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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana 

Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov  
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov 
 
Având în vedere: 

• Adresa Consiliului Judetean Ilfov nr. 978 din 01.02.2017; 
• Expunerea de motive a Primarului; 
• Raportul Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritoriala si Cadastru; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 

 

În conformitate cu:  
• prevederile art. 43 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• prevederile art. 15 alin. (7) din Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratie 

Publica nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a 
documentatiilor de urbanism; 

• prevederile Legii nr.52/203 privind transparenta decizionala in administratia publica 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata,  
 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si lit. d), alin. (4) lit. e) si alin. (6) pct. 11, art. 45 alin. (2) lit. 

e) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1   Se aproba acordarea avizului pentru Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-
2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov, prevazut in Anexa ce face parte intergranta din prezenta hotarare. 
 

Art.2   Hotararea in cauza se comunica in conformitate cu prevederile legale primarului, 
Consiliului Judetean Ilfov, persoanelor interesate, Institutiei Prefectului – Judetul Ilfov.  
                  
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian  
 
 

 

 
   Vizat pentru legalitate, 

                                                                                                                    /Secretar   
                                                                                                                   Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana 

Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov  
 

 
In sustinerea si implementarea strategiilor de dezvoltare in cadrul regiunii Bucuresti-

Ilfov, Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document care va juca un rol foarte 
important in urmatorii ani.  

- Conceptul de Plan de Mobilitate Urbana Durabila este un proces integrat atat in 
documentele adoptate la nivel european axate pe schimbare climatica si eficienta energetica 
cat si in legislatia nationala (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 233/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism), fiind 
considerat un concept nou de planificare, sustenabil si integrativ si care se adreseaza 
preponderent analizei dinamicii legate de transport in mediul urban.  

- Planul de Mobilitate Urbana Durabila propune o dezvoltare echilibrata a tuturor 
modurilor de transport relevante, fiind elaborat in conformitate cu cerintele europene si 
nationale si corelat cu planul national de transport, cu strategiile locale de dezvoltare 
urbana.  

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si 
actualizare a documentatiilor de urbanism  

(1) Planul de Mobilitate Urbana reprezinta o documentatie complementare strategiei 
de dezvoltare teritoriala periurbana/metropolitana si Planului Urbanistic General 
(P.U.G.) si constituie instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care 
este corelata dezvoltarea spatiala a localitatilor si a zonei 
periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate si transport ale 
persoanelor si marfurilor.  

(2) Planul de Mobilitate Urbana are ca tinta principala imbunatatirea accesibilitatii 
localitatilor si a relatiei intre acestea, diversificarea si utilizarea sustenabila a 
mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct 
de vedere social, economic si de mediu, precum si buna integrare a diferitelor 
moduri de mobilitate si transport. 

(3) Planul de Mobilitate Urbana se adreseaza tututror formelor de mobilitate si 
transport, incluzand transportul public si privat, de marfa si pasageri, motorizat si 
nemotorizat, in miscare sau in stationare.  

(4) Planul de Mobilitate Urbana este realizat pentru unitatea administrativ-teritoriala 
initiatoare si poate fi realizat si pentru teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale 
aflate in zona periurbana sau metropolitana, care este deja instituita sau care 
poate fi delimitata printr-un studiu de specialitate.  

(5) Planul de Mobilitate Urbana este corelat in mod direct cu propunerile de 
dezvoltare spatiala aferente P.U.G. ale unitatilor administrativ-teritoriale din 



zona de studiu, de catre echipe de lucru pluridisciplinare ce vor cuprinde 
specialisti in domeniul urbanismului atestati conform art. 38 din Lege, precum si 
specialisti in domeniul mobilitatii, traficului si in domenii conexe dezvoltarii 
urbane.  

(6) Procesul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana va fi structurat in trei 
etape distincte: 

I. Etapa 1 – strategica; 
II. Etapa 2 – operationala; 
III.  Etapa 3 – de monitorizare.  
(7) Pe baza referatelor elaborate de catre structura de specialitate in domeniul 

amenajarii teritoriului si urbanismului si de catre structura de specialitate in 
domeniul transportului, Planul de Mobilitate Urbana se analizeaza in cadrul unei 
sedinte comune la care participa Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si 
urbanism, Comisia de circulatii/Comisia de siguranta rutiera si fluidizare a 
traficului, organizate conform Legii la nivelul primariilor sau consiliilor 
judetene, si se aproba de catre consiliile locale. In situatia in care Planul de 
Mobilitate Urbana a fost realizat pe teritoriul unei structuri asociative a unitatilor 
administrativ-teritoriale, documentatia se avizeaza de catre acestea si se aproba 
de catre structura asociativa, daca are stabilita aceasta componenta in statut.  
Pentru Planul de Mobilitate Urbana realizat pentru toate localitatile din judetul 
Ilfov, documentatia se aproba de catre Consiliul Judetean Ilfov, pe baza avizelor 
tuturor localitatilor.  

(8) Avand in vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. si Planului 
de Mobilitate Urbana, se recomanda elaborarea lor concomitenta aplicand o 
viziune de dezoltare integrata la nivelul teritoriului studiat, iar in acest sens 
autoritatile publice locale vor organiza grupuri de lucru comune – sau succesiv 
atunci cand exista deja un P.U.G. in vigoare, fiind necesara preluarea/aplicarea 
viziunii de dezvoltare propusa prin P.U.G.  

(9) Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilitatii pentru persoane 
si marfa se face prin preluarea/integrarea/analizarea datelor din toate sursele 
existente, inclusiv de la ultimul recensamant al populatiei si locuintelor si din 
P.U.G., la nivel de unitate administrativ-teritoriala si la nivel de unitate teritoriala 
de referinta, necesare in vederea realizarii prognozei distributiei in profil spatial a 
populatiei si locurilor de munca, precum si prin: 

a) Efectuarea interviurilor privind mobilitate populatiei (esantion minim 1% din 
numarul total al populatiei UAT sau a zonei periurbane/metropolitane care este 
subiectul Planului de Mobilitate Urbana); 

b) Realizarea recensamintelor de circulatie in intersectiile principale si la intrarile in 
localitate; 

c) Realizarea machetelor privind originea/destinatia deplasarilor in trafic la intrarile 
in localitate si in interiorul localitatilor, la nivel de unitate teritoriala de referinta. 

(10) Documentul se elaboreaza in format tiparit (piese scrise si desenate) si in 
format digital (GIS).  

(11) Piesele desenate se constituie din planse, scheme si grafice; plansele pot fi 
elaborate la scara 1:20.000, 1:10.000, 1:5.000 sau 1:2.000, dupa caz, pe suport 
topografic realizat in sistem de proiectie stereografica 1970. 

 
(12) Planul de Mobilitate Urbana se elaboreaza printr-o abordare transparenta si 

participativa. In toate etapele de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana vor fi 
consultati toti actorii relevanti, cetateni si reprezentanti ai societatii civile, 
operatori de transport public si operatori economici din teritoriul studiat care au 
potential major de atragere si generare a traficului.  



(13) Planul de Mobilitate Urbana are rolul de planificare si modelare a mobilitatii 
in raport cu nevoile si prioritatile de dezvoltare spatiala de la nivelul unitatii 
administrativ-teritoariale si urmareste urmatoarele 5 obiective: 
a) Imbunatatirea eficientei serviciilor si infrastructurii de transport;  
b) Reducrea necesitatilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra 

mediului si reducerea consumului de energie pentru activitatile de transport; 
c) Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate in cadrul localitatii si in cadrul 

zonelor metropolitane/periurbane; 
d) Asigurarea unui mediu sigur pentru populatie; 
e) Asigurarea accesibilitatii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilitati. 
(14) Planul de Mobilitate Urbana utilizeaza masuri organizationale, operationale si 

de infrastructura pentru atingerea celor 5 obiective, luand in consideratie 
urmatoarele arii de interventie: 
(a) Corelarea modalitatilor de transport cu densitatea urbana; 
(b) Crearea unor artere ocolitoare localitatilor si inchiderea inelelor rutiere 

principale; 
(c) Promovarea si crearea retelelor de infrastructuri si servicii pentru biciclisti si 

pentru trafic nemotorizat;  
(d) Reorganizarea arterelor de circulatie in raport cu cerintele de trafic, cu 

cerintele transportului public, ale deplasarilor nemotorizate si cu exigente de 
calitate a spatiulu urban; 

(e) Organizarea stationarii si a infrstructurilor de stationare; 
(f) Organizarea intermodalitatii si a polilor de schimb intermodal; 
(g) Stabilirea zonelor cu restrictii de circulatie (limitari ale vitezei, limitari si/sau 

taxari ale accesului, restrictionarea accesului vehiculelor poluante, prioritate 
acordata deplasarilor motorizate etc.); 

(h) Restructurarea mobilitatii in zonele centrale istorice si in zona garilor, 
autogarilo si aerogarilor; 

(i) Dezvoltarea retelelor de transport public; 
(j) Valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee 

feroviare dezafectate, zone logistice etc.) si integrarea acestora in reteaua 
majora de transport public de la nivelul localitatilor si al zonelor periurbane 
ale acestora pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan; 

(k) Dezvoltarea de politici si infrastructura pentru a sustine siguranta pietonilor; 
(l) Imbunatatirea conditiilor de transport si pentru livrarea marfurilor, 

organizarea transportului de marfuri si a logisticii urbane; 
(m) Utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de 

transport, de parcare si pentru transportul public.  
Potrivit prevederilor art. 16 din actul normativ invocat anterior Continutul-
cadru al Planului de Mobilitate Urbana este: 
(1) Planul de Mobilitate Urbana – componenta de nivel strategic 

(corespunzatoare etapei I) 
1. Introducere 

1.1. Scopul si rolul documentatiei;  
1.2. Incadrarea in prevederile documentelor de planificare spatiala; 
1.3. Incadrarea in prevederile documentelor strategice sectoriale; 
1.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economica, sociala si 

de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor; 
 

2. Analiza situatiei existente 



2.1. Contextul socioeconomic cu identificarea densitatilor de 
populatie si a activitatilor economice; 

2.2. Reteaua stradala; 
2.3. Transport public; 
2.4. Tranport de marfa; 
2.5.  Mijloace alternative de mobilitate (deplasari cu bicicleta, 

mersul pe jos si deplasarea persoanelor cu mobilitate redusa); 
2.6. Managementul traficului (stationarea, siguranta in trafic, sisteme 

inteligente de transport, signalistica, structuri de management 
existente la nivelul autoritatii planificatoare); 

2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone 
centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de 
atractie/generare de trafic, zone intermodale – gari, aerogari 
etc); 

3. Modelul de transport (obligatoriu pentru localitatile de rang 0 si 1) 
3.1. Prezentare generala si definirea domeniului; 
3.2. Colectarea de date; 
3.3. Dezvoltarea retelei de transport; 
3.4. Cererea de transport; 
3.5. Calibrarea si validarea datelor; 
3.6. Prognoze; 
3.7. Testarea modelului de transport in cadrul unui studiu de caz; 

4. Evaluarea impactului actual al mobilitatii 
4.1. Eficienta economica; 
4.2. Impactul asupra mediului; 
4.3. Accesibilitate; 
4.4. Siguranta; 
4.5. Calitatea vietii; 

5. Viziune de dezvoltare a mobilitatii urbane 
5.1. Viziunea prezentata pentru cele 3 nivele teritoriale; 
5.2. Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor; 

6. Directii de actiune si proiecte de dezvoltare a mobilitatii urbane 
6.1. Directii de actiune si proiecte  pentru infrastructura de transport; 
6.2. Directii de actiune si proiecte operationale; 
6.3. Directii de actiune si proiecte organizationale; 
6.4. Directii de actiune si proiecte partajate pe nivele teritoriale; 

6.4.1. La scara periurbana/metropolitana; 
6.4.2. La scara localitatilor de referinta; 
6.4.3. La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de 

complexitate; 
7. Evaluarea impactului mobilitatii pentru cele 3 nivele teritoriale 

7.1. Eficienta economica; 
7.2. Impactul asupra mediului; 
7.3. Accesibilitate; 
7.4. Siguranta; 
7.5. Calitatea vietii. 

 
(2) Planul de Mobilitate Urbana – componenta de nivel operational 

(corespunzatoare etapei II) 
1. Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu si lung 
1.1. Cadrul de prioritizare; 
1.2. Prioritatile stabilite; 



2. Planul de actiune 
2.1. Interventii majore asupra retelei stradale; 
2.2. Transport public; 
2.3. Transport de marfa; 
2.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasari cu bicicleta, mersul pe 

jos si persoane cu mobilitate redusa); 
2.5. Managementul traficului (stationarea, siguranta in trafic, sisteme 

inteligente de transport, signalistica, protectia impotriva 
zgomotului/sonora); 

2.6. Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, 
zone logistice, poli ocazionali de atractie/generare de trafic, zone 
intermodale-gari, aerogari etc.); 

2.7. Structura intermodala si operatiuni urbanistice necesare; 
2.8. Aspecte institutionale. 

(3) Monitorizarea implementarii Planului de Mobilitate Urbana 
(corespunzatoare etapei III) 
1. Stabilire procedurii de evaluare a implementarii Planului de Mobilitate 

Urbana; 
2. Stabilire actori responsabili cu monitorizarea. 

Urmare adresei Consiliului Judetean Ilfov nr. 978/01.02.2017 inregistrata la 
Registratura Generala a Primariei Domnesti cu nr. 1527 din 07.02.2017, tinand cont de 
prevederile legale, am initiat Proiectul de Hotarare alaturat pe care il supun spre dezbatere 
si adoptare plenului Coniliului Local.  

 
 

 
 

PRIMAR, 
GHIŢĂ IOAN-ADRIAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



`ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                          website: www.primariadomnesti.ro 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana 

Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov  
 

 
Conceptul de Plan de Mobilitate Urbana Durabila este un proces integrat atat in 

documentele adoptate la nivel european axate pe schimbare climatica si eficienta energetica 
cat si in legislatia nationala (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 233/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism), fiind 
considerat un concept nou de planificare, sustenabil si integrativ si care se adreseaza 
preponderent analizei dinamicii legate de transport in mediul urban.  

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si 
actualizare a documentatiilor de urbanism: 

(15) Planul de Mobilitate Urbana reprezinta o documentatie complementare 
strategiei de dezvoltare teritoriala periurbana/metropolitana si Planului 
Urbanistic General (P.U.G.) si constituie instrumentul de planificare strategica 
teritoriala prin care este corelata dezvoltarea spatiala a localitatilor si a zonei 
periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate si transport ale 
persoanelor si marfurilor.  

(16) Planul de Mobilitate Urbana are ca tinta principala imbunatatirea 
accesibilitatii localitatilor si a relatiei intre acestea, diversificarea si utilizarea 
sustenabila a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, 
pietonal) din punct de vedere social, economic si de mediu, precum si buna 
integrare a diferitelor moduri de mobilitate si transport. 

(17) Planul de Mobilitate Urbana se adreseaza tututror formelor de mobilitate si 
transport, incluzand transportul public si privat, de marfa si pasageri, motorizat si 
nemotorizat, in miscare sau in stationare.  

(18) Planul de Mobilitate Urbana este realizat pentru unitatea administrativ-
teritoriala initiatoare si poate fi realizat si pentru teritoriul unitatilor 
administrativ-teritoriale aflate in zona periurbana sau metropolitana, care este 
deja instituita sau care poate fi delimitata printr-un studiu de specialitate.  

(19) Planul de Mobilitate Urbana este corelat in mod direct cu propunerile de 
dezvoltare spatiala aferente P.U.G. ale unitatilor administrativ-teritoriale din 
zona de studiu, de catre echipe de lucru pluridisciplinare ce vor cuprinde 
specialisti in domeniul urbanismului atestati conform art. 38 din Lege, precum si 
specialisti in domeniul mobilitatii, traficului si in domenii conexe dezvoltarii 
urbane.  
 

(20) Procesul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana va fi structurat in trei 
etape distincte: 



IV. Etapa 1 – strategica; 
V. Etapa 2 – operationala; 
VI. Etapa 3 – de monitorizare.  
(21) Pe baza referatelor elaborate de catre structura de specialitate in domeniul 

amenajarii teritoriului si urbanismului si de catre structura de specialitate in 
domeniul transportului, Planul de Mobilitate Urbana se analizeaza in cadrul unei 
sedinte comune la care participa Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si 
urbanism, Comisia de circulatii/Comisia de siguranta rutiera si fluidizare a 
traficului, organizate conform Legii la nivelul primariilor sau consiliilor 
judetene, si se aproba de catre consiliile locale. In situatia in care Planul de 
Mobilitate Urbana a fost realizat pe teritoriul unei structuri asociative a unitatilor 
administrativ-teritoriale, documentatia se avizeaza de catre acestea si se aproba 
de catre structura asociativa, daca are stabilita aceasta componenta in statut.  
Pentru Planul de Mobilitate Urbana realizat pentru toate localitatile din judetul 
Ilfov, documentatia se aproba de catre Consiliul Judetean Ilfov, pe baza avizelor 
tuturor localitatilor.  

(22) Avand in vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. si 
Planului de Mobilitate Urbana, se recomanda elaborarea lor concomitenta 
aplicand o viziune de dezoltare integrata la nivelul teritoriului studiat, iar in acest 
sens autoritatile publice locale vor organiza grupuri de lucru comune – sau 
succesiv atunci cand exista deja un P.U.G. in vigoare, fiind necesara 
preluarea/aplicarea viziunii de dezvoltare propusa prin P.U.G.  

(23) Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilitatii pentru 
persoane si marfa se face prin preluarea/integrarea/analizarea datelor din toate 
sursele existente, inclusiv de la ultimul recensamant al populatiei si locuintelor si 
din P.U.G., la nivel de unitate administrativ-teritoriala si la nivel de unitate 
teritoriala de referinta, necesare in vederea realizarii prognozei distributiei in 
profil spatial a populatiei si locurilor de munca, precum si prin: 

d) Efectuarea interviurilor privind mobilitate populatiei (esantion minim 1% din 
numarul total al populatiei UAT sau a zonei periurbane/metropolitane care este 
subiectul Planului de Mobilitate Urbana); 

e) Realizarea recensamintelor de circulatie in intersectiile principale si la intrarile in 
localitate; 

f) Realizarea machetelor privind originea/destinatia deplasarilor in trafic la intrarile 
in localitate si in interiorul localitatilor, la nivel de unitate teritoriala de referinta. 

(24) Documentul se elaboreaza in format tiparit (piese scrise si desenate) si in 
format digital (GIS).  

(25) Piesele desenate se constituie din planse, scheme si grafice; plansele pot fi 
elaborate la scara 1:20.000, 1:10.000, 1:5.000 sau 1:2.000, dupa caz, pe suport 
topografic realizat in sistem de proiectie stereografica 1970. 

(26) Planul de Mobilitate Urbana se elaboreaza printr-o abordare transparenta si 
participativa. In toate etapele de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana vor fi 
consultati toti actorii relevanti, cetateni si reprezentanti ai societatii civile, 
operatori de transport public si operatori economici din teritoriul studiat care au 
potential major de atragere si generare a traficului.  

(27) Planul de Mobilitate Urbana are rolul de planificare si modelare a mobilitatii 
in raport cu nevoile si prioritatile de dezvoltare spatiala de la nivelul unitatii 
administrativ-teritoariale si urmareste urmatoarele 5 obiective: 
 
 
 
 



f) Imbunatatirea eficientei serviciilor si infrastructurii de transport;  
g) Reducrea necesitatilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra 

mediului si reducerea consumului de energie pentru activitatile de transport; 
h) Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate in cadrul localitatii si in cadrul 

zonelor metropolitane/periurbane; 
i) Asigurarea unui mediu sigur pentru populatie; 
j) Asigurarea accesibilitatii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilitati. 
(28) Planul de Mobilitate Urbana utilizeaza masuri organizationale, operationale si 

de infrastructura pentru atingerea celor 5 obiective, luand in consideratie 
urmatoarele arii de interventie: 
(n) Corelarea modalitatilor de transport cu densitatea urbana; 
(o) Crearea unor artere ocolitoare localitatilor si inchiderea inelelor rutiere 

principale; 
(p) Promovarea si crearea retelelor de infrastructuri si servicii pentru biciclisti si 

pentru trafic nemotorizat;  
(q) Reorganizarea arterelor de circulatie in raport cu cerintele de trafic, cu 

cerintele transportului public, ale deplasarilor nemotorizate si cu exigente de 
calitate a spatiulu urban; 

(r) Organizarea stationarii si a infrstructurilor de stationare; 
(s) Organizarea intermodalitatii si a polilor de schimb intermodal; 
(t) Stabilirea zonelor cu restrictii de circulatie (limitari ale vitezei, limitari si/sau 

taxari ale accesului, restrictionarea accesului vehiculelor poluante, prioritate 
acordata deplasarilor motorizate etc.); 

(u) Restructurarea mobilitatii in zonele centrale istorice si in zona garilor, 
autogarilo si aerogarilor; 

(v) Dezvoltarea retelelor de transport public; 
(w) Valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate 

(trasee feroviare dezafectate, zone logistice etc.) si integrarea acestora in 
reteaua majora de transport public de la nivelul localitatilor si al zonelor 
periurbane ale acestora pentru asigurarea serviciilor de transport 
metropolitan; 

(x) Dezvoltarea de politici si infrastructura pentru a sustine siguranta pietonilor; 
(y) Imbunatatirea conditiilor de transport si pentru livrarea marfurilor, 

organizarea transportului de marfuri si a logisticii urbane; 
(z) Utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, 

de parcare si pentru transportul public.  
Potrivit prevederilor art. 16 din actul normativ invocat anterior Continutul-
cadru al Planului de Mobilitate Urbana este: 
(4) Planul de Mobilitate Urbana – componenta de nivel strategic 

(corespunzatoare etapei I) 
8. Introducere 

8.1. Scopul si rolul documentatiei;  
8.2. Incadrarea in prevederile documentelor de planificare spatiala; 
8.3. Incadrarea in prevederile documentelor strategice sectoriale; 
8.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economica, sociala si 

de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor; 
9. Analiza situatiei existente 

9.1. Contextul socioeconomic cu identificarea densitatilor de 
populatie si a activitatilor economice; 

9.2. Reteaua stradala; 
9.3. Transport public; 



9.4. Tranport de marfa; 
9.5.  Mijloace alternative de mobilitate (deplasari cu bicicleta, 

mersul pe jos si deplasarea persoanelor cu mobilitate redusa); 
9.6. Managementul traficului (stationarea, siguranta in trafic, sisteme 

inteligente de transport, signalistica, structuri de management 
existente la nivelul autoritatii planificatoare); 

9.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone 
centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de 
atractie/generare de trafic, zone intermodale – gari, aerogari 
etc); 

10. Modelul de transport (obligatoriu pentru localitatile de rang 0 si 1) 
10.1. Prezentare generala si definirea domeniului; 
10.2. Colectarea de date; 
10.3. Dezvoltarea retelei de transport; 
10.4. Cererea de transport; 
10.5. Calibrarea si validarea datelor; 
10.6. Prognoze; 
10.7. Testarea modelului de transport in cadrul unui studiu de caz; 

11. Evaluarea impactului actual al mobilitatii 
11.1. Eficienta economica; 
11.2. Impactul asupra mediului; 
11.3. Accesibilitate; 
11.4. Siguranta; 
11.5. Calitatea vietii; 

12. Viziune de dezvoltare a mobilitatii urbane 
12.1. Viziunea prezentata pentru cele 3 nivele teritoriale; 
12.2. Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor; 

13. Directii de actiune si proiecte de dezvoltare a mobilitatii urbane 
13.1. Directii de actiune si proiecte  pentru infrastructura de transport; 
13.2. Directii de actiune si proiecte operationale; 
13.3. Directii de actiune si proiecte organizationale; 
13.4. Directii de actiune si proiecte partajate pe nivele teritoriale; 

13.4.1. La scara periurbana/metropolitana; 
13.4.2. La scara localitatilor de referinta; 
13.4.3. La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de 

complexitate; 
14. Evaluarea impactului mobilitatii pentru cele 3 nivele teritoriale 

14.1. Eficienta economica; 
14.2. Impactul asupra mediului; 
14.3. Accesibilitate; 
14.4. Siguranta; 
14.5. Calitatea vietii. 

 
(5) Planul de Mobilitate Urbana – componenta de nivel operational 

(corespunzatoare etapei II) 
3. Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu si lung 
3.1. Cadrul de prioritizare; 
3.2. Prioritatile stabilite; 
4. Planul de actiune 
4.1. Interventii majore asupra retelei stradale; 
4.2. Transport public; 
4.3. Transport de marfa; 



4.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasari cu bicicleta, mersul pe 
jos si persoane cu mobilitate redusa); 

4.5. Managementul traficului (stationarea, siguranta in trafic, sisteme 
inteligente de transport, signalistica, protectia impotriva 
zgomotului/sonora); 

4.6. Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, 
zone logistice, poli ocazionali de atractie/generare de trafic, zone 
intermodale-gari, aerogari etc.); 

4.7. Structura intermodala si operatiuni urbanistice necesare; 
4.8. Aspecte institutionale. 

(6) Monitorizarea implementarii Planului de Mobilitate Urbana 
(corespunzatoare etapei III) 
3. Stabilire procedurii de evaluare a implementarii Planului de Mobilitate 

Urbana; 
4. Stabilire actori responsabili cu monitorizarea. 

 
Drept pentru care se propune spre aprobare acordarea avizului necesar pentru 

aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov, în 
forma în care a fost prezentat, cu scopul de a asigura o dezvoltare durabilă a localității și de 
a asigura beneficiile de mediu, sociale și economice corespunzătoare, în conformitate cu 
respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 
 
 
 

Compartiment Urbanism, Amenajare Teritoriala si Cadastru, 
 


