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Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentație complementară strategiei 
de dezvoltare teritorială și Planului urbanistic general (P.U.G.) și constituie 
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea 
spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de 
mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor. 

Planul de mobilitate urbană are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității 
localităților și a relației între acestea, diversificarea și utilizarea sustenabilă a 
mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de 
vedere social, economic și de mediu, precum și buna integrare a diferitelor moduri de 
mobilitate și transport. 

Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de mobilitate și 
transport, incluzând transportul public și privat, de marfă și pasageri, motorizat și 
nemotorizat, în mișcare sau în staționare. 

În esenţă, PMUD urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să 
satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective 
strategice: 
1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport 
care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și 
servicii-cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de 
deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este 
posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de 
exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, 
vârsta, sexul și originea etnică); 
2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru 
comunitate în general; 
3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale 
și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice; 



4. Eficiența economică – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al 
costului privind transportul de călători și de marfă; 
5. Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului 
urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în 
ansamblu. 

Scopul PMUD este de a permite dezvoltarea sustenabilă a mobilității în aria de 
studiu, acesta urmând a funcționa ca un suport pentru pregătirea și implementarea 
proiectelor și măsurilor finanțate prin Programul Operațional Regional 2021 – 2027 (și 
programele operaționale din viitoarele perioade de programare) și alte surse asociate 
bugetelor locale, dar și pentru susținerea implementării unor proiecte de interes național 
care influenţează mobilitatea în aria de studiu. 

Prezentul PMUD include intervenții (măsuri sau proiecte specifice)) prin care 
sunt propuse rezolvări pentru probleme identificate în etapa de analiză a situației actuale 
sau care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane 
optime în aria de studiu, acoperind perioada 2021 - 2027. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea  
Planului de mobilitate urbană pentru orașul Târgu Neamț 2021-2027 

 
 

Prezentul plan de mobilitate urbana durabila acopera UAT Targu Neamt si se refera la perioada 
2021-2027. 

Documentul a fost elaborat de YXS AVALANA S.R.L., YOUPLAN DEVELOPMENT SRL – 
www.youplan.info 

Conform documentelor strategice la nivel european, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
constituie un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice, care are la 
bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelare a traficului, având ca scop 
rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din oraş şi din zonele învecinate, 
contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene în termeni de eficienţă energetică şi 
protecţie a mediului. 

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional 
Regional 2021 – 2027, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), este necesară 
elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate, susținută 
de către Comisia Europeană. 

 
În cadrul POR 2021-2027 una dintre prioritățile de finanțare este prioritatea nr. 4 - dezvoltarea 

unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente si durabile, masura 4.3.1 mobilitate urbana durabila. 
Vor fi sprijinite urmatoarele tipuri de actiuni: 
• Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de 

transportul public nepoluant de calatori; 
• Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 

mijloacele de transport public de calatori; 
• Configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transportul 

public de calatori, pentru prioritizarea transportului public de calatori, cu bicicleta si pietonal, 
accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane; 

• Modernizare, achizitionare de material rulant electric (tramvaie), troleibuze si autobuze 
nepoluante; 

• Amenajarea statiilor de reincarcare a automobilelor electrice si electrice hibride; 
• Crearea, extinderea de trotuare si spatii dedicate transportului nemotorizat si amenajari urbane 

pentru pietoni; 
• Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului 

public nepoluant de calatori, inclusiv infrastructura tehnica aferenta; 
• Crearea, modernizarea, reabilitarea statiilor de transport public de calatori; 
• Sisteme informationale inteligente pentru transportul public in comun: furnizarea de informatii 

privind timpii de sosire si de plecare, harti de transport si grafice orare, alternativele si 
legaturile cu alte linii de transport prin afisare digitala si mesaje vocale, posibilitati de 
intermodalitate, aplicatii pentru planificarea calatoriilor; 

• Crearea, modernizarea, extinderea sistemelor de management inteligent al traficului, precum si 
a altor sisteme de transport inteligente; 

• Dezvoltarea solutiilor inteligente pentru managementul parcarilor; 



• Dezvoltarea facilitatilor de tip parking integrate cu infrastructuri pentru deplasari nemotorizate; 
• Crearea, extinderea, modernizarea sistemelor de e-ticketing; 
• Asigurarea accesibilitatii in statiile si mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu 

dizabilitati; 
• Crearea infrastructurii de combustibili alternativi; 
• Amenajarea de aliniamente de arbori si arbusti; 
• Amenajarea de parcari in punctele terminus ale liniilor de transport in comun, in zona de acces 

in municipiu/oras pentru a incuraja continuarea calatoriei spre punctele de interes cu mijloacele 
de transport in comun; 

• Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea pistelor si traseelor pentru biciclete, a parcarilor 
pentru biciclete, inclusiv sistemelor de inchiriere de biciclete; 

• Crearea, modernizarea, extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale; 
• Achizitionarea si instalarea sistemelor de reducere, interzicere a circulatiei autoturismelor in 

anumite zone. 
           

Municipii si orasele din regiune vor putea accesa fondurile de pe aceasta prioritate cu conditia 
ca proiectele depuse sa faca parte dintr-o strategie integrata de dezvoltare urbana sau o strategie de 
dezvoltare, cat si din planul de mobilitate urbana. 

 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobare „Strategia 

integrată de dezvoltare urbană a orașului Târgu Neamț pentru perioada 2021-2027”. 
 

Birou Planificare şi Implementare Proiecte, 
Amihăilesei Constantin Daniel 

 


