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PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
• Ghidul Jaspers – detaliază Ghidul

Eltis (2012) și prezintă metodologia
de realizare a unui PMUD pentru
orașele din România (cuprins,
conținut, modelare, scenarii, ACB și
evaluare SEA
introduc Planul de Mobilitate
Urbană (PMU) ca o documentație
complementară PUG
Axa 4, PI 4.1 stabilesc proiectele și
activitățile eligibile pentru
finanțare. Se creează inclusiv o
grilă de admisibilitate a PMUDurilor.

Ghidurile Eltis pentru PMUD V1.0 (2012)

(1) Conform prevederil or din Lege, Planul de mobilitate urbană, denumi t în continua re P.M.U.,
reprezintă
o
documenta ție
complementară
stra tegiei
de
dezvolta re
teri torială
peri urbană/metropoli tană și Planului urbanis ti c general (P.U.G.) și cons ti tuie ins trumentul de
plani fica re s trategi că teri torială prin ca re es te corela tă dezvol tarea spațială a localită ților și a zonei
peri urbane/metropolitane a a ces tora cu nevoile de mobilita te și transport ale persoanelor și
mă rfurilor.

PMUD Cluj-Napoca 2017

• POR 2014-2020, ghidurile pentru

Ghidurile Eltis pentru PMUD V2.0 (2019)

PMUD Cluj-Napoca 2021

POR-V
20212027,
ghidurile
pentru PI
1,2,3 și 6

• Legea 350 și normele de aplicare

(2) Planul de mobilita te urbană a re ca țintă principală îmbună tăți rea a ccesibilită ții localită ților și a
rela ției între a cestea , di versifi ca rea și utiliza rea sus tenabilă a mi jloa celor de transport (aerian,
a cva ti c, ferovia r, auto, velo, pietonal) di n punct de vedere social, economi c și de mediu, precum și
buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport.
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PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ȘI OPȚIUNILE DE FINANȚARE
PMUD V1.0
• Dezvoltare urbană
• Profil socio-economic
• Circulații rutiere
• Transport public

• Transport de marfă
• Mijloace alternative de deplasare
• Managementul traficului
• Zone complexe

POR axa 4, PI 4.1

PMUD V2.0

PNRR În dezbatere

•
•
•
•
•
•
•
•

POR PI3

Dezvoltare urbană
Profil socio-economic
Circulații rutiere
Transport public
Transport de marfă
Mijloace alternative de deplasare
Managementul traficului
Zone complexe

+

• „Smart mobility”
• Electromobilitate
• Micromobilitate
• Mobilitate partajată
(shared mobility)

„AP 3 - O regiune cu
orașe prietenoase cu

mediul”
Obiectivul specific b(viii)
Promovarea mobilității
urbane multimodale
sustenabile

POR PI2
„O Regiune cu orașe
Smart”

POR PI4
„O regiune accesibilă ”

POR PI6
„O regiune atractivă”

Operatori /
investitori privați
(orașul reglementează)
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PROCESUL DE ACTUALIZARE A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
1. Colectare date
‐ Date statistice

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru

‐ Analize / vizite pe teren

Municipiul Cluj-Napoca și Zona Metropolitană

‐ Chestionar

• 2021-2027

‐ Interviuri și discuții
Suntem
aici

2. Analiza situației existente

‐ Calibrarea modelului de transport
‐ Analiza pe cele 12 paliere specifice
‐ Diagnostic

Prezentare concluzii
preliminare / direcții de • 25 Februarie
acțiune / opțiuni
Discuții primari ZMC

3. Viziune

‐ Direcții de acțiune
‐ Listă preliminară de proiecte
(proiecte mature)
4. Scenarii
5. Prioritizare proiecte
6. Detaliere proiectele cheie

7. Mecanismul de monitorizare și
implementare

Grup de lucru 1:
validare analiză, viziune,
idei de proiecte

Grup de lucru 2:
validare și prioritizare
proiecte
Dezbatere publică finală
•

sursă elemente vectoriale: Freepick
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PRIORITĂȚILE PMUD 1.0 VS 2.0
Pre PMUD

PMUD 1.0

PMUD 2.0 ?

• Pietonalizare zona centrală

• Revitalizarea și pietonalizarea

• Infrastructură mare (tren

• Modernizare și electrificare sistem

transport public (incl. tramvai)
• Transport public metropolitan
• Bike sharing
• Managementul traficului

• Modernizare străzi

zonei centrale

metropolitan, LRT, centură sud)

• Modernizare sistem de transport

• Coridoare de mobilitate urbană

• Intervenții pilot în cartiere

• Regenerare urbană în cartiere?

public (tramvai și autobuz)

(parcări rezidențiale / str.
Pietonală)

• Managementul parcării

durabilă

• Completarea / revizuirea

infrastructurii pentru biciclete?
• Modernizarea sistemului de transport

public (digitalizare)?
• Coridoare verzi-albastre?

• Extinderea sistemului de transport

public / modernizare flotă?

• Conturarea unei rețele de parcări de

transfer?
• Prioritizarea transportului public?
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Elemente pentru viziune

Walkable
Active

Cluj-Napoca
2030

Inclusive

Smart
Multimodal
Safe (Vision 0)*
Carbon neutral*

*concept pornit în Suedia anilor 1990 a re ca principal obiectiv eliminarea totală a fatalităților și a
ră ni lor grave provocate de accidente rutiere. Pra ctic, s e are în vedere conturarea unui sistem de
tra ns port ca re acceptă existența unor a ccidente rutiere fiind însă orientat s pre eliminarea totală a
fa ta lităților ș i persoanelor ră nite grav . Ma i multe i nformații la: : www.visionzeronetwork.org/

**100 Cl i mate-neutral Ci ties by 2030 – by a nd for the Ci tizens
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PROIECTE FANION MENITE SĂ SUSȚINĂ DEZVOLTAREA ZONEI METROPOLITANE

Coridor verde-albastru / coridor de mobilitate
urbană durabilă (pietonal și velo) de-a lungul râului
Someș între Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Apahida
(concurs de soluții)*
Sistem de transport metropolitan rapid pe relațiile
Gilău – Florești – Cluj Napoca, respectiv Gârbău –
Baciu – Cluj-Napoca către Apahida – Jucu – Bonțida,
inclusiv legătura dintre acestea (cf. variantei propuse
în studiile de fezabilitate în curs)
Sistem de transport urban rapid (metrou) est-vest /
est-sud est
Construcție drum TransRegio Feleac TR35 (Centura
Metropolitană, inclusiv drumuri de legătură: 1
Decembrie, Bucium, Edgar Quinet, Frunzișului, Calea
Turzii, Mihai Românul, Bună Ziua, Borhanci, Sopor,
Calea Someșeni, Traian Vuia, Muncii)

*pos ibilă extindere Jucu – Bonțida – Gherla - Dej
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PROIECTE FANION MENITE SĂ SUSȚINĂ DEZVOLTAREA ZONEI METROPOLITANE

• Principala zonă de expansiune urmează coridorul est-vest

(Florești* – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu)

• Baciu, Feleacu și Chintei sunt zone secundare de expansiune
• Legăturile cu aceste zone de expansiune sunt deja

suprasolicitate (nivel de serviciu D-F și MZA peste 20000)

• Rețeaua majoră de drumuri incompletă: A3 subutilizat și DN1

suprasolicitat (navetism), traficul greu pe direcția Oradea-Dej
străbate orașul (via. Bd. Muncii), DN1C blocat în orele de vârf

Întărirea legăturilor pe culoarul est-vest (tren
metropolitan, LRT, coridor verde-albastru pe Someș etc.) și
creșterea conectivității zonei industriale Jucu (alternative
pentru DN1C)
Completarea rețelei majore de drumuri (centura sud,
legătura A3 – DN1 via Tureni, legături suplimentare în zona
Florești** / Baciu)

*Populația după domiciliu a crescut cu 450% între 2007 și 2020
** Finalizarea centurii sud va facilita și reconfigurarea DN1 în Florești
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CONFIGURAȚIA SPAȚIALĂ A ORAȘULUI

Principalele concentrări de locuri de muncă sunt legate de axul est-vest fiind înconjurate de cartierele de locuințe colective cu densități de
peste 250 locuitori /ha. => presiune ridicată pe axul est-vest, Calea Baciului / Corneliu Coposu și pe legăturile A.V. Voevod sau C. Brâncuși
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NOILE DEZVOLTĂRI PUN PRESIUNI SUPLIMENTARE PE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
• Resursele de teren din interiorul orașului sunt din ce în ce mai

puține. Până și în zone de expansiune recente, ex. Bună Ziua abia
mai există rezerve de teren.
• Ultimele situri industriale din interiorul orașului cu o bună
accesibilitate sunt transformate în zone mixte (birouri / servicii /
locuire colectivă) – ex. ARGOS / str. Strada Onisifor Ghibu.
• Zona industrială din nord se află în proces de restructurare,
procesul va fi accentuat de proiecte fanion: trenul metropolitan și
coridorul verde-albastru Someș.
Nevoia de legături suplimentare pe direcția N-S peste calea
ferată și peste Someș (pasaje și pasarele)
• Noile dezvoltări rezidențiale din partea de sud, Sopor, Bună Ziua și

Borhanci pun presiune pe legăturile rutiere cu zona centrală.
Nevoia de suplimentare a dotărilor (ex. unități de învățământ
în Borhanci) și optimizarea legăturilor cu zonele de interes
(ex. A.V. Voievod sau C. Brâncuși)
Nevoia de reconfigurarea / configurarea tramei stradale
pentru creșterea conectivității și mai mult spațiu pentru
pietoni/bicicliști
Toate dezvoltările din sud sunt dependente de realizarea
centurii metropolitane
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RECONFIGURAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR DIN CARTIERELE PERIFERICE RĂMÂNE
O PRIORITATE
• Infrastructura de transport în zonele de expansiune este

neconformă: tramă stradală neregulată, subdimensionată și cu
îmbrăcăminte improprie. Majoritatea străzilor sunt însă
proprietate privată.

• Circulația pietonilor sau a bicicliștilor în zonele de expansiune este

îngreunată.

• Majoritatea străzilor aflate în domeniul public sunt modernizate

(doar 4% sunt nemodernizate*).

Recalibrarea tramei stradale, conturarea de străzi
colectoare care să asigure legătura cu arterele
principale (ex. Strada Wolfgang Amadeus Mozart și
Nicolae Drăganu în Bună Ziua)
Transformarea străzilor secundare în zone ocazional
carosabile, trotuarul la nivel cu profilul rutier, limită max
20 km/h și elemente de calmare a traficului
PUZ-uri de urbanizare orientate către echiparea cu
infrastructură a noilor zone de dezvoltare

* Cea mai mi că va loare dintre polii de creștere: Pl oiești, Iași, Ti mișoara, Brașov, Constanța, Cra iova
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TRENUL METROPOLITAN COMPONENTĂ IMPORTANTĂ ÎN TRANSPORTUL MULTIMODAL
• Cerere de transport ridicată pe coridorul est-vest (peste 65000

MZA pe DN1 și 30000 pe DN1C)

• Peste 75000 locuitori la 60 min de Cluj-Napoca via CFR
• Nădășel – Cluj-Napoca peste 18000 pasageri / Cluj-Napoca –

Bonțida peste 76000 pasageri (în ambele sensuri)
• Magistrala 300 (și 401 Cluj-Napoca - Dej) reprezintă elemente de
potențial pentru transportul public metropolitan. În prezent
frecvența trenurilor Regio este de 60 – 120 min și viteaza medie
55-60 km/h.
• Magistrala 300 Cluj-Napoca – Oradea este neelectrificată
• Gările sunt în mare parte degradate (mai puțin Cluj-Napoca) și nu
dețin facilități pentru biciclete

Valorificarea infrastructurii de cale ferată pentru a dezvolta
un sistem de transport public metropolitan (SPF în curs)
Modernizarea / echiparea gărilor – inclusiv parcări sigure
pentru biciclete, cuplat cu bike-sharing cu capacitate crescută
la Cluj-Napoca: [locuință] -> bicicletă -> [gară ZMC parcare] ->
tren -> [Gara Cluj-Napoca] -> bike sharing / pe jos / TP ->
[destinație]

Ma gi strala 300: Câ mpia Turzii – Cl uj-Napoca – Ora dea / Ma gistrala s ecundară 401: Cl uj-Napoca – Dej
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TRANSPORTUL PUBLIC DESERVEȘTE ZONA METROPOLITANĂ ÎNSĂ NIVELUL DE SERVICIU
TREBUIE CRESCUT
• Frecvență scăzută în periurban - peste 60 minute, doar Florești,

Baciu, Chinteni și Apahida au frecvență agreabilă (sub 30 min).

• Zonele periferice Feleacu, Borhanci sau Ciurila înregistrează un

număr redus de călătorii (ex. sub 550 validări în 21.10.2020)

Creșterea frecvenței pe rute importante cum ar fi ClujNapoca – Feleacu sau Cluj-Napoca – Borhanci
Suplimentarea flotei cu mijloace de transport în comun de
capacitate mică
Testarea sistemelor de tip DRT – Demand Responsive Transit
(transport public la cerere)
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CORIDORUL EST-VEST PRETABIL PENTRU BANDĂ DEDICATĂ DE TRANSPORT PUBLIC
• Frecvența de peste 10 mijloace de transport public / oră face ca

coridorul est-vest să fie pretabil pentru bandă dedicată. Peste
25000 pasageri călătoresc zilnic pe segmentul Moților – Piața
Mărăști (pe un sens de mers) .

• Transportul public este competitiv pe relațiile Mărăști / Gheorgheni

/ Mănăștur – Centru.

• Cele mai utilizate linii de transport public (25 și 6) au peste 20000

validări pe zi.

• Există în continuare zone cu o dinamică accentuată de dezvoltare

(Sopor sau Dâmbul Rotund – nord) care nu au acces facil la transportul

public.
• Suprapunerile de linii afectează eficiența rețelei de transport public
(liniile 4, 5 și 8 / 6 și 7)

Extinderea rețelei de benzi dedicate pentru transport
public (ex. Sf. Petru – Ira, Govora - Moldovei)

Extinderea rețelei de troleibuz

Completarea SMT cu modul de prioritizare a transportului
public la semafor (coridorul est-vest)
Creșterea razei de deservire a stațiilor de transport public la
marginea zonelor periferice / extinderea linilor de TP
Nevoie studiu pentru reconfigurarea rețelei de transport
public (mai ales în relație cu trenul metropolitan și LRT și P&R
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CLUJ-NAPOCA ÎN CURSĂ PENTRU PRIMA REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ CU FLOTĂ 100%
ELECTRICĂ
• Printre puținele orașe din România care a păstrat o creștere

constantă a nr. de pasageri transportați în perioada 2014-2019

• Vechimea medie a flotei este 5-6 ani*

Ponderea mijloacelor de
transport în comun electrice
din total

• Flota de tramvaie modernizată (după finalizare achiziție 24 tra mvaie As tra Imperio)

• Flota nu include suficiente autobuze de mică capacitate pentru

rutele cu cerere scăzută

• Aplicația CTP a fost integrată într-o aplicație de mobilitate ca un

serviciu (Tranzy)
Program multianual de modernizare și completarea a flotei
(tramvaie, autobuze electrice, troleibuze, autobuze hidrogen)
– inclusiv autobuze de mică capacitate pentru rutele
metropolitane
Suplimentarea liniilor de transport public metropolitan
(creștere frecvență)
Proiect pilot, autobuz autonom
Înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze
Testare serviciu de transport public la cerere (demand
responsive transit – pentru zonele cu cerere redusă)
Sistem de management al transportului public cu o
componentă de open data (parte din platforma publică de
mobilitate urbană a municipiului și zonei metropolitane)**

*luând în considerare tramvaiele în curs de achiziție și retragerea modelelor Tatra KT4D
** o parte din datele deschise vor fi puse la dispoziție de echipa PMUD

52%

48%

Non electric
Electric

Fl ota de pe l iniile metropolitane nu este i nclusă în ca lcul

Surs a i maginii: pagina de Facebook – Pri măria Cl uj-Napoca
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O REȚEA DE NODURI INTERMODALE ESTE ESENȚIALĂ PENTRU A REDUCE CONGESTIA
• 18 / 24 de autogări sunt informale
• Cele 6 autogări cu amenajări (minimale) se concentrează în jurul

Gării CFR
• Liniile de transport public metropolitan întră până în zona centrală
• Există sistem de e-ticketing dar doar la nivelul CTP
• Există aplicație de MaaS în teste (Tranzy) cu planificator de rute
pentru transport public și bike-sharing

Reamenajarea stațiilor de transport cu flux mare de pasageri
(ex. Piața Cipariu)
Dezvoltarea aplicației MaaS – Mobility as a Service (măcar
integrare, parcare, CFR metropolitan și transport public
județean – planificator de rute)

Conturarea unor porți intermodale: Gara Cluj (inclusiv
autogară), intrare dinspre Florești, Aeroport (în lucru) și DN1DJ103U. => plata parcării pe o zi oferă călătorii pentru
transportul public
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DEFINITIVAREA REȚELEI DE PISTE PENTRU BICICLETE VA CONTRIBUI SEMNIFICATIV LA
CREȘTEREA NUMĂRULUI DE BICICLIȘTI
• Zona centrală (până la gară) este relativ bine irigată cu piste

pentru biciclete, cu o calitate bună (mai puțin 21 Decembrie
1989)

• Pistele nu formează o rețea, trebuie interconectate iar

adesea marcajul dispare în intersecție (ex. pista din Bună
Ziua calitate bună dar deconectată de la rețea)

Legarea pistelor existente, mai ales pe direcția est-vest și
nord -sud
Fiecare cartier major trebuie să dețină o legătură velo
sigură și directă cu centrul orașului (mai ales Mănăștur,
Zorilor, Mărăști, Gheorgheni și Grigorescu ) – ex.
reconfigurarea str. L.Pasteur, Prof. G. Marinescu și
Sighișoarei -> sens unic cu piste pentru biciclete
Crearea de zone 30 km/h (sau chiar 20) și utilizarea
marcajului de sharrows (în curs de aprobare)

Coridorul verde-albastru Florești – Cluj-Napoca – Apahida
(etapa 1) susținut de alte coridoare verzi la nivel local

17

DEFINITIVAREA REȚELEI DE PISTE PENTRU BICICLETE VA CONTRIBUI SEMNIFICATIV LA
CREȘTEREA NUMĂRULUI DE BICICLIȘTI
• Zona centrală (până la gară) este relativ bine irigată cu piste

pentru biciclete, cu o calitate bună (mai puțin 21 Decembrie
1989)

• Pistele nu formează o rețea, trebuie interconectate iar

adesea marcajul dispare în intersecție (ex. pista din Bună
Ziua calitate bună dar deconectată de la rețea)

Legarea pistelor existente, mai ales pe direcția est-vest și
nord -sud
Fiecare cartier major trebuie să dețină o legătură velo
sigură și directă cu centrul orașului (mai ales Mănăștur,
Zorilor, Mărăști, Gheorgheni și Grigorescu ) – ex.
reconfigurarea str. L.Pasteur, Prof. G. Marinescu și
Sighișoarei -> sens unic cu piste pentru biciclete
Crearea de zone 30 km/h (sau chiar 20) și utilizarea
marcajului de sharrows (în curs de aprobare)

Coridorul verde-albastru Florești – Cluj-Napoca – Apahida
(etapa 1) susținut de alte coridoare verzi la nivel local

18

CALITATEA PISTELOR PENTRU BICICLETE A CRESCUT
• La nivelul municipiului Cluj-Napoca sunt folosite

peste 5 modele de piste pentru biciclete
• Calitate pistelor pentru biciclete a crescut în

ultimii ani. Putem remarca un proces de
ameliorare a soluțiilor tehnice, mai ales în ultimii
4-5 ani.
• Generația „pistelor verzi” de pe Avram Iancu,

Ferdinand etc. pot deveni un reper pentru
viitoarele piste pentru biciclete. Posibile
îmbunătățiri: elemente de protecție
suplimentară și textură mai fină a suprafeței de
rulare.
Ghid de proiectare (local) străzi urbane – mai
ales piste pentru biciclete și străzi secundare
(living street / shared space etc.)
Program multianual de întreținere, reparare și
revizuire a pistelor pentru biciclete (vopsea
verde, lărgire, delimitări fizice, sprijin bicicliști) –
accent pe intersecții (reparații – Eroilor)
Măsuri de susținere a curieratului cu bicicleta
Pachet de măsuri pentru susținerea culturii velo
(incl. Educație)
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE BIKE-SHARING ESTE OPORTUNĂ
• Actualul sistem de bike-sharing cuprinde mai puțin de un sfert din

numărul de biciclete recomandat pentru un oraș de dimensiunea
Clujului

• Zone importante precum Gruia, Dâmbul Rotund-Baciu, Între Lacuri

sau Bună Ziua nu au acces la sistemul de bike-sharing.

• Turiștii nu au acces la acest serviciu, deși există interes și potențial

• Număr limitat de abonamente

Extinderea sistemului de bike-sharing (inclusiv proiect pilot
biciclete electrice în circuit închis Piața Cipariu – Calea Turzii
– Bună Ziua – Fagului – Constantin Brâncuși / extindere către
ZMC
• Municipiul Cluj-Napoca este printre primele orașe care investesc în

parcări rezidențiale sigure.

• Numărul și calitatea parcărilor pentru biciclete a crescut. Este

nevoie în continuare de mai multe parcări sigure care respecte un
standard comun, atât pentru actorii public cât și pentru privați.
Program multianual de amenajare parcări rezidențiale
securizate și rastele pentru biciclete (model „U” sau „O”)
Regulament / ghid pentru achiziția și instalarea rastelelor
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ACCENT PE REGENERAREA URBANĂ ÎN CARTIERE
• Cartierele de locuințe colective dispun în mare parte de dotări

de proximitate, lipsesc însă activitățile economice.

• Zone centrală și cartierele Mărăști, Plopilor și Zorilor sunt cel

mai bine deservite de dotări și servicii publice.

• Cartiere periferice precum Iris, Sopor și Borhanci sunt lipsite de

dotări.

Program de inserție de dotări în noile zone de dezvoltare –
mai ales unități de învățământ și spații verzi -> parte din
politica principală „Walkable city”
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ZONA CENTRALĂ OFERĂ SPAȚII ATRACTIVE PENTRU PIETONI ÎNSĂ CONDIȚIILE TREBUIE
ÎMBUNĂTĂȚITE ÎN CARTIERELE REZIDENȚIALE
• Proiectele actuale de pietonalizare și optimizare a circulațiilor

pietonale acoperă aproape în întregime zona centrală.

• Prima stradă „smart” din România (str. Molnar Piuariu)
• Parcarea pe trotuare rămâne o problemă în zonele rezidențiale,

mai ales pe străzile secundare.

• Noile cartiere rezidențiale nu beneficiază de infrastructură

pietonală adecvată iar în cele de locuințe colective (pre 89’)
trotuarele sunt adesea blocate de mașini parcate.
Politică „Walkable city”
Regenerare urbană în cartierele de locuințe colective – străzi
pietonale, spații publice noi, dotări comunitare (Mănăștur și
Mărăști)
Reconfigurare străzi în zonele de expansiune / străzi
rezidențiale proiectate după principiile („living street” / „home zone”)
Intervenții punctuale „acupunctură urbană”
a) grupări de străzi și scuaruri în zone pericentrale Gruia sau
zona str. Horia.

b) reconfigurarea spațiului public în jurul școlilor (calmare
trafic / pietonizare)
Legături pietonale suplimentare peste Someș și calea ferată
*s tr. Ti pografiei este în proces de reconfigurare
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SIGURANȚĂ – INTERVENȚII PENTRU ZONA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
REGATUL UNIT

OLANDA

https://wonenbuiten.amsterdam/uithoorn-uitgebreid-in-beeld/schoolzone-meerwijk/

Zone cu trafic
limitat în jurul
școlilor

Străzi pietonale la
începutul și la sfârșitul
orelor de curs

AUSTRIA

http://betterstreets.co.uk/school-streets-come-to-enfield/

Ajutor de trafic –
voluntari (elevi,
studenți, părinți,
autorități etc.)

https://www.krone.at/1921179

Autobuze școlare – soluție generată în procesul
de bugetare participativă, pornită de la nevoia de
siguranță pentru copii și reducerea congestiei
Modernizare școli + creșterea siguranței în
vecinătatea lor / construire noi unități de
învățământ în cartierele periferice
Mutarea treptată a autobuzelor școlare pe liniile
de transport public metropolitan

https://pbs.twimg.com/media/Eh3V0GPWoAUpGaI.jpg

Puncte de oprire
pentru mașini în
vecinătatea școlii

https://www.graz.at/cms/beitrag/10355409/8141049/Sicherer_Schulweg_i
m_Fokus.html
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INTERVENȚII INTEGRATE
Reconfigurarea / dezvoltarea integrată a unui cartier de locuințe, de
la circulații, spații verzi, dotări, parcări până la evenimente
comunitare și estetica fondului construit.

Limitarea circulațiilor auto în interior și eliberarea de spațiu pentru
dotări comunitare / spații verzi.

• Consultare
• Co-Design / Design participativ
• Implicare

Conturarea unui proces de co-creare a spațiului public / comunitar
• Există deja propuneri conceptuale, trebuie doar dezbătute și

detaliate în comunitate
• Există deja intervenții punctuale de succes (parking Mogoșoaia – Mănăștur)

Informații suplimentare exemplu: https://urbact.eu/sites/default/files/re-block_lap_vilnius.pdf
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CLUJ-NAPOCA ARE ÎN CONTINUARE CELE MAI CURAJOASE MĂSURI DE MANAGEMENT
AL PARCĂRII
• Politica de parcare din zona centrală dă roade, mai mult spațiu pentru pietoni,

bicicliști și transportul public și o cerere de transport motorizat diminuată.
Cluj-Napoca este încă printre foarte puținele orașe care limitează parcarea la
2ore în zona centrală.

• Politică tarifară adecvată în zona centrală însă nepotrivită pentru zona

rezidențială.

• Parcările rezidențiale multietajate contribuie la regenerarea urbană

(eliberează spațiu la sol) însă reprezintă intervenții costisitoare.

• O diversitate amplă de proiecte de smart parking, 2 aplicații pentru localizare

parcări și ghidare, parcări cu senzori în zona centrală, aplicație pentru
partajarea parcării rezidențiale.

Fondul de parcare – surplusul din taxa de parcare este colectat
transparent într-un fond. Resursele sunt alocate transparent
pentru proiecte de mobilitate urbană și spațiu public (preferabil pe
cartiere)
Campanie de conștientizare pe tema „costul ridicat al parcării
gratuite” inclusiv organizarea anuală Parking Day
Program de partajare a parcărilor de medie / mare capacitate (ex.
Centru comercial Vivo Florești folosit ca parcare de transfer)

Extinderea zonei de tarifare a parcării la stradă către zonele
pericentrale
Program de amenajare parcări multietajate în zonele rezidențiale
(proiectele tehnice trebuie să aibă în vedere posibilitatea de
conversie funcțională)
Informații suplimentare despre Parking Day: B.Schneider, 2017. How Park(ing) Day Went Global. Bloomber City Lab [online]: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-15/a-brief-history-of-park-ing-day
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TIPURI DE UTILIZĂRI POSIBILE

•
•
•

La nivel european, reconversia
funcțională a parcărilor
multietajate este într-un
stadiu incipient, intervențiile
de acest tip fiind prevăzute
pentru următorii ani.

Haga, Olanda

https://www.ibigroup.com/ibi-insights/shifting-gears-exploring-thefuture-of-parking-garages/

https://studiokomma.nl/zip2516/

Wichita, SUA

San Francisco, SUA

Bloc de locuințe

•

Hub cultural, spațiu de co-working

•
•

Dotări de alimentație
publică (cafenele,
restaurante, terase etc.);
Săli de sport;
Activități culturale
(muzee, galerii, expoziții
etc.);
Birouri și spații de coworking;
Spații publice / spații verzi
(terase verzi, grădini,
agricultură urbană etc.);
Blocuri de locuințe;
Școli.

Birou

•

Londra, Anglia

Spațiu multifuncțional – în implementare

TRANSFORMAREA PARCĂRILOR MULTIETAJATE DIN ORAȘ

https://inhabitat.com/abandoned-parking-garagetransformed-into-a-glowing-office-in-san-francisco/

https://www.govtech.com/fs/Neglected-Parking-Garages-Are-BeingGiven-New-Purpose.html
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ELECTROMOBILITATEA AVANSEAZĂ REPEDE DAR ARE NEVOIE DE SPRIJIN
• 33 de stații de încărcare vehicule electrice deservesc Zona

Metropolitană Cluj-Napoca. Majoritatea noilor proiecte de
reconfigurare străzi includ stații de încărcare vehicule electrice
(vezi Molnar Piuariu, Emil Isac etc.)

• Noile permise de taxi se acordă doar pentru vehicule electrice
• Servicii de e-hailing folosesc deja autovehicule electrice sau

hibride
• Servicii de curierat (Bolt, Food Panda, Tazz etc.) funcționează deja

parțial cu biciclete electrice

• Primăria Cluj-Napoca, printre puținele cazuri din România în care

se înlocuiește flota cu vehicule electrice (3x Renault Zoe)

• Primul oraș din România cu un regulament pentru micromobilitate

(trotinete electrice)
Suport pentru electrificarea flotei (taxi și logistică)
Program de extindere a punctelor de încărcare vehicule
electrice
Program instalare puncte de încărcare vehicule electrice în
parcările rezidențiale (locuințe colective)
Suport pentru serviciile de car sharing (parcări rezervate / închiriate)

https ://www.plugshare.com/
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URMĂTORII
PAȘI

Ci vi tta Strategy & Consulting
TTL PLa nni ng
As i st. Urb. PhD. Reinhold Stadler
rei nhold.stadler@civi tta.com

1. Discuții cu UAT-urile din

zona metropolitană

2. Definitivarea modelului

de transport
3. Grupuri de lucru (etapa 1)
4. Interviuri (etapa 2)
5. Formulare viziune,

obiective și ținte

6. Conturare scenarii

7. Portofoliu de proiecte
8. Grupuri de lucru (etapa 2)
9. Portofoliu de proiecte

actualizat
10. Dezbatere publică
Sursă elemente
vectoriale: Freepick

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Cluj-Napoca și Zona Metropolitană 2021-2027
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Cod QR – scanează cu camera
telefonului mobil pentru a accesa linkul
Link online: https://forms.gle/7JvUBNgjnMibmMJ86

NU UITAȚI SĂ COMPLETAȚI CHESTIONARUL
NE AJUTĂ FOARTE MULT SĂ ÎNȚELEGEM NEVOILE LOCALE ȘI TIPARELE DE DEPLASARE
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SLIDE-URI BONUS (DETALII)
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REGENERARE URBANĂ – STUDIU DE CAZ: CARTIERUL ZIRMUNAI, VILNIUS, LITUANIA

ZONA DE STUDIU
•
Cartier construit în anii
1960
•
Suprafață de 52 ha
•
Populație de 12,000
locuitori, cu o densitate
de 243 locuitori / ha
PROVOCĂRI
•
Zonă în stare de
degradare
•
96% dintre
apartamente se află în
proprietate privată
•
Doar 22 din 47 de locuri
au format o asociație
de proprietari
OBIECTIVE
•
Regenerarea cartierului
printr-un proces intens
participativ
•
Dezvoltarea unui
cartier-pilot – succesul
regenerării poate
conduce la scalarea și
replicarea modelului

PROCESUL DE TRANSFORMARE A ZONEI
• Cartierul devine zonă

• Planul Local de

Acțiune – varianta
finală*

strategică pentru
dezvoltare integrată

• Participare în cadrul • Dezvoltarea viziunii

• Plan de zonificare

funcțională – se
permit noi
construcții

rețelei URBACT REBlock

• Primele proiecte de

regenerare

1996
• Noile construcții nu

au fost planificate, ci
dezvoltate haotic de
proprietari privați
• Diminuarea

semnificativă a
spațiului public

*https://urbact.eu/sites/default/files/re-block_lap_vilnius.pdf

2003
• 2 blocuri renovate
• Finanțarea a fost în

mare parte asigurată
de locuitori

și a planului de
acțiune împreună cu
Grupul Local de
Acțiune

2013-2015
• Zirmunai ca principală zonă de testare a

intervențiilor inovative de regenerare
urbană

• 2013-2014 – proces participativ

împreună cu grupul local de acțiune
(autorități locale, mediu privat, cetățeni,
unități de învățământ, experți etc.)

• Implementarea

proiectului de
renovare a
infrastructurii
publice din cartier

2019-2022
• Următorii pași

realizați de către
municipalitate

• Se urmărește

creșterea calității
locuirii și a imaginii
urbane
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REGENERARE URBANĂ – STUDIU DE CAZ: CARTIERUL ZIRMUNAI, VILNIUS, LITUANIA

INTERVENȚII 2019-2022
•
Amenajarea de noi piste de
bicicletă și de străzi pietonale
•

Îmbunătățirea și extinderea
iluminatului public

•

Teren de sport

•

Spații publice pentru petrecerea
timpului liber

•

Locuri de joacă pentru copii

•

Noi reglementări pentru trafic

•

Îmbunătățirea gestiunii traficului
– semafoare noi, camere de luat
vedere, măsurarea vitezei

•

Extinderea spațiului verde prin
plantarea a 567 copaci și a 4,220
de alte plante

FINANȚARE
•
Fonduri europene – Programul
Operațional 2014-2020 - Lituania
•
Bugetul de stat
•
Bugetul local

Sursa: https://vilnius.lt/lt/projektai/
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IMPACTUL COVID ASUPRA MOBILITĂȚII URBANE

Nu s-a schimbat nimic

30%

Ocazional

Activitate exlusiv de acasă

21%

42%

Nu
Mi‐am pierdut locul de muncă
Activitate preponderent de acasă

8%

Activi tate de acasă ș i de la locul de muncă

8%

Activitate preponderent de la locul de muncă

Da

5%

Serviciu

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

30%

40%

82%

Purtarea măștii

3%

Acti vi tă ți sociale

2%
3%

Altele

2%
3%

Asigurarea distanțării sociale

7%

34%

Deplasări înainte de Pandemie

60%

70%

Deplasări în timpul Pandemiei

Scopul deplasărilor în perioada pre-pandemie și în timpul pandemiei

80%

Foarte Important

7% 12%

38%

25%

46%

10%
0%
2%
21% 1%
7%

63%

Important

7% 8%
13%1%
5%

30%

50%

0%

90%

8%3%
3%

21%

31%

Siguranță & Securitate

8%4%
2%

12%4%
4%

38%

21%

Comfort

50%

27%

42%

Curățenie

40%

80%

27%

30%

Cost

30%

70%

21%

53%

Durata de deplasare

20%

60%

59%

Posibilitățile de plată a călătoriei

46%

10%

50%

65%

Frica de infectare cu COVID-19

Recreațional

0%

20%

45%

7%

4%

Cumpărături

10%

Proporția desfășurării activității profesionale de la domiciliu pre
Pandemie

40%
1%

9%
0%

9%
0%

Educa ție

70%

2%

27%

20%

40%

60%

Neutru

Nu contează

8%
1%
2%

80%

100%

Puțin important

Evaluarea criteriilor de alegere a modului de transport în timpul
pandemiei
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Va mulțumim!
ioana.ivanov@civitta.com, reinhold.stadler@civitta.com

ESTONIA \ LATVIA \ LITHUANIA \ FINLAND \ POLAND \ UKRAINE \ ROMANIA \ MOLDOVA \ RUSSIA \ BELARUS \ SERBIA

