ORAȘUL OAMENILOR LIBERI

Mobilitate Urbană Durabilă

Tîrgu Mureș, ca și multe alte oraşe europene, suferă în prezent de probleme legate de trafic: congestii, zgomot, poluare,
consum de energie şi de spaţiu.
Transportul motorizat individual este recunoscut pe scară largă ca fiind principalul mod de deplasare responsabil pentru
aceste probleme. În plus, 30% din totalul de energie consumată (UE) și 19% din emisiile de gaze cu efect de seră sunt
datorate traficului.
POL susține o strategie pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană, o abordare integrată care să includă și să amelioreze
transportul pe toate căile, nu doar călătoriile individuale motorizate. Tendința este de a crește numărul de călătorii cu
transportul colectiv şi transportul non-motorizat, conform recomandărilor Uniunii Europene.
Rolul jucat de mijlocele de transport variază puternic între oraşe. Ponderea Modală este un instrument care măsoară acest
aspect (ponderea aferentă unui singur mod de transport din totalul 100% de călătorii dintr-un oraş). Trei tipuri de date
comparative sunt prezentate mai jos (Sursa: Platforma Europeană pentru Managementul Mobilităţii, www.epomm.eu).

Aceste date demonstrează cum în trei orașe localizate la latitudini comparabile, cu condiții climatice asemănătoare, mijloacele
de transport urban utilizate sunt semnificativ diferite. Acest lucru demonstrează faptul că alegerile locuitorilor privind
modalitatea de transport pot fi direcționate prin oferirea unor stimulente potrivite.
În Tîrgu Mureș e important să avem o astfel de imagine pentru a știi de unde putem lua și ce mijloace de transport trebuie
stimulate sau încurajate pentru a avea o pondere echitabilă și o șansă egală pentru toate mijloacele de transport.
Mobilitatea urbană durabilă integrează toate mijloacele de transport, considerând că importantă în mediul urban este
deplasarea, eficiența și confortul deplasării, și favorizarea în mod egal a tuturor opțiunilor de transport.
Actualmente avem o prima imagine asupra unei ponderi modale în Tîrgu Mureș, conform chestionarului de mobilitate urbană
inițiat de asociația Unda Verde în 2015 (a centralizat 686 răspunsuri în mediul online). Chestionarul nu are valoare statistică, a
fost realizat din resurse proprii, dar arată o tendință. Interesul mare pentru deplasarea cu bicicleta în mediul online a reieșit,
însă datele coroborate indică o proporție reală de sub 10% aferentă bicicletelor.

OBIECTIVE:
:: Asigurarea unui sistem de transport accesibil pentru toți
:: Îmbunătățirea siguranței și securității participanților la trafic
:: Reducerea poluării aerului, a poluării fonice, a emisiilor gazelor cu efect de seră și a consumului energetic (tinta
UE: în 2050 în orașe nu se mai circulă cu vehicule cu combustibil convențional)
:: Îmbunătățirea eficienței transportului de persoane și bunuri
:: Creșterea atractivității și a calității mediului urban
:: Creșterea oportunităților de deplasare cu mijloace alternative
:: Minimizarea cauzelor accidentelor cu ținta zero accidente mortale în oraș

MĂSURI PENTRU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Se pot pune pune în aplicare o serie de măsuri care vizează creșterea atractivității orașului pentru oameni.
Vom exemplifica câteva instrumente și măsuri, din prisma fiecărui mijloc de transport utilizat la nivelul orașului, scopul fiind de
a obține o pondere modală echitabilă pentru toate mijloacele de deplasare.

:: Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă PMUD
:: Transportul public profitabil, atractiv și sigur
:: Dezvoltarea nodurilor intermodale de transport
:: Mersul pe bicicletă ca alternativă de transport urban
:: Mersul pe jos ca metodă de creștere a vitalității urbane
:: Mașina personală - alternativă în caz de nevoie

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
DURABILĂ
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă PMUD este un document esențial pentru
planificarea mobilității pe termen lung, cu măsuri de implementat inclusiv pe termen
scurt. În urma elaborării vor fi stabilite măsurile concrete de intervenție.
Este un ”plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și
companiilor în orașe și în imprejurimile acestora , pentru a avea o mai bună calitate a
vieții”
În completarea procesului de elaborare al planului, POL susține:
- Înființarea unui Centru de Mobilitate care va colecta, gestiona și va disemina
informații privind toate serviciile de mobilitate existente. Informațiile vor fi publice,
accesibile și utile în stabilirea și planificarea călătoriilor.

TRANSPORTUL PUBLIC ACTUAL
Probleme percepute ale sistemului de transport
public în Tîrgu Mureș, care afectează eficiența:
-calitatea scăzută a autovehiculelor
-necunoașterea orarului
-necunoașterea traseelor și a stațiilor
-deplasare greoaie în lipsa rutelor dedicate
-capacitate de serviciu inadecvată
-siguranță scăzută
-tratament necorespunzător al pasagerilor
-autovehicule neechipate pentru situații speciale

TRANSPORTUL PUBLIC ATRACTIV ȘI SIGUR

:: Creșterea siguranței și confortului utilizatorilor.

:: Adaptarea mașinilor pentru nevoie speciale:
asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități și a
cărucioarelor de copii la transportul în comun.
:: Creșterea numărului de utilizatori.
:: Creșterea vizibilității și informării prin hărți, orare
afișate și prin acțiuni de promovare și marketing.
:: Liniile dedicate pentru autobuse - o măsură de
creștere a gradului de eficiență, care poate fi adoptată pe
infrastructura existentă.
:: Introducerea vehiculelor electrice
:: Revizuirea și amendarea contractului cu operatorul
de servicii de transport public (stabilirea unor criterii și
indicatori de performanță, sistem de tarifare aplicat, etc.)
:: Conectarea transportului în comun cu gara,
aeroportul, autogara
:: Extinderea teritorială a transportului în comun
:: Realizarea sistemelor de e-ticketing

DEZVOLTAREA NODURILOR INTERMODALE

Dezvoltarea nodurilor intermodale de
transport asigură decongestionarea zonei centrale.
Acest aspect se referă la interconectarea modurilor
diferite de transport. Transportul public se poate adapta
pentru a fi conectat cu ciclismul și cu traficul auto
individual.
Mașinile dotate pentru transportul bicicletelor, ca și
amplasarea stațiilor în puncte cheie la periferia orașului
asigură un confort suplimentar navetiștilor. Cei care
lucrează în oraș dar locuiesc înafara lui își pot transporta
bicicleta pe autobus pentru a o folosi în oraș iar cei ce
vin cu mașina o pot parca la periferie, utilizând
transportul public în interiorul orașului.

TRANSPORTUL PUBLIC SPRE ZOO
:: O linie de autobus specială

pentru Platoul Cornești și Grădina Zoologică
ar decongestiona de mașini zona,
lăsând mai mult spațiu pentru petrecerea timpului
liber.

TRANSPORTUL PUBLIC | MĂSURI DE IMPLEMENTAT

MERSUL PE BICICLETĂ CA ALTERNATIVĂ DE TRANSPORT
Transportul urban cu bicicleta se dovedește a fi o
alternativă rapidă (cea mai rapidă pentru distanțe până la
7-8km), și se adresează tuturor categoriilor de vârstă.
:: Promovarea utilizării zilnice a bicicletelor pentru
deplasări: eliminarea întreruperilor de pe traseu,
temporizarea semafoarelor, punerea la dispoziție a rutelor
dedicate, pe distanțe lungi
:: Reducerea distanțelor pentru bicicliști: deschiderea
rutelor în ambele sensuri pentru cicliști pe străzile cu sens
unic
:: Crearea condițiilor pentru utilizarea bicicletelor de
transport marfă și utilizarea acestora în mai multe servicii
municipale
:: Extinderea facilităților pentru parcarea bicicletelor
:: Creșterea siguranței pentru bicicliști
:: Benzi ciclabile protejate, semnalizate și bine proiectate

MERSUL PE BICICLETĂ | BENZI CICLABILE
In privința siguranței, exemplul de piste din
Copenhaga este bun deoarece protejează
banda ciclistă cu un șir de mașini parcate.
Astfel bicicliștii sunt feriți de traficul auto.
De asemenea, lățimea suficientă a benzilor
de bicicletă, care permite o distanță de
siguranță până la obstacole și la apropierea
sau depășirea mașinilor și celorlalți bicicliști
este importantă. Lățimea minimă
recomandată pentru benzile/pistele separate
de bicicletă sunt de 1.50 metri (sens unic) și
2.50 metri (dublu sens).

IMPLEMENTAREA ZONELOR PARTAJATE
:: Implementarea zonelor partajate (zone liniștite de trafic mixt)
Rutele atractive și creșterea siguranței nu implică neapărat
investiții costisitoare în tot orașul. Se poate începe puctual, cu
proiectarea unor zone liniștite de trafic mixt într-un singur cartier,
îmbunătățindu-le în permanență și conectându-le cu alte cartiere
din oraș.
Acest exemplu din Freiburg, Germania, demonstrează cum pot fi
aranjate elementele dintr-o zonă rezidențială pentru a capta
atenția șoferilor și pentru a-i determina să circule cu viteză redusă.
Nu este necesară o infrastructură separată pe asemenea străzi,
doar utilizarea vopselei pe carosabil și indicatoare cu
caracterul străzii.
Acest tip de configurare este sigură atât pentru pietoni, bicicliști și
copii. Regula de bază este: prioritate celui mai slab.

PARTAJAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
:: Dezvoltarea sistemelor de utilizare în comun a
mașinilor și bicicletelor - car&bike sharing - cu
mai multe stații în locații diferite pentru o bună
acoperire a orașului
:: Promovarea și facilitarea conceptului de
partajare a autoturismului - car-pooling oferirea de locuri de parcare rezervate pentru
autoturisme partajate

MERSUL PE JOS | CREȘTEREA VITALITĂȚII URBANE
:: Amenajarea trotuarelor comode pentru deplasare
pietonală
:: Încetinirea traficului cu până la 20km/oră pentru a spori
siguranța și atractivitatea traseului, acolo unde nu există
trotuare sau nu sunt suficient de late.
:: Amplasarea de Hărți Pietonale care ilustrează punctele de
interes și razele de 5 minute de mers pe jos.

MERSUL PE JOS | CREȘTEREA VITALITĂȚII URBANE
MERSUL CU BICICLETA
:: Marcarea și amplasarea
corespunzătoare a trecerilor pentru pietoni
pentru a facilita legături directe și
atractive.
:: Accesul și deplasarea în clădirile publice
a persoanelor cu dizabilități și a
cărucioarelor

MAȘINA PERSONALĂ | GESTIONAREA PARCĂRILOR
:: Amenajarea parcărilor PARK&RIDE la periferia
orașului

PARK&RIDE înseamnă parcări special amenajate care
interconectează mai multe mijloace de transport.
Personele care vin spre oraș cu mașina personală o pot
parca și în continuare beneficiază de transport public sau
biciclete pentru deplasare în interiorul orașului.
Beneficii: decongestionarea zonei centrale de traficul de
tranzit, în special datorat navetiștilor, turiștilor sau
persoanelor care au probleme de rezolvat în zona
centrală.

1
/mp/zi
MAȘINA PERSONALĂ
| GESTIONAREA PARCĂRILOR
:: Creșterea tarifelor, reducerea numărului
de locuri de parcare, restricționarea
accesului auto în zona centrală sunt
măsuri ușor de implementat și cu efecte
majore.
În zona centrală locurile de parcare ocupă
spațiu public care poate fi utilizat în
avantajul oamenilor, teraselor și creșterii
vitalității urbane.
30% din traficul în zona centrală se
datorează căutării locurilor de parcare.

8 lei/mp/zi

x 22,8

MAȘINA PERSONALĂ | GESTIONAREA PARCĂRILOR
În cartierele rezidențiale spațiul public este
ocupat de mașini parcate, iar locurile de parcare
nu sunt niciodată suficiente.
Un procent de 67% din cei chestionați în 2015 ar
fi dispuși să-și parcheze mașina într-o parcare
comună, chiar dacă nu este amplasată exact în
fața locuinței sau a locului de muncă.
(Chestionar Mures Mobil)
:: Există terenuri virane care pot fi valorificate ca
parcări comune multietajate. Efectul este
eliberarea spațiului dintre blocuri, care poate fi
utilizat în alte scopuri - locuri de joacă, spații de
întâlnire, grădini comunitare.

Imagine: Propunerea studenților arhitecți din Strassbourg 2015

MAȘINA PERSONALĂ | ACȚIUNI
:: Reorganizarea rutelor de trafic de tranzit și de
penetrare
:: Implementarea sistemului inteligent de dirijare a
traficului prin rețeaua de semafoare
:: Realizarea inelului de centură a municipiului
care conduce la decongestionarea rețelei rutiere
interioare prin devierea traficului de tranzit (ușor și
greu) (preluare PUG)
:: Realizarea amenajărilor necesare pentru
creșterea siguranței în trafic

METODE DE FINANȚARE
:: Fonduri

UE din POR 2014-2020, Axa Prioritară 4, acoperă:

• achiziționarea de material rulant electric/ vehicule ecologice
• modernizarea/ reabilitarea depourilor afarente transportului public
• realizarea de trasee separate exclusive pentru vehicule de transport public
• îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale
• construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte
de închiriere)
• crearea de zone și trasee pietonale
• realizarea de sisteme de monitorizare video bazate pe instrumente inovative și eficiente de management al
traficului
• realizarea de sisteme de e-ticketing pentru călători și parcări
• construirea/ modernizarea/ realibitarea infrastructurii rutiere pentru creșterea nivelului de siguranță în circulație
• realizarea sistemelor de tip Park&Ride
• realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă/ strategii de reducere a emisiilor de carbon
• realizarea de variante ocolitoare în orașele mici și mijlocii, cu statut de stradă urbană pentru devierea traficului auto
și traficului greu

:: Fonduri UE din POR 2014-2020 Axa Prioritară 3.2
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu,
in particular zone urbane, inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a
unor masuri relevante pentru atenuarea
adaptarilor. Aceasta acopera urmatoarele tipuri de
investitii:
:: investitii destinate imbunatatirii transportului
public urban
:: investitii destinate transportului electric si
nemotorizat
:: alte investitii destinate reducerii emisiilor de
CO2 in zona urbana
:: realizarea de planuri de mobilitate urbana
durabila care genereaza proiecte implementate
prin POR 2014 – 2020

:: Surse locale (bugetul local și fonduri private) pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile

CONCLUZII
BENEFICII ASUPRA MEDIULUI
Atunci când accentul se pune pe alternativele de transport, de fapt mai multe aspecte sunt bifate:
* se face economie de spațiu public, care poate fi folosit în alt mod, care să încurajeze interacțiunea socială, contactul și
schimbul de idei, micul comerț în zona centrală și nu numai, creșterea proporției de spații verzi
* contribuie la creșterea calități aerului în mediul urban și scade nivelul poluării
* contribuie la scăderea temperaturii urbane (efectul de seră)
* scade nivelul de zgomot
Imaginea de mai jos demonstrează diferența dintre mașini, biciclete și transportul public în ceea ce privește consumul de
spațiu.

BENEFICII SOCIALE
În perioada modernistă, anii ‘70-’80 în Europa, orașele s-au dezvoltat având ca unitate de referință mașina. Străzile s-au lărgit,
au apărut noi poduri, șosele, totul se raporta la nevoie de deplasare în mare viteză, și în mod individual. Între timp orașele
europene prietenoase cu oamenii adoptă politici de descurajare a transportului cu mașina personală - sunt acele orașele pline
de turiști și cele mai iubite pentru atmosfera și vitalitatea lor. Sunt acele orașe care la un moment dat au spuns NU mașinii și
DA oamenilor, care au făcut sacrificii, în ciuda criticilor de moment, acele orașe care au avut o viziune.
Politicile care urmăresc mersul pe jos și cu bicicleta sunt din acest motiv considerate “democratice”, dat fiind faptul că nu
favorizează anumite segmente ale populației. Ele pot garanta mobilitatea personală pentru toţi, în special în perioadele de
creştere a preţurilor la combustibili.
Alternativele de transport contribuie la creșterea calității vieții (interacține socială, mișcare și combat sedentarismul).

BENEFICII ECONOMICE
În vremuri de criză economică şi deficit bugetar, beneficiile economice ale alternativelor de transport sunt evidente:
+ la nivel individual prin costuri de deplasare nule sau aproape nule, se fac economii personale
+ efecte benefice asupra bugetului de cheltuieli publice și asupra economiei locale.
Ele necesită distanțe de parcurs mai scurte și de aceea avantajează magazinele și întreprinderile locale, în timp ce în
“orașele automobilistice” sunt avantajate marile centre comerciale amplasate în afara orașului. Cercetările au arătat de
asemenea faptul că bicicliștii sunt în general clienți mai buni deoarece ei vizitează magazinele și întreprinderile mai
frecvent.

În mod similar, beneficiile mersului pe jos asupra magazinelor și întreprinderilor pot fi observate în multe zone pietonale
înfloritoare din orașe.
Infrastructura necesară pentru deplasarea cu bicicleta sau pe jos este extrem de eficientă din punct de vedere al costurilor. Se
estimează că orice investiție în dispozitivele pentru ciclism generează profit economic de 5 până la 7 ori valoarea
investiției. Cheltuielile publice se reduc datorită costului redus pentru infrastructură, dar și datorită reducerii costurilor externe
(de exemplu costurile pentru asistență medicală, pentru blocaje în trafic etc).
Cheltuielile din bani publici sunt de multe ori părtinitoare faţă de modul de deplasare cu mașina personală, chiar dacă uneori
ponderea acesteia este relativ scăzută - cifrele se referă la oraşul Freiburg, Germania.

BENEFICII PERSONALE
Calitatea călătoriei poate fi îmbunătățită prin descoperirea împrejurimilor și interacțiune socială pe parcursul călătoriei.
Utilizarea alternativelor de transport poate deveni o activitate socială plăcută pentru familie.
Mai mult, pedalatul conduce de multe ori la economie de timp. Pe o distanță de până la 8 km (chiar și până la 15 km pentru
utilizatorii de pedelec – bicicleta cu pedală electrică) bicicleta este în medie cel mai rapid mod de transport. Datorită faptului că
în medie 50% dintre toate deplasările cu mașina în oraș sunt mai scurte de 5 km, mersul cu bicicleta poate ușor să acopere
mai mult de jumătate din toate călătoriile zilnice din orașe. Ca beneficiu suplimentar pentru utilizarea bicicletei în deplasările
zilnice: 30 minute de exercițiu fizic pe zi - cea mai bună asigurare de sănătate.

