a efectuării Analizei Cost-Beneficiu. 

Modelul de Transport va fi dezvoltat pe baza analizelor situației existente cu privire la tiparele de călătorie 
existente și va fi utilizat la evaluarea proiectelor individuale propuse, cât și pentru evaluarea întregului plan 
general de mobilitate. 

Modelul de transport este un model de macrosimulare în patru etape, calibrat și validat la standardele 
internaționale acceptate. Figura următoare prezintă succesiunea etapelor de construcție a modelului de 
transport. 

 

Figură 2-5 Etapele modelului de transport 

Modelul reprezintă structura deplasărilor pe Origine, Destinație și scopuri de deplasare în anul de bază 2015 
și pentru anii de perspectivă 2020 și 2030 și a fost dezvoltat utilizând o platformă software de macrosimulare 
a traficului. 

La construcția modelului se vor utiliza informațiile disponibile având ca sursă Master Planul General de 
Transport al României, Ministerul Transportului (MT) gestionează în prezent acest proiect care prevede 
elaborarea unui master plan general de transport la nivel național, care presupune și dezvoltarea unui model 
național de transport. 

Informațiile disponibile din Master Planul Național de Transport sunt: date și proiecții 
demografice/economice (ex, proiecții referitoare la PIB, populație, gospodării, ocuparea forței de muncă și 
deținerea de autoturisme la nivel zonal al modelului național) și cererea de mobilitatea pentru anul de baza 
și cei de prognoza sub forma de matrice Origine - Destinație pentru toate modurile de transport pentru anul 
de bază și anii previzionați.  

Principalele caracteristici ale Modelului de Transport asociat Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului 
Piatra Neamț sunt: 

o Este un model clasic în 4-pași, incluzând modulele: generare și atragere a deplasărilor, distribuție intre 
zone, distribuție intre modurile de transport și afectare pe rețea 

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
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o Modelul de transport pentru zona metropolitana a orașului ia în considerare atât deplasările din 
interiorul ariei administrative a orașului cat și deplasările în relația cu teritoriul. 

o Modelul de transport va fi detaliat pentru transportul de persoane, însa va cuprinde și componenta de 
transport de marfă. 

Modelele aferente modulelor de generare, atragere, distribuție intre zone și distribuție intre modurile de 
transport s-au detaliat pe segmente de cerere de transport, acestea fiind caracterizate de 4 scopuri de 
deplasare și doua categorii de populație (deținători / având la dispoziție un autoturism și cei care nu sunt 
deținători / nu au la dispoziție un autoturism). 

Fiecare zona va genera si va atrage calatorii in functie de specificul ei. Aceasta estimare are la baza 
informatiile socio-economice disponibile pentru teritoriul studiat. In general, modelul pentru calatoriile 
produse intr-o zona, indiferent de destinatia acestora, este influentat de urmatorii factori: (1) caracteristicile 
populatiei (venit, structura familiala, detinerea de vehicule); (2) caracteristicile teritoriului (modul de ocupare 
al zonelor, pretul terenurilor, densitatea rezidentiala, rata de urbanizare); (3) accesibilitatea (calitatea si 
densitatea strazilor).  

 

Relatia cu Modelul National de Transport 

Pentru determinarea traficului de traversare a zonei urbane Piatra Neamț au fost utilizate rezultatele 
Modelului National de Transport, de care Consultantul dispune. 

In anul 2005, CESTRIN – CNADNR a desfasurat Recensamantul National de Circulatie programat pentru acest 
an. Acesta a adus cateva schimbari majore, comparativ cu recensamantul national anterior, cum sunt: 

o in ceea ce priveste locatiile de recensamant, pentru reteaua de drumuri nationale, numarul de sectiuni a 
crescut de la 776, in anul 2000 la 858 in anul 2005; 

o numarul posturilor de ancheta O-D s-a dublat, de la 106 la 224; 

CESTRIN a reconsiderat zonificarea la nivel national, aplicand un sistem de impartire a teritoriului avand la 
baza entitatea administrativa “comuna” sau UAT; astfel, numarul zonelor elementare de atractie-generare a 
traficului a crescut de la 216 (la nivelul anului 2000) la 3.139 in anul 2005. 

Se creeaza, astfel, premizele elaborarii de studii de trafic comprehensive, avand un grad mai mare de 
relevanta. Densitatea mai mare a locatiilor de recensamant si anchete O-D, precum si detalierea zonelor de 
trafic face posibila evidentierea tuturor tipurilor de fluxuri de trafic (interzonal, intrazonal, de scurta, lunga si 
medie distanta). Avand la dispozitie instrumente software de inalta performanta se pot construi modele de 
afectare a traficului care sa evidentieze cu mare acuratete conditiile locale de desfasurare a traficului rutier, 
specifice fiecarui proiect in parte. In functie de aceste conditii locale specifice, se poate agrega zonificarea 
elementara si se pot construi matrice origine-destinatie, de intrare in modelul de trafic, care sa permita o 
calibrare a retelei avand un grad maxim de relevanta. 

Anchetele O-D din anul 2010 utilizeaza un numar de 3.139 zone elementare de trafic; o situatie ideala este 
construirea unor matrice O-D, de dimensiunea 3.139 x 3.139, care ar minimiza traficul intrazonal, la nivel 
national; o astfel de matrice s-ar suprapune cu mare acuratete pentru reteaua de drumuri iar procesul de 
calibrare ar fi imbunatatit. Din pacate, limitarile de software nu ne permit, inca, modelarea de matrice de 
astfel de dimensiuni. Prin urmare, Studiul de Trafic a considerat aceleasi zone elementare de trafic, ca si in 
anul 2000, prin agregarea celor 3.139 UAT-uri la nivelul celor 216 zone interioare si exterioare (PCTF-uri).  

Zonificarea din anul 2000 are la baza entitatea administrativa judet. In cadrul acestei zonificari judetele au 
fost impartite in zone mai mici dupa criteriul administrativ, fiecare judet fiind in general impartit în 4 sau 5 
zone. Fiecare punct de trecere a frontierei a fost definit ca o zona distincta, exterioara. 

Zonificarea CESTRIN folosita in desfasurarea recensamantului din 2000 a considerat 216 zone, din care 190 
zone interioare si 26 zone exterioare (puncte de trecere a frontierei). 

Zonificarea detaliata a CESTRIN este prezentata in plansa urmatoare. 
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Figură 2-6 Zonificarea teritoriului in anul 2010 

 

Astfel, matricea CESTRIN din anul 2010, obținuta la nivel național, este redimensionata pentru studiul curent 

la 216x216 (O-D) si este de forma următoare: 

 

Figură 2-7 Extras din matricea anului de baza 2015 – Modelul național de trafic 

Modelul de trafic cuprinde toate drumurile nationale si autostrazile existente in Romania, drumurile judetene 
relevante (cele cu trafic important, precum si drumurile locale care asigura conectivitatea retelei per 
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ansamblu), precum si proiectele de perspectiva. Drumurile de perspectiva vor fi identificate si „activate” 
conform strategiei de implementare definite in cadrul Master Plan. 

La nivelul anului 2015, autostrazile considerate in model au o lungime de 685 km, iar drumurile nationale au 
o lungime de 16.062 km (au fost considerate toate drumurile promovate recent la rang de drum national). 

Reteaua este introdusa in modelul de trafic sub forma a 26.444 segmente de 6 tipuri diferite (autostrazi, 
drumuri expres, drumuri nationale, judetene, comunale si locale). Fiecare segment prezinta caracteristici 
specifice relevante pentru modelul de afectare a traficului, cum sunt: numarul de benzi, capacitatea fiecarui 
segment, lungimea, viteza libera si functia debit-viteza. Capacitatea specifica a segmentului tine cont de 
curbura orizontala, latimea drumului, gradientul si alte atribute conform Highway Capacity Manual (HCM). 

Urmatoarea plansa prezinta reteaua de drumuri a Romaniei implementata in modelul de transport, reteaua 
folosita ca punct de plecare in constructia modelului de trafic. 

 

Figură 2-8 Rețeaua de drumuri modelata in anul de baza 2015 

 

Pentru necesitățile de modelare ale studiului de față, s-a aplicat procedura următoare: Municipiul Piatra 
Neamț a fost împărțit în 81 de zone interioare, la care se adaugă zonele adiacente (24, reprezentate de UAT-
urile învecinate) precum și 5 zone externe, de penetrație (Bacău, Bicaz, Târgu Neamț, Roman și Mărgineni). 
În total, modelul de trafic cuprinde un număr de 110 de zone interioare și exterioare. 
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Figură 2-9 Sistemul de zonificare folosit în cadrul modelului de trafic elaborat pentru municipiul Piatra Neamț 
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Proiectul analizat se adreseaza unei cereri de transport stabile, nefiind influentat de alte proiecte concurente, 
de tipul celor de transport fluvial, feroviar sau aerian. 

Matricele O-D au fost distribuite pe graful retea prin intermediul algoritmului de afectare a traficului, pentru 
cele patru categorii de vehicule considerate in cadrul modelului: autoturisme, LT (trafic usor, ex. camioane 2 
osii), MT (trafic mediu, ex. camioane 3-4 osii), HT (trafic greu, ex. camioane >4 osii) si BUS (autobuze / 
autocare). 

Pentru stabilirea vitezelor efective in VISUM au fost considerate functiile viteza - densitate standard din 
VISUM, iar categoriile de vehicule au fost transformate automat in programul de calcul in PCU – „Passenger 
Car Units” conform instructiunilor din normativul AND 584-2012. 

„

 

Figură 2-10 Afectarea traficului calibrat – anul de baza 2015 (total vehicule fizice – MZA) 
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 Colectarea de date 

Colectarea și analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex și important, de vreme ce prin acestea 
se fundamentează analiza situației existente, identificarea și definirea problemelor – ambele etape 
intermediare obligatorii pentru identificarea intervențiilor și stabilirea unei liste lungi de proiecte. 

Au fost identificate principalele date socio-economice existente, datele ce trebuie considerate în cadrul 
etapelor de colectare, precum și indicatorii de rezultat, ce reprezintă rezultate ale SUMP (date de ieșire). 

Tabel 2-1 Clasificarea datelor socio-economice de intrare în Modelul de Transport 

 Categorie Tip 

A
. D

at
e

 p
ri

m
ar

e
 e

xi
st

e
n

te
 Date demografice, socio-economice si 

privind amenajarea teritoriului 

Populatie, la nivel dezagregat 

Numar gospodarii, la nivel dezagregat 

Numar locuri de munca, la nivel dezagregat 

Numarul de vehicule inmatriculate, pe categorii 

Reglementari urbanistice existente 

Distributia principalelor activitati economice din municipiu 

Atributele si topologia sistemului de 

transport 

Topologia retelei rutiere 

Reteaua de transport in comun 

Pasageri transport in comun 

Statistica accidentelor rutiere 

Strategia de dezvoltare Proiecte de infrastructura in derulare sau de perspectiva 

B
. D

at
e

 c
u

le
se

 

Cererea de transport 

Numaratori de circulatie clasificate 

Anchete de tip Origine-Destinatie 

Anchete cu Gospodariile 

Numaratori pasageri transport in comun 

Interviuri pietoni si biciclisti 

Masuratori viteze de parcurs 

Sursa: Analiza Consultantului 
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Anchete OD și recensăminte 

Obiectivul anchetelor sub formă de interviuri în trafic este de a culege date despre călătoriile interurbane, 
efectuate cu autovehicule şi cu vehicule de transport mărfuri. Anchetele au colectat informații cu privire la 
(a se vedea Formularul de anchetă OD din Anexa 1):  

o Momentul realizării interviului; 

o Tipul de vehicul; 

o Gradul de ocupare; 

o Adresa de origine până la un nivel de la care se poate obține o localizare mai exactă în cadrul orașelor; 

o Motivul prezenței la adresa de origine (reședința, reședința de vacanță, loc de muncă, educație, 
cumpărături, afaceri personale, recreere/ distracție, vacanță, vizitare prieteni); 

o Adresa de destinație până la un nivel la care se poate obține o referință spațială mai largă în cadrul 
orașelor;  

o Motivul deplasării la adresa de destinație (reședința, reședința de vacanță, loc de muncă, educație, 
cumpărături, afaceri personale, recreere/ distracție, vacanță, vizitare prieteni); 

o Tipul de marfă transportat și greutatea estimativă, adică gradul de încărcare, totală, parțială; 

o Înregistrarea vehiculelor de transport care circulă fără marfă și ce tip de marfă este transportat de obicei; 
și 

o Detalii cu privire la operatorul de transport. 

 

 

Figură 2-11 Posturi propuse pentru anchete OD și recensăminte 
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Interviuri cu pietonii și bicicliștii 

Pentru identificarea particularăților zonelor funcționale din municipiul Piatra Neamț, Consultantul va 
desfășura activități de tipul sondajelor, prin efectuarea de interviuri cu reprezentanții gospodăriilor și a 
agenților economici. 

Obiectivul general al studiul prezent, este identificarea și descrierea problemelor de trafic și mobilitate care 
se manifestă în cadrul municipiului Piatra Neamț și a localităților imediat învecinate, din punctul de vedere al 
infrastructurii de transport, al serviciilor oferite, etc. Pentru realizarea acestui studiu a fost realizate 
următoarele: 

o Un studiu primar (sondaje/interviuri) în rândul locuitorilor, alcătuit din chestionare adresate 
pietonilor/bicicliștilor și gospodăriilor; 

o Un raport secundar, interpretarea statistică și analiza bazei de date obținute în urma studiului primar 

Metode de cercetare folosite, instrumentele de cercetare folosite si modul de colectare a datelor 

Tipul studiului a fost primar cantitativ, iar procedura de culegere a datelor a constant in ancheta directa (prin 

abordarea cetatenilor aflati in deplasare) sau la domiciliul respondentilor. 

Modul de esantionare 

Arealul cercetarii: cetatenii cu varsta de 14 ani si peste din cadrul municipiului Piatra Neamț. 

Tipul esantionului: esantionare simpla aleatoare, stratificata neproportional 

Mediul de rezidenta – urban si rural 

Esantionare primara: 

o selectie probabilistica a punctelor de esantionare (cartiere, strazi, zone functionale omogene). 

o selectie cu pas de numarare a gospodariilor in cazul fiecarui punct de esantionare 

Reprezentativitatea esantionului a fost asigurata prin: 

o selectia aleatorie a respondentilor; 

o distributia esantionului la nivelul tuturor zonelor functionale ale municipiului, evitandu-se, astfel, 
concentrare interviurilor doar in anumite zone ale municipiului (cum ar fi zona centrala), care ar 
introduce distorsiuni. 

Extrapolarea rezultatelor s-a facut tinand cont de structura populatiei pe grupe de varsta, sex, stadiul 

ocupational precum si alte variabile socio-economice relevante la nivel macro pentru Municipiul Piatra 

Neamț. 

Echipa de anchetatori a avut ca responsabilitate principala asigurarea preciziei si relevantei datelor culese. 

Personalul si echipamentul utilizat 

Interviurile vor fi desfășurate de catre o echipa de 6 intervievatori, pe o perioada de 30 zile. Acestia vor 
beneficia de o instruire specifica, cu scopul asigurarii relevantei statistice a datelor culese dar si in ceea ce 
priveste respectarea normelor de securitate si siguranta a muncii. 

 

  



Plan de Mobilitate Urbană al Municipiului Piatra Neamț – Raport de început 28 

 

FIP Consulting SRL 

Masuratori viteze de parcurs 

Pentru validarea calibrarii modelului de transport, Proiectantul a efectuat masuratori ale timpilor de parcurs 
si vitezelor de calatorie pe reteaua rutiera a orasului, in mai multe zile si pe intervale orare diferite. 

 

Figură 2-12 Exemplu 1 – măsurătoare timp / viteză parcurs – rețeaua rutieră Piatra Neamț 

 

Figură 2-13 Exemplu 2 – măsurătoare timp / viteză parcurs rețeaua rutieră Piatra Neamț 
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Modul de analiza si interpretare a datelor 

Analiza datelor a constat in elaborarea de statistici si determinarea probabilitatilor de distributie cu privire la 
principalii parametrii ai mobilitatii persoanelor si marfurilor, in ceea ce priveste: 

o Structura deplasărilor persoanelor în funcție de scopul calatoriei 

o Mijloacele de transport utilizate frecvent pentru efectuarea călătoriilor 

o Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului 

o Durata medie a călătoriilor efectuate de către cetățenii municipiului Piatra Neamț 

o Distanțele medii parcurse de pietoni și bicicliști 

o Care sunt principalele probleme legate de parcarea autovehiculelor în zonele de interes ale orașului? 

o Care sunt principalele probleme legate de circulația autovehiculelor la nivelul orașului? 

o Care sunt principalele probleme întâmpinate de pietoni? 

o Care sunt principalele probleme întâmpinate de bicicliști? 

o Evaluarea sistemului de transport public de către participanții la interviuri 

o Sunt cetăţenii municipiului Piatra Neamț dispuşi să renunţe la autoturismul personal? Daca da, in ce 
conditii? 

o Distribuția pe vârste a participanților la interviuri 

Statisticile rezultate vor fi utilizate ca date de intrare in cadrul Modelului de Transport. 

 

 Dezvoltarea reţelei de transport  

Pentru a îndeplini obiectivele studiului, s-a elaborat un model de trafic ce considera o rețea de drumuri 
suficient de detaliata pentru a satisface nevoile de modelare a unei rețele urbane. 

Modelul de trafic cuprinde toate drumurile naționale, județene, comunale și străzile din zona de influență a 
proiectului.  

Rețeaua de bază (fără proiectele de perspectivă) este introdusă în modelul de trafic sub forma a aproximativ 
5.200 segmente (arce) de 15 tipuri diferite. Fiecare segment prezintă caracteristici specifice relevante pentru 
modelul de afectare a traficului, cum sunt: numărul de benzi, capacitatea fiecărui segment, lungimea, viteza 
liberă și funcția debit-viteză. Capacitatea specifică a segmentului tine cont de curbura orizontala, lățimea 
drumului, gradientul și alte atribute conform Highway Capacity Manual (HCM) sau a normativelor în vigoare. 

Următoarea planșă prezintă rețeaua de drumuri și străzi implementate în modelul de transport, rețeaua 
folosită ca punct de plecare în construcția modelului de trafic. 
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Figură 2-14 Structura rețelei folosite în cadrul modelului de trafic pentru zona urbană – Piatra Neamț 
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 Cererea de transport 

Modelul de afectare a traficului distribuie fluxurile de trafic ale matricelor origine-destinatie pe o reţea 
formată prin arce şi noduri. Algoritmul de afectare va distribui valorile de trafic ale matricelor origine-
destinatie pe reţea în funcţie de caracteristicile geometrice ale segmentelor de drum, de oferta de capacitate 
de circulaţie, de condiţiile de circulaţie în cadrul reţelei. Procedura de calibrare intenţionează să redea 
structura curenţilor de trafic din reţeaua anului 2015 cât mai apropiat de realitate posibil. Elementul de bază 
în obţinerea de fluxuri de trafic distribuite pe segmentele reţelei este matricea O-D, care reprezintă cererea 
de transport.  

Matricele O-D se construiesc pentru fiecare categorie de autovehicule considerate, folosind datele 
înregistrate cu ocazia anchetelor de circulaţie.  

Ultimul Recensământ General de Circulație a avut loc în anul 2010. În cadrul acestuia au fost efectuate și 
Anchete O-D. Aceste tipuri de investigații de trafic, sunt programate să aiba loc odată la cinci ani. Anul 2015 
este an de recensământ și anchete O-D, însă, la momentul elaborării studiului prezent, aceste investigații se 
află momentan în faza de execuție și procesare a datelor. 

Ancheta Origine – Destinație, reprezintă amenajarea unui post semnalizat, cu circulația reglementată de 
agenții de la Poliția Rutieră care fac semn conducătorilor auto să oprească pentru a răspunde unor întrebări 
adresate de către anchetatori. În timpul interviului, se încearcă aflarea originei și destinației, numărului de 
călători transportați, a tipului de marfă, a gradului de încărcare și a altor indicatori relevanți pentru analizele 
din transporturi. 

Astfel că, pentru obținerea matricelor O-D folosite în cadrul modelului de transport pentru mun. Piatra 
Neamț, au fost considerate matricele O-D din anul 2010. Aceste matrice au fost scalate la nivelul anului 2015, 
conform prognozei de creștere și apoi au fost calibrate cu metoda TFlowFuzzy astfel încât să existe o corelare 
bună fața de recensămintele efectuate de Consultant în anul 2015. 

Matricele obținute sunt de forma 110 x 110 (linii x coloane). Liniile și coloanele corespund numărului de zone 
aferent modelului (81 zone interioare, 24 zone adiacente și 5 zone exterioare). Capetele de linii semnifică 
călătoriile generate, iar capetele de coloane reprezintă călătoriile atrase. 

Considerând clasificarea zonelor de trafic, deplasările care utilizează rețeaua stradală a municipiului se pot 
clasifica după cum urmează: 

o Trafic generat sau atras de mun. Piatra Neamț: 

1. Intern, între zonele interne ale municipiului 

2. De medie distanță, cu originea/destinația într-o zonă internă și originea/destinația într-o zonă 

adiacentă; și 

3. De lungă distanță, cu originea/destinația într-o zonă internă și originea/destinația într-o zonă 

externă 

o Trafic de traversare a zonei urbane Piatra Neamț: 

1. De medie distanță, între zonele adiacente 

2. De lungă distanță, între zonele adiacente și zonele externe 

3. De tranzit, între zonele externe. 
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Figură 2-15 Clasificarea relațiilor de trafic care utilizează rețeaua stradală a Municipiului Piatra Neamț 

 

 

Etapele ulterioare de realizare ale Modelului de Transport vor fi: 

o Calibrarea și validarea modelului anului de bază 

o Elaborarea Modelului de prognoză. 

 

  

Trafic de lunga distanta intre zonele externe si zonele interne
Trafic de traversare de lunga distanta, intre zonele externe 

si zonele adiacente
Tranzit

Trafic intern
Trafic de medie distanta intre zonele interne si zonele 

adiacente

Trafic de lunga distanta 

intre zonele interne si 

zonele externe

Trafic de medie distanta intre zonele adiacente si zonele interne
Trafic de traversare de medie distanta, intre zonele 

adiacente

Trafic de traversare de 

lunga distanta, intre 

zonele adiacente si 

zonele externe
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 Evaluarea impactului actual al mobilității  

Pe baza modelului PM peak al anului de bază 2015 vor fi determinati principalii parametrii privind 
performanta ofertei de transport, pentru rețeaua urbană Piatra Neamț, sub forma urmatorilor indicatori: 

o Parcursul total al vehiculelor; 

o Timpul de calatorie al pasagerilor; 

o Viteza medie de parcurs; 

o Numărul de calatorii generate in ora de vârf PM; 

o Parcursul mediu al vehiculelor; 

o Durata medie de calatorie; 

o Cantitatea de gaze cu efect de sera CO2.; si 

o Cantitatea de emisii poluante. 

Suplimentar, vor fi elaborate analize calitative cu privire la: 

o Fluența circulației; si 

o Nivelul de serviciu 

o Efectele asupra mediului 

o Accesibilitate 

o Calitatea vieții. 
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 Viziunea prezentată pentru trei scenarii alternative  

În anul 2030 municipiul Piatra Neamț va reprezenta un important pol turistic și economic al regiunii Nord-Est 
mizând pe o conectivitate ridicată datorată unui grad bun de accesibilitate. Municipiului Piatra Neamț va fi, 
la nivelul anului 2030, o destinatie turistica importanta a Judetului Neamț, o comunitate urbana moderna, 
dinamica și durabila, care sa ofere locuitorilor sai un nivel ridicat al calitatii vietii, cu o economie competitiva 
și cu emisii reduse de carbon, deschisa catre investitori, cu o administratie publica orientata catre cetatean 
și o viata civica intensa. 

Dezvoltarea transportului urban în municipiul Piatra Neamț se va baza pe următoarele direcții de acțiune: 

1. Piatra Neamț – un oras verde, fara poluare, cu mobilitate crescuta pietonala si velo si accesibilitate 

ridicata a tuturor zonelor urbane; 

2. In zona centrala – accentul pus pe mobilitate pietonala si velo, cu asigurarea conexiunilor intre 

principalele obiective publice si spatiile verzi; 

3. Cresterea fluentei traficului printr-un sistem de sensuri unice in zona centrala si prin 

implementarea unui sistem de management al traficului; 

4. Asigurarea conectivitatii si accesibilitatii zonelor periferice cu caracter rural la zona centrala prin 

imbunatatirea conexiunilor rutiere; 

5. Extinderea rețelei de transport public, bine deservită de material rulant nepoluant. 

Municipiul Piatra Neamț este în continuare o locație atractivă pentru turiști și investitori datorită legăturii 
directe către zona centrală a țării și către municipiul Bacău. Drumul Național DN15 facilitează o bună 
distribuţie a mărfurilor către principalele zone industriale. Un sistem de transport public atractiv, accesibil şi 
ecologic oferă o mobilitate ridicată a forței de muncă reușind să satisfacă astfel cererea angajatorilor.  

Accesibilitatea internă este asigurată de circulații "verzi" care leagă principalele zone rezidențiale cu 
majoritatea funcțiunilor de interes public. Circulațiile "verzi" reprezintă străzi care pe lângă suprafața 
carosabilă includ piste pentru bicicliști, vegetație de aliniament şi spații generoase şi sigure pentru deplasări 
pietonale. 

Latura culturală a municipiului Piatra Neamț este susţinută de obiectivele din zona centrală, preponderent 
pietonală, cu o varietate mare de spaţii publice amenajate pentru locuitori dar şi turişti. 

În concluzie, în anul 2030 un locuitor obişnuit din municipiul Piatra Neamț se deplasează zilnic cu bicicleta 
sau pe jos, folosind transportul în comun pentru distanțe mai lungi şi rareori autovehiculul personal. 
Distribuția modală a deplasărilor va fi echilibrată între deplasările motorizate și cele efectuate cu bicicleta și 
pietonal. 
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 Cadrul/metodologia de selecție a proiectelor  

Procesul general de selecție a proiectelor și de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Transportului Urban 
pentru Municipiul Piatra Neamț este prezentat în Figura 5-1 de mai jos: 

 

Figură 2-16 Procesul general de elaborare a Strategiei PMUD Piatra Neamț 

o Pasul 1: Obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial și care 
se aplică în general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului și Ministerului Transporturilor. 
Pentru PMUD Piatra Neamț acestea au fost definite folosind obiectivele din Directivele și recomandările 
Comisiei Europene, strategii ale Ministerului Transporturilor precum și Ghidul JASPERS de realizare a 
PMUD. 

o Pasul 2: Definirea problemelor reprezintă rezultatul unei analize diagnostic a sistemului de transport. 
Am identificat cauzele care stau la baza și sunt responsabile pentru manifestarea problemelor și am 
definit problemele la nivel spațial pentru a facilita identificarea obiectivelor specifice și a intervențiilor. 

o Pasul 3: Obiectivele operaționale: acestea sunt obiectivele ce țin de problemele specifice identificate și 
care reprezintă un sub-set al Obiectivelor Strategice. 

o Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezintă intervenții specifice care se adresează obiectivelor 
operaționale și problemelor.  

o Pasul 5: Evaluarea și Prioritizarea proiectelor: este necesar un proces sistematizat de evaluare a 
proiectelor din două motive principale. În primul rând, pot exista mai multe proiecte care să se adreseze 
unui anumit obiectiv operațional și astfel devine necesar un proces de selecție. În al doilea rând, un 
proiect poate rezolva o problemă dar poate avea un slab raport calitate/preț. Într-o situație cum este cea 
a României, în care fondurile disponibile pentru transport sunt mult inferioare nevoilor identificate, 
resursele financiare trebuie alocate într-un mod eficient. Astfel, este necesară utilizarea unei metode 
corecte și independente de evaluare a proiectelor. În acest scop a fost elaborată o Analiză Cost-Beneficiu 
(ACB) pentru fiecare proiect testat. 

o Pasul 6: Elaborarea Scenariului de Dezvoltare: Intervențiile identificate vor forma Scenariul recomandat 
de dezvoltare a transportului urban pentru Municipiul Piatra Neamț. 

  

1
•Definirea obiectivelor strategice - Caiet de sarcini, politici naționale și UE

2
•Definirea problemelor - Identificarea cauzelor fundamentale

3
•Obiective operaționale - Obiective specifice bazate pe analiza problemelor

4
•Generarea proiectelor - Intervenții generate din Probleme și Obiective

5
•Evaluare - Analiza Cost-Beneficiu

6
•Scenariul de dezvoltare - Strategia de Dezvoltare a Transportului Urban
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Ghidul de realizare a SUMP, produs de JASPERS, recomanda dezvoltarea de strategii alternative de 
dezvoltarea a sistemelor de transport urban in functie de marimea zonei urbane analizate. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Populație 
 
>100,000 locuitori 

Populație 
 
40,000 - 100,000 locuitori 

Populație 
 
<40,000 locuitori 

Transport Public 
 
Rețea complexa cu trasee care se 
intersectează și mai multe moduri de 
transport (tramvai, autobuz, 
troleibuz, maxi-taxi) 

Transport Public 
 
Rețea moderată de servicii de 
transport public care pot include mai 
multe moduri de transport și unele 
oportunități de schimb 

Transport Public 
 
Foarte puține rute de transport 
public sau absența acestor servicii. 

Trama stradală 
 
Rețea densă de drumuri cu o zonă 
urbană mare, numeroase opțiuni de 
rutare pentru mai multe călătorii, 
precum și congestionarea traficului 
care apare în perioadele tipice din zi. 

Trama stradală 
 
Centru urban Compact alimentat de 
un număr definit de drumuri, și cu 
diferite opțiuni de rutare pentru 
traficul în / prin zona urbană. 

Trama stradală 
 
Rețeaua de drumuri simplă, 
cuprinzând un număr mic de 
drumuri principale care trec prin 
zona, și cu posibilități limitate de a 
alege căi alternative 

 

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Screening, listarea scurta si Evaluare 
preliminara 

Screening si evaluare preliminara Screening si evaluare preliminara 

In mod curent se așteaptă 3 scenarii 
finale diferite agregate pentru a fi 
evaluate in momentul finalizării 
PMUD. 

In mod curent se așteaptă un singur 
scenariu agregat pentru a fi evaluat 
in momentul finalizării PMUD. 

In mod curent se așteaptă un singur 
scenariu agregat pentru a fi evaluat 
in momentul finalizării PMUD. 

Sursa: Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă - Ghid orientativ pentru Autoritățile Contractante din România 

Municipiul Piatra Neamț se incadreaza in aglomerarile urbane de Nivel 1, conform topologiei sistemului de 
transport urban, precum si in functie de populatia totala rezidenta. 

Asadar, se vor elabora trei scenarii de dezvoltare Do-Something, ce vor fi constituite din proiectele selectate 
urmare a efectuarii analizelor cost-beneficiu. 
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Identificarea intervențiilor 

Identificarea intervențiilor succede etapelor de definire a obiectivelor strategice, de analiză a situației 
existente și de definire a obiectivelor operaționale. Această procedură asigură faptul că există o conexiune 
clară și observabilă între obiectivele generale, problemele identificate, obiectivele operaționale 
corespondente precum și intervențiile în sine. Această abordare asigură și faptul că intervențiile se adresează 
unor probleme reale, legate de transport. Utilizarea Modelului de Transport determină existența unei baze 
cantitative pentru definirea problemelor, a obiectivelor și a intervențiilor. 

Principala disfuncționalitate identificată urmare analizei problemelor existente se referă la deficiențele 
existente la nivelul derulării mobilitati pietonale si velo. 

Analiza condițiilor existente și viitoare au evidențiat și o serie de deficiențe în ceea ce privește regimul de 
întreținere și reparații a infrastructurii de transport, dar și asupra facilităților aflate la dispoziția transportului 
public. De asemenea, există deficiențe în ceea ce privește gradul de siguranță a circulației, iar strategia de 
dezvoltare a transportului urban prevede măsuri de reducere a numărului de accidente. 

În prezent, există rute definite pentru traseele vehiculelor grele care tranzitează zona municipiului, 
mobilitatea urbană fiind afectată într-o măsură importantă de impactul negativ produs de utilizarea rețelei 
stradale de către vehiculele de transport marfă. 

Strategia generală include trei direcții de acțiune: 

o Dezvoltarea serviciilor și facilităților aferente mobilității pietonale și velo, cu scopul atingerii obiectivelor 
de sustenabilitate la nivelul mobilității urbane; 

o Investiții în creșterea calității și/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere, care oferă cea mai bună 
valoarea a banilor și care îndeplinesc obiectivele operaționale; 

o Stabilirea unui regim adecvat de întreținere a activelor infrastructurii stradale. 

Vor fi incluse și intervenții legate de creșterea gradului de siguranță, în special pentru sectoarele de străzi și 
intersecțiile pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în perioada de referință analizată 
precum și recomandări privind amenajarea de spații de parcare, acolo unde există o cerere semnificativă 
pentru acest tip de amenajări. 

 

 Direcţii de acţiune şi proiecte partajate pe nivele teritoriale  

La scară periurbană/metropolitană 

Obiectivele Planului de Mobilitate la scară periurbană țin de: 

o Asigurarea mobilității populației, în legătură cu localitățile adiacente, atât prin mijloace motorizate cât și 
nemotorizate; 

o Creșterea gradului de securitatea și siguranță; 

o Îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea de emisii poluante generate de traficul rutier. 

La scara localităţilor de referinţă 

La nivelul aglomerării urbane Piatra Neamț, Planului de Mobilitate Urbană Durabilă are ca obiective 
strategice: 

o Asigurarea unui management eficient al transportului şi al mobilităţii; 

o O bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante; 

o Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului; 

o Promovarea transportului în comun; 

o Promovarea unor mijloace de transport alternative; 
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o Înlocuirea maşinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu 
motocicleta sau cu scuterul; 

o Asigurarea unor spaţii de parcare suficiente şi a unor piste de biciclişti. 

Astfel, principiile aplicate vor tine cont de: 

o Accesibilitate 

o Sustenabilitate 

o Siguranta. 

La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

La nivelul cartierelor și zonelor cu nivel ridicat de complexitate, Planul are ca obiective asigurarea mobilității 
populației, creșterea gradului de accesibilitate și devierea traficului greu care are un impact negativ asupra 
populației rezidente. 

Beneficii așteptate ale implementării Planului sunt: 

o O imagine îmbunătățită a orașului; 

o Accesibilitate și mobilitate îmbunătățite; 

o O mai bună calitate a vieții; 

o Beneficii pentru mediu și sănătate. 

 

 Cadrul de prioritizare 

Testarea Proiectelor 

Proiectele identificate fac obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport și a Analizei Cost-Beneficiu, cu 
scopul identificării acelor intervenții care merită să fie promovate și pentru elaborarea strategiei de 
prioritizare a proiectelor. 

Metodologie 

Analiza Cost-Beneficiu conține 3 etape principale: Analiza Economică, Analiza Financiară și Analiza de Risc. 
După cum se subliniază în cadrul Ghidului Național de Evaluare a Proiectelor din sectorul Transporturilor 
(MPGT), în etapa de elaborare a strategiilor este necesară doar analiza economică deoarece aceasta indică 
ce proiecte oferă societății cel mai bun beneficiu total în raport cu costul investiției. Analiza financiară și 
analiza riscurilor urmează în etapa mai detaliată a evaluării proiectelor. 
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Diagrama procesului de desfășurare a ACB este ilustrată mai jos (sursa: MPGT). 

  

1. Analiza contextului & Obiectivele proiectului

2. Identificarea proiectului

3. Fezabilitate & Analiza opțiunilor

4. Analiza financiară
- Costuri de investiție;

-Venituri și costuri operaționale;
- Rata financiară a investiției;

- Surse de finanțare;
-Sustenabilitate financiară;

-Rentabilitatea financiară a capitalului.

Dacă VANF > 0

Proiectul nu necesită sprijin 
financiar de la UE

Dacă VANF<0

Proiectul necesită sprijin 
financiar de la UE

5. Analiză economică

-De la prețuri de piață la prețuri contabile;
-Cuantificare financiară a impactului în afara pieței;
-Includerea de efecte indirecte suplimentare;
-Actualizări sociale;
-Calcularea indicatorilor economici de performanță 

Dacă VANE < 0

Impactul social al proiectului 
este negativ.

Dacă VANE > 0

Impactul social al proiectului 
este pozitiv. 

6. Evaluare a riscurilor
-Analiză de senzitivitate;
-Distribuție probabilă a variabilelor critice;
-Analiza de risc;
-Estimarea nivelelor acceptabile de risc;
-Prevenirea riscurilor.
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Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului și a contribuţiei proiectului la creșterea economică 
la nivel regional și național. 

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai punctul de 
vedere al proprietarului infrastructurii.  

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. În 
vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele 
utilizate în cadrul analizei financiare. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă cu:  

o „Guide to Cost-benefit Analysis for Investment Projects” – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 
2014-2020, elaborat de DG Regio, Comisia Europeană, pentru perioadă de programare 2014-2020; 

o HEATCO – „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” – proiect 
finanţat de Comisia Europeană în vederea armonizării analizei cost-beneficiu pentru proiectele din 
domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat în vederea unificării analizei cost-
beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost 
alinierea metodologiilor folosite în proiectele transnaţionale TEN-T, dar recomandările prezentate pot fi 
folosite şi pentru analiza proiectelor naţionale; 

o „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” 
– ACIS, 2009; 

o „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers. 

o Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul 
de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea 
C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat 
de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014. 

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă la următoarele 
elemente: 

o Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, 
actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului 
viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, 
tratarea efectelor socio-economice indirecte; 

o Valoarea timpului şi congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, traficul pasagerilor non-
muncă, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate); 

o Valoarea schimbărilor în riscurile de accident; 

o Costuri de mediu; 

o Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea 
proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală). 

Rata de actualizare socială (SDR = social discount rate) pentru actualizarea costurilor și beneficiilor în timp 
este de 5%, în conformitate cu normele europene așa cum sunt descrise in ”Guide to Cost-benefit Analysis 
for Investment Projects” – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020’ (pag. 44), editat de 
“Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeană. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru 
„țările de coeziune”, Romania încadrându-se în aceasta categorie. 

Anexa 2 include o notă metodologică în care sunt descrise ipotezele de calcul implicate la elaborarea 
analizelor cost-beneficiu pentru proiectele identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare. 
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 Monitorizarea P.M.U. 

Procesul general de elaborare a SUMP cuprinde urmatoarele etape: 

o Pasul 1: Identificarea obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau 
ministerial și care se aplică în general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului și Ministerului 
Dezvoltarii. Pentru PMUD acestea sunt definite folosind obiectivele din Directivele și recomandările 
Comisiei Europene, strategii ale Ministerului Transporturilor precum și recomandarile MDRAP de 
realizare a PMUD. 

o Pasul 2: Definirea problemelor reprezintă rezultatul unei analize diagnostic a sistemului de transport. 
Sunt identificate cauzele care stau la baza și sunt responsabile pentru manifestarea problemelor și sunt 
definite problemele la nivel spațial pentru a facilita identificarea obiectivelor specifice și a intervențiilor. 

o Pasul 3: Obiectivele operaționale: acestea sunt obiectivele ce țin de problemele specifice identificate și 
care reprezintă un sub-set al Obiectivelor Strategice. 

o Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezintă intervenții specifice care se adresează obiectivelor 
operaționale și problemelor.  

o Pasul 5: Evaluarea și Prioritizarea proiectelor: este necesar un proces sistematizat de evaluare a 
proiectelor din două motive principale. În primul rând, pot exista mai multe proiecte care să se adreseze 
unui anumit obiectiv operațional și astfel devine necesar un proces de selecție. În al doilea rând, un 
proiect poate rezolva o problemă dar poate avea un slab raport calitate/preț. Într-o situație cum este cea 
a României, în care fondurile disponibile pentru transport sunt mult inferioare nevoilor identificate, 
resursele financiare trebuie alocate într-un mod eficient. Astfel, este necesară utilizarea unei metode 
corecte și independente de evaluare a proiectelor. În acest scop este elaborată o Analiză Cost-Beneficiu 
(ACB) pentru fiecare proiect testat. 

o Pasul 6: Elaborarea Scenariului de Dezvoltare: Intervențiile identificate vor forma Scenariul recomandat 
de dezvoltare a transportului urban. 

 

Prin urmare, SUMP se finalizează cu o listă de proiecte prioritare, care formează Strategia de Dezvoltare a 
transportului urban. 

Monitorizarea și evaluarea SUMP se vor axa pe evaluarea modalității în care implementarea proiectelor din 
SUMP respectă: 

o Indicatorii de sustenabilitate asociați dezvoltării urbane sustenabile; 

o Indicatorii de impact determinați pentru fiecare proiect individual. 
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Modalitatea in care strategia PMUD respecta obiectivele strategice se poate evalua urmarind urmatorul 
tabel: 

Tabel 2-2 Evaluarea măsurii în care PMUD respectă obiectivele strategice 

Obiective Strategice Indicatori de evaluare Sursa datelor 

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

Modalitatea in care 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 

Modelul de Transport 

Îmbunătățirea siguranței și 
securității transporturilor 

Variația numărului de accidente după 
implementarea Planului 

Baza de date a 
accidentelor 
administrată de Poliția 
Rutieră, alte evidențe 
statistice 

Reducerea poluării sonore și a 
aerului, a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a consumului 
de energie 

Variația cantității de emisii poluante 
Variația cantității de gaze cu efect de seră 
Reducerea nivelui de zgomot 

Echipamente de 
monitorizare a calității 
aerului 

Îmbunătățirea eficienței și 
rentabilității transportului de 
persoane și bunuri 

Măsura în care strategia de dezvoltare a 
transportului urban este sustenabilă din 
punct de vedere al eficienței economice. 

Modelul de Transport 
Analiza Cost-Beneficiu 

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

Măsura în care implementarea strategiei are 
efecte pozitive semnificative asupra mediului 
antropic și natural din zona urbană 

Consultări publice 

 

Pe langa evaluarea obiectivelor strategice, autoritățile centrale lucrează cu indicatori standard oferiți de INS, 
prezentați sumar și în POR 2014-2020: 

o Pasageri transportati in transportul public urban; 

o Emisii GES provenite din transportul rutier; 

o Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat; 

o Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public 
si nemotorizat). 

Alți indicator importanți ce pot fi monitorizați și evaluați sunt: 

o Repartiția modală – măsura în care cota de piață a transportului public, pietonal sau velo variază după 
implementarea SUMP 

o Indicele de motorizare (calculat ca număr de autovehicule la 1.000 locuitori). 
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Cu privire la obiectivele operaționale, indicatori ce pot fi calculați de către APL Autoritatea Publică Locală 
sunt prezentați în continuare: 

Tabel 2-3 Indicatori de monitorizare a rezultatelor implementării PMUD 

Domeniul de acțiune Indicator 

Transport Rutier 

Reducerea congestiei în punctele cheie 

Volume de trafic pe trama stradală principală (mai ales în orele de vârf) 

Număr străzi modernizate si lungime (km) 

Transport pietonal și 
velo 

Număr / km de străzi pietonale sau cu prioritate pentru pietoni 

Km de piste / benzi de biciclete 

Număr biciclişti care folosesc infrastructura creată 

Număr de treceri de pietoni la nivel 

Parking 

Număr de locuri de parcare (în parcări de transfer) 

Gradul de ocupare a parcărilor taxate 

Număr de locuri de parcare în parcaje rezidenţiale 

Transport public 

Numărul de pasageri transportaţi – transportul public rutier 

Raportul între preţul biletului de transport public şi venitul mediu 

Frecvenţa mijloacelor de transport public rutier pe intervale orare 

Număr persoane deservite de transportul public rutier 

Impact asupra mediului 

Poluare cu particule în suspensie provenită de la autovehicule 

Nivelul zgomotului pe străzile cu cele mai ridicate valori în ceea ce priveşte 
volumul de trafic 

Suprafețe (m2) de spaţii verzi de protecţie / vegetaţie de aliniament 

Implementare 
Durabilitatea infrastructurii de transport (durată de viaţă a proiectelor de 
infrastructură) 

 

Conform Regulamentului 1303 / 2013, Art. 122, alineatul (3) „pana la 31 decembrie 2015 cel tarziu, toate 
schimburile de informatii intre beneficiari si o autoritate de management, o autoritate de certificare, o 
autoritate de audit, precum si organismele intermediare sa poata fi efectuate prin intermediul unor sisteme 
de schimb electronic de date”. Aceasta modalitate de transfer de date intre autoritatea contractanta si 
beneficiar este reprezentata de sistemul MySMIS. 

In acest sens, solicitantii / beneficiarii Programului Operational Regional 2014-2020 vor trebui sa utilizeze 
MySMIS pentru depunerea electronica a Cererilor de Finantare si sa realizeze toata corespondenta ulterioara 
in legatura cu proiectul, inclusiv atasarea documentelor aferente scanate folosind acest sistem. 

În paralel se lucrează cu datele de la INS disponibile prin INS Tempo online şi măsurători simple care pot fi 
elaborate de APL (a se vedea indicatorii enumerați anterior). 
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 Stabilire actori responsabili cu monitorizarea  

Principalii actori responsabili cu monitorizarea implementării PMUD Piatra Neamț sunt: 

o UAT Municipiul Piatra Neamț, prin direcțiile de specialitate; 

o Poliția Municipiului Piatra Neamț; 

o Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin ADR Nord-Est; 

o Alte entități relevante (cum ar fi organizații non-guvernamentale). 

În completarea monitorizării indicatorilor menţionaţi anterior la finalul anului 2020 (sfârşitul ciclului financiar 
multianual al UE) se va face o evaluare totală a mobilităţii urbane la nivelul municipalității Piatra Neamț. 
Această evaluare va include şi un sondaj în rândul locuitorilor pentru a identifica gradul de mulţumire legat 
de schimbările aduse de proiectele din PMUD, împreună cu viitoare nevoi sau priorităţi în domeniul 
mobilităţii urbane. 
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3 ANEXE 

 Anexa 1 - Chestionare utilizate în cadrul sondajului de mobilitate  

Formular B.1.1. – Ancheta privind preferintele declarate ale Gospodariilor 

  

Nr. chestionar Cod op# Zona

SECȚIUNEA 1

În opinia dvs, care este principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului?

Care sunt principalele probleme legate de parcarea autovehiculelor în zonele de interes ale orașului?

Care sunt principalele probleme ale circulației auto în orașul Piatra Neamț?

Care sunt principalele probleme întâmpinate de pietoni?

Care sunt principalele probleme întâmpinate de bicicliști?

Caracterizați transportul în comun existent la nivelul orașului

Într-un mediu ideal, cum ați prefera să vă deplasați?

[1] Pe jos

Sunteți dispus(ă) să renunțați la utilizarea autoturismului personal pentru:

SECȚIUNEA 2

Pentru cea mai frecventă călătorie efectuată / călătoria de azi, vă rugam să ne indicați următoarele:

Originea călătoriei dvs. (punctul de plecare, zona/strada aproximativă)

Destinația călătoriei dvs. (zona / strada aprox. spre care vă îndreptați)

Timpul aproximativ în care parcurgeţi această distanţă (minute)

Vă rugăm să ne indicați scopul de azi al călătoriei dvs. sau al celei mai frecvente călătorii

Vă rugăm să ne indicaţi modalitatea de deplasare utilizată cel mai frecvent

SECȚIUNEA 3

[1] 14-20 [2] 20-25 [3] 25-30 [4] 30-40 [5] 40-50 [6] 50-60 [7] >60 M

[1] angajat [2] şomer [3] elev F

Bună ziua. Efectuăm un studiu privind mobilitatea persoanelor din orașul Piatra Neamț și vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne 

răspunde la câteva întrebări. Menționăm că nu vor fi colectate nici un fel de date cu caracter personal.

[1] Parcările 

pt autoturisme

[2] Traficul 

ridicat

[3] Lipsa 

trotuarelor

[4] Lipsa 

pistelor pt 

biciclete

[7] 

Semaforizarea

[8] Lipsa facilităților 

dedicate pers. cu 

probleme locomotorii

[5] Lipsa stațiilor de 

transp. în comun 

și/sau frecvența 

scăzută de circulație

[6] Străzi 

degradate

[1] Parcari degradate/într-o stare rea [2] Locuri de parcare insuficiente [3] Semnalizarea slabă a acestora

[1] Prea multe vehicule 

grele pe străzi

[4] Intersecții necorespunzătoare sau cu 

circulație îngreunată
[5] nu știu / nu răspund

[2] Corelarea 

semafoarelor

[3] Străzi 

degradate

[4] Curățenia trotuarelor

[1] Lipsa pistelor pt 

biciclete

[2] Lipsa rastelurilor sau a zonelor speciale de 

parcare a bicicletelor

[3] Lipsa unor centre de 

închiriat biciclete

[4] Interacțiunea cu 

autovehicule

[1] Trotuare prea înguste și 

/ sau în stare proastă

[2] Timpii de traversare la intersecțiile 

semaforizate

[3] Conflictele cu 

autovehiculele

[5] Biletele / ab. sunt 

prea scumpe

[2] Cu bicicleta [3] Cu autoturismul personal [4] Cu transportul public [5] Altă modalitate

[1] Număr insuficient de 

autobuze

[2] Stații amplasate la 

distanțe prea mari

[3] Frecvență mică de 

circulație

[4] Mijloace de transport 

necorespunzătoare

[6] altul

[1] un sistem de transport în comun 

modernizat

[2] mai multe piste și facilități 

pentru bicicliști / pietoni

[3] nu sunt dispus(ă) să 

renunț la autoturism

[4] nu dețin un 

autoturism personal

[1] interes de serviciu / profesional [2] şcoală / studii [3] cumpărături [4] personal

[1] mers pe 

jos
[2] transport public

[3] 

bicicleta

[4] autoturism 

personal

[5] autoturismul unor 

cunoștințe / prieteni

Vârsta respondent (ani)

Categorie profesională [4] pensionar [5] altă categorie

Vă mulțumim pt. timpul acordat!
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Formular B.1.2. – Anchetă Origine-Destinație 

 

  

FORMULAR DE INTERVIU  Nr. Post DATA PAG.

ANCHETATOR

…

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Str. sau reper

Oras / (loc.) 3/4

Judet / (Tara) 1/2

Motivul pt. Motivul pt. 1/4

care v-ati aflat acolo? care va duceti acolo?

Gol

/        / 2015

Tip 

Veh.

Nr. 

Pasag

eri

Imi puteti spune adresa exacta de unde 

veniti, va rog?                                                               

(ultima dvs. oprire)

si adresa exacta spre care va 

indreptati?                                              

(urmatoare dvs. oprire)
Cat de incarcat 

e vehiculul?…

Plin

Gol

Plin

Gol

Plin

Gol

Plin

Gol

Plin

Gol

Plin

Vehicule comerciale (Tipurile 5..10)

Va rugam sa ne spuneti ce 

fel de marfa transportati?

Plin

Gol

Plin

Gol

Incarcatura / Tipul de marfa

1. Produse agricole 9. Produse chimice

Tip vehicul Motiv / Scop 2. Produse alimentare 10. Utilaje si echipament industrial

1. Motocilete 6. Camioane - 2 osii 1. Acasa 6. Cumparaturi 3. Combustibil mineral solid 11. Produse petroliere

2. Auturisme 7. Camioane - 3/4 osii 2. Casa de vacanta 7. Probleme personale 4. Titei 12. Scrisori si colete

3. Microbuz (<8) 8. Camioane - 4+osii (articulate) 3. Serviciu 8. Vizita prieteni 5. Minereuri, deseuri metalice 13. Produse fabricate

4. Autobuz 9. Tractoare, veh speciale 4. Afaceri serviciu 9. Recreere/Timp liber 6. Produse metalice 14. Deseuri domestice/industriale 

5. Marfuri < 3.5 t 10. Cam. - 2,3,4 osii+remorca 5. Educatie 10. ALTUL (specif icati) 7. Minereuri si mat. constructie 15. Cherestea

8. Ingrasaminte 16. Animale
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Formular B.1.3. – Numaratori clasificate de vehicule 
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 Anexa 2 –  Metodologia de realizare a ACB 

Ipoteze de bază 

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia 
și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăţi nu numai din punctul 
de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, 
analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcţii și întreţinere şi 
economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum şi elemente fără valoare de piaţă directă precum 
economia de timp, reducerea numărului de accidente şi impactul de mediu. 

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea 
unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt adunate pentru a 
determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectul este dezirabil şi merită să 
fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi 
cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare 
monetară. 

Anul 2015 este luat ca bază, fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile și 
beneficiile sunt actualizate prin prisma prețurilor reale din anul 2015, luna noiembrie. 

Ca indicator de performanță a intervențiilor se utilizează Valoarea Actualizata Netă (beneficiile actualizate 
minus costurile actualizate) și Gradul de Rentabilitate (raportul beneficiu/cost). Acesta din urma, exprimă 
beneficiile actualizate raportate la unitatea monetară de capital investit. În final, rezultatele sunt exprimate 
sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de actualizare pentru care Valoarea Netă Actualizată ar fi zero. 

Rata Interna de Rentabilitate Economica 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele: 

o Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2015, în Euro; 

o EIRR este calculată pentru o durată de 30 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de implementare a 
proiectelor, precum şi perioada de exploatare, până în anul 30; 

o Prognozele de trafic sunt elaborate până la orizontul 2030; după acest moment, fluxurile de costuri și 
beneficii au fost extrapolate aplicând un coeficient anual de creștere constant de 1,03 (creștere anuală 
de 3%); 

o Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de 
Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este 
considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu 
obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar. 

Beneficiile economice 

Vor fi considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au 
influență directă. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementală, 
respectiv se estimează beneficiile în cazul diferenței între cazul “Cu Proiect” și “Fără Proiect”. 

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple și se pot clasifica in două categorii: 

o Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetizate); și 

o Efecte necuantificabile. 

În rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt: 

 1. Aplicarea corecțiilor fiscale; 

 2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor); 

 3. Transformarea preturilor de piață în prețuri contabile (preturi umbră); și 
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 4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică 

Figura 11.1 sintetizează etapele de realizare a analizei economice. 

 

Figură 3-1 Etapele de realizare a analizei economice 

Corecțiile fiscale și transformarea preturilor de piață în preturi contabile 

Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 20% din cadrul costurilor exprimate in valori 
financiare. 

Transformarea preturilor de piață în prețuri contabile 

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piață in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică 
numită analiza semi-input-output (SIO)25. Analiza SIO foloseşte tabele de intrări/ieşiri cu date la nivel naţional, 
recensăminte naţionale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor şi alte surse la nivel naţional, cum ar 
fi date cu privire la tarifele vamale, cotaţii şi subvenţii. Această analiză poate fi folosită şi la calculul factorului 
de conversie standard. 

Deşi factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie 
corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi şi formula: 

 

unde, 

o FCS = factor de conversie standard; 

o M = valoarea totală a importurilor în preţuri CIF la graniţă; 

                                                

 

25 Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David 

L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527. 

 

Pasul 1. Corectii fiscale  

Pasul 2. Corectii pentru externalitati 

Pasul 3. Corectii pentru transformarea 
preturilor de piata in preturi contabile 

(preturi umbra)   

Pasul 4. Calculul indicatorilor de 

performanta (ERR si ENPV)    

Din analiza economica trebuie excluse 
taxele indirecte (de exemplu TVA), 
obligatiile angajatorului in ceea ce 
priveste salariile sau orice subventii. Din 
punctul de vedere al societatii aceste 
elemente constituie transferuri si nu 
fluxuri de cash.  

Cuantificarea si monetarizarea 
externalitatilor proiectului (beneficii si 
costuri economice).  

Utilizarea preturilor umbra pentru calculul 
costului de oportunitate al input-urilor si 
output-urilor. 

Calculul indicatorilor de performanta 
utilizand rata de discount sociala.  
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o X = valoarea totală a exporturilor în preţuri FOB la graniţă; 

o Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor; 

o Sm = valoarea totală a subvenţiilor pentru importuri; 

o Tx = valoarea totală a taxelor la export; 

o Sx = valoarea totală a subvenţiilor pentru exporturi. 

În calcularea preţului contabil (umbră) al forţei de muncă se aplică următoarea formulă: 

o PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde: 

o PCF = Preţul contabil al forţei de muncă 

o PPF = Preţul de piaţă al forţei de muncă 

o u = Rata regională a şomajului 

o t = Rata plăţilor aferente asigurărilor sociale şi alte taxe conexe 

În tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a preţurilor de piaţă în preţuri contabile, pe categorii de 
costuri, pentru proiectele din România, aşa cum au fost definiţi în cadrul Ghidului Naţional pentru Analiza 
Cost – Beneficiu ACIS-Jaspers. 

Tabel 3-1 Factori de conversie de la preturi de piață in preturi contabile 

Categorie de cost Factor de conversie Comentariu 

Articole care se pot comercializa 1  

Articole care nu se pot comercializa 1 dacă nu se justifică altfel 

Forța de muncă calificată 1  

Forșa de muncă necalificată SWRF formula de calcul (1-u)x(1-t) 

Achiziții de teren 1 dacă nu se justifică altfel 

Transferuri financiare 0  

Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf, pag. 16 

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura 
stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forta de munca 
necalificata. De asemenea, Ghidul sugereaza și o compozitie a elementelor de cost pentru costul de 
intretinere și operare, respectiv pentru costul de constructie, dupa cum urmeaza: 

o Costul de intretinere și operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca calificata, 45% 
materiale și utilaje, 7% energie. 

o Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46% materiale și 
utilaje, 10% energie. 

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura costurilor 
antrepenorului general precum și a companiilor de constructie ce vor fi implicate in activitatile de 
intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare. 

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt: 

o Pentru costul de intretinere și operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84 

o Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85. 

Cuantificarea beneficiilor economice 

Se vor cuantifica urmatoarele categorii de beneficii economice: 

http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf
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o Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor; 

o Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor; 

o Beneficii din reducerea numarului de accidente; si 

o Beneficii din reducerea efectelor negative asupra mediului. 

Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la baza rate (costuri) unitare exprimate de unitatea 
de masura vehicul-km sau vehicul-ora. Indicatorii total vehicule-km și total vehicule-ore sunt extrasi din 
modelul de trafic, la diverse orizonturi de timp (ani de prognoza), precum și in scenariile Fara Proiect și Cu 
Proiect. 

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOC) 

Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar în situaţiile în care o persoană 
deţine sau închiriază un autoturism, vehiculul fiind utilizat în scopul realizării călătoriei. 

Costurile de operare autovehicule rutiere se clasifică în două categorii: costuri combustibil şi costuri 
exceptând combustibilul, cele dintâi incluzând articole precum ulei, cauciucuri şi articole legate de 
întreţinerea vehiculului, iar cele din urmă incluzând deprecierea cu privire la cheltuielile de deplasare. 

Costul de operare a vehiculelor este o funcție de distanţa de parcurs, viteza de deplasare și starea suprafetei 
de rulare, indicator care se exprima prin indicele mediu de planeitate/rugozitate, notat cu IRI. 

Prin urmare, componentele VOC sunt: 

o carburanţi și lubrifianţi; 

o anvelope; 

o costuri de întreţinere (cu materialele și manopera); si 

o depreciere (amortizare). 

La determinarea costurilor VOC unitare a fost utilizat modelul RED HDM-4 ver. 3.2, dezvoltat de Banca 
Mondiala. Au fost avute in vedere urmatoarele ipoteze de lucru: 

o Au fost definite trei tipuri de relief (ses, deal, munte) caracteristice rețelei național de drumuri publice 
din Romania; 

o S-au avut in vedere parametrii specifici ai drumului, respectiv profil transversal, tipul terenului traversat, 
densitatea zonelor urbane traversate; 

o Costurile de operare ale vehiculelor au fost determinate avand in vedere diferite viteze maxime de 
circulatie, precum și diferite valori ale parametrului de stare tehnica IRI 

o Costurile unitare VOC au fost considerate constante de-a lungul perioadei de perspectiva de 30 de ani. 

Valorile utilizate în analiza de fata sunt ilustrate in Tabelul 11.2. 

Tabel 3-2 Costuri unitare VOC de referinta (Euro/veh-km) 

Teren Road class 
Road 

Condition 
IR
I 

Speed 
(kph) 

Car 
Medium 
(€/veh-

km) 

Goods 
Vehicle 
(€/veh-

km) 

Bus 
Light 

(€/veh-
km) 

Bus 
Medium 
(€/veh-

km) 

Bus 
Heavy 

(€/veh-
km) 

Truck 
Light 

(€/veh-
km) 

Truck 
Medium 
(€/veh-

km) 

Truck 
Heavy 

(€/veh-
km) 

Truck 
Articulated 
(€/veh-km) 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 20 0.269 0.253 0.249 0.306 0.565 0.310 0.437 0.806 1.058 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 30 0.222 0.215 0.221 0.272 0.482 0.276 0.399 0.690 0.933 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 40 0.201 0.199 0.211 0.260 0.448 0.264 0.387 0.645 0.888 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 50 0.190 0.193 0.209 0.259 0.436 0.261 0.385 0.631 0.877 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 60 0.185 0.193 0.211 0.263 0.437 0.263 0.391 0.635 0.887 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 70 0.184 0.197 0.217 0.271 0.447 0.268 0.400 0.652 0.911 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 80 0.186 0.203 0.224 0.280 0.462 0.274 0.412 0.678 0.942 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 90 0.189 0.212 0.232 0.289 0.481 0.281 0.423 0.708 0.972 

Flat Single carr. Very 
Good 

2 100 0.193 0.220 0.239 0.298 0.481 0.286 0.434 0.708 0.994 

Flat Dual carr. Very 
Good 

2 130 0.204 0.237 0.252 0.313 0.518 0.296 0.455 0.790 1.018 

Flat Single carr. Good 3 20 0.270 0.254 0.251 0.309 0.570 0.312 0.440 0.812 1.068 

Flat Single carr. Good 3 30 0.223 0.216 0.222 0.275 0.487 0.279 0.403 0.697 0.943 

Flat Single carr. Good 3 40 0.202 0.200 0.212 0.263 0.453 0.266 0.391 0.652 0.898 

Flat Single carr. Good 3 50 0.191 0.194 0.210 0.261 0.441 0.263 0.389 0.638 0.887 

Flat Single carr. Good 3 60 0.186 0.194 0.213 0.266 0.442 0.266 0.395 0.642 0.898 

Flat Single carr. Good 3 70 0.185 0.198 0.219 0.273 0.451 0.271 0.404 0.659 0.922 

Flat Single carr. Good 3 80 0.186 0.205 0.226 0.283 0.467 0.277 0.415 0.685 0.953 
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Teren Road class 
Road 

Condition 
IR
I 

Speed 
(kph) 

Car 
Medium 
(€/veh-

km) 

Goods 
Vehicle 
(€/veh-

km) 

Bus 
Light 

(€/veh-
km) 

Bus 
Medium 
(€/veh-

km) 

Bus 
Heavy 

(€/veh-
km) 

Truck 
Light 

(€/veh-
km) 

Truck 
Medium 
(€/veh-

km) 

Truck 
Heavy 

(€/veh-
km) 

Truck 
Articulated 
(€/veh-km) 

Flat Single carr. Good 3 90 0.189 0.213 0.234 0.292 0.486 0.283 0.427 0.716 0.983 

Flat Single carr. Good 3 100 0.194 0.221 0.241 0.300 0.486 0.289 0.438 0.716 1.005 

Flat Dual carr. Good 3 130 0.205 0.237 0.254 0.315 0.522 0.298 0.458 0.797 1.028 

Flat Single carr. Fair 4 20 0.272 0.259 0.258 0.323 0.591 0.325 0.458 0.839 1.108 

Flat Single carr. Fair 4 30 0.226 0.221 0.230 0.288 0.508 0.291 0.420 0.723 0.983 

Flat Single carr. Fair 4 40 0.204 0.206 0.220 0.276 0.474 0.279 0.408 0.679 0.938 

Flat Single carr. Fair 4 50 0.194 0.200 0.218 0.275 0.463 0.276 0.407 0.665 0.928 

Flat Single carr. Fair 4 60 0.189 0.200 0.221 0.279 0.463 0.278 0.412 0.669 0.938 

Flat Single carr. Fair 4 70 0.188 0.204 0.227 0.287 0.473 0.283 0.421 0.686 0.962 

Flat Single carr. Fair 4 80 0.189 0.210 0.234 0.296 0.489 0.289 0.433 0.713 0.993 

Flat Single carr. Fair 4 90 0.192 0.218 0.241 0.305 0.507 0.295 0.444 0.743 1.022 

Flat Single carr. Fair 4 100 0.196 0.226 0.248 0.312 0.507 0.300 0.454 0.743 1.042 

Flat Dual carr. Fair 4 130 0.207 0.242 0.260 0.326 0.542 0.309 0.473 0.820 1.064 

Flat Single carr. Poor 8 20 0.286 0.292 0.290 0.378 0.685 0.380 0.536 0.951 1.267 

Flat Single carr. Poor 8 30 0.240 0.254 0.262 0.344 0.602 0.347 0.499 0.835 1.143 

Flat Single carr. Poor 8 40 0.218 0.238 0.253 0.332 0.569 0.335 0.487 0.791 1.098 

Flat Single carr. Poor 8 50 0.208 0.233 0.251 0.330 0.558 0.332 0.486 0.778 1.088 

Flat Single carr. Poor 8 60 0.204 0.232 0.253 0.333 0.558 0.334 0.490 0.781 1.094 

Flat Single carr. Poor 8 70 0.202 0.235 0.256 0.338 0.563 0.336 0.496 0.790 1.101 

Flat Single carr. Poor 8 80 0.202 0.238 0.259 0.342 0.567 0.339 0.501 0.796 1.104 

Flat Single carr. Poor 8 90 0.203 0.240 0.262 0.345 0.568 0.341 0.505 0.799 1.105 

Flat Single carr. Poor 8 100 0.203 0.241 0.263 0.347 0.568 0.343 0.507 0.799 1.105 

Flat Dual carr. Poor 8 130 0.204 0.242 0.265 0.349 0.569 0.344 0.509 0.801 1.105 

Flat Single carr. Very Poor 12 20 0.301 0.323 0.320 0.427 0.771 0.432 0.611 1.055 1.415 

Flat Single carr. Very Poor 12 30 0.254 0.286 0.292 0.393 0.689 0.399 0.574 0.940 1.292 

Flat Single carr. Very Poor 12 40 0.234 0.271 0.283 0.382 0.657 0.388 0.562 0.898 1.253 

Flat Single carr. Very Poor 12 50 0.225 0.266 0.281 0.380 0.648 0.384 0.560 0.886 1.245 

Flat Single carr. Very Poor 12 60 0.222 0.265 0.280 0.380 0.646 0.384 0.561 0.884 1.243 

Flat Single carr. Very Poor 12 70 0.221 0.264 0.280 0.380 0.646 0.384 0.561 0.884 1.243 

Flat Single carr. Very Poor 12 80 0.221 0.264 0.281 0.380 0.646 0.384 0.561 0.884 1.243 

Flat Single carr. Very Poor 12 90 0.221 0.264 0.281 0.380 0.646 0.384 0.562 0.884 1.243 

Flat Single carr. Very Poor 12 100 0.221 0.264 0.281 0.381 0.646 0.384 0.562 0.884 1.243 

Flat Dual carr. Very Poor 12 130 0.221 0.264 0.281 0.381 0.646 0.384 0.562 0.884 1.243 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 20 0.269 0.253 0.251 0.312 0.582 0.315 0.457 0.827 1.092 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 30 0.222 0.215 0.222 0.277 0.500 0.281 0.423 0.710 0.972 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 40 0.201 0.200 0.212 0.264 0.463 0.269 0.409 0.664 0.930 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 50 0.191 0.194 0.210 0.262 0.446 0.265 0.405 0.650 0.915 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 60 0.186 0.194 0.213 0.265 0.444 0.266 0.406 0.654 0.919 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 70 0.185 0.198 0.218 0.272 0.454 0.270 0.411 0.672 0.935 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 80 0.186 0.205 0.223 0.279 0.467 0.275 0.420 0.696 0.947 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 90 0.188 0.212 0.229 0.286 0.478 0.279 0.428 0.717 0.953 

Hilly Single carr. Very 
Good 

2 100 0.191 0.218 0.233 0.291 0.478 0.283 0.434 0.717 0.955 

Hilly Dual carr. Very 
Good 

2 130 0.196 0.228 0.239 0.298 0.487 0.288 0.445 0.741 0.957 

Hilly Single carr. Good 3 20 0.270 0.254 0.253 0.314 0.585 0.318 0.460 0.833 1.101 

Hilly Single carr. Good 3 30 0.223 0.216 0.224 0.279 0.503 0.284 0.425 0.717 0.979 

Hilly Single carr. Good 3 40 0.202 0.201 0.214 0.267 0.467 0.271 0.412 0.671 0.938 

Hilly Single carr. Good 3 50 0.191 0.195 0.212 0.264 0.450 0.268 0.408 0.656 0.923 

Hilly Single carr. Good 3 60 0.186 0.195 0.214 0.268 0.449 0.269 0.408 0.661 0.929 

Hilly Single carr. Good 3 70 0.185 0.200 0.220 0.275 0.459 0.273 0.415 0.678 0.945 

Hilly Single carr. Good 3 80 0.187 0.206 0.225 0.282 0.472 0.278 0.423 0.703 0.957 

Hilly Single carr. Good 3 90 0.189 0.213 0.231 0.288 0.483 0.282 0.431 0.724 0.963 

Hilly Single carr. Good 3 100 0.192 0.219 0.235 0.293 0.483 0.286 0.438 0.724 0.965 

Hilly Dual carr. Good 3 130 0.197 0.229 0.241 0.301 0.492 0.291 0.448 0.748 0.967 

Hilly Single carr. Fair 4 20 0.272 0.260 0.260 0.327 0.605 0.330 0.476 0.859 1.140 

Hilly Single carr. Fair 4 30 0.226 0.222 0.232 0.293 0.523 0.296 0.442 0.743 1.017 

Hilly Single carr. Fair 4 40 0.205 0.206 0.221 0.280 0.487 0.283 0.428 0.697 0.975 

Hilly Single carr. Fair 4 50 0.194 0.201 0.220 0.278 0.470 0.280 0.424 0.683 0.961 

Hilly Single carr. Fair 4 60 0.189 0.201 0.222 0.281 0.470 0.281 0.425 0.687 0.968 

Hilly Single carr. Fair 4 70 0.188 0.205 0.227 0.288 0.481 0.285 0.432 0.705 0.985 

Hilly Single carr. Fair 4 80 0.190 0.212 0.233 0.295 0.494 0.290 0.440 0.731 0.997 

Hilly Single carr. Fair 4 90 0.192 0.219 0.238 0.301 0.504 0.294 0.448 0.751 1.002 

Hilly Single carr. Fair 4 100 0.195 0.225 0.242 0.306 0.504 0.297 0.455 0.751 1.004 

Hilly Dual carr. Fair 4 130 0.199 0.234 0.248 0.313 0.514 0.302 0.464 0.775 1.006 

Hilly Single carr. Poor 8 20 0.286 0.292 0.292 0.382 0.695 0.385 0.550 0.970 1.298 

Hilly Single carr. Poor 8 30 0.240 0.254 0.264 0.347 0.613 0.351 0.516 0.854 1.174 

Hilly Single carr. Poor 8 40 0.219 0.239 0.254 0.335 0.577 0.339 0.503 0.808 1.128 

Hilly Single carr. Poor 8 50 0.208 0.233 0.252 0.333 0.564 0.335 0.499 0.794 1.118 

Hilly Single carr. Poor 8 60 0.204 0.234 0.254 0.336 0.564 0.337 0.501 0.797 1.123 

Hilly Single carr. Poor 8 70 0.203 0.236 0.257 0.340 0.570 0.339 0.506 0.807 1.128 

Hilly Single carr. Poor 8 80 0.203 0.239 0.260 0.343 0.574 0.342 0.510 0.813 1.131 

Hilly Single carr. Poor 8 90 0.203 0.241 0.262 0.346 0.576 0.343 0.513 0.816 1.131 

Hilly Single carr. Poor 8 100 0.204 0.242 0.263 0.347 0.576 0.344 0.514 0.816 1.132 

Hilly Dual carr. Poor 8 130 0.204 0.244 0.265 0.349 0.577 0.345 0.516 0.818 1.132 

Hilly Single carr. Very Poor 12 20 0.301 0.324 0.321 0.431 0.778 0.436 0.622 1.072 1.443 

Hilly Single carr. Very Poor 12 30 0.254 0.286 0.294 0.397 0.695 0.403 0.586 0.956 1.320 

Hilly Single carr. Very Poor 12 40 0.234 0.272 0.284 0.385 0.663 0.391 0.574 0.913 1.280 

Hilly Single carr. Very Poor 12 50 0.226 0.267 0.282 0.382 0.653 0.388 0.571 0.901 1.272 

Hilly Single carr. Very Poor 12 60 0.223 0.266 0.282 0.382 0.651 0.387 0.571 0.899 1.270 

Hilly Single carr. Very Poor 12 70 0.222 0.265 0.282 0.382 0.651 0.387 0.572 0.898 1.270 

Hilly Single carr. Very Poor 12 80 0.221 0.265 0.282 0.383 0.651 0.387 0.572 0.898 1.270 
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Teren Road class 
Road 

Condition 
IR
I 

Speed 
(kph) 

Car 
Medium 
(€/veh-

km) 

Goods 
Vehicle 
(€/veh-

km) 

Bus 
Light 

(€/veh-
km) 

Bus 
Medium 
(€/veh-

km) 

Bus 
Heavy 

(€/veh-
km) 

Truck 
Light 

(€/veh-
km) 

Truck 
Medium 
(€/veh-

km) 

Truck 
Heavy 

(€/veh-
km) 

Truck 
Articulated 
(€/veh-km) 

Hilly Single carr. Very Poor 12 90 0.221 0.265 0.282 0.383 0.651 0.387 0.572 0.898 1.270 

Hilly Single carr. Very Poor 12 100 0.221 0.265 0.282 0.383 0.651 0.387 0.572 0.898 1.270 

Hilly Dual carr. Very Poor 12 130 0.221 0.265 0.282 0.383 0.651 0.387 0.572 0.898 1.270 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 20 0.271 0.258 0.264 0.345 0.659 0.356 0.546 0.939 1.297 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 30 0.225 0.220 0.237 0.314 0.579 0.325 0.514 0.845 1.198 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 40 0.203 0.204 0.226 0.301 0.544 0.312 0.503 0.807 1.162 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 60 0.193 0.199 0.222 0.297 0.530 0.307 0.500 0.796 1.152 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 70 0.187 0.204 0.224 0.297 0.528 0.304 0.497 0.810 1.147 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 70 0.188 0.200 0.222 0.297 0.527 0.305 0.498 0.801 1.149 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 80 0.188 0.210 0.227 0.297 0.528 0.303 0.496 0.816 1.146 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 90 0.189 0.214 0.230 0.298 0.528 0.303 0.496 0.818 1.146 

Munt
e 

Single carr. Very 
Good 

2 100 0.190 0.217 0.231 0.298 0.528 0.302 0.495 0.818 1.146 

Munt
e 

Dual carr. Very 
Good 

2 130 0.191 0.220 0.234 0.298 0.528 0.302 0.495 0.819 1.146 

Munt
e 

Single carr. Good 3 20 0.272 0.259 0.265 0.347 0.662 0.358 0.549 0.944 1.306 

Munt
e 

Single carr. Good 3 30 0.225 0.221 0.239 0.316 0.582 0.327 0.517 0.850 1.207 

Munt
e 

Single carr. Good 3 40 0.204 0.205 0.228 0.303 0.548 0.315 0.506 0.812 1.170 

Munt
e 

Single carr. Good 3 50 0.193 0.200 0.224 0.299 0.534 0.310 0.502 0.801 1.161 

Munt
e 

Single carr. Good 3 60 0.189 0.201 0.223 0.299 0.531 0.307 0.501 0.806 1.157 

Munt
e 

Single carr. Good 3 70 0.188 0.205 0.226 0.299 0.531 0.306 0.500 0.816 1.155 

Munt
e 

Single carr. Good 3 80 0.188 0.211 0.229 0.299 0.531 0.305 0.499 0.821 1.155 

Munt
e 

Single carr. Good 3 90 0.190 0.215 0.232 0.300 0.531 0.305 0.498 0.823 1.154 

Munt
e 

Single carr. Good 3 100 0.191 0.218 0.233 0.300 0.531 0.304 0.498 0.823 1.154 

Munt
e 

Dual carr. Good 3 130 0.192 0.221 0.235 0.301 0.531 0.304 0.498 0.824 1.154 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 20 0.275 0.264 0.273 0.360 0.683 0.370 0.565 0.970 1.344 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 30 0.228 0.226 0.246 0.328 0.603 0.339 0.533 0.876 1.245 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 40 0.207 0.211 0.235 0.316 0.568 0.326 0.522 0.838 1.209 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 50 0.196 0.206 0.231 0.312 0.555 0.321 0.519 0.827 1.199 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 60 0.191 0.207 0.231 0.312 0.552 0.319 0.517 0.832 1.196 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 70 0.190 0.211 0.234 0.312 0.552 0.318 0.516 0.841 1.194 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 80 0.191 0.217 0.237 0.312 0.552 0.317 0.515 0.847 1.193 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 90 0.192 0.221 0.239 0.312 0.552 0.316 0.515 0.848 1.193 

Munt
e 

Single carr. Fair 4 100 0.193 0.224 0.241 0.312 0.552 0.316 0.514 0.848 1.193 

Munt
e 

Dual carr. Fair 4 130 0.194 0.227 0.243 0.314 0.552 0.316 0.514 0.850 1.192 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 20 0.288 0.296 0.304 0.412 0.773 0.424 0.639 1.076 1.496 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 30 0.242 0.259 0.277 0.381 0.693 0.393 0.607 0.983 1.398 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 40 0.221 0.243 0.267 0.369 0.659 0.381 0.596 0.945 1.363 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 50 0.210 0.238 0.263 0.365 0.646 0.376 0.593 0.935 1.353 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 60 0.206 0.239 0.262 0.364 0.643 0.374 0.592 0.938 1.350 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 70 0.205 0.242 0.265 0.364 0.643 0.373 0.591 0.944 1.348 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 80 0.205 0.245 0.266 0.365 0.642 0.372 0.590 0.947 1.348 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 90 0.205 0.247 0.268 0.365 0.642 0.372 0.590 0.948 1.348 

Munt
e 

Single carr. Poor 8 100 0.205 0.248 0.268 0.365 0.642 0.371 0.589 0.948 1.348 

Munt
e 

Dual carr. Poor 8 130 0.206 0.249 0.269 0.365 0.642 0.371 0.589 0.948 1.348 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 20 0.303 0.328 0.331 0.459 0.854 0.473 0.709 1.173 1.633 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 30 0.256 0.291 0.305 0.428 0.775 0.442 0.678 1.080 1.536 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 40 0.236 0.276 0.295 0.417 0.742 0.431 0.668 1.044 1.505 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 50 0.224 0.270 0.291 0.412 0.730 0.425 0.664 1.033 1.498 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 50 0.228 0.271 0.292 0.413 0.732 0.427 0.665 1.035 1.499 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 60 0.223 0.270 0.290 0.412 0.730 0.425 0.663 1.033 1.498 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 80 0.223 0.270 0.290 0.412 0.730 0.424 0.663 1.033 1.497 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 90 0.223 0.270 0.290 0.412 0.730 0.424 0.663 1.033 1.497 

Munt
e 

Single carr. Very Poor 12 100 0.223 0.270 0.290 0.412 0.730 0.424 0.663 1.033 1.497 

Munt
e 

Dual carr. Very Poor 12 130 0.223 0.270 0.291 0.412 0.730 0.424 0.663 1.033 1.497 

Sursa: RED HMD-4 VOC model, World Bank 
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Parametrii flotei de vehicule reprezentative pentru Romania sunt prezentati in tabelul urmator (preturile 
sunt exprimate in anul de baza 2015, valori economice). 

Tabel 3-3 Parametrii de calcul ai costurilor unitare VOC 

 

Sursa: RED HMD-4 VOC model, World Bank 

Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT) 

Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de timp in analiza 
economica a noii investitii de capital intr-o infrastructura sunt: 

o Economiile reale de timp generate de noua infrastructura; 

o Valorile atribuite acestor economii de timp atat pentru pasagerii care lucreaza, cat și pentru cei care nu 
lucreaza si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp referitoare la incarcatura transportata. 

Modelul de transport furnizeaza, pentru fiecare categorie de vehicule, debitul orar de vehicule pentru ambele 
scenarii, precum și viteza de deplasare la diferite momente de timp viitor. Aceste valori sunt transformate în 
valori monetare pe baza urmatorilor parametri: 

o media numărului de pasageri pe categorii de vehicule, 

o scopul călătoriei, 

o durata călătoriei în funcţie de scopul călătoriei. 

În perioada 2004 - 2006 s-a desfăşurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de unificare a metodologiilor 
de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor – HEATCO. 

De asemenea, în România, în perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de „Asistenţă tehnică pentru 
elaborarea Master Planului General de Transport”, referinţă MT: ISPA 2004/RO/16/ P/PA/001/02. 

În ceea ce priveşte Valoarea timpului, în anexa IV la „Documentul de lucru privind metoda de evaluare şi 
prioritizare a proiectelor în sectorul transporturilor (versiunea revizuită 3)” elaborat în cadrul proiectului de 
asistentă tehnică pentru elaborarea Master Planului General de Transport al României, este prezentată Nota 
Direcţiei Generale Relaţii Financiare Externe, aprobată de către Ministrul Transporturilor în octombrie 2008, 
privind recomandarea metodei JASPERS de calcul a valorii timpului cu scop muncă şi cea pentru marfă pentru 
proiectele de transport. 

În consecinţă, în cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru pasageri şi marfă 
stabilite de către Jaspers pentru România, extrapolând metodologia stabilită în studiul HEATCO. 

Studiul face distinctia intre: 

o costul cu valoarea timpului la pasageri 

o costul cu imobilizarea marfii transportate 

Versiunea decembrie 2008 pentru “Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects to be supported 
by the Cohesion Fund and the European Regional Development Fund in 2007-2013” recomanda o valoare a 
timpului de €12.68/h (scopul serviciu), €4.88/hr (naveta) și 4,10 euro pe ora (non-munca), precum și un cost 
unitar cu imobilizarea marfii de €1.89/tona/h, in preturi 2007. Avand in vedere creșterea reala a PIB in 

Car Medium

Goods 

Vehicle Bus Light Bus Medium Bus Heavy Truck Light

Truck 

Medium

Truck 

Heavy

Truck 

Articulated

Economic Unit Costs

New Vehicle Cost (€/vehicle) 10000 17000 20000 35000 70000 26000 42000 60000 89000

Fuel Cost (€/liter for MT, €/MJ for NMT) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Lubricant Cost (€/liter) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

New Tire Cost (€/tire) 50.00 75.00 220.00 220.00 220.00 170.00 255.00 255.00 320.00

Maintenance Labor Cost (€/hour) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Crew Cost (€/hour) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Interest Rate (%) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Utilization and Loading

Kilometers Driven per Year (km) 12000 35000 80000 80000 80000 50000 50000 70000 80000

Hours Driven per Year (hr) 550 1100 2000 2000 2000 1300 1800 2000 2000

Service Life (years) 10 9 9 9 9 9 10 10 10

Percent of Time for Private Use (%) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gross Vehicle Weight (tons) 1.20 2.00 3.00 6.00 11.00 6.00 12.00 20.00 30.00
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perioada 2007-2015 de 8,32% (sursa: INS, CNP) și aplicand o elasticitate de 0,7 a valorii timpului fata de 
evolutia PIB, se obtin urmatoarele costuri unitare cu valoarea timpului, pe scop de calatorie și exprimate in 
preturi 2015. 

o 13,42 euro/ora pentru deplasarile in scop de serviciu 

o 5,16 euro/ora pentru deplasarile cu scopul de calatorie naveta 

o 4,34 euro/ora, pentru deplasarile non-work si 

o 2,00 euro pe tona, pentru imobilizarea marfurilor transportate. 

Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obtine valori unitare exprimate ca EURO/vehicul/ora, este nevoie 
de luarea in considerare a urmatorilor parametri suplimentari: 

o distributia pe scopul calatoriei 

o gradul mediu de ocupare a vehiculelor 

Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru România, Ghidul 
Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din 
cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi 
Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014, deorece 
contin informatii mai actuale decat celelalte surse: 

Pentru gradul mediu de incarcare a vehiculelor de transport marfa s-au utilizat informatiile din ghidul Jaspers. 

Valorile finale ale timpului utilizate in cadrul calculului beneficiilor sunt prezentate in Tabelul 11.4. 

Tabel 3-4 Determinarea costurilor cu valoarea timpului 

 

Sursa: Analiza Consultantului a datelor GTMP 

Beneficii din reducerea numarului de accidente 

Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere se calculeaza în funcţie de categoria drumului (drum naţional, 
drum judeţean sau autostradă), de tipul zonei traversate (urban/rural) şi de numărul de vehicule-km care 
circulă pe respectivul drum. 

Totodată, pentru fiecare accident, în funcţie de categoria drumului, se estimează un număr de victime, 
respectiv un număr de decedaţi, răniţi grav şi răniţi uşor. 

In ceea ce priveste ratele de incidenta precum și costurile asociate accidentelor, se vor utiliza informatiile 
incluse in „Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, 
componenta a Ghidului National de Evaluarea a Proiectelor de transport din Romania, GTMP. 

  

VOT (EURO pe 

pasager*ora)

Distributia pe scop 

de calatorie

VOT (EURO pe 

pasager*ora)

Distributia pe scop 

de calatorie

VOT (EURO pe 

tona)

Distributia pe scop 

de calatorie

VOT (EURO pe 

tona)

Distributia pe scop 

de calatorie

VOT (EURO pe 

tona)

Distributia pe scop 

de calatorie

VOT (EURO pe 

tona)

Distributia pe scop 

de calatorie

Afaceri 13.47 13% 10.81 6% 2.01 100% 2.01 100% 2.01 100% 2.01 100%

Naveta 5.18 33% 3.73 21%

Personal 4.36 44% 3.12 71%

Vacanta 4.36 10% 3.12 2%

Valoarea medie a timpului (Euro pe 

pasager*ora)

Grad mediu de ocupare/incarcare

Determinarea valorii medii a timpului 

(Euro pe vehicul*ora)
20.08

1.60 18.00 1.00 3.00 9.00 10.00

9.30 66.81 2.01 6.02 18.07

Trenuri rutiere

Road trains

5.81 3.71 2.01 2.01 2.01 2.01

Autocamioane articulate

Articulated trucks

Scop de calatorie

Autoturisme

Cars

Autobuze

Buses

Autocamioane  cu 2 osii

2 axle trucks

Autocamioane  cu 3-4 osii

3-4 axle trucks
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Ratele de incidenta a accidentelor pe categorii de drumuri nationale (urbane și interurbane) precum și pe 
clase de severitate sunt prezentate in tabelul urmator. Tabelul include și ratele determinate pentru rețeaua 
stradală a municipiului Piatra Neamț. 

Tabel 3-5 Ratele de incidenta a accidentelor (numar accidente la 1 milion veh-km) 

 Decese Raniri grave Raniri usoare 

DN Rural 0.0229 0.0641 0.1497 

DN Urban 0.2347 0.7138 1.5860 

Străzi Piatra Neamț TBC TBC TBC 

Sursa: GTMP, Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc și Analiza Consultantului a 

statisticii accidentelor 

Datele referitoare la valoarea unui accident evitat, pe categorii, în România, au fost preluate din ghidul 
„Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects”. Astfel, au fost utilizate valorile unitare stabilite 
de JASPERS pentru România, pe categorii de accidente, extrapolând metodologia stabilită în studiul HEATCO 
(preturi 2007). 

o Decese: 435.737 Euro 

o Raniri grave: 58.819 Euro 

o Raniri usoare: 4.219 Euro 

In preturi 2015, aplicand creșterea PIB de 1,11 și o elasticitate fata de PIB de 0,7 acestea devin: 

o Decese: 461.114 Euro 

o Raniri grave: 62.245 Euro 

o Raniri usoare: 4.465 Euro 

Beneficii din reducerea efectelor negative asupra mediului 

Pentru evaluarea acestor categorii de beneficii s-a folosit metodologia descrisa in Documentul de lucru 
privind metoda de evaluare și prioritizare a proiectelor in sectorul Transporturi (Versiunea revizuita 3), din 
cadrul GMTP. 

Astfel, se mentioneaza urmatoarele categorii de beneficii exogene, in concordante cu Manualul CE: 

o beneficii din reducerea poluarii atmosferice 

o beneficii din variatiile climatice, si 

o beneficii din reducerea poluarii fonice. 

Beneficiile din reducerea poluarii atmosferice 

Costurile poluarii atmosferice depind de doi factori: 

o emisiile poluante pe vehicul – km, si 

o costul unitar pentru o tona de poluant. 

Emisiile de poluant pe tip de vehicul au fost extrase din baza de date de emisii TREMOVE (conform 
recomandarilor din GMTP), care furnizeaza informatii pentru România și pentru diverse orizonturi de timp 
(2010, 2020 și 2030). 

Din baza de date au fost derivate emisiile unitare pe vehicul – km; valorile pentru anii intermediari de 
prognoza au fost interpolate liniar. 

Costurile unitare cu poluantii recomandate sunt derivate din Manualul CE despre costurile externe în sectorul 
de transporturi. Aceste costuri sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabel 3-6 Costurile unitare cu poluarea locala a aerului și cu emisiile cu efect de sera (Euro/tona, preturi 

fixe 2015) 

  CO2 
NMVOC 
evacuat 

NOx evacuat 
PM evacuat 

oras 
PM neevacuat SO2 evacuat 

Cost preturi 2015 27 205 1,228 19,234 7,007 1,023 

Cost preturi 2007 25 190 1,139 17,843 6,500 949 

 

Din baza de date TREMOVE au fost extrase cantitatile totale de emisii poluante, pentru ansamblul retelei de 
drumuri, exprimate ca tone / veh*km. 

Urmatoarele categorii de emisii poluante au fost luate in considerare, conform tabelului anterior: 

o noxe NOx 

o emisii NMVOC 

o emisii de oxizi de sulf SO2 

o particule fine evacuate 2,5 

o particule neevacuate 10 

o dioxid de carbon CO2 

TREMOVE ofera cantitati totale de emisii poluante pentru doua categorii de momente de timp, și anume in 
timpul orelor de varf (PK)si in afara orelor de varf (OP), exprimate ca total emisii (tone) pe milioane veh*km 
(la nivelul intregului an și pentru intreaga retea de drumuri, pe categorii de vehicule). 

Pentru a obtine emisiile unitare, exprimate ca tone pe veh*km*zi, s-au parcurs urmatorii pasi: 

o s-au obtinut medii zilnice anuale, considerandu-se un numar de 4 ore de varf, conform estimarilor 
TREMOVE 

o s-au obtinut cantitati totale anuale de emisii pe veh*km, pe categorii de vehicule in ambele scenarii Fara 
și Cu Proiect. 

Pentru anii intermediari de prognoza a fost aplicata o interpolare geometrica; de asemenea, incepand cu 
anul de prognoza 2030 ratele unitare au fost extrapolate. 
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Beneficiile din reducerea poluarii fonice 

În cazul zgomotului metoda propusa este mai simpla: se bazeaza pe o serie de costuri standard pe tip de 
vehicul, tip de mediu și moment al zilei. Costurile originale din Manualul CE au fost adaptate astfel încât sa 
reflecte diferenta dintre PIB mediu / cap de locuitor al UE și cel din România. Valorile recomandate sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 3-7 Costurile cu impactul poluarii fonice (euro cent / veh-km, preturi 2007) 

Categorii de vehicule Timpul zilei Urban Suburban Rural 

Autoturism 
Zi 0.20 0.03 0.00 

Noapte 0.37 0.06 0.01 

Microbuz 
Zi 0.41 0.06 0.01 

Noapte 0.74 0.12 0.01 

Autobuz 
Zi 1.02 0.16 0.02 

Noapte 1.85 0.29 0.03 

LGV 
Zi 1.02 0.16 0.02 

Noapte 1.85 0.29 0.03 

HGV 
Zi 1.87 0.29 0.03 

Noapte 3.41 0.53 0.06 

Tren de pasageri 
Zi 6.30 5.49 0.69 

Noapte 20.79 9.17 1.14 

Tren de marfa 
Zi 11.18 10.68 1.33 

Noapte 45.60 18.05 2.25 

 

Costurile unitare au fost transformate in preturi fixe 2015; se vor folosi costuri medii, conform tabelului 

urmator, considerand o proportie de 20% pentru traficul de autoturisme care se desfasoara in timpul noptii 

și de respectiv 30% pentru vehiculele de transport marfa. 

Tabel 3-8 Costurile cu impactul poluarii fonice (euro cent / veh-km, preturi fixe 2015) 

Mediu Turisme 
Camioane cu 2 

osii 
Camioane cu 3-4 

osii 
Autovehicule 

articulate 
Autobuze 

Rural 0.002 0.025 0.025 0.042 0.023 

Urban 0.265 1.449 1.449 2.658 1.306 

 

Considerand totalul veh-km in scenariile Fara Proiect și Cu Proiect, distributia acestora pe mediile urban și 
interuban precum și costurile unitare pe unitatea de masura, se obtine fluxul de beneficii din reducerea 
poluarii fonice. 
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 Anexa 3 –  Principii de amenajare a infrastructurii velo si pietonale  

Infrastructura velo propusă pentru municipiul Piatra Neamț porneşte de la nevoia de a conecta principalele 
puncte de interes prin trasee care să fie: 

o Sigure: siguranţa în trafic este una dintre cele mai importante caracteristici ale infrastructurii velo. Ea 
asigură deplasarea bicicliştilor în condiţii de siguranţă evitând astfel conflicte cu traficul motorizat sau 
chiar cu pietoni. Siguranţa în trafic reprezintă adesea criteriul principal pentru alegerea între pistă sau 
bandă pentru bicicletă. Cu cât creşte viteza legală de deplasare au autovehiculelor rutier cu atât va fi 
nevoie de măsuri suplimentare de protecţie pentru biciclişti. În general pornind de la viteza de 50 km/h 
infrastructura velo trebuie protejată prin delimitări fizice sau cel puţin marcaje. 

o Directe: cu cât este un traseu mai scurt (direct) cu atât va creşte gradul lui de utilizare. Biciclişti, mai ales 
cei experimentaţi aleg mereu traseul cel mai scurt pentru a ajunge la destinaţie. Astfel reţeua velo 
construită pentru municipiul Piatra Neamț caută optimizarea relaţiilor între principalele puncte de 
interes cotidian şi zonele rezidenţiale. 

o Coezive: coeziunea este importantă pentru crearea unei reţele de trasee ciclabile coerente şi continue. 
Prin crearea unui sistem coeziv, se oferă libertatea de deplasare şi accesibilitate a tuturor facilitaţilor unui 
oraş, fără obstacole şi limite de orientare catre obiective importante. Aşadar, prin elimnarea barierelor 
şi drumurilor necorespunzătoare, creştem gradul de încredere al participanţilor la traficul nemotorizat. 
Coeziunea se referă şi la conexiunea cu celelate tipuri de transport urban (tren, autobuze). 

o Atractive şi comfortabile: atractivitatea şi comfortul unul traseu sunt necesare pentru atragerea unui 
număr cât mai mare de utilizatori ai traficului nemotorizat. Este important pentru design-ul traseelor ca 
acestea să se încadreze în mediul înconjurător şi să susţină caracterul local al zonei. De asemenea, prin 
utilizarea unor materiale calitative în crearea traseelor ciclabile, creşte şi gradul de confort al acestora, 
întrucât se doreşte eliminarea eforturilor iregulare în parcurgerea unor rute. Atractivitatea unui traseu 
este importantă în special pentru rutele amenajate pentru activitaţile de recreere şi agrement, ele având 
rol estetic.26 Din acest motiv trebuie acordată o atenţie sporită la detaliu în procesul de amenajare 
pistelor şi benzilor pentru biciclete. Marcajele trebuie să fie extrem de vizible, motiv pentru care este 
recomandabil ca pistele şi benzile să deţină o culoare contrastantă făţă de cea a asfaltului (roşu, verde 
sau albastru deschis). De asemenea, este important modul în care sunt marcate zonele în care bicicliştii 
traversează carosabilul (în intersecţii). 

 

Figură 3-2 Exemplu de marcaje pentru traversarea pistelor şi benzilor pentru biciclete 

  

                                                

 

26 Criterii de calitate a reţelei de piste şi biciclete evidenţiate în Dufour, D. 2010. PRESTO Cycling Policy 
Guide-C y c l i n g I n f r a s t r u c t u r e. PRESTO (Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode).  
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Un alte criteriu pentru conturarea reţelei velo a fost diversitatea utilizatorilor. Astfel au fost luate în 
considerare următoarele trei profile de utilizatori: 

o Utilizatorii cu experienţă sunt obișnuiți cu traficul autovehiculelor și doresc conexiuni directe, rapide și 
convenabile ca acces la destinații. Bicicliștii avansaţi, de obicei preferă pe benzile amenajate pe carosabil. 

o Utilizatorii de bază sunt mai puțin încrezători decât bicicliştii avansați. De obicei, selectează rutele unde 
bicicliștii au desemnat un spațiu de operare, cum ar fi pistele pentru biciclete, trasee utilizate în comun 
cu autovehiculele (sharedspaces27), sau străzile de cartier cu volume redus de trafic și viteză. 

o Utilizatorii începători sunt reprezentaţi de copii sau noii utilizatori ai transportului nemotorizat, 
beneficiind de rute care asigură accesul la destinații, cum ar fi scoli, parcuri, și biblioteci. Bicicliști 
începatori sunt cel mai bine amplasati pe căi de utilizare a străzilor comune și străzilor de cartier pe care 
se înregistrează viteze și volume de circulație reduse. 

 

Dimensionarea infrastructurii velo 

Deşi lăţimea minimă este de 1.00 m (fără marcaje), este preferabil ca aceasta sa fie mărită la 1.75 m, în special 
când bicicliştii se deplasează cu viteze mai mari astfel încât să fie posibilă depăşirea în condiţii de siguranţă.  

O bandă ciclabilă este un spațiu rezervat pentru bicicliști în spaţiul carosabil, indicat prin marcaje rutiere şi 
eventual de culoare sau cu simboluri corespunzătoare. Legal, un culoar ciclabil este o parte a drumului public 
rezervat exclusiv pentru bicicliști.  

Benzile pentru cicliști sunt folosite de-a lungul drumurilor de legătură în cazul în care intensitatea traficului 
motorizat este destul de scăzută, dar viteza este încă prea mare pentru amestecarea bicicliști și mașini. Pistele 
sunt, de asemenea, utilizate şi pe drumurile aglomerate urbane, unde spațiul lipsește pentru a construi benzi 
pentru bicicliști, deși acest lucru este mai puțin sigur.  

Benzile sunt întotdeauna marcate cu o bandă dublă pe sens, întreruptă sau continuă în conformitate cu 
reglementările naționale. Pentru a face banda sa iasă în evidență mai puternic, suprafața benzii este de multe 
ori într-o nuanță de culoare uşor de vizualizat, cum ar fi rosu , albastru sau verde. 

Dezavantajele benzilor de biciclete se raportează la faptul că trebuie sa fie ocrotite de obstacole, cum ar fi 
parcarea mașinilor in dreptul benzilor, grătare de canalizare, gropi. 

Benzile comune (“shared lanes”), bicicliștii împart fizic un culoar de trafic cu autovehiculele sau pietoni. Sunt 
două tipuri de spaţii partajate: unul care este mai mare decât o bandă de trafic normală, în cazul în care 
spațiul pentru biciclete și autovehicule nu este separat prin marcaje longitudinale și utilizatorii pot opera „cot 
la cot”; al doi-lea constă dintr-o bandă normală lățime de călătorie, în cazul în care autovehicule și bicicletele 
circulă concomitent. 

Pentru reglementările benzilor comune “side-by-side” (“cot-la-cot”), nu ar trebui să fie admisă viteză mai 
mare de 50 km / h și benzi cu lățime mai ingustă decât 4.0 m. 

Deoarece profilele stradale din municipiul Piatra Neamț variază ca şi lăţime este dificilă adoptarea unor 
dimensiuni standardizate pentru toate pistele şi benzile de bicicletă. Astfel pentru a defini dimensiunile 
specifice pentru fiecare pistă sau bandă de biciclete a fost utilizat tabelul de mai jos, parte esenţială din 
manualul naţional al Irlandei pentru proiectarea infrastructurii pentru biciclete. 

                                                

 

27 sharedspaces – spaţii partajate între vehiculele destinate transportului public și biciclete 
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Figură 3-3 Schemă pentru dimensionarea infrastructurii pentru biciclete; sursa: prelucrarea 

consultantului după manualul naţional al Irlandei pentru proiectarea infrastructurii pentru biciclete 
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Un punct esenţial pentru siguranţa şi continuitatea reţelei velo este reprezentat de intersecţii. În acest puncte 
bicicliştii sunt obligaţi să negocieze spaţiul cu pietonii şi traficul rutier. 

Principii de urmat în intersecţiile care au benzi şi piste pentru biciclete: 

o Reducerea vitezei traficului motorizat; 

o Îmbunătaţirea lizibilităţii intersecţiei; 

o Îmbunataţirea vizibilităţii intersecţiei; 

Pentru intersecţiile nesemaforizate: 

o Menţinerea pistei la acelaşi nivel ( cu trecerea de pietoni şi cu trotuarul) de-a lungul întregii intersecţii; 

o Transformarea pistei în bandă de preferinţă cu 20 de metri înaintea intersecţiei. 

o Distanţarea sau separarea pistei de carosabil. 

 

 

Figură 3-4 Rețea velo propusă: versiune preliminară 

 

  

Retea velo preliminara 
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 Anexa 4 – Conținut-cadrul al PMUD 

Partea I: P.M.U.D – componenta de nivel strategic 

1 Introducere 

1.1 Scopul şi rolul documentaţiei 
1.2 Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială 
1.3 Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 
1.4 Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural 

2 Analiza situației existente 

2.1 Contextul socio-economic 
2.2 Rețeaua de transport 
2.3 Transport public 
2.4 Transport de marfă 
2.5 Mijloace alternative de mobilitate 
2.6 Managementul traficului 
2.7 Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

3 Modelul de transport 

3.1 Prezentare generală şi definirea domeniului 
3.2 Colectarea de date 
3.3 Dezvoltarea reţelei de transport 
3.4 Cererea de transport 
3.5 Calibrarea şi validarea datelor 
3.6 Prognoze 
3.7 Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz 

4 Evaluarea impactului actual al mobilității 

4.1 Eficiența economică 
4.2 Impactul asupra mediului 
4.3 Accesibilitate 
4.4 Siguranță 
4.5 Calitatea vieții 

5 Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane 

5.1 Viziunea prezentată pentru trei scenarii alternative 
5.2 Cadrul/metodologia de selecție a proiectelor 

6 Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane 

6.1 Direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport 
6.2 Direcţii de acţiune şi proiecte operaţionale 
6.3 Direcţii de acţiune şi proiecte organizaţionale 
6.4 Direcţii de acţiune şi proiecte partajate pe nivele teritoriale 

7 Evaluarea mobilității în cazul celor trei scenarii 

7.1 Eficiența economică 
7.2 Impactul asupra mediului 
7.3 Accesibilitate 
7.4 Siguranță 
7.5 Calitatea vieții 
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Partea II: P.M.U.D – componenta de nivel operațional 

8 Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu și lung 

8.1 Cadrul de prioritizare 
8.2 Priorităţile stabilite 

9 Planul de acțiune 

9.1 Intervenții majore asupra rețelei stradale 
9.2 Transport public 
9.3 Transport de marfă 
9.4 Mijloace alternative de mobilitate 
9.5 Managementul traficului 
9.6 Zonele cu grad ridicat de complexitate 
9.7 Structura intermodală și operatiuni urbanistice necesare 
9.8 Aspecte institutionale 

 

Partea III: Monitorizarea Planului de Mobilitate Urbană 

10 Monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană 

10.1 Stabilire proceduri de evaluare a implementării P.M.U. 
10.2 Stabilire actori responsabili cu monitorizarea 

 


