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I. COMPONENTA NIVEL STRATEGIC 
1. INTRODUCERE 

1.1. SCOPUL ȘI ROLUL DOCUMENTAȚIEI 
 
În ultima perioadă tot mai multe foruri de specialitate solicită aplicarea unor măsuri de utilizare 
eficientă a energiei în mediul urban, care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice, solicitare 
întemeiată pe fapte obiective, dacă se ține cont de faptul că aproximativ 72% dintre cetățenii europeni 
locuiesc în mediul urban, unde se consumă 75% din energia totală și unde 98% dintre călătoriile 
urbane efectuate au o lungime mai mică de 5 km. Așadar, cu o densitate mare a populației și o pondere 
mare a călătoriilor pe distanțe scurte, orașele prezintă un mare potențial de orientare spre un 
transport cu emisii reduse de carbon, comparativ cu sistemul de transport în ansamblu (prin 
reorientarea către deplasările pietonale, cu bicicleta, folosind transportul în comun, precum și prin 
introducerea rapidă pe piață a vehiculelor propulsate cu combustibili alternativi). 
 
Este necesară o schimbare radicală în ceea ce privește modul de abordare a mobilității urbane pentru 
a se asigura că zonele urbane ale Europei se dezvoltă pe o traiectorie mai sustenabilă și că obiectivele 
pentru un sistem european de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor sunt 
îndeplinite. În acest sens, Comisia Europeană sprijină orașele europene în încercarea acestora de a 
soluționa problemele de mobilitate urbană, recomandând elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă - PMUD.  
 
Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), așa cum este definit în documentul recunoscut de 
Comisia Europeană "Orientări. Dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă", este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetățenilor și 
companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, în vederea creșterii calității vieții. Acesta se bazează 
pe practicile existente de planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare. 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are un profund caracter strategic, definește priorități, tipologii 
de acțiuni, prevede scenarii viitoare de evoluție și identifică măsuri necesare pentru atingerea 
obiectivelor în termenele specificate.  
 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Săcele stabilește modul în care se vor pune în 
aplicare conceptele moderne de planificare și management al mobilității urbane durabile, așa cum au 
fost definite și implementate la nivel european. Aceste concepte sunt particularizate la specificul 
Municipiului Săcele, urmărind maximizarea efectelor aduse prin îmbunătățirea indicatorilor de 
mobilitate pe termen lung, până la nivelul anului 2030. Totodată, planul stabilește mecanismul de 
monitorizare care va permite evaluarea continuă și revizuirea acestuia, inclusiv posibilitatea de a 
corecta abaterile sau reformula obiectivele într-o adaptare permanentă la dinamica mediului urban.  
 
Spre deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept pune un accent 
deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților interesate, pe coordonarea politicilor între 
sectoare (transport, utilizarea teritoriilor, mediu înconjurător, dezvoltare economică, politici sociale, 
sănătate, siguranță etc.), între diferitele niveluri de autoritate publică și între autoritățile învecinate.  
 



 

  

 

4 

Prezentul plan prezintă o viziune sustenabilă de dezvoltare pentru zona urbană a Municipiului Săcele 
și ține cont de costurile și beneficiile sociale, prin “internalizarea costurilor externe”. Nu în ultimul 
rând, trebuie subliniat faptul că planificarea pentru viitorul orașului în cadrul PMUD este centrată pe 
cetățeni. Cetățenii Municipiului Săcele în calitate de călători, antreprenori, consumatori, clienți, sau 
orice rol ar putea avea ei, sunt parte a soluției, realizarea planului de mobilitate urbană durabilă 
însemnând “Planificare pentru locuitorii din Municipiul Săcele”.  
 
Scopul esențial al PMUD este definit de Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare. Potrivit acestui document legislativ, 
Planul de Urbanism General (PUG) trebuie să includă printre altele și un Plan de Mobilitate Urbană 
(Art. 46, lit. e, introdusă prin punctul 23 din Ordonanța de Urgență nr. 7/2011 începând cu 13.07.2013). 
Acesta reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială și planului 
urbanistic general.  
 
Totodată, 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 Regiunea Centru (și alte programe operaționale din 
viitoarele perioade de programare) și alte surse asociate bugetelor locale și bugetului național, dar și 
pentru susținerea implementării unor proiecte de interes național care influențează mobilitatea în aria 
de studiu.  
 
Urmare a abordării integrate susținută de către Comisia Europeană, elaborarea corelată a Strategiilor 
Integrate de Dezvoltare Urbană și a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă o 
condiție necesară de bază în vederea finanțării proiectelor de mobilitate urbană prin FEDR (Fonduri 
Europene pentru Dezvoltare Regională). Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă, reprezintă criteriul fundamental pentru finanțarea proiectelor 
care vizează îmbunătățirea mobilității la nivel urban prin intermediul Programului Operațional 
Regional și prin alte instrumente dedicate îmbunătățirii mobilității.  
 
Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia Europeană a propus ca Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) să pună un accent mai puternic pe activitățile de dezvoltare urbană 
durabilă (DUD), statele membre fiind încurajate să aloce cel puțin 6% din fondurile FEDR dezvoltării 
integrate în zonele urbane.  În perioada de programare 2021-2027, potrivit Strategiei Programului 
Operațional Regional Centru, finanțarea proiectelor pentru mobilitate urbană este condiționată de 
existența unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, instrument de planificare strategică teritorială prin 
care este corelată dezvoltarea spațiala a localităților cu nevoile de mobilitate și transport ale 
persoanelor și mărfurilor.  
 
Tehnologiile inteligente și, în special, sistemele de transport inteligente (STI) sunt elemente cheie 
pentru planificarea mobilității urbane. Ele sprijină factorii de decizie la realizarea obiectivelor de 
politică și la gestionarea operațiunilor de trafic concrete, ajutând totodată utilizatorii finali prin 
prezentarea unor opțiuni documentate în ceea ce privește mobilitatea. 
 
În acest context, PMUD al Municipiului Săcele va avea un rol esențial în accesarea finanțării din fonduri 
nerambursabile prin mecanisme de finanțare care vor fi disponibile în exercițiu financiar 2021-2027. 
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Prin implementarea măsurilor / acțiunilor de intervenție propuse se estimează soluționarea 
problemelor identificate în etapa de analiză a situației actuale sau care sunt considerate ca fiind 
strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane durabile în aria de studiu, acoperind perioada 
2021 - 2030. Alegerea arealului acoperit de PMUD al Municipiului Săcele s-a realizat prin corelarea cu 
prevederile documentelor de dezvoltare teritorială și totodată ținând seama de relațiile de transport 
cu teritoriul învecinat.  
 
Planul de mobilitate urbană are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și buna 
integrare a diferitelor moduri de mobilitate urbană. Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor 
modurilor de transport, incluzând transportul public și privat, de marfă și pasageri, motorizat și 
nemotorizat, în mișcare sau în staționare. 
 
Sintetizând, scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Săcele este de 
îmbunătățire a accesibilității în zonele urbane și asigurare a mobilității durabile, precum și a unor 
servicii de transport de calitate ridicată în interiorul zonelor urbane și pe arterele de penetrație către 
acestea, obiectiv realizabil cu ajutorul caracteristicilor descrise mai sus 
 
Pornind de la caracteristicile generale ale planurilor de mobilitate și ținând cont de obiectivele 
urmărite pentru Municipiul Săcele se poate evidenția faptul că măsurile recomandate prin PMUD 
urmăresc dezvoltarea unui sistem de transport urban care: 

• Este accesibil și răspunde nevoilor de bază ale tuturor utilizatorilor în ceea ce privește 
mobilitatea;  

• Echilibrează și satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate și transport provenite de 
la cetățeni, întreprinderi și industrie;  

• Trasează o dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport;  
• Întrunește cerințele de durabilitate, punând în balanță nevoia de viabilitate economică, 

echitate socială, sănătate și calitate a mediului înconjurător;  
• Optimizează eficiența și eficacitatea costurilor;  
• Utilizează mai bine spațiul urban, precum și infrastructura și serviciile de transport existente;  
• Îmbunătățește atractivitatea mediului urban, calitatea vieții și sănătatea publică;  
• Îmbunătățește siguranța și securitatea traficului;  
• Reduce poluarea aerului și poluarea fonică, emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de 

energie;  
 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document strategic și un instrument de politică 
de dezvoltare, având ca scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și agenților economici 
din orașe și împrejurimile acestora pentru a îmbunătății calitatea vieții, contribuind în același timp la 
atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficiență economică. 
 
PMUD al Municipiului Săcele asigură punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și 
management pentru mobilitatea urbană durabilă, integrate în suprastructura teritorială a Polului de 
Creștere Brașov și include lista măsurilor de îmbunătățire a mobilității pe termen scurt, mediu și lung. 
 
Obiectivele fundamentale ale PMUD sunt: 
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1. ACCESIBILITATE - Asigură punerea la dispoziție pentru toți cetățenii a opțiunilor de mobilitate care 
permit accesul la destinații și servicii cheie; 
2. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE - Îmbunătățirea siguranței și securității în ceea ce privește mobilitatea 
urbană durabilă; 
3. MEDIU - Reducerea poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
consumului de energie; 
4. EFICIENȚA ECONOMICĂ - Îmbunătățirea eficienței și și eficacității transportului de persoane și 
bunuri; 
5. CALITATEA MEDIULUI URBAN - Sporirea caracterului atractiv și calității mediului și designului urban 
în beneficiul cetățenilor și a comunității locale. 
 
 
ROLUL PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ 
 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un demers strategic, funcțional și operațional 
al comunității săcelene și al autorității publice locale, prin care se va atinge dezideratul stabilit prin 
viziunea de dezvoltare, demersul fiind defalcat pe trei niveluri, după cum urmează: 
 

Nivel Strategic Conform documentelor strategice la nivel european, un Plan de Mobilitate 
Urbană Durabilă constituie un document strategic și un instrument pentru 
dezvoltarea unor politici specifice, având ca scop rezolvarea nevoilor de 
mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din oraș și din zonele învecinate, 
contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene în termeni de 
eficiență energetică și protecție a mediului. În ceea ce privește legislația 
națională (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
republicată cu completările și modificările ulterioare în martie 2016), Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă reprezintă o documentație complementară 
strategiei de dezvoltare teritorială urbană și a planului urbanistic general 
(P.U.G.), dar și instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este 
corelată dezvoltarea spațială a localităților cu nevoile de mobilitate și transport 
ale persoanelor și mărfurilor. 

Nivel 
Funcțional 

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului 
Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2021-2017, 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. Așadar, în vederea 
respectării prevederilor Comisiei Europene pentru accesarea fondurilor de 
dezvoltare regională, municipiile sunt încurajate să elaboreze documente 
de planificare strategică corelate  În cadrul acestor documente vor putea fi 
fundamentate și planificate în mod coerent și fezabil intervenții care vor 
viza dezvoltarea sistemului de transport local în vederea asigurării unei mai 
bune mobilități a persoanelor și mărfurilor, o creștere a accesibilității, o 
îmbunătățire a condițiilor de mediu și a calității mediului urban, precum și 
creșterea siguranței participanților la trafic și a pietonilor. În mod concret, 
PMUD este un demers funcțional, necesar și obligatoriu pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional, pentru 
investiții ce pot viza:  

• Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere  
• Construirea infrastructurii și facilităților necesare pentru bicicliști 
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• Conversia și amenajarea unor zone pietonale 
• Reabilitarea sau crearea de trotuare și alei pietonale 
• Modernizarea, dezvoltarea și creșterea atractivității transportului 

public în comun 
• Dezvoltarea sistemului de parcare 

Nivel 
Operațional 

PMUD va sta la baza dezvoltării de mecanisme, proceduri și structuri 
operaționale, în directa subordonare a aparatului executiv al Municipiului 
Săcele, prin care se va monitoriza în mod constant evoluția implementării 
proiectelor, măsurilor și recomandărilor cuprinse în Plan, precum și atingerea 
indicatorilor propuși și asumați în cadrul documentului strategic și în cadrul  
contractelor de finanțare subsecvente PMUD, ce se vor încheia în orizontul de 
timp supus analizei.  
În mod concret, PMUD la nivel operațional va reprezenta o entitate operativă 
care va asigura îndeplinirea viziunii și obiectivelor planului, corespondența și 
corelarea continuă cu alte documente programatice și legislative. 

 
 

1.2. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE SPAȚIALĂ 
În legislația națională, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
actualizată în iulie 2013, Planul de Mobilitate Urbană (PMU) reprezintă instrumentul de planificare 
strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona peri urbană 
/ metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor. Conform 
articolului 46, planul urbanistic general cuprinde piese scrise și desenate cu privire la: 

a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției istorice, precum și a previziunilor 
economice și demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, 
socială și culturală, de amenajare a spațiului, de mediu, locuire, transport, spații și 
echipamente publice și servicii; 

b) strategia de dezvoltare spațială a localității; 
c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 
d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice; 
e) planul de mobilitate urbană (PMU) 

 
Conform Normelor de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul: 

• 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 transport, incluzând transportul 
public și privat, de marfă și pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare; 

• P.M.U. este realizat pentru unitatea administrativ-teritorială inițiatoare și poate fi realizat și 
pentru teritoriul unităților administrativ-teritoriale aflate în zona peri urbană sau 
metropolitană, care este deja instituită sau care poate fi delimitată printr-un studiu de 
specialitate; 

• Pe baza referatelor elaborate de structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului 
și urbanismului și de structura de specialitate în domeniul transportului, P.M.U. se analizează 
în cadrul unei ședințe comune la care participă Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și 
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urbanism, Comisia de circulații/Comisia de siguranță rutieră și fluidizare a traficului, 
organizate conform legii la nivelul primăriilor sau consiliilor județene, și se aprobă de către 
consiliile locale. În situația în care P.M.U. a fost realizat pe teritoriul unei structuri asociative 
a unităților administrativ-teritoriale, documentația se avizează de către acestea și se aprobă 
de către structura asociativă, dacă are stabilită această competență în statut; 

• Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul PUG și P.M.U., acestea pot fi 
elaborate concomitent, bazându-se pe o viziune de dezvoltare integrată la nivelul teritoriului 
studiat. În acest sens, autoritățile publice locale pot organiza grupuri de lucru comune; 

• Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilității pentru persoane și marfă se 
face prin preluarea/ integrarea/ analizarea datelor din toate sursele existente, inclusiv de la 
ultimul recensământ al populației și locuințelor și din P.U.G., la nivel de unitate administrativ-
teritorială și la nivel de unitate teritorială de referință, necesare în vederea realizării prognozei 
distribuției în profil spațial a populației și locurilor de muncă, precum și prin: 

 efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației (eșantion minim 1,0 % 
din total populație);  

 realizarea recensămintelor de circulație în intersecțiile principale și la intrările 
în localitate;  

 realizarea anchetelor privind originea/ destinația deplasărilor în trafic la 
intrările în localitate și în interiorul localităților, la nivel de unitate teritorială 
de referință.  

• P.M.U. se elaborează printr-o abordare transparentă și participativă, în toate etapele de 
elaborare fiind consultați toți actorii relevanți, cetățeni și reprezentanți ai societății civile, 
operatori de transport public și agenți economici din teritoriul studiat, care au potențial major 
de atragere și generare a traficului; 

• P.M.U. are rolul de planificare și modelare a mobilității în raport cu nevoile și prioritățile de 
dezvoltare spațială de la nivelul unității administrativ-teritoriale și urmărește următoarele 5 
obiective: 

 îmbunătățirea eficienței serviciilor și infrastructurii de transport; 
  reducerea necesităților de transport motorizat, reducerea impactului asupra 

mediului și reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport; 
 asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității și în cadrul 

zonelor metropolitane/ peri urbane; 
 asigurarea unui mediu sigur pentru populație; 
 asigurarea accesibilității tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru cele 

cu dizabilități. 
• P.M.U. utilizează măsuri organizaționale, operaționale și de infrastructură pentru atingerea 

celor 5 obiective, luând în considerare următoarele arii de intervenție: 
 corelarea modurilor de transport cu densitatea urbană; 
 crearea unor artere ocolitoare localităților și închiderea inelelor rutiere 

principale; 
 promovarea și crearea rețelelor de infrastructuri și servicii pentru bicicliști și 

pentru trafic nemotorizat; 
 reorganizarea arterelor de circulație în raport cu cerințele de trafic, cu 

cerințele transportului public, ale deplasărilor nemotorizate și cu exigențe de 
calitate a spațiului urban; 
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 organizarea staționării și a infrastructurilor de staționare; 
 organizarea inter modalității și a polilor de schimb intermodal; 
 stabilirea zonelor cu restricții de circulație (limitări ale vitezei, limitări și/sau 

taxări ale accesului, restricționarea accesului vehiculelor poluante, prioritate 
acordată deplasărilor nemotorizate etc.); 

 restructurarea mobilității în zonele centrale istorice și în zona gărilor, 
autogărilor și aerogărilor; 

 dezvoltarea rețelelor de transport public; 
 valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee 

feroviare dezafectate, zone logistice etc.) și integrarea acestora în rețeaua 
majoră de transport public de la nivelul localităților și al zonelor peri urbane 
ale acestora pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan; 

 dezvoltarea de politici și infrastructură pentru a susține siguranța pietonilor; 
 îmbunătățirea condițiilor pentru transport și pentru livrarea mărfurilor, 
 organizarea transportului de mărfuri și a logisticii urbane; 
 utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de 

transport, de parcare și pentru transportul public. 
În cele ce urmează este prezentat modul în care PMUD pentru Municipiul Săcele se corelează cu alte 
documente de planificare spațială relevante, la nivelurile european, național, regional și local. Planul 
de mobilitate întocmit susține politicile adoptate la nivel regional și național, țintele stabilite și 
restricțiile legale. 
 

5.2.1. CADRUL EUROPEAN 
Cunoscându-se faptul că transportul urban este un important consumator de energie și emițător de 
gaze poluante și cu efect de seră, se poate sublinia că zonele urbane joacă un rol esențial în atingerea 
obiectivelor privind îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
asumate de Comisia Europeană prin documentele publicate. Potrivit acestor documente, o abordare 
strategică presupune integrarea politicilor de planificare a transporturilor cu alte politici sectoriale, 
cum ar fi protecția mediului, amenajarea teritoriului, locuințe, aspectele sociale ale accesibilității și 
mobilității, precum și dezvoltarea economică. 
 
Documentele cheie care fac referire la planificarea mobilității urbane la nivel european sunt 
prezentate în ordine cronologică în continuare: 

• 2007 – Cartea Verde Europeană a Transportului Urban – ”Spre o Nouă Cultură a Mobilității 
Urbane” 

• 2009 – Planul de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană 
• 2010 – Strategia Europa 2020 - “O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică 

și favorabilă incluziunii“ 
• 2011 - Cartea Albă – “Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al Transporturilor – 

Către un Sistem de Transport Competitiv și Eficient din punct de vedere al Resurselor” 
• 2013 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – “Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă 
care utilizează eficient resursele” 
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• 2013 - Linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă 

• 2017 - Europa în mișcare – O agendă pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social 
către o mobilitate curată, competitivă și conectată pentru toți 

• 2019 - Linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă, Ediția a doua 

• 2020 - Pactul verde european 
• 2020 - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă 

 
CARTEA VERDE EUROPEANĂ A TRANSPORTULUI URBAN – “SPRE O NOUĂ CULTURĂ A MOBILITĂTII 
URBANE” 
Potrivit acestui document, mobilitatea urbană trebuie să permită dezvoltarea economică a orașelor, 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și protecția mediului din orașe. În acest sens, orașele europene 
se confruntă cu cinci provocări, la care trebuie să se răspundă în cadrul unei abordări integrate: 

 Orașe cu trafic fluid; 
 Orașe mai puțin poluate; 
 Transport urban mai inteligent; 
 Transport urban accesibil; 
 Transport urban în condiții de siguranță și securitate. 

În contextul dezvoltării durabile, zonele urbane se confruntă cu o provocare imensă - aceea de a 
reconcilia dezvoltarea economică a orașelor și accesibilitatea, pe de o parte, cu ameliorarea calității 
vieții și cu protecția mediului, pe de altă parte. Astfel, crearea unei “noi culturi a mobilității urbane” 
se va putea realiza prin îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la mobilitatea durabilă și 
îmbunătățirea procesului de colectare a datelor cu privire la mobilitate. 
 
PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU MOBILITATEA URBANĂ 
Acest document vine în completarea Cărții Verzi și a Comunicatului Comisiei Europene intitulat “Un 
viitor sustenabil pentru transporturi: către un sistem integrat, bazat pe tehnologie și ușor de utilizat”, 
prin care se solicită o coordonare a acțiunilor la nivel local, regional și național. 
 
Recomandările prevăzute în Planul de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană reprezintă rezultatul 
feedback-ului primit de la părțile interesate pe parcursul consultărilor publice ale celor două 
documente care îl preced și oferă un pachet cuprinzător de sprijin pentru a ajuta autoritățile locale, 
regionale și naționale pentru atingerea obiectivelor de durabilitate mobilității urbane. În cadrul acestui 
document se face referire la planuri de mobilitate urbană durabilă. 
 
Pe lângă provocările generate de sectorul transporturilor, respectiv abordarea unui transport durabil 
din punct de vedere al protecției mediului (poluare atmosferică, emisii de CO2 și zgomot) și al 
competitivității economice (prin reducerea nivelului congestiei), documentul recunoaște, de 
asemenea, ca priorități sănătatea cetățenilor, nevoile persoanelor vârstnice, ale celor cu handicap și 
ale familiilor acestora, precum și coeziunea socială, în general. Aceste provocări se regăsesc 
concentrate în următoarele obiective principale: 
 

• promovarea de politici integrate pentru a face față complexității sistemelor de transport; 
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•  optimizarea mobilității urbane pentru a încuraja integrarea efectivă între diferitele rețele de 
transport; 

• diseminarea experiențelor și cunoștințelor. 
 
În scopul atingerii obiectivelor prezentate, documentul recomandă 20 de acțiuni structurate în 6 teme 
principale, după cum urmează: 

• Tema 1 – Promovarea unei politici integrate 
 Acțiunea 1 - Accelerarea implementării planurilor de mobilitate urbană 

sustenabilă 
 Acțiunea 2 - Mobilitatea urbană sustenabilă și politica regională 
 Acțiunea 3 - Transporturi pentru un mediu urban sănătos 

• Tema 2 – Centrarea pe cetățeni 
 Acțiunea 4 - O platformă privind drepturile călătorilor din rețeaua de transport 

public urban 
 Acțiunea 5 - Îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate 

redusă 
 Acțiunea 6 - Îmbunătățirea informațiilor privind călătoriile 
 Acțiunea 7 - Accesul în zonele verzi 
 Acțiunea 8 - O campanie pe tema comportamentelor care favorizează 

mobilitatea sustenabilă 
 Acțiunea 9 - Condusul eficient din punct de vedere energetic, ca parte a 

formării conducătorilor auto 
• Tema 3 – Transport urban mai ecologic 

 Acțiunea 10 - Proiecte de cercetare și de demonstrație pentru vehicule cu 
emisii reduse sau cu emisii zero 

 Acțiunea 11 - Un ghid on-line privind vehiculele nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic 

 Acțiunea 12 - Un studiu pe tema aspectelor urbane ale internalizării costurilor 
externe 

 Acțiunea 13 - Schimburi de informații privind schemele tarifare urbane 
• Tema 4 – Consolidarea finanțării 

 Acțiunea 14 - Optimizarea surselor de finanțare existente 
 Acțiunea 15 - Analiza nevoilor de finanțare viitoare 

• Tema 5 –Schimbul de experiență și de cunoștințe 
 Acțiunea 16 – Actualizarea datelor și a statisticilor 
 Acțiunea 17 - Crearea unui observator al mobilității urbane 
 Acțiunea 18 - Participarea la dialogul internațional și la schimbul de informații 

• Tema 6 – Optimizarea mobilității urbane 
 Acțiunea 19 - Transportul urban de marfă 
 Acțiunea 20 - Sistemele inteligente de transport (ITS) pentru mobilitatea 

urbană 
STRATEGIA EUROPA 2020 – “O STRATEGIE EUROPEANĂ PENTRU O CREȘTERE INTELIGENTĂ, 
ECOLOGICĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII” 
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Strategia Europa 2020 subliniază importanța unui sistem de transport european durabil care să 
contribuie la dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene și evidențiază necesitatea explicitării dimensiunii 
urbane a transporturilor. Strategia prevede cinci obiective principale formulate la nivelul Uniunii 
Europene și transpuse în obiective naționale, reflectându-se astfel nivelul contribuției fiecărui stat 
membru la îndeplinirea obiectivelor globale. Dintre acestea obiectivul privind Schimbările climatice și 
utilizarea durabilă a energiei interacționează cu domeniul transporturilor. În tabelul de mai jos sunt 
prezentate valorile țintă prevăzute a fi atinse prin sub-obiectivele acestui obiectiv principal în anul 
2020, la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României. 
 

 
 
CARTEA ALBĂ – “FOAIE DE PARCURS PENTRU UN SPAȚIU EUROPEAN UNIC AL TRANSPORTURILOR – 
CĂTRE UN SISTEM DE TRANSPORT COMPETITIV ȘI EFICIENT DIN PUNCT DE VEDERE AL RESURSELOR” 
 
Cartea Albă – “Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al Transporturilor – Către un Sistem 
de Transport Competitiv și Eficient din punct de vedere al Resurselor” reprezintă succesorul 
documentelor Cartea Albă - “Politica europeană în domeniul transporturilor pentru anul 2010: 
momentul deciziilor”, respectiv Comunicarea Comisiei Europene intitulată "Un viitor sustenabil pentru 
transporturi: către un sistem integrat, bazat pe tehnologie și ușor de utilizat”. Cartea Albă 
completează, de asemenea, documentul intitulat "Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie cu 
emisii reduse de carbon în 2050". 
Cartea Albă publicată în anul 2011 solicită o reducere a emisiilor de CO2 generate de sectorul 
transporturilor de cel puțin 60% până în 2050 (comparativ cu valorile înregistrate în anul 1990), în 
condițiile asigurării dezvoltării sistemului de transport global și satisfacerii nevoilor de mobilitate. 
Documentul punctează diverse obiective referitoare la rețelele de transport, inclusiv pentru cele din 
mediul urban, pentru care se propune modificarea substanțială a parcului de autovehicule, astfel: 
  Înjumătățirea utilizării autovehiculelor "alimentate în mod convențional" în transportul urban 

până în 2030; dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; 
 Implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO2 în marile aglomerări urbane până 

în 2030; 
Alte obiective includ stabilirea unui cadru pentru funcționarea unui sistem de transport multimodal la 
nivel european dotat cu facilități de informare, gestionare și plată precum și reducerea accidentelor 
rutiere și implicit a victimelor implicate, în proporție de 50 % până în anul 2020, respectiv "zero 
decese" în transportul rutier până în 2050. 
 
Cartea Albă identifică necesitatea existenței unor strategii de dezvoltare urbană complexe care să 
conducă la reducerea congestiei și a emisiilor de substanțe poluante și gaze cu efect de seră, strategii 
rezultate în urma unei abordări integrate, care implică amenajarea teritoriului, sisteme de tarifare, 
servicii de transport public mai eficiente, infrastructură pentru modurile de transport nepoluante 
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(nemotorizate), facilități de încărcare / alimentare cu energie electrică / combustibil pentru 
autovehiculele ecologice. 
Documentul prevede că orașele care depășesc o anumită dimensiune, ar trebui încurajate să dezvolte 
planuri de mobilitate urbană care aduc toate aceste elemente împreună. Aceste planuri trebuie să fie 
pe deplin aliniate cu planurile de dezvoltare urbană integrată. 
 
Un aspect foarte important este faptul că acest document prevede stabilirea la nivel european a unor 
proceduri și mecanisme de sprijin financiar destinate pregătirii de Audituri privind mobilitatea urbană 
și de Planuri privind mobilitatea urbană și instituirea unui Tablou de bord european al mobilității 
urbane (European Urban Mobility Scoreboard) bazat pe obiective comune. De asemenea, este 
propusă examinarea, în cazul orașelor cu o anumită dimensiune, a posibilității impunerii unei abordări 
conforme cu standardele naționale și bazate pe orientările UE: 
«Condiționarea acordării fondurilor de dezvoltare regională și a fondurilor de coeziune de prezentarea 
de către orașe și regiuni a unui certificat de audit valabil, emis în mod independent, care să confirme 
performanța acestora în materie de mobilitate urbană și de sustenabilitate». 
 
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – “ÎMPREUNĂ PENTRU O MOBILITATE URBANĂ 
COMPETITIVĂ CARE UTILIZEAZĂ EFICIENT RESURSELE” 
 
Comunicarea emisă în decembrie 2013 a fost transmisă instituțiilor europene cu scopul de a încuraja 
statele membre să ia măsuri mai hotărâte și mai bine coordonate. 
 
Anexa acestui document prezintă conceptul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), creionat 
în urma unui amplu proces de consultare între experți în mobilitate durabilă și factori interesați la 
nivelul Uniunii Europene. Conceptul reflectă un larg consens în privința principalelor caracteristici ale 
unui plan de mobilitate urbană durabilă, recomandând adaptarea la circumstanțele individuale ale 
statelor membre și ale zonelor urbane. 
 
«Este necesară o schimbare radicală: 

• Prezenta comunicare urmărește să solidifice sprijinul care se acordă orașelor europene în 
încercarea lor de a soluționa problemele de mobilitate urbană. Este necesară o schimbare 
radicală în ceea ce privește modul de abordare a mobilității urbane pentru a se asigura că 
zonele urbane ale Europei se dezvoltă pe o traiectorie mai sustenabilă și că obiectivele pentru 
un sistem european de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor sunt 
îndeplinite; 

• Este de asemenea esențial să se depășească abordările fragmentate și să se dezvolte piața 
unică a soluțiilor inovatoare de mobilitate urbană prin abordarea unor problematici cum ar fi 
standardele și specificațiile comune sau achizițiile publice comune; 

• Comunicarea stabilește modul în care Comisia își va consolida acțiunile privind mobilitatea 
urbană durabilă în domeniile în care există o valoare adăugată pentru UE. Comisia încurajează 
totodată statele membre să adopte măsuri mai ferme și mai bine coordonate». 

 
LINII DIRECTOARE PENTRU DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE MOBILITATE URBANĂ 
DURABILĂ 
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În cadrul proiectului ELTISplus - EACI/IEE/2009/05/S12.558822, finanțat de Comisia Europeană, a fost 
elaborat ghidul “Orientări. Dezvoltarea și implementarea unui plan sustenabil de mobilitate urbană”. 
Ghidul este destinat specialiștilor din domeniul transportului și mobilității urbane, precum și altor 
actori implicați în dezvoltarea și implementarea planurilor de mobilitate urbană durabilă. Acesta face 
referire la o bază de date solidă cu exemple de bune practici, ilustrând modul cum au fost abordate în 
practică activitățile de dezvoltare și implementare ale planului. 
 
«Spre deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept pune un 
accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților interesate, pe coordonarea politicilor 
între sectoare, între diferite niveluri de autoritate și între autoritățile învecinate». 
 
Sintetizând cele prezentate mai sus, rezultă că în ultimii ani Comisia Europeană a promovat în mod 
activ conceptul de planificare a mobilității urbane durabile. Inițiative finanțate de Uniunea Europeană 
au reunit părți interesate și experți cu scopul de a analiza abordările actuale, de a discuta aspecte 
problematice și de a identifica practicile optime de planificare. Cu sprijinul Comisiei Europene, au fost 
elaborate orientările pentru dezvoltarea și implementarea planurilor de mobilitate urbană durabilă, 
care oferă, de exemplu, autorităților locale propuneri concrete cu privire la modul în care să 
implementeze strategii pentru mobilitatea urbană, care se bazează pe o analiză detaliată a situației 
actuale, precum și pe o perspectivă clară asupra dezvoltării durabile a zonei lor urbane. Există un 
consens larg în legătură cu faptul că planificarea mobilității urbane durabile contribuie la creșterea 
calității vieții și este o modalitate de abordare a problemelor de transport în orașe. În acord cu această 
abordare, un rol major în sistemele de transport urban viitoare trebuie să îl aibă modurile de transport 
durabile – transportul public, pietonal, cu bicicleta, transportul privat cu autovehicule mai puțin 
poluante, precum și transportul intermodal, motiv pentru care orașele ar trebui să aplice diferite 
măsuri pentru a promova utilizarea acestor moduri. Astfel, Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă au 
câștigat importanță deosebită pe scena europeană, diferențierea între statele membre din acest punct 
de vedere fiind dată de gradul de implementare. 
 
EUROPA ÎN MIȘCARE - O AGENDĂ PENTRU O TRANZIȚIE ECHITABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL 
CĂTRE O MOBILITATE CURATĂ, COMPETITIVĂ ȘI CONECTATĂ PENTRU TOȚI 
 
Documentul ”Europa în mișcare - O agendă pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social 
către o mobilitate curată, competitivă și conectată pentru toți” a fost elaborat în anul 2017 de către 
Comisia Europeană. 
 
Prin această comunicare, Comisia propune o agendă pentru viitorul mobilității în Uniunea Europeană 
care să cuprindă măsuri de reglementare și de sprijin pentru conturarea viitorului unei mobilități 
curate, competitive și conectate pentru toți. 
 
Viziunea de dezvoltare a mobilității în Europa în 2025 se bazează pe un sistem care să permită tuturor 
să călătorească confortabil în orașe și între acestea și zonele rurale, rămânând totodată conectați. 
Pentru realizarea acestei viziuni sunt necesare o serie de măsuri de sprijin printre care se numără: 
 Investiții în infrastructură; 
 Proiecte de cercetare și inovare; 
 Teste transfrontaliere pentru utilizare interoperabilă; 
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 Platforme de cooperare între părțile interesate, etc. 
 
Toate măsurile sunt concentrate într-o agendă de mobilitate unică, orientată către viitor. Aceasta se 
axează în principiu pe contribuția transportului rutier privind mobilitatea în Europa în anul 2025. 
Principalele intervenții se referă la: 
 Accelerarea trecerii la o mobilitate curată și durabilă; 
 Asigurarea unei piețe interne echitabile și competitive pentru transportul rutier; 
 Valorificarea avantajelor digitalizării, automatizării și a serviciilor inteligente de mobilitate; 
 Investiții într-o infrastructură modernă de mobilitate 

O infrastructură de reîncărcare de bază pentru UE până în 2025: Comisia va aborda problema 
finanțării investițiilor în contextul unui Plan de acțiune privind infrastructura pentru combustibili 
alternativi pentru a sprijini instalarea unei infrastructuri de reîncărcare de bază în UE, cu scopul 
furnizării de acoperire completă pentru coridoarele rețelei centrale ale rețelei transeuropene de 
transport („TEN-T”) cu puncte de reîncărcare până în 2025. 
 
LINII DIRECTOARE PENTRU DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PLAN DE MOBILITATE URBANĂ 
DURABILĂ, EDIȚIA A DOUA 
 
Publicarea celei de a doua ediție a Liniilor Directoare Europene pentru Dezvoltarea și Implementarea 
unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) marchează o etapă importantă în adoptarea unei noi 
culturi de planificare în Europa. Această revizuire cuprinzătoare a primei ediții din 2013 utilizată la 
scară largă, are ca scop integrarea dezvoltărilor dinamice în multe domenii ale mobilității urbane și a 
unei bogate experiențe a ultimilor ani în implementarea conceptului de Planificare a Mobilității 
Urbane Durabile la nivelul orașelor din Uniunea europeană. În acest context, Comisia a inițiat în 2018 
procesul de actualizare a liniilor directoare a PMUD pentru a se asigura că reflectă mai bine tendințele 
cele mai recente în materie de mobilitate, tehnologie și societate, toate afectând peisajul schimbării 
mobilității. 
Cele patru faze ale planificării mobilității urbane durabile sunt evidențiate în figura următoare: 
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Cei 12 pași ai planificării Mobilității Urbane Durabile (ediția a II-a). 

Sursa: Comisia Europeană, 2019. 

 
PACTUL VERDE EUROPEAN 
 
Documentul creionează investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile, de unde rezultă 
obținerea unei economii durabile. Acest lucru se realizează transformând problemele legate de 
schimbările climatice și de mediu în oportunități și asigurând tranziția echitabilă și incluzivă pentru toți 
europenii. 
Pactul verde european oferă un plan de acțiune, destinat să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor 
prin trecerea la o economie circulară, mai curată, respectiv să refacă biodiversitatea și să reducă 
poluarea. În acest sens, s-a stabilit că sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv: 
 investiții în tehnologii ecologice; 
 sprijin pentru inovare în sectorul industrial; 
 introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai 

sănătoase; 
 decarbonizarea sectorului energetic; 
 îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor; 
 colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel 

mondial. 
 
STRATEGIA PENTRU O MOBILITATE SUSTENABILĂ ȘI INTELIGENTĂ 
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Acest document a fost elaborat în decembrie 2020 fiind însoțit de un plan de acțiune ce cuprinde 82 
de inițiative în 10 domenii-cheie de acțiune și vine în completarea Pactului verde european, având ca 
obiectiv realizarea sistemului de transport verde și digital și reducerea cu 90% a emisiilor până în 2050. 
Potrivit documentației, pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă trebuie să se țină cont de 
următoarele condiții: 

• Stimularea adoptării vehiculelor, navelor și aeronavelor cu emisii zero, a combustibililor 
regenerabili și cu emisii scăzute de carbon și a infrastructurii aferente – de exemplu, prin 
instalarea a 3 milioane de puncte publice de încărcare până în 2030; 

• Crearea de aeroporturi și porturi cu emisii zero – de exemplu, prin noi inițiative de promovare 
a combustibililor sustenabili în sectorul aviației și în cel maritim. 

• Realizarea unei mobilități interurbane și urbane sănătoase și sustenabile – de exemplu, prin 
dublarea traficului feroviar de mare viteză și dezvoltarea unei infrastructuri suplimentare 
pentru biciclete în următorii 10 ani; 

• „Înverzirea” transportului de marfă – de exemplu, prin dublarea traficului feroviar de marfă 
până în 2050; 

• Tarifarea carbonului și oferirea de stimulente mai bune utilizatorilor – de exemplu, prin 
aplicarea unui set cuprinzător de măsuri pentru a asigura o tarifare echitabilă și eficientă în 
întreg sectorul transporturilor; 

• Transformarea mobilității multimodale conectate și automatizate în realitate de exemplu, 
oferind pasagerilor posibilitatea să cumpere bilete pentru călătorii multimodale și asigurând 
o trecere fără probleme a mărfurilor de la un mod de transport la altul; 

• Stimularea inovării și a utilizării datelor și a inteligenței artificiale (IA) pentru o mobilitate mai 
inteligentă – de exemplu, acordând un sprijin deplin implementării dronelor și a aeronavelor 
fără pilot la bord, precum și altor acțiuni care vizează construirea unui spațiu european comun 
al datelor privind mobilitatea. 

• Principalele obiective, prevăzute în cadrul strategiei, pentru un viitor inteligent și sustenabil 
sunt: 
 Până în 2030: 

 cel puțin 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero vor fi în exploatare pe 
drumurile europene; 

 100 de orașe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic; 
 traficul feroviar de mare viteză se va dubla la nivelul întregii Europe; 
 călătoriile colective programate pentru deplasări cu o lungime de sub 500 de 

km vor trebui să fie neutre din punct de vedere al carbonului; 
 mobilitatea automatizată va fi implementată la scară largă; 
 navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață. 

 Până în 2035: 
 aeronavele de mare capacitate cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea 

pe piață. 
 Până în 2050: 

 aproape toate autoturismele, furgonetele, autobuzele și vehiculele grele noi 
vor avea emisii zero; 

 traficul feroviar de marfă se va dubla; 
 vom dispune de o rețea transeuropeană de transport (TEN-T) 
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 multi-modală deplin operațională, pentru un transport sustenabil și inteligent, 
cu conectivitate de mare viteză. 

 

5.2.2. CADRUL NATIONAL 
 
La nivel național, în scopul definirii unei viziuni cu privire la domeniile în care ar trebui să se investească 
cu prioritate din fondurile acordate de Uniunea Europeană (reglementate de Cadrul Strategic Comun), 
recent au fost realizate strategii la nivel național și regional. Documentele din această categorie care 
vizează domeniile conexe mobilității și transporturilor, de care s-a ținut cont în elaborarea Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Săcele sunt specificate în tabelul de mai jos: 
 

Anul Documentul Autoritatea publică emitentă 

2013 Strategia Națională a României privind Schimbările 
Climatice 2013 – 2020 

Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice 

2013 Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014 - 
2020 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

2014 Acordul de Parteneriat cu România, 2014 - 2020 Comisia Europeană 

2014 
Strategia de dezvoltare teritorială a României, România 
policentrică 2035, Coeziune și competitivitate 
teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

2015 Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

2016 Master Planul General de Transport al României Ministerul Transporturilor 

2018 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030 Guvernul României 

2020 Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 
2021-2027 – versiunea draft Ministerul Fondurilor Europene 

2021 Planul Național de Redresare și Reziliență Ministerul Fondurilor Europene 
 
STRATEGIA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE 2013 – 2020 
În anul 2013 Guvernul României a aprobat "Strategia națională privind schimbările climatice 2013 – 
2020", care prevede atât componente de adaptare, cât și de atenuare. Măsurile de reducere sunt 
elaborate pentru următoarele sectoare economice: energie, transport, procese industriale; solvenți și 
utilizarea de alte produse; agricultură; folosința terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și 
silvicultură; managementul deșeurilor. Componenta de adaptare a Strategiei enumeră 13 sectoare 
prioritare pentru monitorizarea impacturilor schimbărilor climatice - industrie; agricultură și pescuit; 
turism; sănătate publică; infrastructură, construcții și planificare urbanistică; transport; resurse de 
apă; păduri; energie; biodiversitate; asigurări; activități recreative; educație. În cadrul acestei 
componente sunt identificate și măsurile de adaptare care să orienteze elaborarea de politici pentru 
sectoarele sus-menționate. Acestea includ: 

• integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în momentul 
implementării și modificarea legislației și politicilor actuale și viitoare; 

• revizuirea tuturor strategiilor și programelor naționale astfel încât să includă cerințele de 
modificare a politicilor sectoriale; 

• creșterea nivelului de conștientizare publică și dezvoltarea comunicării pentru implementarea 
măsurilor de adaptare la nivel local. 
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«Componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice din Strategia națională privind 
schimbările climatice 2013-2020 este menită să reprezinte o abordare generală și practică a adaptării 
la efectele schimbărilor climatice în România, furnizând direcția și orientările diferitelor sectoare 
pentru a stabili planuri specifice de acțiune care vor fi actualizate periodic, ținând seama de cele mai 
recente concluzii științifice privind scenariile climatice precum și de necesitățile sectoriale. 
Această abordare este o integrare a adaptării în toate sectoarele relevante și va lăsa fiecărui sector 
libertatea de a găsi cele mai bune soluții pentru adaptarea la nivel sectorial». 
 
La elaborarea strategiei s-a avut în vedere procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în 
scopul atingerii obiectivelor naționale asumate și adaptarea la efectele schimbărilor climatice, ținând 
cont de politica Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice și de documentele relevante 
elaborate la nivel european și menționate anterior, precum și de experiența și cunoștințele dobândite 
în cadrul unor acțiuni de colaborare cu parteneri din străinătate și instituții internaționale de prestigiu. 
 
STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 2014 – 2020 
 
În anul 2013 a fost publicată versiunea draft a "Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională", potrivit 
căreia Regiunile de Dezvoltare reprezintă cadrul pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și 
evaluarea politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a strategiilor de dezvoltare regională și a 
programelor de coeziune economică și socială. La stabilirea obiectivelor acestei strategii s-a urmărit 
corelarea cu obiectivele europene privind creșterea competitivității regiunilor și promovarea echității 
prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de dezvoltare economică și socială. Astfel, 
obiectivul general este: 
«Îmbunătățirea continuă a calității vieții, prin asigurarea bunăstării, protecției mediului și coeziunii 
economice și sociale pentru comunități sustenabile capabile să gestioneze resursele în mod eficient și 
să valorifice potențialul de inovare și dezvoltare echilibrată economică și socială al regiunilor». 
 
Pentru atingerea obiectivului general au fost propuse șapte obiective specifice, care sprijină 
dezvoltarea și integrarea economiilor regionale, prin susținerea orașelor și prin încurajarea tuturor 
inițiativelor de dezvoltare, menite să sprijine relațiile dintre județele învecinate: 

• Creșterea rolului și funcțiilor orașelor și municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin investiții 
care să sprijine creșterea economică, protejarea mediului, îmbunătățirea infrastructurii 
edilitare urbane și coeziunea socială; 

• Creșterea eficienței energetice în sectorul public și/sau rezidențial pentru a contribui la 
reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 în conformitate cu Strategia Europa 2020; 

• Creșterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătățirea mobilității regionale și 
asigurarea serviciilor esențiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă și inclusivă; 

• Regenerarea zonelor defavorizate și stimularea incluziunii sociale a comunităților 
marginalizate, prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea serviciilor esențiale și 
condițiilor decente de trai; 

• Creșterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și cercetării, 
precum și stimularea competitivității IMM-urilor; 

 Stimularea dezvoltării competitive și durabile a turismului la nivel regional și local 
prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potențial turistic și crearea/ 
modernizarea infrastructurii specifice de turism; 
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 Protecția și îmbunătățirea mediului prin creșterea calității serviciilor de apă, 
reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate și luarea unor măsuri de 
prevenire a riscurilor și creștere a capacității de intervenție în situații de urgență. 

 
 
ACORDUL DE PARTENERIAT CU ROMÂNIA, 2014 - 2020 
Pentru obținerea finanțării proiectelor de investiții din fondurile disponibile în perioada de 
programare 2014 – 2020, între România și Comisia Europeană a fost încheiat un acord de parteneriat 
în care sunt incluse cinci fonduri structurale și de investiții europene (fonduri ESI): (i) Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR), (ii) Fondul de coeziune (FC), (iii) Fondul social european (FSE), (iv) 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și (v) Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (EMFF). Acordul de parteneriat vizează următoarele provocări și prioritățile aferente: 

• Promovarea competitivității și a dezvoltării locale în vederea consolidării sustenabilității 
operatorilor economici și a îmbunătățirii atractivității regionale; 

• Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a numărului 
de absolvenți din învățământul terțiar, oferind totodată soluții pentru provocările sociale 
severe și combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităților defavorizate sau 
marginalizate ori din zonele rurale; 

• Dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât și în sectorul transporturilor, în 
vederea sporirii accesibilității regiunilor din România și a atractivității acestora pentru 
investitori; 

• Încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienței 
energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecției mediului și a adaptării la 
schimbările climatice; 

• Consolidarea unei administrații publice moderne și profesioniste prin intermediul unei 
reforme sistemice, orientată către soluționarea erorilor structurale de guvernanță. 

O cotă semnificativă din fondurile ESI a fost alocată extinderii și modernizării infrastructurii de 
transport a României, în acord cu planul general pentru viitor care va creiona rețeaua existentă până 
în anul 2030. 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI, ROMÂNIA POLICENTRICĂ 2035, 
COEZIUNE ȘI COMPETITIVITATE TERITORIALĂ, DEZVOLTARE ȘI ȘANSE EGALE PENTRU OAMENI 
 
Strategia de dezvoltare teritorială a României a fost inițiată de Guvernul României în anul 2012. 
Reprezintă documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de 
dezvoltare teritorială a României și direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 
de ani, la scara regională, interregională și națională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel 
transfrontalier și transnațional. 
 
La momentul aprobării, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României va reprezenta viziunea asumată 
a Guvernului României privind dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 2035.  
Obiectivul principal al procesului de planificare strategică constă în: 
«Crearea cadrului necesar pentru sprijinirea și ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel 
național, cu scopul valorificării oportunităților și a nivelului de dezvoltare al fiecărui teritoriu, ținând 
cont de prevederile principalelor documentele strategice europene și naționale». 
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Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României este structurat pe două 
niveluri: tehnic și politic. Nivelul tehnic presupune elaborarea studiilor de fundamentare, care conduc 
la un proces de planificare strategică teritorială cu caracter tehnico-științific, iar nivelul politic intervine 
în etapele ce privesc formularea de obiective strategice. 
 
În cadrul studiilor de fundamentare se regăsește "Studiul 13. Căi de comunicații și transport", al cărui 
scop este pe de o parte, să prezinte sintetic o analiză-diagnostic a dezvoltării rețelelor de transport, 
cu evidențierea disfuncționalităților, și pe de altă parte, ținând cont de oportunitățile, potențialul de 
dezvoltare teritorială și de obiectivele de amenajare echilibrată a teritoriului național, racordate la 
obiectivele strategice ale spațiului comunitar, să identifice viziunea, obiectivele și prioritățile pentru 
dezvoltarea rețelelor de transport, pentru orizontul de planificare teritorială 2020-2035. Sunt 
sintetizate cercetări și studii realizate de centre și institute de cercetare și de departamente 
specializate din cadrul instituțiilor cu responsabilități în amenajarea teritoriului și urbanism, precum și 
documente strategice ale comunității europene din domeniul amenajării teritoriale și transporturilor. 
 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020 
 
Programul Operațional Regional 2014-2020 asigură continuitatea viziunii strategice privind 
dezvoltarea regională în România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor și priorităților regionale 
conținute în PND și CSNR 2007–2013 și implementate prin POR 2007–2013, precum și prin alte 
programe naționale. Această abordare are la bază una dintre principalele recomandări ale Raportului 
de evaluare ex-ante POR 2007–2013, în care se afirmă că pe termen lung obiectivul global al politicii 
de dezvoltare regională va putea fi atins dacă se urmăresc în continuare prioritățile majore de 
dezvoltare stabilite în perioada 2007-2013. Totodată, programul include o serie de priorități de 
investiții care asigură convergența cu Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și cu scopul specific al Fondului European de Dezvoltare 
Regională, în conformitate cu obiectivele Tratatului, în ceea ce privește coeziunea economică, socială 
și teritorială. Astfel, Programul Operațional Regional 2014-2020 abordează toate provocările pentru 
dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat elaborat pentru România (și aprobat în data de 6 
august 2014), adresând 9 din cele 11 Obiective tematice formulate în Strategia UE 2020. 
 
Obiectivul general al Programul Operațional Regional 2014-2020 se corelează cu obiectivul european 
privind creșterea competitivității Regiunilor și promovarea echității sociale: 
«Creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și 
regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, 
care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, 
să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic». 
 
Analizele întreprinse cu privire la elementele determinante ale creșterii economice la nivel regional 
identifică o serie de factori critici de creștere economică, printre care se numără infrastructura 
conectivă, capitalul uman, inovația și procesele de aglomerare/ economiile de aglomerare. 
 
Îmbunătățirile în infrastructura conectivă la nivel regional nu conduc în mod automat la o mai intensă 
creștere economică, dar facilitează creșterea și dezvoltarea economică la nivel regional, asigurând în 
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același timp accesul la servicii din zona educației și sănătății. Totodată, condițiile minime 
infrastructurale reprezintă o premisă esențială pentru calitatea vieții. Investițiile destinate 
infrastructurii de transport au ca scop, în primul rând, îmbunătățirea accesibilității înspre și dinspre 
regiuni și creșterea mobilității regionale, pentru a se putea valorifica cât mai bine oportunitățile oferite 
de TEN-T și sporirea contribuției acestor regiuni la creșterea comerțului intern și internațional. 
 
Prin activitățile finanțate s-a avut în vedere realizarea unor intervenții concentrate și fundamentate 
care să se bazeze pe importanța accesibilității unui număr important de locuitori, pentru conectarea 
zonelor rurale și urbane cu oportunitățile oferite de centrele economice importante din regiune, 
asigurând și accesul spre zonele cu înalt potențial turistic, inclusiv extinderea către piețe 
internaționale, prin accesul la rețelele de transport internațional. Totodată, prin investițiile 
cofinanțate de POR s-a acordat o atenție deosebită realizării conexiunilor (prin modernizare și creștere 
a portanței drumurilor județene respective) rețelei de transport rutier secundar, direct sau prin 
intermediul rețelei de transport principal cu rețeaua TEN-T și creșterii siguranței rutiere. Axele 
prioritare aflate în strânsă relație cu dezvoltarea și implementarea Planurilor de Mobilitate Urbana 
Durabilă sunt: 
 Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon: 

 Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile: 
 Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de 

județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 
 
MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI 
 
Master Planul General de Transport al României, aprobat de Comisia Europeană, reprezintă un 
document strategic integrat care va sta la baza planificării investițiilor în domeniul transporturilor 
pentru perioada 2014 - 2030, a cărui existență condiționează accesarea fondurile structurale aferente 
perioadei 2014 - 2020. În cadrul planului sunt stabilite prioritățile pentru investiții în rețeaua TEN-T 
centrală și extinsă. Master Planul trebuie să contribuie la dezvoltarea economică a României într-un 
mod durabil.  
Rezultatele estimate ale Master Planului sunt: 

 Rezultatul 1: Un plan pe termen lung care va contribui la dezvoltarea economică a 
României într-un mod durabil; 

 Rezultatul 2: Utilizarea mai eficientă a resurselor financiare în sectorul transporturilor; 
 Rezultatul 3: Conexiuni îmbunătățite și, astfel, un comerț îmbunătățit cu țările vecine; 
 Rezultatul 4: O productivitate crescută pentru industria și serviciile din România și, 

implicit, o creștere economică mai pronunțată și un nivel de trai îmbunătățit; 
 Rezultatul 5: Un sistem de transport durabil (sustenabil). 

 
Propunerile de dezvoltare a mobilității din zona de influență a PMUD pentru Municipiul Săcele se 
încadrează în prevederile strategice și în politica națională care se regăsesc în Master Planul General 
de Transport al României pentru orizontul de timp considerat. 
 
STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI 2030 
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În anul 2015 statele membre ale Organizației Națiunilor Unite au adoptat Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă – program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal, 
care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile:  
(i) economică,  
(ii) socială  
(iii) de mediu. 
La nivelul Uniunii Europene, documentul politic asumat de statele membre privind implementarea 
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este: “Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă”. 
Ca membru al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, România și-a exprimat adeziunea la 
cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 
2030 conturează cadrul național românesc pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului 
de 17 obiective de dezvoltare durabilă: 

 Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context; 
 Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi sustenabile; 
 Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă; 
 Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți; 
 Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate; 
 Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți; 
 Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern; 
 Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 

depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru 
toți; 

 Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării, durabile și 
încurajarea inovației; 

 Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări; 
 Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile; 
 Asigurarea unor modele de consum și producție durabile; 
 Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor; 
 Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă; 
 Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea 
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate; 

 Promovarea unor societăți pașnice și inclusive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului 
la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 
nivelurile; 

 Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă. 
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Documentul programatic are în centrul atenției cetățeanul, întemeindu-se pe inovație, optimism, 
reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecăruia, într-un mod echitabil, eficient și într-un 
mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 
 
ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 
În cadrul Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 sunt stabilite 5 obiective 
de politică și un obiectiv aferent Tranziției echitabile, și anume: 
 Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă și mai competitivă 

Prin acest obiectiv România va contribui la sprijinirea creșterii gradului de integrare a sistemului 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România în European Research Area. 
Principalele acțiuni întreprinse în cadrul obiectivului se referă la: 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare, dezvoltare și inovare atât pentru organizațiile 
de cercetare (institute de cercetare și instituții de învățământ superior), cât și pentru 
întreprinderi; 

 Utilizarea digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al guvernelor; 
 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 
 Intervenții în cercetarea din domeniul medical; 
 Intervenții pentru digitalizare în domeniul medical. 

 Obiectivul de Politică 2: O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție 
spre o economie fără emisii și rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie 
nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii 
impactului asupra schimbărilor climatice și adaptării la schimbările climatice și a prevenirii 
și gestionării riscurilor 

Contribuția României la atingere acestui obiectiv se referă la finanțarea nevoilor de dezvoltare din 
următoarele sectoare: 

 eficiență energetică; 
 sisteme și rețele 
 inteligente de energie; 
 apă și apă uzată; 
 economia circulară; 
 biodiversitate; 
 calitatea aerului; 
 managementul riscurilor; 
 situri contaminate; 
 regenerare urbană; 
 mobilitate urbană; 
 pescuit și acvacultură 

 
 Obiectivul de Politică 3: O Europă mai conectată prin creșterea mobilității și conectivitatea 

TIC regională  
Prin acest obiectiv România își propune finalizarea unor tronsoane ale rețelei TEN-T principală și 
anume părți ale rețelei TEN-T globale, transportul fiind un factor important al dezvoltării 
economiei. 
 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se au în vedere acțiuni referitoare la: 
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 creșterea accesibilității regiunilor; 
 finalizarea tronsoanelor rutiere; 
 reabilitarea și modernizarea drumurilor naționale; 
 realizarea de legături rutiere secundare; 
 dezvoltarea de soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului; 
 îmbunătățirea sistemului de management; 
 finalizarea investițiilor inițiate pe tronsoanele feroviare; 
 creșterea atractivității transportului naval; 
 creșterea atractivității transportului intermodal 

 
 Obiectivul de Politică 4: O Europă mai socială și incluzivă prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 
România are în vedere crearea acelor pârghii fundamentale dezvoltării tuturor sectoarelor 
economice, respectiv investițiile în oameni. În acest context, intervențiile vizate au în vedere patru 
aspecte majore: 
 asigurarea unei educații de calitate incluzive la toate nivelurile; 
 adaptarea resursei umane la dinamica pieței muncii și a progresului tehnologic; 
 combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin măsuri personalizate; 
 asigurarea unor servicii de sănătate de calitate și accesibile tuturor. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se au în vedere acțiuni referitoare la: 
 educație; 
 infrastructura educațională; 
 acces pe piața muncii; 
 sănătate; 
 sprijinirea incluziunii și promovarea dreptului la demnitate socială. 

 
 Obiectivul de Politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării 

durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale 
Prin acest obiectiv se are în vedere sprijinirea dezvoltării urbane, pe baza priorităților identificate 
în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană cum ar fi alocarea de sume pentru investiții în 
municipiile reședință de județ, zone funcționale, în scopul creșterii economice, inovare, acces la 
noi locuri de muncă. În același timp, sunt prevăzute investiții și în zonele urbane de mici dimensiuni 
pentru asigurarea unui nivel de trai minim acceptabil pentru populație. 
 
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte 
esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de 
adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din 
Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
Obiectivul specific vizează atragerea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin 
NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. 
 
Planul este structurat pe 15 componente care acoperă 6 piloni: 
 Pilonul I. Tranziția verde 
 I.1 Sistemul de management al apei 
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 I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea 
 I.3 Managementul deșeurilor 
 I.4 Transport sustenabil 
 I.5 Fondul pentru Valul Renovării 
 I.6 Energie 

 Pilonul II. Transformare digitală 
 II.1 Cloud guvernamental si sisteme publice digitale 

 Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii 
 III.1 Reforme fiscale si reforma sistemului de pensii 
 III.2 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare 

 Pilonul IV Coeziune socială și teritorială 
 IV.1 Fondul local pentru tranziția verde și digitală 
 IV.2 Turism și cultură 

  Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională 
 V.1 Sănătate 
 V.2 Reforme sociale 
 V.3 Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității 

partenerilor sociali 
  Pilonul VI. Politici pentru noua generație 
 VI.1. România Educată 

Componenta C4. Transport sustenabil, care face parte din Pilonul I, are ca obiectiv sporirea 
sustenabilității sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a 
sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde 
de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-
T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un 
transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri 
“environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor 
de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de 
siguranță rutieră. 
 
Totodată, Componenta C10 – Fondul local, corespunzătoare Pilonului IV propune asigurarea 
cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în 
infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum 
și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-regional și intra-
județean. Investiții care vor fi susținute prin această componentă se referă la: 
 I1. Mobilitatea urbană durabilă (intervenție susținută de reforma R1. Crearea cadrului 

pentru mobilitate urbană durabilă); 
 I1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 

nepoluante); 
 I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/ alte infrastructuri TIC; 
 I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule 

electrice; 
 I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete 

la nivel local/ metropolitan. 
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5.2.3. CADRUL REGIONAL 
Documentele existente la nivel regional care vizează domeniile conexe mobilității și transporturilor, 
ale căror politici și ținte sunt susținute de către Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Municipiul Săcele, sunt specificate în tabelul de mai jos: 
 

Anul Documentul Autoritatea publică emitentă 

2020 Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
Centru 2021-2027 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

2021 Strategia de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3) 
a Regiunii Centru 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

2021 Programul Operațional Regional 2021-2027 Regiunea 
Centru, versiunea octombrie 2021 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

 
PLANUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ AL REGIUNII CENTRU 2021-2027 
 
Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru 2021-2027 este elaborat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Centru și reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat 
la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. 
 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 este parte a Planului de 
Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, documentație care ține seama de nevoile majore ale regiunii 
și are în vedere valorificarea cât mai bună a potențialul său de dezvoltare. 
 
Viziune: Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o 
economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea 
durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean. 
 
Obiectivul global al Strategiei de Dezvoltare este ca Regiunea Centru să atingă în anul 2027 un nivel 
de convergență economică de 70% față de media Uniunii Europene. 
 
Pentru atingerea viziunii, au fost stabilite 6 domenii strategice de dezvoltare, corelate cu următoarele 
priorități: 
1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă 
 P.1.1. Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea 

implementării principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel 
microregional; 

 P.1.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional; 
dezvoltarea infrastructurii de internet, în mod special a infrastructurii de bandă largă; 

 P.1.3. Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori 
importanți în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe 
cunoaștere. 
 

2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare 
 P.2.1. Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă; 
 P.2.2. Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea 

clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică 
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 P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică 
inteligentă; 

 P.2.4. Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sectorului regional de CDI. 
 

3. Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate 
 P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale 
 regionale, a serviciilor și accesului la educație la toate nivelurile; 
 P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii; 
 P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea 
 serviciilor acordate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 
 P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea 
 accesului și îmbunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, 
 inovare în sănătate. 

4. Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 
 P.4.1. Creșterea calității mediului înconjurător din așezările urbane și rurale 
 din Regiunea Centru; 
 P.4.2. Creșterea eficienței utilizării energiei și a altor resurse materiale, 
 P.4.3. Protejarea și conservarea biodiversității regionale; 
 P.4.4. Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor 
 naturale. 

5. Turism și patrimoniu cultural 
 P.5.1. Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural - istoric, 
 valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării 
 potențialului balnear; 
 P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de 
 agrement și îmbunătățirea serviciilor specifice; 
 P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe 
 turismului și integrarea activităților turistice; 
 P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism. 

6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura 
 P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii 
 profesionale a fermierilor; 
 P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane; 
 P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic 
 regional; 
 P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților 
 economice în localitățile rurale; 
 P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale; 
 P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea 
 dezvoltării comunitare. 

  
STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 2021-2027 (RIS3) A REGIUNII CENTRU 
 
Este un document strategic elaborat de ADR Centru în parteneriat cu alți actori din regiune, ce are 
rolul de a coordona politicile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în regiune. 
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Viziunea Strategiei este: “Regiunea Centru își consolidează și valorifică potențialul de inovare, adoptă 
modificările de paradigmă tehnologică și industrială și fructifică inteligent și sustenabil specificul 
regional”. 
Scopul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru următorii 7 ani este orientarea 
și concentrarea eforturilor pentru transformarea Regiunii Centru într-o regiune a cunoașterii. 
 
În urma identificării elementelor de viziune și asumării scopului Strategiei de Specializare Inteligentă 
a Regiunii Centru au fost elaborate următoarele 6 obiective: 

• Obiectivul 1. Susținerea creării de cunoaștere și inovării în sectoarele de excelență regionale; 
• Obiectivul 2. Modernizarea industrială a sectoarelor de excelență regionale; 
• Obiectivul 3. Integrarea în fluxurile de cunoaștere regionale, europene și globale; 
• Obiectivul 4. Inovare pentru comunități sustenabile; 
• Obiectivul 5. Susținerea digitalizării economiei și societății. 

 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2021-2027 REGIUNEA CENTRU – VERSIUNEA OCTOMBRIE 2021 

 
Programul Operațional 2021-2027 Regiunea Centru și propune continuarea viziunii strategice privind 
dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din PDR 2014-2020 și implementate 
prin POR 2014-2020 și alte programe naționale. 
 
Viziunea strategică a POR Regiunea Centru 2021-2027, în concordanță cu viziunea strategică din PDR 
Centru 2021-2027 și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru este ca Regiunea Centru să 
devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată 
pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie 
o prioritate. 
 
Pentru atingerea viziunii strategice au fost formulate o serie de priorități, după cum urmează: 

• P1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie 
inteligentă; 

• P2 - O regiune digitală; 
• P3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul; 
• P4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă; 
• P5 - O regiune accesibilă; 
• P6 - O regiune educată; 
• P7 – O regiune cu turism sustenabil; 
• P8 - O regiune atractivă. 

 
Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitatea urbana durabilă are ca obiectiv specific promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid 
de carbon. Corespunzător acestui obiectiv, sunt promovate operațiuni cu caracter orientativ, precum: 

 Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea unor culoare de 
mobilitate urbană durabilă, respectiv infrastructuri pentru mersul cu bicicleta, 
amenajarea de trasee pietonale, benzi dedicate transportului public, precum și 
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introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, inclusiv 
sisteme park & ride în zona de acces în localitățile urbane. 

 Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în vehicule 
ecologice (electrice) și infrastructura de transport aferentă; 

 Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi; 
 Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme 

de management trafic, semaforizare inteligentă, aplicații de mobilitate, etc. 
 Activități de promovare a mobilității urbane durabile (masuri soft, campanii 

pentru promovarea transportului public și al deplasărilor cu bicicleta) în cadrul 
unor proiecte integrate. 

 

5.2.4. CADRUL JUDETEAN / METROPOLITAN 
 
Documentele existente la nivel județean care vizează domeniile conexe mobilității și transporturilor, 
ale căror politici și ținte sunt susținute de către Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Municipiul Săcele, sunt analizate în secțiunea următoare 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDEȚULUI BRAȘOV 
 
În cadrul documentului de planificare au fost formulate o serie de direcții strategice de dezvoltare care 
urmăresc nevoile identificate la nivelul județului 
 
Direcția Strategică nr 1 – ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, 
ENERGIE REGENERABILĂ ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 
 Îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea poluării 
 Adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor 
 Managementul eficient al deșeurilor și promovarea tranziției către o economie circulară 
 Protecția naturii și conservarea biodiversității, asigurarea conectivității ecologice, remedierea 

siturilor 
 
Direcția strategică nr2 - CONECTIVITATE DURABILĂ, DEZVOLTARE INTEGRATĂ ȘI  INTELIGENTĂ A 
COMUNITĂȚILOR URBANE & RURALE 
 Dezvoltarea infrastructurii de transport durabil și conectat direct la TEN-T 
 Asigurarea accesului facil al cetățenilor județului la transport public durabil și sigur, la prețuri 

echitabile 
 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate și echitabile pentru toți cetățenii județului 

Brașov 
 Dezvoltarea comunităților urbane și rurale inteligente (SMART) prin digitalizare 

 
Direcția strategică nr 3 - CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE  DURABILE ȘI 
COMPETITIVE 
 Dezvoltarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de afaceri județene 
 Facilitarea creșterii competitivității mediului de afaceri din județ 
 Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie și dezvoltarea rețelelor informaționale 

pentru afaceri 
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 Promovarea și atragerea investițiilor în județul Brașov 
 Creșterea competitivității sectorului agroalimentar 
 Consolidarea forței de muncă competitive și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă 

decente 
  

Direcția Strategică nr 4 - DEZVOLTAREA UNUI TURISM SUSTENABIL ȘI ATRACTIV PENTRU TURIȘTI ȘI 
LOCUITORII SĂI 
 Facilitarea creării cadrului pentru realizarea managementului și marketingului turistic 
 Consolidarea infrastructurii de turism 
 Creșterea gradului de sustenabilitate în turism 
 Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman și adaptarea calificărilor la noile tendințe 

de pe piața muncii 
 
Direcția Strategică nr 5 - DEZVOLTARE SUSTENABILĂ INTEGRATĂ ȘI UNITARĂ A CULTURII 
BRAȘOVENE PRIN RESPECTAREA MOȘTENIRII TRECUTULUI ȘI ASIGURAREA DE INVESTIȚII 
PERMANENTE ÎN INIȚIATIVELE CULTURALE ȘI ARTISTICE DE CALITATE OFERITE LOCUITORILOR ȘI 
TURIȘTILOR 
 
 Îmbunătățirea accesului publicului la conținutul cultural oferit de operatorii culturali din 

județul Brasov 
 Dezvoltarea antreprenorialului cultural creativ la nivelul județului Brașov 
 Diversificarea strategiilor de marketing și de promovare culturală 
 Dezvoltarea resurselor umane din domeniul cultural 

 
Direcția strategică nr 6 - CREȘTEREA CAPITALULUI UMAN DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII DE EDUCAȚIE, DE SĂNĂTATE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE 
CALITATE PENTRU TOȚI 
 Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate în educație prin îmbunătățirea 

infrastructurii și dotărilor, utilizarea inovației și a noilor tehnologii 
 Creșterea capitalului uman și capitalului relațional în sistemul de educație din județul Brașov 
 Asigurarea unui sistem de educație echitabil și incluziv prin furnizarea de măsuri integrate 

elevilor c Creșterea participării la învățare pe tot parcursul vieții care fac parte din grupuri 
vulnerabile 

 Încurajarea dezvoltării sportului brașovean, atât la nivel de performanță, cât și la nivel de sport 
de masă prin acțiuni integrate și complementare adresate populației și stakeholderi-lor locali 

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile 
 Îmbunătățirea Obiectivul specific stării de sănătate a locuitorilor județului Brașov 
 Dezvoltarea de servicii sociale, integrate, orientate spre promovarea unui trai independent în 

comunitate 
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 2021-2030 subscrie Direcției strategice nr 2 
”CONECTIVITATE DURABILĂ, DEZVOLTARE INTEGRATĂ ȘI  INTELIGENTĂ A COMUNITĂȚILOR URBANE 
& RURALE” / Obiectivele specifice ”Dezvoltarea infrastructurii de transport durabil și conectat direct 
la TEN-T” respectiv ”Asigurarea accesului facil al cetățenilor județului la transport public durabil și 
sigur, la prețuri echitabile” următoarele măsuri și acțiuni: 
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 M.1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii majore de transport 
 Finalizarea construcției și punerea în funcțiune a Aeroportului 

Internațional Brașov (Ghimbav). 
 Conectarea Brașovului la rețeaua TEN-T, prin construcția autostrăzilor: A3 

Borș-Brașov (tronsonul Ploiești-Brașov); 
 A13 Brașov– Bacău și Autostrada Brașov – Sibiu (tronsonul Brașov – 

Făgăraș). 
 Construcția Parcului logistic intermodal în proximitatea Aeroportului. 

 M. 1.2. Fluidizarea circulației pe drumurile europene, naționale și județene 
 Atragerea investițiilor pentru fluidizarea circulației pe drumurile europene, 

naționale și județene și realizarea traseelor ocolitoare pentru localitățile 
urbane: Săcele, Făgăraș, Râșnov, Ghimbav și Predeal, precum și comunele 
traversate și afectate de traficul de pe drumurile naționale. 

 Modernizarea drumurilor naționale și județene. 
 Realizarea perdelelor forestiere de protecție pe drumurile publice ce 

traversează județul Brașov. 
 M. 1.3. Modernizarea și reabilitarea căilor de circulație locale - să corespundă 

cerințelor actuale de trafic 
 Modernizarea și reabilitarea drumurilor comunale și străzilor orășenești, 

inclusiv pentru transportul intermodal, precum și a străzilor din localitățile 
rurale. 

 M. 1.4. Creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din județ 
 Îmbunătățirea siguranței infrastructurii și a mijloacelor de semnalizare 

orizontală și verticală. 
 Sensibilizarea populației pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin 

îmbunătățirea siguranței traficului și reducerea numărului de accidente 
vehicul – animal sălbatic prin utilizarea sistemelor inteligente. 

 M 1.5. Modernizarea infrastructurii CFR ce traversează județul 
 Construcția liniei de cale ferată Aeroport Ghimbav-Brașov și reabilitarea 

infrastructurii CFR. 
 Modernizarea infrastructurii CFR ce traversează județul Brașov 

 M. 2.1. Extinderea transportului public de călători spre zonele urbane/ rurale și în 
interiorul acestora 

 Asigurarea accesului la transport public de persoane la nivel local, județean 
și interjudețean. 

 Extinderea traseelor transportului metropolitan Brașov în localitățile din 
Zona Metropolitană Brașov (ZMB). 

 Inițierea procesului de creare a unor rute feroviare de transport 
metropolitan în ZMB. 

 M. 2.2. Îmbunătățirea generală a calității serviciilor transportului public de persoane 
– la nivel județean cu respectarea condițiilor de protecția mediului 

 Modernizarea parcurilor de vehicule non-poluante. 
 M.2.3. Încurajarea utilizării transportului alternativ celui poluant 
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 Actualizarea/elaborarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă la nivel 
de județ, municipii și orașe. 

 Informarea și încurajarea populației pentru utilizarea transportului 
alternativ. 

 Sprijinirea construcției noilor stații de încărcare a vehiculelor electrice. 
 M. 2.4. Dezvoltarea infrastructurii județene de biciclete (Bike Net) 

 Construcția/extinderea/amenajarea pistelor de bicicletă în județul Brașov. 
 Dezvoltarea sistemului de parcări și închirieri de biciclete. 

 M. 2.5. Realizare spații de parcare în concordanță cu fluența traficului și a parcului 
auto 

 Extinderea spațiilor de parcare în localitățile urbane/rurale, lângă stațiile 
de autobuz și stațiile gărilor/haltelor feroviare, obiective turistice. 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV 2012 – 2020 
 
Documentul de planificare a fost elaborat de Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 
Brașov. Strategia propune un set de direcții de dezvoltare strategică, fiecare dintre acestea fiind apoi 
operaționalizată în obiective specifice concrete.  
 
Obiectivul strategic nr. I DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI COMPETITIVĂ A ECONOMIEI BRAȘOVENE –  
ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETARE-INOVARE ȘI TRANSFER 
TEHNOLOGIC 
 I.1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare 
 I.2. Dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic și sprijinire a afacerilor.  
 I.3.  Dezvoltarea economiei eco-rurale. 
 I.4. Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de învățământ preuniversitar și universitar 

pentru asigurarea de forță de muncă competitivă/calificată. 
 I.5. Stimularea inițiativelor de afaceri și a antreprenorialului 

 
Obiectivul strategic nr. II  - DEZVOLTAREA DURABILA A TURISMULUI –  ZONA METROPOLITANĂ 
BRAȘOV  CAPITALA TURISMULUI ROMANESC 
 II.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice  
 II.2. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric. 
 II.3.  Creșterea calității și diversificarea serviciilor turistice. 
 II.4.  Dezvoltarea turismului de nișă. 
 II.5.  Promovarea potențialului turistic. 

 
Obiectivul strategic nr. III - DEZVOLTAREA DURABILĂ A INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILORZONA 
METROPOLITANĂ BRAȘOV NOD EUROPEAN DE TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII 
 III.1. Armonizarea planificării strategice și urbanistice  
 III.2.  Dezvoltarea sistemului integrat de transport public la nivelul zonei metropolitane, 

inclusiv a inter modalității 
 III.3. Crearea centrelor logistice și a conexiunilor intermodale pentru eficientizarea circulației 

persoanelor și mărfurilor. 
 III.4. Dezvoltarea durabila a infrastructurii 
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Obiectivul  strategic  nr. IV  - DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂȚII METROPOLITANE STANDARD 
DE VIAȚĂ EUROPEAN ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRASOV 
 IV.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale, educaționale și de sănătate și a serviciilor conexe. 
 IV.2. Creșterea siguranței publice. 
 IV.3. Managementul eficient al mediului. 
 IV.4 Creșterea eficienței energetice și a gradului de utilizare a resurselor regenerabile 
 IV.5. Dezvoltarea capacității administrative și crearea platformelor de interoperabilitate între 

administrația publică locală și cetățeni. 
 IV.6. Perfecționarea resurselor umane – Life long learning. 

 
 
STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE A POLULUI DE CREȘTERE BRAȘOV 
 
Documentul de planificare strategică se axează pe definirea unei viziuni comune pentru arealul 
metropolitan din punctul de vedere al dezideratului de dezvoltare pentru o arie urbană funcțională de 
importanță regională.  Viziunea de dezvoltare a ZMB își are originea în identitatea specifică a unei 
compoziții teritoriale urban – rurale ce își proiectează poziția pe piața internațională în orizontul de 
timp 2030.  
 
Viziunea este bazată pe un număr de elemente cheie ce integrează interesele comune în dezvoltarea 
rețelei spațiale a celor 18 unități administrativ teritoriale, cu granițe și responsabilități specifice, 
funcțiuni și valori proprii, care au decis să-și întărească poziția de lider regional, conectat la coridoarele 
economice majore ale României și Europei.  
 
Principiile dezvoltării formulate la nivelul SIUD sunt următoarele: 

• Dezvoltarea ZMB trebuie să asigure sustenabilitatea și coeziunea socială a teritoriului. 
• Dezvoltarea ZMB trebuie să ia în considerație nevoile cetățenilor, ale sectorului privat 

și ale turiștilor, precum și cererea și oferta de servicii și utilități publice. 
• Dezvoltarea ZMB trebuie să urmărească utilizarea eficientă a terenurilor și a resurselor, 

realizându-se cu prioritate în zone unde există infrastructură publică. 
• Prin dezvoltarea ZMB trebuie să fie protejat și consolidat patrimoniul construit și natural 

existent. 
• Dezvoltarea ZMB trebuie să mobilizeze o mai mare varietate de fonduri publice și 

private. 
 
Viziunea de dezvoltare a ZMB se fundamentează pe următorii piloni: 
a. Vitalitatea economică - Dezvoltarea economică este condiționată de planificarea și folosirea 
terenului, dezvoltarea oportunităților de investiții și de angajare, realizarea de investiții publice, 
utilizarea resurselor naturale în forma în care susțin viabilitatea economică și protecția mediului. 
Câteva aspecte considerate importante solicită atenția sectorului public și privat: 

 diversificarea economiei zonei, ca sectoare și mărime, pe baze competitive și în acord cu 
educația și formarea forței de muncă; 

 creșterea numărului de locuitori prin atragerea de forță de muncă și de noi rezidenți; 
 vitalizarea și tehnologizarea agriculturii și a producției și serviciilor generate de aceasta; 
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 prudență în realizarea investițiilor publice și în folosirea terenurilor, urmărind capacitatea 
de finanțare a investițiilor, de operare și întreținere ulterioară a acestora, dar și costurile 
de mediu generate de acestea. 

 
b. Comunitățile locale - ZMB reprezintă o comunitate urbană și rurală unică prin legătura puternică 
între oameni și valoarea locurilor și mediul construit. Cetățenii acesteia consideră că prin ridicarea 
calității locuirii, prin întărirea sănătății, educației și siguranței, va crește încrederea și coeziunea 
socială. Întărirea spiritului comunităților locale solicită o atenție direcționată către următoarelor 
aspecte: 

 asigurarea accesului tuturor locuitorilor la servicii și utilități publice de calitate și la un 
mediu nepoluat; 

 conectarea locuitorilor cu teritoriul prin servicii, forme de transport și informații; 
 susținerea valorii familiei prin creșterea calității vieții pentru membrii acesteia indiferent 

de gen și vârstă; 
 integrarea vizitatorilor și a navetiștilor în viața culturală și socială a comunităților. 

 
c. Identitate și caracteristici unice valoroase- ZMB reprezintă peisajul integrat al resurselor naturale 
și istorice, atribute esențiale pentru un turism de calitate. Respectarea acestora de către membrii 
comunității joacă un rol crucial în procesul consolidării identității zonei și a protecției resurselor 
naturale, a patrimoniului tangibil și intangibil. Aspectele considerate semnificative în dezvoltarea 
zonei sunt următoarele: 

 protejarea resurselor de apă și îmbunătățirea calității acesteia; 
 dezvoltarea destinațiilor de recreere și turism și a circuitelor pentru vizitarea acestora, prin 

protejarea și conservarea patrimoniului cultural și biodiversității; 
 coordonarea activităților de dezvoltare a turismului și recreerii și integrarea acestora în 

planurile de investiții publice; 
 promovarea patrimoniului, atracțiilor și resurselor zonei. 

 
 
Viziunea ZMB 2030:- ” ZMB, o comunitate dinamică, puternică în parteneriatele economice și sociale, 
cu o capacitate ridicată de adaptare la schimbările globale, oferind locuitorilor, vizitatorilor și mediului 
de afaceri un mod atractiv de viață și un spațiu al oportunităților de dezvoltare și inovare.” 
 

Obiectiv strategic 1 – Conectivitate și mobilitate: Consolidarea poziției geografice strategice a ZMB 
prin dezvoltarea nodului intermodal de transport conectat la zone funcționale regionale și la peisaje 
naturale unice. 
 
Probleme și/sau nevoi de dezvoltare 
identificate în analiza-diagnostic 

Obiective specifice 

Valorificarea avantajului competitiv al ZMB de 
nod de transport cu legături terestre si aeriene 
către toate regiunile tării 
 

1.1. Îmbunătățirea conectivității teritoriale 
 

 

Mobilitate redusă pe anumite căi rutiere și 
depășiri ale nivelurilor de poluare din trafic 

1.2. Îmbunătățirea mobilității în interiorul 
ZMB 



 

  

 

36
 

  
Obiectiv strategic 2 – Inovativitate, antreprenoriat și capital uman: Atragerea de firme în ZMB și 
susținerea dezvoltării celor existente către domenii inovative ce determină profesionalizarea și 
diversificarea pieței de muncă. 
 
Probleme și/sau nevoi de dezvoltare 
identificate în analiza-diagnostic 

Obiective specifice 

Valorificarea avantajului legat de concentrare 
de activități economice cu potențial de 
specializare inteligentă și de investițiile străine 
atrase 

2.1. Susținerea activităților de cercetare și 
inovare 

 

Dependența creșterii economice de sectorul 
industriei prelucrătoare și de capitalul străin 
 

2.2. Sprijinirea sectorului IMM, 
antreprenoriatului și startului în afaceri 

Subutilizarea forței de muncă calificate  
 

2.3. Dezvoltarea resurselor umane în 
corelare cu piața de muncă 

 
Obiectiv strategic 3 – Calitate și mod de viață: Atragerea de rezidenți și eliminarea disparităților 
urban-rural, prin planificarea teritoriului, reabilitarea fondului construit și creșterea calității 
serviciilor publice. 
 
Probleme și/sau nevoi de dezvoltare 
identificate în analiza-diagnostic 

Obiective specifice 

Proces de sub urbanizare necontrolată, 
disparități teritoriale în acoperirea cu utilități 
publice, deficiențe ale infrastructurii 
educaționale, culturale, sportive și de sănătate 
 

3.1. Îmbunătățirea echipării teritoriului cu 
servicii și utilități publice 

 
 

Starea fondului de locuințe colective și agresiuni 
antropice asupra factorilor de mediu 
 

3.2. Creșterea calității spațiului public și a 
fondului de locuit  

 
Disparități sociale și performanțe educaționale 
reduse în comunitățile de romi 
 

3.3. Creșterea coeziunii sociale 

Obiectiv strategic 4 – Atractivitate turistică: Atragerea de vizitatori prin valorificarea moștenirii 
naturale, construite și culturale, susținută de măsuri de protecție/conservare și promovare.  
 
Probleme și/sau nevoi de dezvoltare 
identificate în analiza-diagnostic 

Obiective specifice 

Infrastructura turistică și sportivă (domeniul 
schiabil) insuficientă, precum și deficitul de 
spații verzi și de agrement 
 

4.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, 
sportive și de recreere 

 

Degradarea patrimoniului construit și agresiuni 
antropice asupra factorilor de mediu 

4.2. Conservarea și valorificarea 
patrimoniului natural și construit 
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Sezonalitatea turismului și potențialul existent 
de dezvoltare de noi produse turistice 
 

4.3. Diversificarea și promovarea ofertei de 
produse turistice 

 
Obiectiv strategic 5 – Management public în parteneriat cu cetățenii: Întărirea, diversificarea și 
extinderea parteneriatului teritorial, susținut de creșterea capacității de management la nivelul 
AZM și a administrațiilor locale membre.  
 
Probleme și/sau nevoi de dezvoltare 
identificate în analiza-diagnostic 

Obiective specifice 

Oportunitățile de extindere și dezvoltare a ZMB 
prin creșterea interesului localităților membre și 
de disponibilitatea fondurilor europene în 
perioada 2014-2020 
 

5.1. Creșterea capacității AZM de a-și susține 
membrii în implementarea proiectelor de 
dezvoltare 

Capacitate redusă de management la nivelul 
APL și al administrațiilor ariilor protejate 
 

5.2. Creșterea capacității de management și 
implementare a proiectelor în structurile publice 
locale  

 
 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL POLULUI DE CREȘTERE BRAȘOV 
 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de Creștere Brașov a fost elaborat in perioada 2015-
2017 de un consorțiu internațional cu sprijinul BERD: Ulterior elaborării, PMUD al Polului de Creștere 
Brașov a fost preluat de Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov (AMDDTPBv) – asociație de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de transport local 
constituită la nivelul arealului metropolitan Brașov.  
 
Viziunea privind PMUD (Plan de mobilitate urbană durabilă) la scară metropolitană a fost definită 
astfel: <<Realizarea unui sistem de transport integrat, durabil, sigur și accesibil tuturor, conectând 
oameni și locuri, susținând economia, mediul și calitatea vieții, în Polul de Creștere Brașov.>>  
 
PMUD Brașov urmărește dezvoltarea de instrumente și măsuri în sprijinul următoarelor direcții de 
acțiune majore: 
1. Consolidarea capacității instituționale 
2. Încurajarea mersului pe jos/cu bicicleta și unui mediu urban de calitate 
3. Aplicarea unei politici eficiente și integrate în ceea ce privește parcarea 
4. Îmbunătățirea integrării între planificarea transporturilor și planificarea urbană 
5. Îmbunătățirea siguranței rutiere, cu accent pe utilizatorii de drumuri vulnerabili 
6. Îmbunătățirea eficienței managementului traficului 
7. Transportul public 
8. Transport rutier - utilizarea eficientă a spațiului rutier 
9. Managementul mobilității 
10. Sisteme Inteligente de Transport - ITS 
11. Logistică urbană 
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12. Inter-modalități 
 
PMUD al Municipiului Săcele pornește de la prioritățile privind mobilitatea urbană stabilite la nivel 
metropolitan și le adaptează la specificul și nevoile comunității locale 
 

5.2.5. CADRUL LOCAL 
La nivel local, documentele e planificare strategică care definesc cadrul de dezvoltare al municipiului 
local includ documentele de urbanism (Plan Urbanistic General) precum și Strategia de dezvoltare 
locală a Municipiului Săcele. 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI SĂCELE 2014 – 2020 
 
Pe baza nevoilor identificate în urma auditului și a dezideratelor formulate în cadrul consultărilor 
publice, viziunea de dezvoltare a municipiului Săcele este „Municipiul Săcele - din nou o comunitate 
prosperă”  
 
Astfel, direcția strategică nr. I propusă pentru dezvoltarea municipiului Săcele este MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII ȘI CONSERVAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
Această direcție strategică vizează infrastructura în integralitatea sa, și anume: 
 Infrastructura rutieră și cea destinată transportului public; 
 Infrastructura de utilități: energie electrică, gaze naturale, apă și canal, salubritate, 

telecomunicații etc.; 
 Infrastructura necesară producerii energiei din surse alternative și intervențiile necesare 

eficientizării energetice a clădirilor și proceselor economice; 
 Managementul deșeurilor și conservarea mediului înconjurător. 

 
Pentru realizarea dezideratului de dezvoltare a infrastructurii și protecției mediului natural sunt 
propuse următoarele obiective specifice: 

Obiectiv I.1 – Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere 
Obiectiv I.2 – Îmbunătățirea mobilității persoanelor și mărfurilor pe teritoriul localității 
Obiectiv I.3 – Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare 
Obiectiv I.4 – Creșterea eficienței energetice și a gradului de utilizare a resurselor 
regenerabile 
Obiectiv I.5 – Implementarea de măsuri eficiente de protecție a mediului 

 
Cea de-a doua direcție strategică de dezvoltare durabilă a municipiului Săcele este DEZVOLTAREA 
COMPETITIVĂ ȘI DURABILĂ A ECONOMIEI SĂCELENE 
Pentru ca această direcție strategică să se materializeze este necesar ca următoarele ținte să fie atinse: 
 Sprijinirea inițiativelor economice și a spiritului antreprenorial ca premisă a dezvoltării 

economice; 
 Promovarea oportunităților de afaceri în vederea atragerii investitorilor în localitate; 
 Crearea unui cadru favorabil dezvoltării IMM-urilor, motor al unei economii sustenabile; 
 Sprijinirea activităților de transfer tehnologic pentru ca mediul de afaceri să devină 

competitiv; 
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 Promovarea și sprijinirea formelor de agro-zootehnie care să conserve tradițiile istorice locale 
în condiții de calitate moderne. 

Obiectivele propuse pentru îndeplinirea acestui demers strategic sunt: 
Obiectiv II.1 – Stimularea antreprenoriatului și a inițiativelor de economie socială 
Obiectiv II.2 – Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri 
Obiectiv II.3 – Dezvoltarea industriei bazată pe sectoare cu valoare adăugată înaltă 
Obiectiv II.4 – Susținerea formelor ecologice de agricultură și zootehnie 

 
Cea de-a treia direcție strategică de dezvoltare a municipiului Săcele este DEZVOLTAREA TURISMULUI 
ȘI A SERVICIILOR CONEXE. Măsurile și inițiativele necesare pentru ca această direcție strategică să 
devină realitate constau în: 
 Elaborarea unei strategii eficiente de marketing turistic care să contribuie la o vizibilitate 

crescută a agendei culturale și a obiectivelor turistice ale localității pe piața de profil 
 Sprijinirea inițiativelor ce au ca scop modernizarea infrastructurii destinată sportului și 

agrementului 
 Susținerea dezvoltării sectorului serviciilor turistice și a celor conexe 

 
Aceste măsuri și inițiative se concretizează în următoarele obiective specifice: 

Obiectiv III.1 – Dezvoltarea infrastructurii turistice, sportive și de agrement 
Obiectiv III.2 – Valorificarea identității cultural-istorice a localității 
Obiectiv III.3 – Promovarea eco-turismului și a altor forme de turism de nișă 
Obiectiv III.4 – Diversificarea și creșterea calității serviciilor turistice și a celor conexe 

 
Cel de-al patrulea pilon al strategiei de dezvoltare a municipiului este DEZVOLTAREA SECTORULUI 
SOCIO-EDUCAȚIONAL. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt necesare măsuri coerente în 
următoarele sectoare: 
 Infrastructura din domeniul educațional, sănătate, asistență socială, cultură, siguranță publică 

etc.) 
 Educație și formare profesională 
 Servicii sociale și de sănătate 
 Inițiative cultural-artistice 
 Constituirea unei agende culturale locale (anuale/lunare) care să includă evenimente legate 

atât de istoria și tradițiile locale cât și de preocupările moderne ale populației municipiului 
 
În cadrul acestei direcții strategice au fost formulate următoarele obiective specifice: 

Obiectiv IV.1 - Creșterea calității activităților educaționale și de formare profesională 
Obiectiv IV.2 – Diminuarea riscului de excluziune socială a grupurilor vulnerabile 
Obiectiv IV.3 – Dezvoltarea infrastructurii socio-educaționale și de sănătate și a serviciilor 
specializate 
Obiectiv IV.4 – Promovarea unei agende culturale diverse și atractive și crearea 
infrastructurii suport 

 
Cea de-a cincea direcție de dezvoltare strategică a localității este DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII 
ADMINISTRATIVE. Atingerea acestui deziderat necesită aplicarea următoarelor măsuri: 
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 Creșterea calității serviciilor publice: administrație locală, transport local, managementul 
deșeurilor, siguranța publică, intervenții în situații de urgență, etc. 

 Actualizarea și corelarea documentelor de planificare strategică de la nivel local cu cele de la 
nivel metropolitan, județean și regional 

 Acordarea unei atenții sporite TIC în vederea eficientizării serviciilor publice 
 
În cadrul acestei direcții strategice au fost formulate următoarele obiective specifice: 

Obiectiv V.1 – Implementarea unor instrumente eficiente de dezvoltare strategică și 
urbanistică 
Obiectiv V.2 – Furnizarea de servicii publice diverse și de calitate 
Obiectiv V.3 – Crearea platformelor de interoperabilitate între administrația publică locală, 
mediul afaceri și cetățeni 
 

1.3. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE DOCUMENTELOR STRATEGICE SECTORIALE 
 
Documentele de planificare spațială reprezintă sursa oficială de informații pentru întocmirea studiilor 
de specialitate, după cum este menționat în legea 350/2001, privind Amenajarea teritoriului 
și urbanismul. Conform articolului 7, scopul de baza al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea 
la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel 
național și local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale țării, urmărindu-se 
creșterea coeziunii și eficientei relațiilor economice și sociale dintre acestea. 
 
Lista documentelor de planificare operaționala este prezentata mai jos : 

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de  Creștere Brașov 
• Planul Urbanistic General al Municipiului Săcele 

 

5.3.1. PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ AL POLULUI DE CREȘTERE BRAȘOV 
 
Îmbunătățirea infrastructurii este necesară și vitală pentru a asigura funcționarea sistemului de 
transport la un nivel acceptabil în ceea ce privește serviciile oferite, dar viitorul Polului de dezvoltare 
Brașov constă în implementarea treptată a unei strategii durabile care să cuprindă domeniul 
transportului public, gestionarea cererii și controlul traficului urban, astfel încât calitatea vieții și a 
mediului să fie semnificativ îmbunătățite. 
Viziunea privind PMUD (Plan de mobilitate urbană durabilă) la scară metropolitană a fost definită 
astfel: 
 
Realizarea unui sistem de transport integrat, durabil, sigur și accesibil tuturor, conectând oameni și 
locuri, susținând economia, mediul și calitatea vieții, în Polul de Creștere Brașov. 
 
Abordarea în dezvoltarea PMUD corespunde acestei viziuni și ia în considerare toate caracteristicile 
cunoscute ale polului de creștere Brașov. S-au avut în vedere atât aspectele locale, cât și cele strategice 
legate de problemele de transport, așa cum au fost identificate în procesul de elaborare a planului.  
Prin urmare, considerăm  fundamentale aspectele sociale, culturale, de mediu și economice, iar 
dezvoltarea în timp a sistemului de transport public va juca un rol major în creșterea și sustenabilitatea 
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economică a polului de creștere Brașov. Există, prin urmare, mai multe obiective-cheie de nivel înalt, 
care trebuie luate în considerare la elaborarea PMUD, precum și o serie de obiective operaționale 
auxiliare, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos. 
 
Unitățile constitutive ale Polului de Creștere Brașov sunt localitățile urbane și rurale, acestea 
constituindu-se în micro sisteme independente care interacționează și se influențează reciproc. În 
interiorul acestor comunități, mobilitatea joacă un rol important întrucât asigură condițiile de 
funcționarea economică și socială locală, contribuind în mod decisiv la calitatea vieții. Specificitățile 
politicilor locale de mobilitate variază mult, acestea fiind adaptate la provocările cu care se confruntă 
fiecare comunitate locală. Viziunea PMUD pentru localitățile componente ale Polului de Creștere 
Brașov este 
 
Îmbunătățirea politicilor locale de mobilitate cu accent pe asigurarea unui nivel ridicat al calității 
vieții la nivelul comunității în ansamblul său.  
 
În cadrul comunităților locale s-au dezvoltat/cristalizat zone distincte (cartiere, vecinătăți, etc.) care 
dispun, inclusiv din punct de vedere al mobilității, de o identitate proprie. Acestea au dezvoltat, în 
timp, microsisteme de mobilitate urbană care se completează între ele și fac uz de liniile majore de 
comunicație pentru a constitui sistemul de mobilitate la nivelul comunității locale.  
Pentru aceste zone, PMUD vizează 
 
Reorganizarea paradigmei de mobilitate la nivelul cartierelor pentru a face față noilor provocări – 
necesitatea utilizării modurilor de transport nepoluante (mers pe jos, mersul cu bicicleta), creșterea 
drastică a numărului de autovehicule, etc.    
 

Obiective Principale Obiective operaționale 

1. ACCESSIBILITATE - Să asigure că 
tuturor cetățenilor din polul de 
Creștere le sunt oferite opțiunile de 
transport care permit accesul la 
destinații și servicii esențiale; 

- Creșterea numărului de persoane cu acces ridicat la serviciile de 
transport public pentru destinațiile majore 

- Creșterea densității pistelor de biciclete și asigurarea siguranței 
bicicliștilor în trafic 

- Creșterea procentului de vehicule de transport public pe deplin accesibile 
- Creșterea accesibilității pentru pietoni (calitatea suprafețelor, treceri de 

pietoni și obstacole) 
- Reducerea numărului de vehicule în căutarea unui loc de parcare 
- Reducerea timpul de deplasare cu transportul public de-a lungul 

coridoarelor cheie pe rețeaua stradala 
- Îmbunătățirea accesului către Poiana Brasov. 
- Sporirea interacțiunii cu grupurile excluse din punct de vedere social 
- Creșterea frecvenței serviciilor de transport public 

2. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE - Reducerea accidentelor rutiere letale și grave 
- Îmbunătățirea siguranței pietonilor și bicicliștilor 
- Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la siguranță și securitate 
- Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător 
- Dezvoltarea / extinderea sistemelor de informare și siguranță în spațiile publice 

3. MEDIU - Reducerea poluării aerului, 
apei, solului, a poluării fonice, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
consumului de energie; 

- Reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10, SOx și CO2 
- Reducerea nivelului de zgomot și vibrații 
- Protejarea biodiversității existente. Îmbunătățirea biodiversității acolo 

unde este posibil 
- Asigurarea integrității siturilor Natura 2000 
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- Reducerea netă a riscului de poluare a apei și solului prin proiectarea 
corectă de noi infrastructuri 

- Reducerea consumului de material și de producție a deșeurilor 
- Creșterea procentului de vehicule ecologice 

4. EFICIENȚA ECONOMICĂ- Să 
îmbunătățească eficiența și 
eficacitatea din punct de vedere al 
costurilor transportului de persoane și 
mărfuri; 

- Extinderea zonei pietonale 
- Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la moduri alternative de 

transport 
- Creșterea ponderii modurilor de transport non-auto 
- Reducerea timpului de deplasare 
- Reducerea congestiei traficului 
- Reducerea costurilor de operare a vehiculelor (întreținere) 

5. CALITATEA MEDIULUI URBAN- Să 
contribuie la creșterea atractivității și 
calității mediului urban și a 
urbanismului în beneficiul cetățenilor, 
economiei și societății în ansamblul 
său. 

- Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația 
vehiculelor private 

- Protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural 
- Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la mobilitatea durabilă 

 

5.3.2. PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 
 
Conform legislației în vigoare, Planul Urbanistic General are caracter de reglementare și răspunde 
programului de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților care compun unitatea 
administrativ – teritorială de bază. Acest document se elaborează cu scopurile: 

• stabilirii direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și dezvoltare 
urbanistică a localităților; 

• utilizării raționale și echilibrate a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice; 
• precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundații, 
• neomogenități geologice, reducerea vulnerabilităților fondului construit/ existent); 
• evidențierii fondului construit valoros și a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localității; 
• creșterii calității vieții, cu precădere în domeniile locuirii și serviciilor; 
• fundamentării realizării unor investiții de utilitate publică; 
• asigurării suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor 

de construire; 
• corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiului. 

Planul Urbanistic General al Municipiului Săcele a fost elaborat în anul  2000. În prezent acest  
document de planificare a dezvoltării teritoriale se află în faza de elaborare. Versiunea aflată în vigoare 
la momentul elaborării Planului de Mobilitate  Urbană Durabilă prevede, printre altele, următoarele: 
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Plan Urbanistic General – Planșă reglementări
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1.4. PRELUAREA PREVEDERILOR PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE CADRU 
NATURAL DIN DOCUMENTELE DE PLANIFICARE ALE UAT-URILOR 

 
Dezvoltarea teritorială este eficientă în măsura în care prevederile incluse în documentele de 
planificare strategică se completează reciproc și se subscriu nivelurilor de planificare superioare, 
indiferent dacă este vorba de abordări teritoriale sau de abordări sectoriale.  
 

5.4.1. STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ (SIDU) PENTRU POLUL DE 

CREȘTERE BRAȘOV 
 
Viziunea de dezvoltare a ZMB (Zona Metropolitană Brașov) își are originea în identitatea specifică a 
unei compoziții teritoriale urban – rural ce își proiectează poziția pe piața internațională în orizontul 
de timp 2030.  
 
Pentru materializarea acestui scop, comunitățile locale membre ale parteneriatului ZMB pornesc de 
la viziunea formulată în PID 2007-2013, pe care o proiectează într-un nou orizont de dezvoltare, până 
în 2030. Viziunea formulată în PID 2007-2013 afirmă că: 
 
BRAȘOVUL VA DEVENI MODELUL DEZVOLTĂRII DURABILE DIN REGIUNEA CENTRU, DEZVOLTARE 
BAZATĂ PE SOLIDARITATE INTERTERITORIALĂ, INTERCONECTIVITATE, COMPETITIVITATE 
ECONOMICĂ ȘI COEZIUNE SOCIALĂ. 
 
 
Viziunea de dezvoltare a ZMB se fundamentează pe următorii piloni: 
 
a. Vitalitatea economică 
Dezvoltarea economică este condiționată de planificarea și folosirea terenului, dezvoltarea 
oportunităților de investiții și de angajare, realizarea de investiții publice, utilizarea resurselor naturale 
în forma în care susțin viabilitatea economică și protecția mediului. Câteva aspecte considerate 
importante solicită atenția sectorului public și privat: 
 
 diversificarea economiei zonei, ca sectoare și mărime, pe baze competitive și în acord cu 

educația și formarea forței de muncă; 
 creșterea numărului de locuitori prin atragerea de forță de muncă și de noi rezidenți; 
 vitalizarea și tehnologizarea agriculturii și a producției și serviciilor generate de aceasta; 
 prudență în realizarea investițiilor publice și în folosirea terenurilor, urmărind capacitatea de 

finanțare a investițiilor, de operare și întreținere ulterioară a acestora, dar și costurile de 
mediu generate de acestea. 

 
b. Comunitățile locale: 
ZMB reprezintă o comunitate urbană și rurală unică prin legătura puternică între oameni și valoarea 
locurilor și mediul construit. Cetățenii acesteia consideră că prin ridicarea calității locuirii, prin întărirea 
sănătății, educației și siguranței, va crește încrederea și coeziunea socială. Întărirea spiritului 
comunităților locale solicită o atenție direcționată către următoarelor aspecte: 
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 asigurarea accesului tuturor locuitorilor la servicii și utilități publice de calitate și la un mediu 

nepoluat; 
 conectarea locuitorilor cu teritoriul prin servicii, forme de transport și informații; 
 susținerea valorii familiei prin creșterea calității vieții pentru membrii acesteia indiferent de 

gen și vârstă; 
 integrarea vizitatorilor și a navetiștilor în viața culturală și socială a comunităților. 

 
c. Identitate și caracteristici unice valoroase: 
ZMB reprezintă peisajul integrat al resurselor naturale și istorice, atribute esențiale pentru un turism 
de calitate. Respectarea acestora de către membrii comunității joacă un rol crucial în procesul 
consolidării identității zonei și a protecției resurselor naturale, a patrimoniului tangibil și intangibil. 
Aspectele considerate semnificative în dezvoltarea zonei sunt următoarele: 
 
 protejarea resurselor de apă și îmbunătățirea calității acesteia; 
 dezvoltarea destinațiilor de recreere și turism și a circuitelor pentru vizitarea acestora, prin 

protejarea și conservarea patrimoniului cultural și biodiversității; 
 coordonarea activităților de dezvoltare a turismului și recreerii și integrarea acestora în 

planurile de investiții publice; 
 promovarea patrimoniului, atracțiilor și resurselor zonei. 

 
Viziunea ZMB 2030: 
”ZMB, o comunitate dinamică, puternică în parteneriatele economice și sociale, cu o capacitate 
ridicată de adaptare la schimbările globale, oferind locuitorilor, vizitatorilor și mediului de afaceri un 
mod atractiv de viață și un spațiu al oportunităților de dezvoltare și inovare”.  
 
Pentru a asigura atingerea viziunii, ZMB solicită strategii bine țintite care vor da direcție și consistență 
activităților instituțiilor publice în procesul de inițiere și de implementare a acestora, urmărind de 
asemeni stimularea altor actori cheie în a întreprinde activități necesare dezvoltării integrate și 
durabile a zonei. În acest sens, o serie de obiective strategice vor ghida dezvoltarea, integrând 
problematica specifică identificată în fiecare din sectoarele analizate și vor susține pachetele de 
proiecte ce urmează a fi implementate pe perioada 2016-2023. Aceste obiective sunt următoarele: 
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 Obiectiv strategic 1 – Conectivitate și mobilitate:  
Consolidarea poziției geografice strategice a ZMB prin dezvoltarea nodului intermodal 
de transport conectat la zone funcționale regionale și la peisaje naturale unice 

  
 

 

 Obiectiv specific 1.1.  
Îmbunătățirea conectivității teritoriale 

Obiectiv specific 1.2.  
Îmbunătățirea mobilității în interiorul 
ZMB 

    
 Obiectiv strategic 2 – Inovativitate, antreprenoriat și capital uman:  

Atragerea de firme în ZMB și susținerea dezvoltării celor existente către domenii 
inovative ce determină profesionalizarea și diversificarea pieței de muncă 
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 Obiectiv specific 2.1. 
Susținerea activităților de 
cercetare și inovare 

Obiectiv specific 2.2. 
Sprijinirea sectorului IMM, 
antreprenoriatului și 
startului în afaceri 

Obiectiv specific 2.3. 
Dezvoltarea resurselor 
umane în corelare cu piața 
de muncă 

    
 Obiectiv strategic 3 – Calitate și mod de viață:  

Atragerea de rezidenți și eliminarea disparităților urban-rural, prin planificarea 
teritoriului, reabilitarea fondului construit și creșterea calității serviciilor publice 

    

 Obiectiv specific 3.1.  
Îmbunătățirea echipării 
teritoriului cu servicii și 
utilități publice 

Obiectiv specific 3.2. 
Creșterea calității spațiului 
public și a fondului de locuit 

Obiectiv specific 3.3. 
Creșterea coeziunii sociale 

    
 Obiectiv strategic 4 – Atractivitate turistică:  

Atragerea de vizitatori prin valorificarea moștenirii naturale, construite și culturale, 
susținută de măsuri de protecție/conservare și promovare 

  
 

  

 Obiectiv specific 4.1. 
Dezvoltarea infrastructurii 
turistice, sportive și de 
recreere 

Obiectiv specific 4.2. 
Conservarea și valorificarea 
patrimoniului natural și 
construit 

Obiectiv specific 4.3. 
Diversificarea și 
promovarea ofertei de 
produse turistice 

    
 Obiectiv strategic 5 – Management public în parteneriat cu cetățenii:  

Întărirea, diversificarea și extinderea parteneriatului teritorial, susținut de creșterea 
capacității de management la nivelul AZM și a administrațiilor locale membre 

  
 

 

 Obiectiv specific 5.1.  
Creșterea capacității AZM de a-și susține 
membrii în implementarea proiectelor de 
dezvoltare 

Obiectiv specific 5.2.  
Creșterea capacității de management și 
implementare a proiectelor în structurile 
publice locale 

 
 
În vederea implementării obiectivelor de dezvoltare, strategia realizează o corelare a obiectivelor 
sectoriale cu problemele și tendințele de dezvoltare identificate în diagnosticul teritorial, pe baza 
nevoilor cetățenilor, sectorului privat și al turiștilor. În felul acesta, recomandările rezultate în urma 
diagnosticului reprezintă argumente pentru o serie de operațiuni orientative – programe de 
dezvoltare la nivelul ZMB, care vor conduce la identificarea unei liste de proiecte specifice fiecărui 
obiectiv specific. 
 
 

Obiectiv strategic 1 – Conectivitate și mobilitate: Consolidarea poziției geografice strategice a ZMB 
prin dezvoltarea nodului intermodal de transport conectat la zone funcționale regionale și la peisaje 
naturale unice. 
 
Programe de dezvoltare rezultate în urma 
problemelor/nevoilor identificate  

Obiective specifice 

1.1.1. Conectivitate CF 1.1. Îmbunătățirea conectivității teritoriale 
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1.1.2. Conectivitate rutieră 
1.1.3. Conectivitate aeriană 

 

1.2.1. Terminale multimodale 
1.2.2. Modernizare drumuri, intersecții, 
pasaje 
1.2.3. Transport public 
1.2.4. Piste de biciclete 
1.2.5. Parcări 
1.2.6. Drumuri agricole/forestiere 

1.2. Îmbunătățirea mobilității în interiorul 
ZMB 
 

Obiectiv strategic 2 – Inovativitate, antreprenoriat și capital uman: Atragerea de firme în ZMB și 
susținerea dezvoltării celor existente către domenii inovative ce determină profesionalizarea și 
diversificarea pieței de muncă. 
 
Programe de dezvoltare rezultate în urma 
problemelor/nevoilor identificate 

Obiective specifice 

2.1.1. Parcuri inovative 2.1. Susținerea activităților de cercetare și 
inovare 
 

 
2.2.1. Incubatoare de afaceri 
2.2.2. Susținerea producătorilor locali 

2.2. Sprijinirea sectorului IMM, 
antreprenoriatului și startului în afaceri 
 

2.3.1. Formare profesională  
2.3.2. Ocupare pentru incluziune socială 

2.3. Dezvoltarea resurselor umane în 
corelare cu piața de muncă 

 
Obiectiv strategic 3 – Calitate și mod de viață: Atragerea de rezidenți și eliminarea disparităților 
urban-rural, prin planificarea teritoriului, reabilitarea fondului construit și creșterea calității 
serviciilor publice. 
 
Programe de dezvoltare rezultate în urma 
problemelor/nevoilor identificate 

Obiective specifice 

3.1.1. Infrastructura de sănătate 
3.1.2. Licee și școli profesionale 
3.1.3. Scoli și grădinițe 
3.1.4. Infrastructură culturală 
3.1.5. Evenimente culturale 
3.1.6. Infrastructură sportivă 
3.1.7. Infrastructură edilitară și salubritate 
3.1.8. Iluminat public 
3.1.9. TIC 
 

3.1. Îmbunătățirea echipării teritoriului cu 
servicii și utilități publice 

 

3.2.1. Locuințe sociale 
3.2.2. Eficientizare energetică pentru clădiri 
de locuit 

3.2. Creșterea calității spațiului public și a 
fondului de locuit  
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3.2.3. Eficientizare energetică pentru clădiri 
publice 
3.2.4. Spații publice și căi pietonale 
3.2.5. Brownfields 
3.3.1. Zone marginalizate 3.3. Creșterea coeziunii sociale 

 
Obiectiv strategic 4 – Atractivitate turistică: Atragerea de vizitatori prin valorificarea moștenirii 
naturale, construite și culturale, susținută de măsuri de protecție/conservare și promovare.  
 
Programe de dezvoltare rezultate în urma 
problemelor/nevoilor identificate 

Obiective specifice 

4.1.1. Domeniul schiabil 
4.1.2. Zone verzi/de recreere 
4.1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice 

4.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, 
sportive și de recreere 

 
4.2.1. Monumente istorice 
4.2.2. Mediu și biodiversitate 

4.2. Conservarea și valorificarea 
patrimoniului natural și construit 

 
4.3.1. Evenimente  
4.3.2. Promovare turistică 

4.3. Diversificarea și promovarea ofertei de 
produse turistice 

 
Obiectiv strategic 5 – Management public în parteneriat cu cetățenii: Întărirea, diversificarea și 
extinderea parteneriatului teritorial, susținut de creșterea capacității de management la nivelul 
AZM și a administrațiilor locale membre.  
 
Programe de dezvoltare rezultate în urma 
problemelor/nevoilor identificate 

Obiective specifice 

5.1.1. Agenția Metropolitană Brașov 5.1. Creșterea capacității AMB de a-și susține 
membrii în implementarea proiectelor de 
dezvoltare 

5.2.1. APL 
5.2.2. Alte instituții publice 

5.2. Creșterea capacității de management și 
implementare a proiectelor în structurile publice 
locale  

 
 
 

5.4.2. PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 
 
Versiunea aflată în vigoare la momentul elaborării Planului de Mobilitate  Urbană Durabilă prevede, 
printre altele, următoarele: 

• În zona drumului public , cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației 
publice 

 construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de 
întreținere și de exploatare. 
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 Parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie 
(inclusiv funcțiunile lor complementare magazine, restaurante etc.) 

 conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, 
țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice de telecomunicații 
și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen. }n sensul 
prezentului regulament , prin zona drumului public se înțelege  ampriza, 
fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.  Autorizarea executării 
construcțiilor cu funcțiune de locuire este permisă cu respectarea zonelor de 
protecție a drumurilor delimitate conform legii astfel - pentru drum național 
- 22 m măsurați din axul străzii / pentru drum județean - 20 m măsurați din 
axul străzii 

 
• Accesele carosabile și pietonale la aceste construcții vor fi amenajate și semnalizate 

corespunzător. / Sunt interzise orice fel de construcții care prin amplasare, configurație 
sau exploatare stânjenesc buna desfășurare, organizarea și dirijarea traficului de pe 
drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente. 

• Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute conform destinației construcției 

• Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă 
se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.  Prin accese 
pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public care pot fi : 
trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale precum și orice cale de acces public pe terenuri 
proprietate publică sau după caz pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de 
trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel 
încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de 
deplasare. Accesele pietonale cu circulație continuă vor fi asigurate prin treceri denivelate 
- tuneluri sau pasarele față de circulația vehiculelor. 

• Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită spații de parcare se 
emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Prin 
excepție de la prevederile alin. (24.1.) , utilizarea domeniului public pentru spații de 
parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale 
Consiliilor Județene sau de către primar, conform legii. Suprafețele parcajelor se 
determină funcție de destinație și de capacitatea construcției conform anexei la prezentul 
Regulament 

• Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și 
trebuie să fie păstrate libere în permanență. 

• Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți după cum 
urmează: 

• 1 loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 
400 mp; / 1 loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități 
de 400 – 600 mp / 1 loc de parcare la 50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru 
complexe comerciale de 600-2000 mp / 1 loc de parcare la 40 mp suprafață desfășurată a 
construcției pentru complexe comerciale de peste 2000 mp; Pentru restaurante va fi 
prevăzut câte un loc de parcare la 5-10locuri la masă. La acestea se vor adăuga spațiile de 
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parcare sau garare a vehiculelor proprii care pot fi amplasate independent de parcajele 
clienților.  

• Pentru construcții de locuințe, în funcție de indicele de motorizare a localității, vor fi 
prevăzute locuri de parcare după cum urmează - câte un loc de parcare la 1-5 locuințe 
unifamiliale cu lot propriu; / câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuințe 
semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun;/ câte un loc de parcare la 2-10 
apartamente în locuințe colective cu acces și lot în comun. / Din totalul locurilor de parcare 
pentru locuințele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100% 
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2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 
 

2.1. CONTEXTUL SOCIOECONOMIC CU IDENTIFICAREA DENSITĂȚILOR DE POPULAȚIE ȘI A 
ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE 

 
Municipiul Săcele este aflat în imediata vecinătate a Municipiului Brașov, principalul pol de creștere la 
nivel zonei analizate. Configurația teritorială a teritoriului metropolitan Brașov face ca Săcele să 
reprezinte o componentă importantă dintr-o axă de dezvoltare urbană constituită pe direcția nord-
vest / sud-est alături de Codlea, Ghimbav și Brașov.  

 
Suprasistemul urbanistic teritorial 

(sursa – SIDU al Polului de Creștere Brașov) 

 
Municipiul Brașov, împreună cu rețeaua de localități din jurul acestuia, între care și municipiul Săcele, 
au format în anii 1970-1980 una din cele mai puternice concentrări industriale din România. Săcele 
reprezenta în acea perioadă unul dintre cele mai importate centre industriale ale județului Brașov, în 
special datorită platformei Electroprecizia, specializată în producția de mașini și echipamente 
electrice. Industria din această zonă, profilată pe producerea bunurilor intermediare destinate 
celorlalte ramuri ale economiei a fost puternic afectată de declinul economic înregistrat de România 
în anii 90 și de lipsa investițiilor pentru retehnologizare, ceea ce a condus la închiderea mai multor 
coloși industriali. 
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Axa de dezvoltare urbană constituită la nivelul arealului metropolitan Brașov 
(sursa – SIDU al Polului de Creștere Brașov) 

 
Cifra de afaceri: 
În anul 2020, un număr de 1560 de contribuabili cu domiciliul fiscal în Municipiul Săcele au depus 
situații financiare anuale. Dintre aceștia, doar 52% au înregistrat cifră de afaceri pozitivă (CA > 0). 
În perioada 2016 – 2020, numărul firmelor care au avut activitate economică (CA > 0) a crescut cu 
19%, de la 811 în 2016, la 966 în anul 2020. În perioada 2016 – 2018, creșterea anuală a fost constantă, 
de 5%, cea mai mare creștere fiind înregistrată în perioada 2018-2019, de 8%, urmată de o scădere de 
-0,1% în 2019-2020: 

 
Sursa - Strategia Integrată a Municipiului Săcele 2021 

 
 
Cifra de afaceri înregistrată la nivelul Municipiului Săcele în anul 2020 a crescut cu 12% în perioada 
2016 - 2020, când a înregistrat valoarea de 1.106.395 mil lei 
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Sursa - Strategia Integrată a Municipiului Săcele 2021 

 
După o perioadă cu o creștere anuală medie de 6,45%, perioada 2018-2019 a înregistrat cea mai mare 
creștere din perioada de analiză, de 11%. Această creștere a cifrei de afaceri realizate a fost, însă, 
urmată în 2019-2020 de o scădere în oglindă, de 11%. 
 
Numărul de salariați: 
Realizarea cifrei de afaceri a fost posibilă datorită locurilor de muncă create și a oamenilor implicați în 
activitățile economice. În anul 2020, din situațiile financiare anuale depuse de contribuabilii cu 
domiciliul fiscal în Municipiul Săcele rezultă un număr mediu anual de 4900 salariați. 
Chiar dacă cifra de afaceri în perioada 2016-2020 a crescut cu 12%, numărul mediu anual de salariați 
a înregistrat o scădere cu 16%, cea mai mare scădere fiind înregistrată în perioada 2019-2020, de 13%: 
 

 
Sursa - Strategia Integrată a Municipiului Săcele 2021 

 
Raportând cifra de afaceri realizată la numărul de salariați anual, se poate observa că în perioada 2016-
2020 productivitatea muncii a crescut cu 33%, perioada cea mai mare de creștere fiind tot 2018-2019, 
cu o creștere de 13%. 
 
Profitul realizat: 
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Profiturile înregistrate de contribuabilii cu domiciliul fiscal în Municipiul Săcele a crescut în perioada 
de analiză cu 43%, de la 69.455 mil lei în 2016 la 995.523 mil. lei în 2020: 

 
Sursa - Strategia Integrată a Municipiului Săcele 2021 

 
Cea mai mare creștere a profitului realizat s-a înregistrat în perioada 2017-2019, cu o creștere de 19%. 
Raportând profiturile realizate la cifra de afaceri, se poate constata că profitabilitatea firmelor cu 
domiciliul fiscal în Municipiul Săcele au înregistrat o creștere medie anuală de 8%. 
 
Rezumativ, datele înregistrate în perioada 2016-2020 sunt următoarele: 

Indicator de evoluție 2016 2017 2018 2019 2020 
Cifra de afaceri înregistrata (mil lei) 985.526 1.069.440 1.116.268 1.238.896 1.106.395 
Număr mediu de salariați (nr) 5.816 5.787 5.715 5.622 4.900 
Profitul realizat (mil lei) 69.544 74.734 88.692 88.333 99.523 
Productivitatea muncii (lei/salariat) 169 185 195 220 226 
Profitabilitatea (profit / CA) 7% 7% 8% 7% 9% 

Sursa - Strategia Integrată a Municipiului Săcele 2021 

 
Din analiza informațiilor colectate se observă că ponderea cea mai mare a cifrei de afaceri realizate de 
top 20 companii la nivelul Municipiului Săcele aparține activităților de comerț, respectiv 34.98%. Pe 
locul al doilea se situează activitățile de producție, cu o pondere de 28,96%, Electroprecizia Electrical 
Motors SRL înregistrând 18% din totalul cifrei de afaceri înregistrată la nivelul primelor 20 de companii 
ca cifră de afaceri realizată. Urmează apoi sectorul de construcții (cu 15.01%) și cel de transport (cu 
14.83%). 
 
Principalul angajator local este Grupul ELECTROPRECIZIA, cu un număr de 701 locuri de muncă create 
la nivelul Municipiului Săcele.  
50,24% din locurile de muncă create de principalii angajatori locali sunt din sectorul industrial – 
producție (627 locuri de muncă create), urmat de domeniul comerțului la o distanță semnificativă 
(13.22%). 11,78% sunt angajați în domeniul de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și 
telecomunicații, tot în cadrul grupului Electroprecizia, restul sectoarelor de activitate înregistrând 
ponderi de sub 10%. 
 
Din punct de vedere al numărului de angajați, ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL este singura 
întreprindere mare înregistrată la nivelul Municipiului Săcele, urmată de  firmele ELECTROPRECIZIA 
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ELECTRICAL EQUIPMENT SRL, ELECTROPRECIZIA A.G. SRL (ca parte a grupului Electroprecizia) și 
COSTACOS EXCHANGE SRL ca firme medii, restul firmelor încadrate fiind IMM-uri, respectiv 
microîntreprinderi sau firme mici. 
 
În funcție de domeniul de activitate, majoritatea agenților economici locali activează în sectorul 
serviciilor și a comerțului, ceea ce demonstrează dezvoltarea pe care sectorul terțiar a înregistrat-o în 
ultimii ani. Cele mai multe societăți de profil activează în domenii precum comerțul cu amănuntul de 
produse alimentare, comercializarea cu ridicata a lemnului și a produselor din lemn și comercializarea 
de autovehicule și piese pentru autovehicule, respectiv sectorul serviciilor hoteliere și de alimentație 
publică, al serviciilor de consultanță în management și financiară. Sectorul industrial este reprezentat 
de companii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de echipamente electrice și 
electronice, în industria alimentară, confecții textile și prelucrarea lemnului. Agricultura este 
practicată mai ales pentru necesitățile proprii, fapt demonstrat de numărul redus de societăți 
comerciale din acest domeniu. Înregistrează creșteri numărul de firme din sectorul construcțiilor, în 
corelare cu dezvoltarea rezidențială pe care o cunoaște localitatea. 
 
 

2.2. REȚEAUA STRADALĂ 
Municipiul Săcele este situat în arealul metropolitan Brașov, în zona de sud-est a centrului polarizator. 
la sud est de municipiul Brașov.  
 
 
 
 

 
Încadrarea in teritoriu 

(sursa – SIDU al Polului de Creștere Brașov) 
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Din punct de vedere teritorial, UAT Săcele se învecinează cu: 
 Municipiul Brașov pe latura de nord-vest; 
 Orașele Predeal, Azuga pe latura de sud-vest; 
 Comuna Valea Doftanei pe latura de sud; 
 Comuna Mâneciu pe latura de sud-est; 
 Vama Buzăului pe latura de est; 
 Comunele Tărlungeni, Hărman pe latura de nord. 

 
Municipiul Săcele beneficiază de acces la o serie de artere rutiere de importanță județeană și națională 
care îi asigură conexiunea atât cu celelalte comunități ale Zonei Metropolitane Brașov cât și cu alte 
localități de la nivel local, regional și național. Teritoriul administrativ al localității este străbătut de 
următoarele drumuri: 

 Drumul național european 1 (DN1 – E60), la vest; 
 Drumul național 1A (DN1A), la nord - (București – Buftea – Ploiești – Cheia – Pasul 

Bratocea – Săcele – Brașov) care se suprapune pe o lungime de 8,479 km pe 
centura ocolitoare a municipiului Săcele 

 Centura Brașovului, la nord-vest. 
 
 
 
 

 
 

Conectarea la rețeaua majoră de transport 
(sursa – SIDU al Polului de Creștere Brașov) 

 
Municipiul Săcele este poziționat între 3 artere rutiere foarte intens circulate: DN1 (care face legătura 
cu vestul și sudul țării), DN11 (care face legătura cu estul țării) și DN13 (care face legătura cu zona 



 

  

 

57
 

de centru-nord). Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este un aeroport aflat în prezent în 
construcție la Ghimbav, în proximitatea viitoarei autostrăzi A3, iar municipiul Săcele se va afla în raza 
de deservire directă a acestuia 
 
În ceea ce privește drumurile județene, Municipiul Săcele are acces la următoarele artere de nivel 
județean: 
• DJ 103A (Brașov – Zizin) 
• DJ 103B (Săcele – Cărpiniș- Budila – Teliu) - aproximativ 0,49 Km în intravilanul localității Săcele 
• DJ 102l (Câmpina – Valea Doftana – Săcele - aproximativ 13,68 km lungime pe teritoriul 
administrativ al localității, propus spre modernizare ca alternativă la traficul pe DN1 și DN1A) 
 
 
DESCRIEREA GENERALĂ A REȚELEI STRADALE 
 
Accesibilitatea pasagerilor și mărfurilor către și dinspre Săcele se realizează pe două axe care 
traversează municipiul de la est la vest, respectiv coridorul definit de B-dul Brașovului / B-dul George 
Moroianu și cel definit de Șoseaua Câmpului / Centura Municipiului Săcele. Latura de vest reprezintă 
punctul de acces principal către teritoriul metropolitan Brașov.  
 

 
Izocronele fata de zona centrala a Municipiului Brasov 

(sursa – SIDU al Polului de Creștere Brașov) 
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În municipiul Săcele se regăsesc străzi de categoriile II, III și IV. Străzile Bd. Brașovului, Bd. George 
Moroianu și Str. Barajului sunt singurele străzi de categoria a II-a (de legătură, care asigură circulația 
majoră între zonele funcționale și de locuit) însumând o lungime de 7,5 km. 
Străzile de categoria a III-a – (colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le 
dirijează spre străzile de legătură sau magistrale) sunt: Str. Amurgului, Pajiștei, Tărlungului, Martin 
Luther, Timocului, Unirii, Mocanilor, Zizinului, A. I. Lapedatu, Ady Endre, Ștefan cel Mare, Petőfi 
Sandor, Ciucaș, Avram Iancu, Carpenului, Stejarului, Bunloc, Canalului, Verii, Morii etc., acestea având 
o lungime totală de 27,01 km. 
Străzile de categoria a IV (de folosință locală, care asigură accesul la locuință, și pentru servici curente 
sau ocazionale) însumează aproximativ 75 de km, reprezentând 58,5% din rețeaua stradală a 
Municipiului Săcele. 
 
Teritoriul localității este acoperit de o rețea de aproximativ 120 de km de drumuri locale la care se 
adaugă conform datelor din Registrul cadastral al parcelelor Săcele drumuri de exploatare (inclusiv 
forestieră) în lungime totală de 334,20 km. Drumurile locale sunt în proporție de 38.75% modernizate, 
beneficiind de îmbrăcăminte asfaltică, în timp ce restul este reprezentat de străzi pietruite sau de 
pământ.  
 

 
Clasificarea funcțională a rețelei stradale din Municipiul Săcele 

(sursa  - Studiu privind circulațiile / Actualizare PUG Săcele – 2018) 

 
 
Unul din elementele care influențează mobilitatea la nivelul Municipiului Săcele  este starea 
drumurilor. În acest context, trebuie menționat faptul că mare parte din zona de sud a Municipiului 
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Săcele (Baciu, Turcheș, Satulung) este dezvoltată într-o zonă montană / de deal pe un fost cluster rural. 
Prin urmare, această zonă este caracterizată de străzi relativ înguste cu gradient relativ ridicat. În 
prezent, dezvoltarea rețelelor subterane de alimentare cu utilități (alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale) afectează starea drumurilor (nu este fezabilă asfaltarea acestora decât 
după dezvoltarea rețelelor subterane). Ca urmare, marea parte a străzilor de categoria IV nu sunt 
asfaltate. Străzile de categoria II si III sunt în stare medie /bună, cu covoare asfaltice de calitate bună.  
 

 
Starea tehnică a rețelei stradale din Municipiul Săcele 

(sursa  - Studiu privind circulațiile / Actualizare PUG Săcele – 2018) 

 
PROBLEME IDENTIFICATE 
 
Problema cea mai des menționată în cadrul interviurilor realizate cu stakeholderii pentru realizarea 
PMUD al Municipiului Săcele este cea legată de intersecția Străzii Câmpului (Centura Săcele) cu Str. 
Brașovului și DN1 / Calea București și Centura Brașovului. Practic, două șosele de centură (ce deservesc 
2 municipii ) se intersectează într-un spațiu urban (Municipiul Brașov și Săcele sunt alipite în zona 
intersecției respective). Demersurile de sistematizare a circulației în zonă au fost afectate de-a lungul 
timpului de o serie de probleme privind statutul proprietății parcelelor din zona. Ca atare, în această 
zonă se creează frecvent blocaje de trafic atât la intrarea în localitate cât și pe centura ocolitoare a 
municipiului. Pe DN1A, suprapusă cu centura ocolitoare, traficul se desfășoară pe o singură bandă de 
circulație pentru fiecare sens de mers, valorile de trafic, inclusiv greu, fiind constant ridicate, ceea ce 
generează și presiuni semnificative asupra calității aerului. 
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Intersecția Str Câmpului / Bd Brașovului / DN1/Centura Brașovului 

Sursa Google Maps 
 

 
Municipiul Săcele se confruntă de asemenea cu fluxuri ridicate de circulație înregistrate constant pe 
DN1 ce afectează indirect localitatea în special la final de săptămână, când circulația din/în direcția 
București – Ploiești este deviată pe DN1A. Totodată, din anul 2005, traficul greu de pe DN1 a fost 
deviat pe DN1A, ceea ce a condus la blocaje de trafic și a generat valori ridicate de poluare fonică și 
atmosferică la nivelul localității, situație numai parțial rezolvată prin darea în funcțiune a centurii 
ocolitoare a municipiului. 
 
În ceea ce privește starea generală a tramei stradale, la nivelul localității Săcele se constată 
următoarele aspecte: 

 intersecțiile dintre artere majore și trama minoră necesită amenajări suplimentare și nu 
beneficiază de semaforizare 

 Necesitatea refacerii marcajelor rutiere  precum și refacerea bordurilor pe anumite 
segmente. 

 Se recomandă creșterea gradului de vizibilitate al marcajelor 
 rețeaua stradală prezintă profile transversale subdimensionate față de necesar 
 în special străzile situate în zona veche a localității prezintă posibilități reduse de 

redimensionare pentru a face față creșterii previzionate 
 trotuarele aferente străzilor din trama minoră sunt insuficient dimensionate; există în 

continuare străzi care nu au trotuare amenajate 
 există în continuare străzi pietruite sau din pământ care afectează accesibilitatea, în 

special în zonele nou construite precum și în cartierul Gârcini 
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2.3. INFRASTRUCTURA DE PARCARE 
 
Conform tendințelor existente la nivelul întregului teritoriu metropolitan, autoturismele personale 
reprezintă principalul mijloc de transport utilizat de populația municipiului Săcele, în detrimentul 
transportului în comun și al mijloacelor alternative, atât pentru deplasările locale cât și pentru cele în 
afara localității. 
De altfel, la nivelul municipiului Săcele, parcul auto a înregistrat o creștere constantă a numărului de 
vehicule înmatriculate, tendință care se face remarcată în toate localitățile Zonei Metropolitane 
Brașov.  
 
Trebuie precizat faptul că informațiile disponibile sunt cele referitoare la vehiculele înmatriculate în 
localitatea Săcele și nu la numărul real de vehicule existent în arealul vizat.  
 
 
Analiza datelor privind vehiculele înmatriculate în Municipiul Săcele a relevat următoarele: 

Categorie vehicul 2017 2018 2019 2020 2021 
AUTOBUZ 43 49 50 44 47 
AUTOMOBIL MIXT 52 48 47 45 44 
AUTOPROPULSATA 
LUCRARI 2 2 2 2 2 

AUTORULOTA 3 3 3 3 3 
AUTOSPECIALA 11 10 10 9 8 
AUTOSPECIALIZATA 33 33 31 28 26 
AUTOTRACTOR 28 27 28 26 24 
AUTOTURISM 9,317 10,004 10,630 11,116 11,562 
AUTOUTILITARA 1,158 1,197 1,243 1,305 1,347 
AUTOVEHICUL SPECIAL 41 45 52 59 69 
MICROBUZ 34 34 37 36 35 
MOTOCICLETA 50 48 47 45 46 
MOTOCICLU 200 209 245 266 291 
MOTORETA 3 3 3 3 3 
REMORCA 567 600 625 662 687 
REMORCA SPECIALA 84 92 90 102 120 
SCUTER 3 3 3 3 3 
SEMIREMORCA 116 117 122 133 139 
TRACTOR 10 10 10 10 9 
TRACTOR RUTIER 86 85 84 83 81 

 
Principalele categorii de vehicule care pot furniza informații despre evoluția socio-economică a 
comunității locale sunt autoturismele și autoutilitarele (aceste 2 categorii reprezintă majoritatea 
vehiculelor înmatriculate în Municipiul Săcele) 
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Creșterea relativ constantă a parcului auto pentru cele 2 categorii de vehicule reflectează trendul de 
dezvoltare socio economică din ultimii ani și explică, în coroborare cu indicele de motorizare din 
localitățile adiacente, valorile ridicate de trafic constatate pe parcursul măsurătorilor efectuate.  
 
Din punct de vedere al tipului de combustibil, datele disponibile indică preferința pentru combustibili 
fosili. Chiar dacă sistemele de propulsie alternativă sunt la un nivel infim, datele indică o creștere 
”semnificativă” în ultimii 3 ani ai perioadei de analiză 
 

Tip de 
combustibil 

2017 2018 2019 2020 2021 

BENZINA 5,834 5,926 6,069 6,186 6,234 
BENZINA+GNC 3 4 5 3 3 
BENZINA+GPL 1 4 14 32 59 
ELECTRIC 0 0 1 6 8 
GNC 1 1 1 1 1 
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HIBRID 01 22 28 45 75 118 
HIBRID 02 6 8 8 10 15 
MOTORINA 5,207 5,839 6,382 6,770 7,162 

 

 

 
 
Analiza comparativă între principalii combustibili fosili (benzină vs motorină) arată o distribuție relativ 
echilibrată, cu motorina pe un trend ascendent (contrat tendințelor europene). Acest trend reflectă 
pe de o parte tendința vehiculelor cu motoare diesel din Europa de Vest care sunt vândute către țări 
mai sărace din Europa de Est și pe de altă parte reflectă configurația montană a teritoriului (unde 
autoturismele cu propulsie diesel par să fie preferate în defavoarea vehiculelor alimentate cu benzină) 
 
Elementele referitoare la importul autoturismelor din țările mai dezvoltate este reflectată și de datele 
referitoare la vechimea medie a parcului auto: 
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Datele reflectă faptul că majoritatea vehiculelor au o vechime mai mare de 10 ani, ceea ce generează 
o serie de îngrijorări referitoare la poluarea mediului generată de activitatea de transport precum și 
la siguranța participanților la trafic.  
 
 
Situația parcărilor insuficiente devine o constantă în comunitățile urbane datorită unui ritm accelerat 
de indicelui de motorizare. Dincolo de problemele generate de nivelurile ridicate de trafic, congestiile 
și costurile asociate poluării fonice și chimice, valoarea monetară a timpilor pierduți în trafic, o 
provocare a administrațiilor publice din comunitățile urbane este asigurarea unui număr suficient de 
spații de parcare. Dezvoltările rezidențiale rapide, extensia greu controlabilă a țesutului urban care nu 
ia în calcul oportunități de acces, trame stradale, acces la rețeaua de transport public, etc. aduce 
situația parcărilor pe lista priorităților de rezolvat la nivelul comunității locale.  
 
Conform datelor centralizate de Primăria Municipiului Săcele, în localitate sunt disponibile la nivelul 
anului 2021 un număr de aproximativ 2214 de locuri de parcare publice și rezidențiale, în creștere cu 
peste 30% față de situația existentă la nivelul anului 2014. În pofida aceste creșteri semnificative, un 
calcul simplu, realizat prin raportarea acestor locuri de parcare la numărul de autoturisme 
înmatriculate în Săcele (10690 de unități în 2020) generează concluzia clară a deficitului parcajelor 
existente. Conform acestor calcule, un parcaj de reședință ar trebui să deservească peste 5 
autoturisme. 
 
Analiza situației parcărilor trebuie să țină cont de 2 situații distincte: 
A. Parcările din zonele de blocuri / locuințe colective 
Municipiul Săcele include 3 cartiere de blocuri care reunesc aproximativ 6000 de locuitori. Cele 3 
cartiere (Electroprecizia, Ștefan cel Mare, Movilei) sunt relativ asemănătoare din punct de vedere al 
situației parcărilor. Densitatea locuirii este de nivel mediu (cu blocuri de 3 si 4 etaje în majoritate). În 
cartierele Electroprecizia și Ștefan cel Mare există și funcțiuni comerciale și de recreere. În cazul 
cartierului Movilei, o zonă comercială aflată în prezent în dezvoltare este disponibilă pe partea opusă 
a străzii Câmpului. În interiorul acestor zone, cererea de parcare depășește spațiul disponibil. Ca 
urmare, mulți proprietari își parchează mașinile pe trotuar, obligând pietonii să folosească spațiul 
carosabil. Datorită configurației teritoriale, cartierele de blocuri nu sunt străbătute de străzi de 
categoria a II-a, ceea ce face ca viteza de deplasare în interiorul cartierelor să fie una scăzută, care nu 
pune în pericol deplasarea pietonilor pe spațiul carosabil. De asemenea, dimensiune relativ redusă a 
acestor 3 nuclee de locuințe colective face puțin probabilă deplasarea cu autoturismul în interiorul 
cartierului. Deplasările cu autoturismul sunt în totalitate deplasări în afara zonei de blocuri. (cartierul 
Electroprecizia are acces direct la artera principală din oraș  - Bd George Moroianu  / cartierul Movilei 
poate fi accesat direct din str.  Câmpului în timp ce cartierul Ștefan cel Mare poate fi accesat din 
ambele artere majore ale municipiului prin intermediul unor artere de categoria III. Cartierul 
Electroprecizia beneficiază și de prezența unor garaje. Existența acestora reprezintă o sursă de venit 
pentru bugetul local dat fiind faptul că utilizatorii plătesc o taxă de concesiune pe suprafața ocupată. 
Analiza realizată de echipa de realizare a PMUD a relevat posibilitatea ca aceste garaje să fie folosite 
uneori drept spații de depozitare  în timp ce autoturismele sunt parcate pe zone amenajate ca parcări 
descoperite. În unele zone (ex Movilei), bordurile au fost amenajate pentru a permite parcarea 
parțială pe trotuar. Totuși, comportamentul de parcare este unul abuziv iar autoturismele tind să 
ocupe integral spațiul destinat pietonilor.  
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B. Parcările din zonele de case / locuințe individuale 
În ceea ce privește situația parcărilor din zonele de locuințe individuale se pot deosebi o serie de 
comportamente de parcare: 

 Zone unde trama stradala a permis organizarea unor spații de parcare pentru rezidenții din 
zonă 

 Zone unde spațiul dintre limita drumului și zona construită permite parcarea fără ca aceste 
parcări să afecteze în mod semnificativ traficul pietonal sau auto 

 Zone unde autoturismele sunt parcate pe căile de acces, afectând de multe ori circulația 
pietonilor 

 Zone unde autoturismele sunt parcate pe trotuar (în totalitate sau parțial) în aliniamentul 
drumului, afectând traficul auto de pe segmentul de drum respectiv.  

 Zone nou construite unde P.O.T. nu permite parcarea autoturismelor în curtea locuinței sau 
garaj. Ca urmare acestea sunt parcate pe spațiul carosabil.   
 

 
Deficitul de locuri de parcare de reședință afectează în special centrul localității, care se suprapune cu 
zona istorică a municipiului, caracterizată prin străzi insuficient dimensionate, care nu permit 
amenajarea unor locuri de parcare cu respectarea normativelor aplicabile. Pentru soluționarea acestei 
deficiențe, autoritățile locale au întreprins o serie de măsuri care au constat în special în sistematizarea 
circulației prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi subdimensionate, spațiile rămase 
disponibile fiind folosite pentru amenajări de parcări. Un exemplu în acest sens este reprezentat de 
parcajele amenajate în zona Piața Libertății – Strada Alexandru Ioan Lapedatu care soluționează în 
mare măsură problematica staționării autovehiculelor în această zonă comercială care găzduiește 
totodată și principalele instituții publice din localitate. 
 
 
PROBLEME IDENTIFICATE 

• În zonele de locuințe colective, cererea de locuri de parcare depășește numărul locurilor de 
parcare disponibile. Prin urmare, multe autoturisme sunt parcate parțial sau în totalitate pe 
trotuar, forțând pietonii să circule pe stradă. 

• Nu există o abordare unitară în ceea ce privește marcajele și elementele vizuale. Astfel, există 
zone în care bordurile sunt marcate în culorile roșu și alb și sunt coborâte pentru a permite 
parcarea parțială e trotuar. În alte zone, bordurile sunt vopsite în aceleași culori fără însă a fi 
coborâte pentru a marca existența unor locuri de parcare 

• Există disfuncții la nivelul locurilor de parcare plătite (închiriate). Astfel nu sunt aplicate 
sancțiuni proprietarilor care parchează în mod abuziv. Ca urmare, este de așteptat ca pe 
termen mediu și lung rezidenții să nu mai plătească taxa de închiriere, ajungându-se la un 
”echilibru” între cerere și ofertă la nivel de bloc / stradă / cartier 

• Există disfuncții la nivelul străzilor de categoria III și IV – acolo unde spațiul a permis au fost 
amenajate locuri de parcare ocupate de cei care locuiesc in zonă. Acolo unde acest lucru nu a 
fost posibil, autoturismele ocupă abuziv unul din cele două sensuri de mers, afectând circulația 
în zonă. 

• Nu sunt aplicate măsuri consistente de sancționare a celor ce parchează pe căile de acces 
afectând circulația pietonilor.  
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• Nu sunt aplicate măsuri de sancționare ale celor care preferă să ocupe domeniul public deși 
dispun de locuri de parcare în curtea locuinței.  

 
 
MĂSURI POSIBILE 

 
O componentă a politicii de parcări ce va putea fi adoptată de autoritățile publice locale ar fi 
reprezentată de introducerea unui sistem de parcări cu plată în special în centrul localității și în zonele 
economice/comerciale. Parcările existente, precum cele din zona Al. I Lapedatu, sunt de multe ori 
utilizate de localnici ca parcări de reședință, ceea ce conduce la ocuparea lor pe tot parcursul zilei, 
generează blocaje de trafic și îngreunează accesul turiștilor dar și a altor persoane aflate în tranzit la 
obiectivele din aceste zone. Amenajarea unor astfel de parcaje ar conduce pe termen lung la 
descurajarea utilizării autoturismelor în detrimentul mijloacelor de transport alternative, generând 
totodată venituri suplimentare la bugetul local. 
 
De asemenea, în cartierele de locuințe colective, o posibilă soluție este implementarea unui concept 
de tip shared space care prioritizează deplasările pietonilor și bicicliștilor în defavoarea 
autoturismelor. În acest sens, este oportună desființarea completă a trotuarelor (permițând astfel 
reorganizarea spațiilor destinate parcării și creșterea numărului de parcări disponibile) și 
reconfigurarea spațiilor verzi din vecinătatea blocurilor în sensul introducerii de mobilier urban care 
să permită utilizarea acestor spații verzi ca zone de petrecere a timpului liber.  
 
În paralel, este nevoie de dezvoltarea unor măsuri de încurajare a parcării autoturismelor în curțile 
locuințelor individuale și facilitarea accesului pe străzile de categorie III și IV.  
 

 

2.4. TRANSPORT PUBLIC 
 
Caracteristicile municipiului – geografice, socio-demografice și economice – precum și localizarea lui 
pe traseul DN 1A, în imediata vecinătate a municipiului Brașov, determină plasarea localității Săcele 
pe orbita de atracție a Brașovului, ceea ce influențează implicit și mobilitatea persoanelor și a 
mărfurilor. 
 
Municipiul Săcele, a doua localitate din Zona Metropolitană Brașov din punct de vedere al populației, 
este totodată și singura, din acest areal, care beneficiază de servicii proprii de transport public de 
călători, asigurate de operatorul regional Servicii Săcelene SRL. Acestea sunt organizate și 
funcționează prin raportare la caracteristicile geografice ale localității (așezată pe un ax longitudinal 
cu lungimea de aproximativ 8 km, de-a lungul str. Barajului și bulevardelor Brașovului și Moroianu) și 
la nevoile populației, din care un procent semnificativ învață sau își desfășoară activitatea profesională 
în municipiul Brașov. 
 
Transportul public local de călători deservește următoarele linii: 

• 701 - Săcele Garaj - Săcele Brădet – 4 curse pe zi 
• 702 - Săcele Gârcini - Săcele Liceu Victor Jinga – 4 curse pe zi 
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• 710 - Săcele Garaj - Brașov Poienelor – 80 curse pe zi 
• 711 - Săcele Gârcini - Brașov Poienelor 8 curse pe zi 
• 720 – Săcele Garaj – Cărpiniș – 6 curse pe zi 

      Transportul  public acoperă aproximativ 11 kilometri din rețeaua stradală a localității, cu 15 stații 
amenajate,  și deservește peste 170.000 de călători lunar, linia cea mai accesată fiind 710. Serviciul 
este susținut de un număr de 17 autobuze articulate și cu trei uși, toate cu motoare cu combustie 
internă, vechimea medie a parcului auto fiind de 18,6 ani. 
 

 
Raza de acoperire a stațiilor de transport public (r =400m) 
(Sursa – Studiu de circulații -Actualizare PUG Săcele 2018) 

 
 
Evoluția numărului de utilizatori ai serviciilor de transport public este reflectată de numărul de 
călătorii înregistrat în ultimii 5 ani: 

2016 2017 2018 2019 2020 
1928144 1823394 1777678 1768032 1310897 

Număr călători anual – transport public Săcele 

 
Din datele prezentate în tabelul precedent se face remarcată o diminuare constantă a numărului de 
utilizatori ai transportului în comun, cu o reducere semnificativă a călătoriilor în intervalul 2016-2020, 
de aproximativ 35%. Acest declin este confirmat și de numărul de abonamente și titluri de călătorie 
eliberate, care a scăzut de la 887199 în 2016 la 349328 în 2020, diminuare semnificativă justificată și 
prin intensificarea fenomenului călătoriilor clandestine. 
 
Cauzele care generează interesul tot mai redus pentru utilizarea sistemului de transport în comun sunt 
multiple și nu au putut fi gestionate prin soluțiile adoptate până în prezent de operatorul local și 
autoritățile publice: creșterea nesemnificativă, cu 50 bani, a costului biletului în ultimii 10 ani, 
amenajarea de noi stații, extinderea numărului de trasee operate. 
Aceste cauze rezidă în principal în: 
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• vechimea parcului auto, uzura pronunțată, fizică și morală a mijloacelor de transport utilizate, 
ceea ce generează alături de costuri ridicate de operare și o disponibilitate redusă, întârzieri 
și confort diminuat al călătoriei 

• starea de degradare a mijloacelor de transport, datorată inclusiv comportamentului 
neadecvat a unora dintre pasageri 

• menținerea preferinței pentru utilizarea mijloacelor de transport personale, stimulată de 
faptul că traseele actuale deservesc în exclusivitate arterele centrale ale municipiului, nu și 
zonele ce au cunoscut dezvoltările rezidențiale cele mai recente. 

• Contextul pandemic actual, care a generat o presiune suplimentară prin sistemul de restricții 
aplicabil și accentuarea reticenței utilizatorilor mijloacelor de transport în comun. 

 
Conform aspectelor alături de reducerea numărului de călători, care influențează direct încasările și 
posibilitatea realizării unor investiții pentru modernizarea parcului auto, Servicii Săcelene SRL se 
confruntă cu creșterea costurilor de operare generate de vechimea autobuzelor, uzura lor, consumul 
ridicat de combustibili și lubrifianți, necesitatea înnoirii licențelor de transport și realizării inspecțiilor 
tehnice. 
 
Datorită configurației teritoriale, modul de organizare a rutelor destinate transportului public permite 
o acoperire ridicată a teritoriului. Astfel, aproximativ 85% din pululația Municipiului Săcele locuiește 
la mai puțin de 500 de m de o rută deservită de serviciul de transport public cu o frecvență de transport 
de maxim 20 de minute.  
 

 
Proporția de acoperire a serviciului de transport public (scara 500m) 

 
 
Situația relevă necesitatea dezvoltării de servicii de transport în zona cartierului Bunloc. De asemenea, 
dezvoltarea teritorială a Municipiului în zona de nord va impune dezvoltarea de rute de transport în 
zona străzii câmpului și spre zona de vecinătate cu Comuna Tărlungeni. De asemenea, proiectele de 
dezvoltare ale zonelor Brădet și Gârcini vor putea fi consolidate de creșterea serviciilor de transport 
care deservesc aceste cartiere.  
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MĂSURI POSIBILE 
O soluție la problemele anterior prezentate este reprezentată de direcționarea unei componente 
majoritare a alocării financiare predefinite de care Municipiul Săcele va beneficia prin Programul 
Operațional Regional 2021-2027 către achiziția de mijloace de transport noi, ecologice, și dezvoltarea 
infrastructurii de alimentare și întreținere aferente. Totodată, se impune continuarea colaborării cu 
Asociația Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov pentru realizarea 
in comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, 
modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente sectorului 
transportului public. 
 
În ceea ce privește transportul de mărfuri, agenții economici locali utilizează în vederea aprovizionării 
dar și a desfacerii produselor proprii în special mijloacele de transport rutier (fapt demonstrat de 
numărul vehiculelor specializate înmatriculate la nivel local, aflat de asemenea în creștere). Acest fapt, 
corelat cu traficul greu de tranzit ce se desfășoară pe centura ocolitoare a municipiului (DN 1A), 
generează presiuni suplimentare asupra infrastructurii rutiere existente dar și asupra calității mediului 
în localitate. 
 
 

2.5. TRANSPORT DE MARFĂ 
Organizarea mobilității în Municipiul Brașov trebuie să țină cont de valorile mari de trafic de marfă 
care traversează teritoriul administrativ. Prin devierea traficului de marfă pe DN1A, întregul flux de 
marfă transportată rutier către / dinspre București ajunge să traverseze teritoriul Municipiului Săcele. 
Cea mai mare problemă este dată de configurația actuală a legăturii cu Centura Brașovului (și prin 
intermediul ei cu rețeaua de drumuri naționale și județene care deservesc teritoriul metropolitan). 
Existența acestei intersecții sistematizate parțial generează cantități mari de poluare fonică și chimică 
de-a lungul străzii Câmpului, congestii și întârzieri în trafic, etc.  
 
Dincolo de posibilitățile de sistematizare suplimentară a intersecției din extremitatea vestică a 
Municipiului Săcele, o oportunitate este dezvoltarea unei ocolitori ”mari” care să traverseze râul 
Tărlung în zona de est a Municipiului Săcele și care se interconectează cu centura Brașovului în 
vecinătatea zonei de dezvoltare Brașov Sud Est. De asemenea, o opțiune importantă este asigurarea 
unei bretele de ocolire din centura Săcele (în zona intersecției cu DJ 103B) care să ocolească actuala 
zonă de dezvoltare din nordul Municipiului să se interconecteze cu centura ocolitoare a Municipiului 
Brașov în zona Brașov Sud-Est 
 
 
 

2.6. INFRASTRUCTURA FEROVIARA 
Municipiul Săcele a beneficiat până la începutul anilor 1960 de o cale ferată suburbană prin care se 
asigura legătura fostelor sate Baciu, Turcheș și Cernatu cu municipiul Brașov, prin Dârste. Calea ferată 
menționată a fost treptat desființată odată cu dezvoltarea celor două localități și reorganizarea 
circulației urbane, astfel încât, în prezent, municipiul Săcele nu are acces direct la rețeaua feroviară 
națională. 
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În aceste condiții, pentru accesul la transportul feroviar pe distanțe scurte și medii, cu trenuri Regio, 
locuitorii municipiului pot opta pentru Halta Timișul de Jos sau Stația Dârste Brașov, ambele situate în 
imediata vecinătate a teritoriului administrativ al Municipiului Săcele, pe Magistrala 300. Pentru 
călătorii pe distanțe lungi și internaționale, este preferată stația CFR Brașov, care reprezintă un nod 
feroviar important la intersecția magistralelor 200, 300 și 400. 

 
În prezent la nivelul zonei metropolitane Brașov se elaborează documentația tehnică pentru 
dezvoltarea unui sistem de transport feroviar la nivel metropolitan. În acest context, o serie de 
elemente de infrastructură de mobilitate vor trebui reconfigurate pentru a asigura legătura cu stațiile 
existente / ce urmează a fi dezvoltate de-a lungul rețelei.  
 
 

2.7. MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE (DEPLASĂRI CU BICICLETA, MERSUL PE JOS ȘI 
DEPLASAREA PERSOANELOR CU MOBILITATE REDUSĂ) 

În prezent, municipiul Săcele nu dispune de spații special amenajate pentru practicarea ciclismului. 
Oportunitățile de finanțare disponibile în ciclul de programare 2014-2020 nu au putut fi materializate 
în special datorită dificultății reglementării situației juridice a amplasamentelor. Totuși, demersurile 
realizate în perioada 2014-2020 privind intabularea terenurilor și clarificarea statutului proprietății 
creează premisele pentru dezvoltarea viitoare a acestui mod de deplasare urbană.  
 
În aceste condiții, utilizarea bicicletei atât cu scop recreațional cât și ca mijloc de locomoție se află încă 
în faze incipiente la nivelul municipiului, situație care însă coincide cu tendințele remarcate pe plan 
național. Puținii utilizatori ai acestui mijloc de transport ecologic se confruntă cu reale provocări, fiind 
nevoiți să utilizeze în lipsa infrastructurii de profil partea carosabilă și trotuarele, ceea ce contribuie la 
creșterea riscului producerii unor accidente. 
 
În condițiile în care Programul Operațional Regional 2021-2027 prevede în cadrul Priorității 4 – ”O 
regiune cu mobilitate urbană” posibilitatea finanțării unor investiții în dezvoltarea infrastructurii 
pentru mersul cu bicicleta și introducerea de sisteme de bike-sharing, este absolut necesară înscrierea 
acestui tip de investiții în lista de proiecte prioritare aferentă SIDU Săcele. Aceste intervenții trebuie 
corelate cu investițiile similare prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane 
Brașov și în localitățile învecinate. 
 
În ceea ce privește amenajările specifice pentru traficul pietonal, principalele artere rutiere din 
localitate sunt dotate cu trotuare amenajate pe ambele sensuri de mers. În vederea facilitării 
circulației pietonale, sunt amenajate treceri de pietoni marcate corespunzător. În ceea ce privește 
arterele secundare, în special cele situate în zona veche a localității, se remarcă o serie de probleme 
care rezidă în starea de degradare a infrastructurii existente precum și în insuficienta dimensionare a 
trotuarelor, datorită restricțiilor impuse de distanța redusă între fațada clădirilor și calea de rulare. La 
acest fapt se adaugă și parcarea neregulamentară a autoturismelor pe suprafața destinată circulației 
pietonale. Din aceste motive, circulația pietonală se desfășoară parțial pe carosabil, situație care 
împreună cu vizibilitatea redusă pe unele porțiuni din trama stradală, crește riscul producerii de 
accidente în care sunt implicați pietoni. 
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În urma analizei spațiilor pietonale se poate constata faptul că amenajări pentru pietoni există de-a 
lungul axei centrale de circulație (reprezentate de bd. Brașovului și bd. George Moroianu) însă nu au 
continuitate în anumite zone, și acolo unde există, spațiul pietonal / trotuarul, este obstrucționat cu 
mașini parcate sau diferite materiale depozitate. Prin urmare, pietonii în cele mai multe cazuri se 
deplasează folosind partea carosabilă a drumului. 
 
O situație deficitară în ceea ce privește amenajările specifice pentru circulația pietonală se face 
remarcată la nivelul zonelor rezidențiale nou construite dar și în cartierul Gârcini unde este necesară 
realizarea unor căi de acces rutier corespunzătoare și inclusiv a trotuarelor adiacente. 
 

 
MĂSURI POSIBILE 

Actuala configurare spațială a Municipiului Săcele poate reprezenta o oportunitate pentru 
configurarea unei rețele de piste de biciclete organizată în jurul străzilor de categoria IV din zona de 
nord a Municipiului. Spre exemplu, o serie de străzi pot fi reamenajate ca shared space cu prioritatea 
acordată bicicliștilor. Un exemplu de coridor destinat deplasărilor cu bicicleta poate fi organizat de-a 
lungul străzilor Zizinului (din cartierul Electroprecizia) – str. Petőfi Sandor (cu acces potențial peste 
strada Câmpului către zona comercială Kaufland – Lidl) – Str Ștefan cel Mare – Str Ady Endre  - Str 
Alexandru Lapedatu (acces către zona centrală a Municipiului Săcele). Acesta reprezintă un traseu de 
aproximativ 3 km care reunește 2 din cele 3 zone de blocuri, zona centrală a municipiului, noua zonă 
comercială dezvoltată în zona străzii Câmpului (Lidl Kaufland). Trasee similare pot fi dezvoltate ca o 
rețea secundară care leagă diferite zone ale orașului și poate contribui la consolidarea unei mase 
critice de cetățeni ce utilizează bicicleta pentru deplasări în interiorul Municipiului Săcele.  
 
De asemenea, în zonele de blocuri (Electroprecizia, Ștefan cel Mare, Movilei) este oportună 
reconfigurarea unor locuri de parcare în ”garaje” pentru biciclete. Una din problemele asociate 
utilizării bicicletei în mediul urban este lipsa spațiilor de parcare care să asigure integritatea 
bicicletelor. În manieră similară cu parcările pentru autoturisme care sunt închiriate locuitorilor, 
Municipalitatea poate amenaja parcări ”închise” destinate bicicletelor (inclusiv standuri pentru 
mentenanță) pentru locuitorii din zonele de blocuri.  
 
De asemenea, dezvoltarea unui sistem de închiriere biciclete și popularea zonelor de atracție cu 
parcări pentru biciclete poate constitui baza pentru evoluția comportamentului de mobilitate în 
interiorul Municipiului Săcele de la utilizarea autoturismului pentru deplasări scurte la utilizarea 
bicicletei. În plus, dezvoltarea bicicletelor electrice va permite utilizarea acestora și de către locuitori 
care nu se pot deplasa cu bicicletele clasice decât pe distanțe scurte. Utilizarea bicicletelor ar permite 
mobilitatea între cartierele municipiului, inclusiv între nucleul vechi al localității (centrul orașului) și 
noi dezvoltări imobiliare (ex. zona Bunloc – Dâmbu Morii)  
 
Este necesară dezvoltarea unui set de măsuri care promovează siguranța deplasărilor pietonale în 
sensul asigurării premiselor de infrastructură necesare pentru deplasarea în bune condiții a 
categoriilor de participanți vulnerabili(pietoni, bicicliști, etc.)  
 
Următoarele principii de proiectare reprezintă un set de idealuri, care ar trebui să fie încorporat în 
fiecare îmbunătățire pietonală. Ele sunt ordonate aproximativ în ceea ce privește importanța relativă. 
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 Mediul pietonilor ar trebui să fie unul sigur. Trotuarele, aleile de trecere trebuie să fie 
proiectate și construite pentru a fi libere de pericole și pentru a minimiza conflictele cu 
factorii externi, cum ar fi zgomotul, traficul de vehicule și proeminențele elementelor 
arhitecturale. 

 Rețeaua pietonilor ar trebui să fie accesibilă tuturor. Trotuarele, aleile și trecerile ar trebui 
să asigure mobilitatea tuturor utilizatorilor prin satisfacerea nevoilor tuturor persoanelor 
indiferent de vârstă sau abilitate. 

 Rețeaua pietonilor ar trebui să se conecteze la locurile de interes. Rețeaua pietonală ar 
trebui să ofere rute directe și conexiuni convenabile între destinații, inclusiv între case, 
școli, zone comerciale, servicii publice, oportunități și tranzitul de recreere. 

 Mediul spațiului pietonal ar trebui să fie ușor de utilizat. Trotuarele , rutele trebuie să fie 
proiectate astfel încât oamenii să poată găsi cu ușurință o cale directă către o destinație 
întârzierile fiind reduse la minimum. 

 Mediul spațiului pietonal ar trebui să ofere spatii atractive. Designul bun ar trebui să 
consolideze aspectul și calitatea mediului pietonal. Mediul pietonal include spații 
deschise, cum ar fi piețe, grădini , scuaruri precum și fațadele construcțiilor care dau forma 
spațiului pietonal. Dotări cum ar fi mobilier stradal, bannere, arta stradala, plantații de 
aliniament și vegetație și pavajul special, împreună cu elemente istorice și culturale de 
referință, ar trebui să promoveze un sentiment de spațiu consolidat. 

 Spațiul pietonal ar trebui folosit pentru mai multe activități. Pietonalul ar trebui să fie un 
loc unde activitățile publice sunt încurajate. Activități comerciale, cum ar fi terase, locuri 
de întâlnire pot fi permise atunci când nu interferează cu siguranța și accesibilitatea. 

 Îmbunătățirile pietonalului ar trebui să fie profitabil economic. Îmbunătățirile pietonale 
ar trebui să fie concepute pentru a atinge beneficii maxime pentru costul investițiilor, 
inclusiv costul inițial și costurile de întreținere, precum și reducerea dependenței pentru 
diferite moduri costisitoare de transport. În cazul în care este posibil, ameliorarea 
infrastructurii pietonale ar trebui să stimuleze investiții private cum ar fi noi activități 
economice sau restaurarea / renovarea fondului clădit. 

 

2.8. MANAGEMENTUL TRAFICULUI (STAȚIONAREA, SIGURANȚA ÎN TRAFIC, SISTEME 
INTELIGENTE DE TRANSPORT, SIGNALISTICĂ, STRUCTURI DE MANAGEMENT EXISTENTE LA 
NIVELUL AUTORITĂȚII PLANIFICATOARE) 

 
În prezent, Municipiul Săcele nu dispune de un sistem de management al traficului care să facă uz de 
fluxuri de date ce pot fi agregate pentru optimizări și eficientizări în ceea ce privește mobilitatea.  
 
Oportunitatea dezvoltării serviciului de transport public de persoane prin achiziționarea de vehicule 
noi, electrice reprezintă trecerea către o flotă de transport public echipată cu senzoristica necesară 
pentru optimizarea utilizării în regim de serviciu public. Oportunitatea unei flote noi de vehicule de 
transport public achiziționată din fonduri europene necesită integrarea într-un dispecerat tehnic. 
Acest dispecerat poate fi cel dezvoltat de operatorul RATBV SA sau poate reprezenta un dispecerat 
nou constituit exclusiv la nivelul Municipiului Săcele care să poată integra ulterior echipamente de 
monitorizare și management al traficului la nivelul arterelor principale ale Municipiului. 
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2.9. IDENTIFICAREA ZONELOR CU NIVEL RIDICAT DE COMPLEXITATE (ZONE CENTRALE 
PROTEJATE, ZONE LOGISTICE, POLI OCAZIONALI DE ATRACȚIE/GENERARE DE TRAFIC, 
ZONE INTERMODALE - GĂRI, AEROGĂRI ETC.) 

 
Configurația teritorială a Municipiului Săcele de-a lungul celor două artere majore (Brașovului/ 
Moroianu / Barajului respectiv Câmpului)   creează un țesut urban cu o serie de situații provocatoare 
ce necesită adoptarea unor măsuri de eficientizare. Astfel de situații se referă la: 
 

• Nodul rutier definit de intersecția DN1, Calea București, Bdul Brașovului, Str Câmpului și 
Centura Brașovului. Această intersecție prezintă un grad ridicat de complexitate. Situația este 
agravată de valorile mari de trafic, inclusiv trafic de marfă care traversează această intersecție 
pentru a face legătura între DN1A și rețeaua de drumuri naționale și județene care traversează 
zona metropolitană Brașov. Totodată, din anul 2005, traficul greu de pe DN1 a fost deviat pe 
DN1A, ceea ce a condus la blocaje de trafic și a generat valori ridicate de poluare fonică și 
atmosferică la nivelul localității, situație numai parțial rezolvată prin darea în funcțiune a 
centurii ocolitoare a municipiului. DN1A se desprinde din DN1 la intersecția cu Bdul Calea 
București și Centura Ocolitoare a Municipiului Brașov printr-un nod de sistematizare a 
circulației numai parțial funcțional datorită problemelor referitoare la reglementarea 
dreptului de proprietate asupra suprafeței de teren afectate. Ca atare, în această zonă se 
creează frecvent blocaje de trafic atât la intrarea în localitate cât și pe centura ocolitoare a 
municipiului. Pe DN1A, suprapusă cu centura ocolitoare, traficul se desfășoară pe o singură 
bandă de circulație pentru fiecare sens de mers, valorile de trafic, inclusiv greu, fiind constant 
ridicate, ceea ce generează și presiuni semnificative asupra calității aerului. 

• Necesitatea dezvoltării unei centuri ocolitoare extinse care ocolește zonele de dezvoltare din 
vecinătatea străzii Câmpului și se interconectează cu centura Brașovului  în zona de dezvoltare 
Brasov Sud-est 

• Dezvoltarea  unei legături directe din cartierul Electroprecizia către centura Municipiului 
Săcele pentru dezvoltarea accesibilității cartierului 

• Dezvoltarea infrastructurii edilitare (inclusiv infrastructura de mobilitate ) în zona cartierului 
Gârcini. Premisa pentru dezvoltarea acestui demers este legată de clarificarea situației 
proprietății pentru terenurile destinate lucrărilor de infrastructură edilitară 

 
 

2.10. MATRICEA ORIGINE DESTINAȚIE LA NIVELUL ZONEI DE STUDIU 
 
Cu ocazia realizării PMUD Săcele au fost realizate o serie de analize privind deplasările realizate în 
interiorul Municipiului Săcele dar și interacțiune cu Municipiul Brașov (limitrof) precum și cu celelalte 
localități din interiorul teritoriului metropolitan.  
Datele au fost colectate în perioada decembrie2021  – ianuarie 2022. În cadrul metodologiei de 
analiză, teritoriul administrativ al Municipiului Săcele a fost segmentat în 7 zone, după cum urmează: 

1. Cod zonă 67 – identificare- (Sacele)  
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2. Cod zonă 68  
3. Cod zonă 69  
4. Cod zonă 70 

 
 

5. Cod zonă 71 – identificare- cartier Neamtului-zona Neamtului 
6. Cod zonă 72 – identificare- cartier Satulung Piatra Mare 
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7.  
8. Cod zonă 73 –  
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Delimitarea zonelor de analiză pentru matricea O-D 

 
Pentru clarificare, cele 7 zone acoperă întreg teritoriul administrativ al UAT Săcele cu mențiunea că 
țesutul urban principal reprezintă zonele 1, 4 și 7 alături de zona de nord a zonelor de analiză nr 5 și 
6.  
 

 
 
 Analiza deplasărilor în funcție de punctul (zona) de origine și destinație au relevat următoarele: 

• Deplasările din municipiul Săcele către Brașov înregistrează un vârf predictibil în intervalul 
7.30 – 8.30 . De remarcat însă faptul că deplasările de retur (în zona vârfului PM) sunt 
distribuite relativ constant în intervalul 16.30 – 22.00. Această distribuție are în vedere faptul 
că Săcele, prin organizarea urbanistică și teritorială nu îndeplinește funcția de ”comunitate 
dormitor” ci dimpotrivă, dezvoltă o identitate proprie care face ca deplasările către Brașov să 
înregistreze un nivel relativ constant pe perioada vârfului de după amiază. Așa cum era de 
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așteptat, zona 1 sunt cele mai ”dependente” de municipiul Brașov datorită distanței relativ 
scurte. Practic în această zonă au domiciliul cele mai multe persoane care se deplasează zilnic 
către Municipiul Brașov. Valorile relativ ridicate aferente deplasărilor dinspre Săcele către 
Brașov în intervalul 16.30 – 22.30 indică o relație urbană funcțională în care Brașovul 
reprezintă o destinație pentru cumpărături, petrecerea timpului liber, etc.  

 
 

 
Volumul deplasărilor din Săcele către Brașov la intervale de 30 m după zona de origine 

 
 

• Situația este similară dacă extindem zona de destinație la nivelul municipiului Brașov + 
teritoriul metropolitan. Astfel, figura de mai jos releva situați deplasărilor din Săcele către 
comunități din zona metropolitană, la intervale de 30 de minute, fiind evidențiate zonele de 
destinație (unde subiecții au petrecut un interval egal sau mia mare cu 3 h). Criteriul distanței 
apare ca fiind relevant. Astfel, se poate releva faptul că zonele din imediata vecinătate a 
municipiului Săcele sunt cele mai frecventate în timp ce areale ce presupun traversarea de la 
est la vest a teritoriului metropolitan înregistrează valori relativ scăzute.  
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Volumul deplasărilor din Săcele către Brașov+ZMBv la intervale de 30 m după zona de destinație 

 
Analiza graficelor de mai sus relevă de asemenea faptul că deplasările către Brașov și către zona 
metropolitană în ansamblul său nu împărtășesc același tipar în orele 18-22. Se poate concluziona astfel 
că  în timp ce zona metropolitană (fără Brașov) reprezintă o destinație de  muncă / afaceri,  Brașovul 
se diferențiază prin faptul că oferă opțiuni distincte de cumpărături și petrecere a timpului liber de 
care săcelenii  se folosesc în mod constant.  
 
 

• În ceea ce privește deplasările  în interiorul Municipiului Săcele,  se poate observa faptul că  
există o mișcare de la vest la est către zona  cartierului Electroprecizia (care reprezintă un pol 
de atragere a deplasărilor datorită activităților economice din zonă) 
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Deplasări în interiorul Municipiului Săcele – analiză pe 24h 

 
 
Aproape  două treimi din deplasările din interiorul Municipiului Săcele sunt mai mici de 5 km. Acest 
indicator evidențiază oportunitatea dezvoltării de infrastructură dedicată pietonilor și bicicliștilor 
întrucât o mare parte din aceste deplasări ar putea fi realizate într-o manieră sustenabilă prin 
reducerea utilizării  autoturismului personal.  
 
 

• Aproximativ 4500 de deplasări au loc zilnic cu punct de  origine Municipiul Săcele  către 
Municipiul Brașov 
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Deplasări între Săcele și Municipiul Brașov – analiză pe 24h 

 
 
Dintre acestea, mai puțin de  25% au o distanță  mai mică sau egală cu 5 km.  Se poate identifica din 
figura de mai sus că  există unu număr relevant de deplasări din zona vestică  a Municipiului Săcele 
(vechea vatră a comunității locale) către zona  Calea București  unde sunt concentrate un număr mare 
de locuri de muncă.  75% dintre deplasările din Săcele către Municipiul Brașov  acoperă o distanță 
cuprinsă între 5 și 20 de km și se concentrează în zona de nord vest a municipiului  spre Ghimbav și 
Codlea unde există de asemenea o mare concentrare de activități comerciale generatoare de locuri 
de muncă.  Datele colectate releva și un număr relevant de deplasări ale persoanelor cu domiciliul în 
Municipiul Brașov care se deplasează în Săcele (respectiv 1257 de persoane) față de 2496 persoane 
domiciliate în Săcele care se deplasează zilnic în Municipiul Brașov.   
 
 

• Analiza defalcată a deplasărilor din Săcele către comunități din arealul metropolitan (exclusiv 
Brașovul) confirmă faptul că distanța și accesibilitatea reprezintă factori determinați în realizarea 
deplasărilor zilnice. Zonele aflate la nord est respectiv sud vest de Municipiul Brașov sunt cele mai 
frecventate în cazul deplasărilor din Municipiul Săcele.  
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• 

 
Deplasări între Săcele și zona metropolitană – analiză pe 24h 

 
Adițional analizei de tip origine destinație au fost realizate recenzări de trafic la nivelul Municipiului 
Săcele în vederea corelării informațiilor obținute din analiza origine destinație.  
 
Măsurătorile au fost realizate în semestrul al doilea al anului 2021 iar datele colectate au evidențiat 
faptul că contextul pandemic a influențat în mare măsura structura deplasărilor la nivelul municipiului 
Săcele.  
Ulterior, măsurătorile au fost reluate în perioada ianuarie – februarie 2022 pentru corelarea 
informațiilor obținute anterior 

 
Harta punctelor de recenzare trafic 
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Punctul principal de interconectare a Municipiului Săcele cu Brașovul și zona sa metropolitană este 
intersecția  Str Câmpului – Str Brașovului – DN1 – Calea București – Centura de ocolire a Municipiului 
Brașov.   Acest nod rutier a fost analizat ca 2 intersecții distincte (punctele 1 și 2 pe harta de mai sus) 
datorită complexității ridicate.  
 

 
Intersecția Str Câmpului / Bd Brașovului / DN1/Centura Brașovului 

Sursa Google Maps 

A B 

C

 
D 

E 
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Datele colectate  aferente punctului nr 1 de recenzare sunt prezentate mai jos: 
 

VALORI / INTERVAL 
CONTRORIZAT Oră 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 

C-> D 

Car 104 145 106 82 86 81 85 91 86 
LGV 14 36 49 41 37 44 39 48 51 
HGV 3 3 1 2 3 2 1 2 2 

Bike 0 2 0 0 2 0 1 0 1 

    06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 

C-> E (sens prioritar) 

Car 265 356 301 282 254 262 258 270 249 
LGV 21 40 36 45 52 61 49 65 58 
HGV 49 45 35 42 38 49 41 45 39 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 

D-> E (cedează tecerea) 

Car 180 290 285 260 244 255 245 262 235 
LGV 29 41 36 38 30 32 41 51 38 
HGV 1 3 3 5 6 4 5 4 3 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 

E-> D  

Car 21 35 27 28 24 19 27 25 29 
LGV 2 4 5 4 5 6 5 6 7 

HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 

E-> C  Car 14 23 21 18 14 16 19 18 13 
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LGV 4 7 9 10 12 5 9 11 4 

HGV 2 1 4 3 4 2 5 4 3 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 

D-> C  

Car 1 3 6 4 5 7 11 12 6 
LGV 2 1 2 1 2 3 5 6 4 

HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

VALORI / INTERVAL 
CONTRORIZAT Oră 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00 TOTAL VE 

C-> D 

Car 96 125 141 84 71 50 22 1455 

2247 
LGV 41 25 18 15 16 6 4 484 
HGV 3 1 0 1 1 0 0 25 

Bike 1 0 0 0 0 0 0 7 

    15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00     

C-> E (sens prioritar) 

Car 298 357 360 241 189 160 162 4264 

6862 
LGV 50 61 55 47 41 29 27 737 
HGV 38 42 26 37 25 28 18 597 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 

    15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00     

D-> E (cedează tecerea) 

Car 259 212 189 165 170 114 126 3491 
4372.5 LGV 36 29 32 22 18 19 9 501 

HGV 4 2 3 2 3 2 2 52 
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Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 

    15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00     

E-> D  

Car 20 24 19 21 17 24 12 372 

478.5 
LGV 4 5 6 5 3 3 1 71 

HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 

    15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00     

E-> C  

Car 17 9 14 19 15 9 7 246 

500.5 
LGV 13 9 7 5 4 3 1 113 

HGV 1 2 1 0 1 1 0 34 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 

    15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00     

D-> C  

Car 5 9 8 7 3 2 3 92 

150.5 
LGV 3 2 1 3 2 1 1 39 

HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Direcția de mers C-E reprezintă sensul dinspre Str Câmpului către Municipiul Brașov (Calea București 
respectiv Centura Brașovului). Datele colectate evidențiază faptul că pentru această direcție specifică, 
volumul vehiculelor de marfă (HGV+LGV) este considerabil mai mare decât pe celelalte 2 direcții (care 
fac legătura între cele două țesuturi urbane Săcele și Brașov.  
Datele colectate în punctele de recenzare 5 și 6 au evidențiat faptul că traficul de marfă cu vehicule 
grele (HGV) este exclusiv unul de tranzit întrucât diferențele între cele 3 puncte de recenzare au fost 
minime. De asemenea, traficul vehiculelor ușoare de marfă (LGV) comparat între cele 3 puncte de 
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recenzare respectiv 1-2, 5 și 6 a evidențiat o diferență minoră indicând o serie de activități economice 
care generează deplasări în zona de studiu, fără însă a sublinia descărcări masive în interiorul 
Municipiului Săcele.  

 
 
Revenind însă la cea mai importantă intersecție din punct de vedere al mobilității, este relevant 
numărul mare de vehicule care tranzitează această intersecție . Observațiile din trafic au evidențiat 
timpi de așteptare foarte mari pe aproape întreaga durată a zilei pentru direcția de deplasare D-E 
(ieșirea din Săcele către Brașov) 
 
Datele colectate subliniază nevoia reconfigurării acestei intersecții în sensul creșterii gradului de 
serviciu și asigurării fluenței traficului.  
De asemenea, existența unor zone de dezvoltare în zona de nord a Municipiului Săcele definite de 
coridorul actual destinat vehiculelor de marfă justifică nevoia stringentă pentru o șosea ocolitoare care 
să permită traficului de marfă și graviteze organic către centura ocolitoare a municipiului Brașov cu 
acces direct la rețeaua de drumuri naționale și la viitorul aeroport, concomitent cu deschiderea 
oportunităților de dezvoltare a străzii Câmpului ca alternativă funcțională la coridorul actual destinat 
traficului urban (respectiv Bd George Moroianu – Str.  Brașovului) 
 
Au fost realizate de asemenea măsurători în Piața Libertății (pct 3 de recenzare) 
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Valorile recenzae în Piața Libertății sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

VALORI / 
INTERVAL 

CONTRORIZAT 
Oră 06:00 - 

07:00 
07:00 - 
08:00 

08:00 - 
09:00 

09:00 - 
10:00 

10:00 - 
11:00 

11:00 - 
12:00 

12:00 - 
13:00 

13:00 - 
14:00 

14:00 - 
15:00 

A-> C 

Car 22 35 45 56 75 81 85 87 64 
LGV 3 4 4 10 6 7 4 6 12 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 2 0 0 2 0 1 0 1 

    06:00 - 
07:00 

07:00 - 
08:00 

08:00 - 
09:00 

09:00 - 
10:00 

10:00 - 
11:00 

11:00 - 
12:00 

12:00 - 
13:00 

13:00 - 
14:00 

14:00 - 
15:00 

B-> C 

Car 16 19 24 31 29 35 51 41 28 
LGV 2 5 4 3 3 2 4 3 5 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    06:00 - 
07:00 

07:00 - 
08:00 

08:00 - 
09:00 

09:00 - 
10:00 

10:00 - 
11:00 

11:00 - 
12:00 

12:00 - 
13:00 

13:00 - 
14:00 

14:00 - 
15:00 

A-> B (prioritar 
Electroprecizia-

Brasov) 

Car 131 202 201 187 164 170 165 155 162 
LGV 15 18 20 19 17 19 25 31 22 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 0 0 2 4 4 3 4 2 

    06:00 - 
07:00 

07:00 - 
08:00 

08:00 - 
09:00 

09:00 - 
10:00 

10:00 - 
11:00 

11:00 - 
12:00 

12:00 - 
13:00 

13:00 - 
14:00 

14:00 - 
15:00 

B-> A (prioritar 
Brasov 

Electroprecizia)  

Car 68 124 98 86 96 108 78 85 99 
LGV 2 4 5 4 5 6 5 6 7 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 0 2 3 5 4 5 2 4 
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    06:00 - 
07:00 

07:00 - 
08:00 

08:00 - 
09:00 

09:00 - 
10:00 

10:00 - 
11:00 

11:00 - 
12:00 

12:00 - 
13:00 

13:00 - 
14:00 

14:00 - 
15:00 

C-> A  

Car 9 16 15 14 20 22 23 19 22 
LGV 4 7 9 10 12 5 9 11 4 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 1 3 4 3 2 4 3 2 

    06:00 - 
07:00 

07:00 - 
08:00 

08:00 - 
09:00 

09:00 - 
10:00 

10:00 - 
11:00 

11:00 - 
12:00 

12:00 - 
13:00 

13:00 - 
14:00 

14:00 - 
15:00 

C-> B  

Car 12 22 24 21 32 36 40 26 30 
LGV 2 1 2 1 2 3 5 6 4 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 0 2 1 0 2 1 0 0 

 
 

VALORI / 
INTERVAL 

CONTRORIZAT 
Oră 15:00 - 

16:00 
16:00 - 
17:00 

17:00 - 
18:00 

18:00 - 
19:00 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 TOTAL VE 

A-> C 

Car 35 30 45 29 22 16 15 742 

872 
LGV 5 6 3 3 2 4 4 83 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 1 3 1 0 0 0 0 11 

    15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

17:00 - 
18:00 

18:00 - 
19:00 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00     

B-> C 

Car 20 12 10 14 12 9 12 363 

444 
LGV 6 4 4 3 2 2 2 54 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 
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    15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

17:00 - 
18:00 

18:00 - 
19:00 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00     

A-> B (prioritar 
Electroprecizia-

Brasov) 

Car 178 144 125 115 99 76 65 2339 

2756.5 
LGV 19 15 14 14 9 8 6 271 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 0 0 1 0 2 0 0 22 

    15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

17:00 - 
18:00 

18:00 - 
19:00 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00     

B-> A (prioritar 
Brasov 

Electroprecizia)  

Car 101 125 97 62 45 49 51 1372 

1495.5 
LGV 4 5 6 5 3 3 1 71 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 3 3 0 2 0 1 0 34 

    15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

17:00 - 
18:00 

18:00 - 
19:00 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00     

C-> A  

Car 34 30 22 16 15 9 7 293 

474.5 
LGV 13 9 7 5 4 3 1 113 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 1 1 0 0 0 0 0 24 

    15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

17:00 - 
18:00 

18:00 - 
19:00 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00     

C-> B  

Car 41 40 35 20 19 16 12 426 

489.5 
LGV 3 2 1 3 2 1 1 39 
HGV 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bike 2 1 0 0 0 1 0 10 
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Datele de trafic colectate relevă dubla ”vocație” a Piței Libertății” respectiv zonă de tranzit pentru 
autoturisme pe perioada vârfurilor AM și PM respectiv zonă de servicii (datorită activităților 
administrative și comerciale din zonă coroborate cu capacitatea de parcare ușor excedentară din zona 
străzii Alexandru Lapedatu) 
 

 
 
 

 
 
Merită evidențiat faptul că datorită poziției centrale, deplasările către și dinspre Piața  Libertății ar 
trebui  sa fie, în mare majoritate, mai mici de 3 -5 km, o astfel de distanță putând fi  străbătută pe jos 
sau cu bicicleta.  Totuși au fost recenzate un număr foarte scăzut de biciclete.  
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2.11. 2.11 DISTRIBUȚIA MODALĂ A DEPLASĂRILOR ZILNICE 
 
Repartiția modală a deplasărilor realizate diferă de la o categorie la alta a persoanelor. Astfel anchetele 
realizate în teren coroborate cu datele colectate prin mijloace tehnice au relevat faptul că persoanele 
angajate utilizează pentru deplasări cu preponderență autoturismul – 79%, în timp ce persoanele 
neangajate sau elevi și studenți utilizează autoturismul numai pentru 53% respectiv 56% din deplasări.  
 
La polul opus deplasările efectuate de persoanele neangajate sau de elevi și studenți sunt realizate în 
proporție de 23% respectiv 29% utilizând mersul pe jos în timp ce persoanele angajate prefer acest 
mod de deplasare numai pentru 12% din deplasări. 
 
Așa cum se prezintă în figura de mi jos, deplasările pietonale au o proporție relativă scăzută, în special 
pentru persoanele angajate – 12% în timp ce persoanele neangajate și pentru elevi și studenți acestea 
reprezintă între 23-28% din deplasările realizate. 
 
 

 
 

Repartiția modală a deplasărilor pe categorii de persoane 
 
De asemenea conform datelor obținute în urma anchetelor realizate în teren a reieșit că persoanele 
intervievate se deplasează către locul de muncă cu autoturismul în proporție 80% iar deplasările 
realizate pe jos au o pondere mai ridicată (cuprinsă între 31% /22% și 17%) în scop de educație, scopuri 
recreaționale și cumpărături.  
 
Din punct de vedere al repartiției deplasărilor persoanelor chestionate pe moduri de transport a 
rezultat că numai 15,5% din deplasări se realizează cu mijloace de transport nemotorizate iar restul de 
84,5% din deplasări se realizează cu mijloace de transport motorizate.  
 
Dintre deplasările nemotorizate, 14,5% sunt realizate utilizând mersul pe jos și numai 1% cu bicicleta, 
în timp ce deplasările motorizate se realizează în proporție de 57,5% cu autoturismul și numai 26,5% 
cu transportul public, așa cum se prezintă în figura următoare.  
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Repartiția modală a deplasărilor pe mijloace de deplasare utilizate 
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57.5% 

26.5% 

0.5%

Distributia modală a deplasărilor la nivelul 
Municipiului Săcele
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3. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂȚII 
 
Lipsa unei planificări cuprinzătoare a sistemelor de transport, care să țină cont de elemente sociale, 
economice, de mediu și culturale ale zonelor urbane, poate duce la întreruperi în țesutul urban al 
comunității locale și la consolidarea excluziunii sociale. Mai mult de atât, configurația teritorială a 
Municipiului Săcele ( din punct de vedere al apartenenței la teritoriul metropolitan precum și prin 
intercalarea țesutului urban cu cel al Municipiului Brașov) trebuie luată în considerare la evaluarea 
impactului mobilității.  
 
Măsura în care opțiunile de mobilitate urbană asigură buna funcționare a celor două elemente cu care 
se află în interacțiune este evaluată în etapa de analiză a situației actuale și de identificare a 
disfuncționalităților. Rezultatele acestei etape stau la baza stabilirii într-un mod rațional și transparent 
a obiectivelor privind evoluția viitoare a mobilității. Criteriile cheie utilizate pentru caracterizarea 
situației actuale sunt cele prin care se evaluează atingerea obiectivelor asumate de Comisia Europeană 
privind dezvoltarea durabilă a sistemului de transport. 
 

3.1. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ; 
 
Eficiența economică a activității de transport este dată în principal de valoarea timpului de deplasare 
între diferite puncte de origine – destinație. La rândul său, această variabilă este influențată de 
condițiile de desfășurare a circulației, exprimate prin valoarea raportului dintre volumele de trafic care 
solicită un element al rețelei și capacitatea de circulație a acestuia. 
 
Fluxul de trafic reprezintă rezultatul interacțiunii dintre vehicule, conducătorii acestora și 
infrastructura de transport (cale de rulare, sisteme de semnalizare, dispozitive de control al traficului). 
Traficul este caracterizat de trei variabile: viteză, debit (volum) și densitate. Diagramele fluxurilor de 
trafic reprezintă instrumentul care oferă informații cu privire la capacitatea necesară infrastructurilor 
rutiere sau la modificările care se produc din punct de vedere al desfășurării circulației atunci când se 
aplică noi reglementări de circulație la nivelul rețelei de transport analizate. 
 
Diagrama flux de trafic – viteză de deplasare oferă informații despre valoarea optimă a vitezei de 
deplasare, cea pentru care rețeaua de transport asigură înregistrarea debitului maxim de vehicule. 
Creșterea fluxului de trafic atrage după sine creșterea densității traficului, concomitent cu reducerea 
vitezei de deplasare, generată de interacțiunea dintre vehicule. Capacitatea este atinsă atunci când se 
înregistrează valori ale vitezei de circulație sau ale densității traficului cărora le corespund valori 
maxime ale debitului de vehicule. Reprezentarea curbelor de variație ale perechilor de parametri 
menționate mai sus se regăsește în figura de mai jos: 
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Diagramele fluxurilor de trafic 

Sursa - 1European Commission, Staff working paper IMPACT ASSESSMENT, Accompanying document to the White Paper Road map to a 
Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, 2011. 

 

 
Documentul de lucru al Comisiei Europene privind evaluarea impactului propunerilor din Cartea Albă 
a Transporturilor1 precizează că la nivelul Uniunii Europene costurile anuale cu congestia reprezintă 
aproximativ 130 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 1% din PIB. 
 
Din punct de vedere al situației actuale analizate, eficiența economică este evaluată al nivelul 
scenariului ”A face minimum” (respectiv menținerea unui nivel mediu de calitate a infrastructurii 
existente, asigurarea serviciilor de întreținere a infrastructurii urbane). În scenariul A face minimum nu 
sunt introduse noi elemente de infrastructură și nici noi servicii de transport. Însă acest scenariu 
consideră că pe termen mediu și lung caracteristicile tehnice ale străzilor, precum și cele ale serviciului 
de transport se vor menține la nivelul situației actuale. Se consideră că pe termen mediu și lung 
proiectele implementate în scenariul a face minimum nu vor avea impact asupra cererii de transport 
și principalilor indicatori de performanță ai rețelei (durată și distonată globală de deplasare). 
 
În acest scenariu, orientarea populației către deplasările cu autoturismul va crește odată cu creșterea 
parcului auto și lipsa altor opțiuni de transport viabile. Creșterea valorilor de trafic va genera o afectare 
considerabilă a nivelului de serviciu furnizat de actuala rețea stradală. Nivelul congestiei în intersecțiile 
majore va crește și implicit vor crește timpii de așteptare în trafic. Viteza medie de deplasare va scădea 
drastic cu un impact major costurilor asociate mobilității. Toate aceste tendințe vor evolua în condițiile 
în care scenariul ”A face minimum” nu se ia în calcul dezvoltarea unor opțiuni de transport alternative 
(mers pe jos respectiv mers cu bicicleta / trotineta).  
 



 

  

 

97
 

La nivelul rețelei se întâlnesc sectoare în care autovehiculele sunt parcate neregulamentar (fie nu 
respectă indicațiile de parcare conform locurilor amenajate, fie sunt parcate în locuri neamenajate), 
fapt care reduce capacitatea de circulație (prin ocuparea părții carosabile sau prin manevrele realizate 
pentru parcarea vehiculelor) și generează probleme de siguranță a circulației.  
 
Atât în anul de bază, cât și la nivelul anului de prognoză 2030, transportul individual cu autoturismul 
reprezintă principala componentă generatoare de costuri cu congestia. În scenariul “A face minim”, 
probleme de fluență a circulației se manifestă pe principalele axe, respectiv Bd Brașovului – Bd George 
Moroianu și Strada Câmpului – DN1A 
 
Principalele probleme care afectează eficiența economică a sistemului de transport din Municipiul 
Săcele, pentru care urmează să fie dezvoltate măsurile cuprinse în planul de mobilitate urbană 
durabilă,  sunt: 

• insuficiența locurilor de parcare, în condițiile creșterii indicelui de motorizare, cu consecințe 
negative privind ocuparea spațiilor pietonale și siguranța circulației; 

• existența unor sectoare de drum pe care se înregistrează valori mari de trafic 
• grad scăzut de serviciu al conectării centurii Municipiului Săcele cu rețeaua de drumuri 

naționale (prin DN1 respectiv centura Municipiului Brașov) 
• lipsa unei variante de ocolire extinse care să conecteze zona Brădet / Baraj Tărlung de Centura 

Municipiului Brașov cu ocolirea în totalitate a Municipiului Săcele și a zonelor de dezvoltare 
din nordul localității 

• ponderea ridicată a străzilor nemodernizate din totalul rețelei; 
 

Sistemul de transport, prin componentele sale, infrastructură, tehnologii de operare și mijloace de 
transport, este un sistem tehnic mare, a cărui eficiență este dată de funcționarea interdependentă a 
tuturor componentelor. Având în vedere particularitățile privind eficiența economică a sistemului de 
transport desprinse din analizele realizate mai sus, evaluarea impactului mobilității din punct de 
vedere al criteriului Eficiență economică se va realiza prin prisma indicatorului: 

•  Durata medie a deplasării - durata medie a unei călătorii la nivelul unei zile medii din an. 
 
Acest indicator înglobează efectele produse de funcționarea conjugată a tuturor componentelor 
sistemului de transport. 
Valorile duratei medii a deplasării specifice anului de bază și orizonturilor de prognoză analizate în 
scenariul “A face minim” sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Indicator Scenariul de baza 2021 Scenariul ”A face minimum” 
2030 

Durata media deplasării (min) 12.8 14.1 
 
Pe termen scurt durata petrecută în trafic de autoturisme va crește cu 13%, iar pe termen lung până 
la 62%. Și durata petrecută în trafic de mijloacele de transport public va crește în timp (cu 37% pe 
termen lung) dacă nu se vor lua măsuri asupra creșterii vitezei de deplasare, dar și asupra reabilitării 
infrastructurii rutiere pe care acestea rulează. 
Fără o planificarea urbană și o guvernare adecvată, la nivelul zonelor urbane funcționale, municipiul 
Săcele se va extinde în mod necontrolat conducând la apariția zonelor izolate, greu accesibile cu 
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transportul public la creșterea distanțelor de deplasare și, implicit, la dependența de autoturismele 
personale. Distanțele parcurse de autoturisme vor avea o evoluție accentuată pe  termen lung, acestea 
crescând cu 68%. Evoluția celor doi indicatori este prezentată în tabelul de mai jos. 
 

 Mod de 
transport UM 2021 2025 2030 

Durata totală 
a deplasărilor 

Autoturisme h/zi 6247 7045 10212 
Vehicule grele de 
marfă h/zi 560 648 881 
Vehicule ușoare de 
marfă h/zi 542 610 792 
Transport public h/zi 385 419 515 
Deplasări pietonale h/zi 12652 13845 17211 
Deplasări cu 
bicicleta h/zi 65 71 97 

 
 

3.2. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI; 
 
Mediul urban prezintă cele mai mari provocări la adresa sustenabilității transporturilor. În condițiile 
menținerii situației actuale orașul va suferi cel mai mult de pe urma congestiei, a calității reduse a 
aerului și a expunerii la zgomot. 
 
Transportul urban reprezintă o importantă sursă de emisii poluante. Proiectarea unui oraș durabil este 
una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă factorii de decizie politică. Totuși, mediul urban 
oferă numeroase alternative în materie de mobilitate. 
 
Activitatea de transport joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a Municipiului Săcele, 
având în vedere că aceasta asigură accesul la locurile de muncă sau agrement, locuințe, bunuri și 
servicii etc. Impactul acestor tipuri de transport asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor 
factorilor de mediu prin: 
 aglomerări de trafic și accidente – în cazul transporturilor rutiere; 
 poluarea aerului, ca efect al emisiilor generate; 
 poluarea fonică și vibrațiile – în marile intersecții, de-a lungul șoselelor 
 poluarea solului și a apei, prin deversarea produselor petroliere; 
 ocuparea unor suprafețe de teren din intravilan pentru parcări; 
 schimbarea peisajul eco-urban; 
 generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele). 

 
Efectele negative pe care domeniul transportului le are asupra mediului înconjurător și în principal 
asupra sănătății umane, se datorează în principal nocivității gazelor de eșapament care conțin NOx, 
CO, SO2, CO2, compuși organici volatili, particule încărcate cu metale grele (plumb, cadmiu, cupru, 
crom, nichel, seleniu, zinc), poluanți care, împreună cu pulberile antrenate de pe carosabil, pot 
provoca probleme respiratorii acute și cronice, precum și agravarea altor afecțiuni. 
 
Traficul greu este generator al unor niveluri ridicate de zgomot și vibrații, care determină condiții 
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de apariție a stresului, cu implicații uneori majore asupra stării de sănătate. Din punct de vedere al 
impactului asupra mediului înconjurător, există o gamă largă de factori care influențează creșterea 
emisiilor de CO2 rezultate din transportul rutier, cum ar fi cererea și oferta de autoturisme, necesitățile 
de mobilitate individuală, disponibilitatea/lipsa disponibilității serviciilor publice alternative de 
mobilitate, precum și costurile asociate deținerii unui autoturism proprietate personală. 
 
În realizarea infrastructurii rutiere se folosesc mari cantități de materiale (multe fiind energointensive). 
Impactul ecologic se manifestă atât datorită consumului de energie și resurse naturale, cât și 
zgomotelor produse, poluării aerului, apelor și solului. 
 
Transportul auto elimină în atmosferă până la 50% din cantitatea de hidrocarburi, fiind considerat 
principalul impurificator cu substanțe organice al zonelor urbane. Se consideră că la nivelul Uniunii 
Europene, circa 28 % din emisiile de gaze cu efect de seră sunt cauzate de transport, 84 % din acestea 
provenind din transportul rutier. 
Pentru diminuarea impactului asupra mediului produs de domeniul transporturilor, se au în vedere 
următoarele măsuri: 
 modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport; 
 dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și instalațiilor de transport în vederea îmbunătățirii 

calității serviciilor, siguranței circulației, securității, calității mediului și asigurarea 
interoperabilității sistemului de transport; 

 întărirea coeziunii sociale și teritoriale la nivel național și regional prin asigurarea legăturilor 
între orașe și creșterea gradului de accesibilitate a populației la transportul public, inclusiv în 
zonele cu densitate mică a populației și/sau nuclee dispersate; 

 creșterea competitivității în sectorul transporturilor, liberalizarea pieței interne de transport; 
 îmbunătățirea comportamentului transportului în relația cu mediul înconjurător, diminuarea 

impacturilor globale ale transporturilor (schimbările climatice) și reducerea degradării calității 
ambientale în mediul natural și urban. 

 
Din perspectiva gazelor cu efect de seră, se estimează că pe termen lung creșterile sunt de circa 28%, 
rezultând un impact semnificativ negativ asupra mediului și climei locale. De asemenea, estimările 
legate de evoluția traficului în cadrul scenariului ”A face minimum” arată o creștere cu aproximativ 
41% a emisiilor de monoxid de carbon pentru anul 2030.  
 
Nivelul emisiilor de substanțe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ 
prin punerea în practică a unor politici și strategii de mobilitate urbană cu focus pe protecția mediului. 
Astfel de politici se pot referi la: 
 furnizarea unor opțiuni diversificate de transport la nivelul țesutului urban, între care 

prioritizate sunt mersul pe jos, mersul cu bicicleta și utilizarea transportului public în 
defavoarea utilizări autoturismului personal 

 încurajarea utilizării vehiculelor cu propulsie electrică sau hibridă în detrimentul motoarelor 
cu combustie 

 îmbunătățirea țesutului urban prin dezvoltarea de zone pietonale, zone verzi și limitarea 
accesului autovehiculelor 
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Pornind de la datele de trafic analizate  se pot evalua date cu privire la efectele traficului rutier pentru 
perioada analizată, astfel încât se poate calcula un nivel general de poluare chimică și fonică 
 
Tabel -  Valorile poluanților generate de modurile de transport pe bază de combustibili fosili la nivelul 
unei zile pentru anii analizați 

 2021 2025 2030 
Zgomot – nivel mediu calculat (dB) 41,1 41,9 45,2 

NOx [g/km] 17 17 19 
SO2 [g/km] 2149 1925 1561 
CO [kg/km] 20.2 21,8 27 
HC [g/km] 58 46,5 28,5 

CO2e [tone] 12045 12212 15472 
 
Din perspectiva gazelor cu efect de seră, se constată că pe termen lung creșterile sunt de circa 28%, 
rezultând un impact semnificativ negativ asupra mediului și climei locale. Astfel, acest indicator CO2e 
va fi folosit în analizele ulterioare pentru selectarea și prioritizarea proiectelor, ca indicator aferent 
obiectivului de mediu (indicatorul fiind relevant și din prisma obiectivelor stabilite pentru proiectele 
finanțate din fonduri europene 
). 
Se observă o creștere cu 40% în cazul emisiei monoxidului de carbon pe termen lung. Acesta este 
cunoscut ca un gaz toxic care, chiar și la concentrații relativ scăzute, poate duce la: 
- afectarea sistemului nervos central; 
- scăderea pulsului inimii, micșorând astfel volumul de sânge distribuit în organism; 
- reducerea acuității vizuale și capacității fizice; 
- oboseală acută; 
- dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare; 
- iritabilitate, migrene, respirație rapida, lipsa de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce 

capacitatea de concentrare. 
 
Segmentul de populație cea mai afectata de expunerea la monoxid de carbon o reprezintă: copiii, 
vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii. Emisiile de 
oxizi de azot din transporturi cresc ușor de la an la an datorită numărului tot mai mare de autovehicule. 
Pe viitor va fi nevoie de implementarea unor politici de creștere a ponderii autovehiculelor cu surse 
alternative de energie. 
Nivelul emisiilor de substanțe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ prin 
punerea în practică a unor politici și strategii de mediu: 
- folosirea în proporție mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, hidro, geotermală, 
biomasă); 
- înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol); 
- utilizarea unor instalații și echipamente cu eficiență energetică ridicată (consumuri reduse, 
randamente mari); 
- realizarea unui program de împădurire și creare de spații verzi (absorbție de CO2, reținerea pulberilor 
fine, eliberare de oxigen în atmosferă); 
- realizarea de perdele forestiere de protecție cu rol de atenuare a zgomotului și rol depoluant. 
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Principalele probleme sunt legate de emisiile considerabile ale poluanților chimici generați de 
combustibilii fosili, aceste emisii fiind efectele: 
- parcului circulant de vehicule preponderent alcătuit din vehicule cu motoare cu combustie internă, 

care folosesc combustibili fosili convenționali 
- evoluția crescătoare a mărimii fluxurilor de trafic rutier. 
Zonele care vor resimți în mod direct, fiind afectate semnificativ sunt zonele riverane principalelor 
artere de circulație din municipiu, ierarhizate organic într-o rețea de nivel superior deservind fluxurile 
principale de circulații în municipiu. 
 

3.3. ACCESIBILITATE; 
 
Accesibilitatea este o caracteristică a sistemului de transport, fiind dependentă atât de rețea, cât și de 
parametrii tehnici și calitativi specifici mijloacelor de transport utilizate și de tehnologiile de exploatare 
(orare de circulație, în special) în cazul transportului public indiferent de aria geografică (locală, zonală, 
interzonală). În literatura de specialitate există o gamă variată de abordări ale accesibilității, dintre 
care poate fi menționată: "Accesibilitatea se referă la posibilitatea oamenilor de a ajunge la bunuri, 
servicii și activități pe care le au de întreprins, cu alte cuvinte atingerea scopului activităților de 
transport. Reprezintă o condiție prealabilă pentru participarea cetățenilor la dezvoltarea socio-
economică la nivel local, regional, național"  (Sursa - European Commission, DG MOVE, Study to support an impact 

assessment of the urban mobility package, Activity 3.1. Sustainable Urban Mobility Plan, Final report, 2013) . Fiecare 
deplasare se compune din câteva elemente care funcționează sub forma unui lanț, numit "lanțul 
mobilității" . Este extrem de important ca fiecare element din compunerea lanțului să fie caracterizat 
de accesibilitate ridicată, altfel este îngreunat întreg procesul. 
 
Accesibilitatea sistemului de transport influențează semnificativ funcționalitatea spațiului public, prin 
intermediul valorilor parametrului prin care se exprimă durata de deplasare către/ de la obiective 
socio-economice. În acest sens, a fost analizată accesibilitatea zonei centrale, care prezintă interes 
foarte ridicat pentru cetățeni, în raport cu durata medie de deplasare către acestea (în minute), la 
nivelul orei de vârf de trafic, în scenariul de bază – anul 2021 și în scenariul "A face minim" – orizontul 
2030. 
Din punct de vedere al spațiului și timpului a fost analizată accesibilitatea către și dinspre centrul 
municipiului în cazul deplasărilor pe jos. Pentru deplasările pietonale s-a considerat 
o viteză medie de 4,5 km/h. S-a observat că, mergând pe jos, în aproximativ 35 -40 de minute se 
poate ajunge din centrul municipiului până în majoritatea zonelor locuite ale Municipiului Săcele.  
 
Dată fiind poziția Municipiului Săcele față de Municipiul Brașov și restul teritoriului metropolitan, este 
necesară analizarea accesibilității din punctul de vedere al conectării cu arealul metropolitan. La acest 
nivel, se constată că indiferent de opțiunile de mobilitate folosite pe teritoriul Municipiului Săcele, 
singura variantă de acces către teritoriul metropolitan se face prin intersecția Bd Brașovului / Str 
Câmpului / Centura Brașov / Calea București / DN1. Evaluările realizate atât pentru situația actuală cât 
și pentru scenariul ”A face minimum” la nivelul anului 2030 arată că această intersecție reprezintă 
punctul vulnerabil al indicatorului ”accesibilitate” indiferent de gradul de prioritizare al  transportului 
public față de utilizarea autoturismului personal. Situația este influențată major și de faptul că în 
intersecția respectivă, o mare parte din fluxurile de trafic nu pot fi influențate în mod direct de politicile 
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de mobilitate ale Municipiului Săcele. Astfel, valorile de trafic sunt așteptate să crească în Municipiul 
Brașov, pe rețeaua de drumuri naționale  (DN1 respectiv DN1A) și pe centura Municipiului Brașov.  
 
Principalele deficiențe și probleme din perspectiva accesibilității sunt: 
 Deficiențe de conectivitate a rețelei urbane din Municipiul Săcele cu Municipiul Brașov și restul 

teritoriului metropolitan 
 Deficiențe de stare a rețelei rutiere interne orașului și mediu locuit nesatisfăcător 
 Unele stații de transport public  nu oferă condiții adecvate de așteptare și accesibilitate tuturor 

călătorilor 
 Accesibilitate spațială relativ redusă a sistemului de transport public 
 Lipsa unei infrastructuri dedicate deplasărilor scurte în interiorul municipiului 

 
 

3.4. SIGURANȚĂ; 
În ciuda eforturilor care s-au făcut la nivel european în ultimii ani, concretizate cu reducerea numărului 
de decese înregistrate în urma accidentelor rutiere produse în mediul urban, în aceste tragedii în anul 
2019, la nivelul statelor EU-27 și-au pierdut viața 22.756 persoane. Datele statistice cu privire la acest 
subiect, situează România pe locul 1 în funcție de valoarea raportului dintre numărul de morți 
înregistrați la 1 milion de locuitori. Valoarea acestui raport asociată României este de 96, în condițiile 
în care nivelul mediu la nivelul statelor membre este de 51, iar valoarea minimă corespunzătoare 
Suediei este de 22. 
 
Un alt motiv de îngrijorare privind siguranța circulației în orașele din România este faptul că 62% din 
numărul total de accidente rutiere soldate cu morți au loc în mediul urban, situație care de asemenea 
ne situează pe loc fruntaș în clasamentul european. 
 
Revenind la principiul care guvernează PMUD "Planificare pentru oameni!", caracterizarea situației 
existente la nivelul anului 2019 privind siguranța locuitorilor orașelor din România indică faptul că din 
totalul celor 1864 persoane care și-au pierdut viața în accidente rutiere, 729 sunt pietoni. 
 



 

  

 

10
3 

 
Numărul de decese/1 mil. locuitori la nivelul statelor membre ale UE - 2019 

 
Evaluarea impactului accidentelor este realizată prin cuantificarea costurilor asociate acestora, 
percepute drept costuri externe activității de transport. Principalele componente ale costurilor cu 
accidentele sunt costurile serviciilor medicale, costurile asociate pagubelor materiale produse, 
costurile generate de pierderea / reducerea capacității de muncă. Valoarea acestor costuri nu depinde 
numai de gravitatea accidentului, ci și de sistemul de asigurări care activează în domeniu și de 
disponibilitatea de plată a cetățenilor pentru siguranță, fapt care atrage după sine diferențe 
semnificative ale costurilor cu accidentele în funcție de țara în care sunt produse. 
 
În tabelul de mai jos  sunt prezentate valorile costurilor cu accidentele produse în România, în funcție 
de gravitatea acestora. 
 

Gravitatea accidentului Masterplanul de Transport 
pentru România  (Euro) 

Update of the Handbook on 
External Costs of Transport 
2014 (Euro) 

Pierdera Vieții 635.972 1.048.000 
Rănire gravă 87.963 136.000 
Rănire ușoară 7114 10.400 

 
Baza de date privind accidentele rutiere9 arată o dinamică relativ descrescătoare a numărului de 
accidente înregistrate pe rețeaua stradală a municipiului, numărul de accidente grave reducându-se 
cu cca. 15% în anul 2016 față de anul 2011. Este de remarcat numărul important al răniților grav (75, 
în intervalul analizat), dar și faptul că s-au înregistrat decese153 decese. Numărul accidentelor soldate 
doar cu pagube materiale sunt de circa patru ori mai numeroase decât numărul accidentelor grave, 
conform datelor existente. 
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Accidente rutiere grave la nivelul Municipiului Săcele 

(notă - Doar accidentele grave sunt incluse în evidențele Poliției Rutiere, cele ușoare (cum ar fi tamponările) făcând obiectul 
constatărilor amiabile 

 

Accidentele de circulație s-au înregistrat cu precădere pe arterele principale, caracterizate de valori 
însemnate ale fluxurilor de trafic. Problema de fond în ceea ce privește incidența accidentelor este 
intensitatea traficului. Această problemă este amplificată de modul de operare, care în situația actuală, 
prezintă deficiențe din punct de vedere al organizării circulației în mod corelat cu valorile fluxurilor de 
trafic de vehicule și pietoni. Se estimează amplificarea acestei probleme pe fondul creșterii traficului 
în situația prognozată în scenariul "A face minimum". 
 
 

3.5. CALITATEA VIEȚII; 
 
În literatura de specialitate (Methodology and indicator calculation method for sustainable urban mobility, World 

Business Council for Sustainable Development, Sustainable Mobility Project 2.0 (SMP2.0), 2015) relaționarea mobilității 
cu aspecte ale calității vieții este realizată prin evaluarea impactului activității de transport asupra 
mediului (poluare chimică, fonică, consum de energie, gaze cu efect de seră), a accesibilității 
teritoriului și a serviciilor de transport, a siguranței cetățenilor (în special componenta de siguranță a 
circulației) și a eficienței economice. Toate aceste aspecte ale mobilității din Municipiul Săcele au fost 
tratate mai sus, desprinzându-se concluzia că, în general, calitatea mediului urban este afectată de 
forma actuală a mobilității, dominată de utilizarea autoturismului, cu următoarele consecințe: 
 alocare majoră a spațiului stradal pentru circulația și staționarea automobilelor în dauna altor 

utilizări ale spațiului urban, pentru pietoni, bicicliști, amenajări peisagistice, artă urbană, 
activități în aer liber; 
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 infrastructura pentru pietoni în numeroase cazuri este subdimensionată și ocupată abuziv, 
prin parcare neregulamentară  

 degradarea ambianței urbane ca urmare a zgomotului, vibrațiilor, poluării, semnalelor 
luminoase, etc 

 sisteme alternative de transport slab dezvoltate – rețea de piste pentru biciclete, sisteme de 
închiriere biciclete, trasee pietonale; 

 nivelul ridicat de zgomot în zonele riverane arterelor majore de circulații, fiind afectate în 
aceeași măsură și zone cu caracter profund rezidențial; 

 
Pentru îmbunătățirea calității vieții sunt necesare măsuri care să contracareze disfuncțiile menționate 
în capitolele anterioare, având ca scop principal orientarea către mijloace de transport prietenoase cu 
mediu. În primul rând se impune realizarea de investiții care să conducă la creșterea atractivității 
serviciului de transport public, dezvoltarea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta și pietonal și 
aplicarea unei politici de parcare agresive, care să prevadă interzicerea parcării pe domeniul public 
acolo unde este afectată circulația celorlalte vehicule sau a bicicliștilor / pietonilor.  
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4. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 
4.1. VIZIUNEA PREZENTATĂ PENTRU CELE 3 NIVELE TERITORIALE; 

 
Dezvoltarea opțiunilor de mobilitate în interiorul Municipiului Săcele dar și în ceea ce privește 
interconectarea cu restul teritoriului metropolitan Brașov reprezintă premisele de la care se pornește 
în definirea viziunii de dezvoltare a mobilității urbane durabile.  Mobilitatea oamenilor și mărfurilor 
este crucială în asigurarea premiselor de dezvoltare sustenabilă a comunității. În context 
metropolitan, este de asemenea importantă atingerea unui echilibru între contribuția localității la 
dezvoltarea metropolitană precum și influența metropolitană în țesutul urban specific al Municipiului 
Săcele. Cu cât intervențiile propuse vor defini / atinge acest nivel de echilibru, cu atât calitatea vieții 
săcelenilor se va îmbunătăți.  
 
Planul de mobilitate urbană durabilă se bazează pe dezvoltarea urbană existentă, planuri și strategii 
urbane în curs, pe ghidurile și normativele europene cu privire la dezvoltarea urbană durabilă și pe 
politicile generale ale municipalității săcelene. 
 
Viziunea propusă de actualul document de planificare strategică este:  

UN SISTEM DE TRANSPORT EFICIENT ȘI 

DIVERSIFICAT, UN MUNICIPIU CONECTAT CARE OFERĂ OPORTUNITĂȚI TUTUROR LOCUITORILOR

 
Viziunea de dezvoltare a mobilității din Municipiul Săcele orizontul anului 2030, în contextul 
relaționării cu zona metropolitană Brașov, este descris prin următoarele elemente: 
 Sistem de mobilitate urbană accesibil tuturor locuitorilor 
 Sistem de transport care sprijină dezvoltarea economică locală 
 Opțiuni de mobilitate care contribuie la un nivel ridicat de calitate a vieții pentru săceleni 

 
Această viziune generală va fi implementată prin: 
 utilizarea cât mai eficientă a infrastructurii existente și propunerea unor proiecte de investiții 

conform necesităților astfel încât să se asigure o rețea de transport utilizabilă și în condiții 
bune de exploatare în beneficiul mediului de afaceri local, încurajând în același timp 
dezvoltarea economică ulterioară și permițând accesul tuturor la facilitățile de bază. 

 Promovarea deplasărilor durabile pentru a permite reducerea traficului rutier cu autoturismul 
propriu și pentru a avea o contribuție importantă asupra sănătății și calității vieții la nivel 
urban, având în același timp un impact pozitiv asupra mediului. 

 
La stabilirea obiectivelor de mobilitate urbană durabilă din Municipiul Săcele s-a avut în vedere 
înscrierea în liniile directoare recomandate de Comisia Europeană pentru statele membre, respectiv: 
 
“Obiectivul principal al politicii europene a transporturilor este de a contribui la crearea unui sistem 
care să sprijine progresul economic european, să consolideze competitivitatea și să ofere servicii de 
mobilitate de înaltă calitate, asigurând în același timp o utilizare mai eficientă a resurselor. 
 



 

  

 

10
7 

În practică, transporturile trebuie să folosească energie mai puțină și mai curată, să exploateze mai 
bine o infrastructură modernă și să reducă impactul negativ pe care îl au asupra mediului și asupra 
unor componente fundamentale ale patrimoniului natural precum apa, solul și ecosistemele.” 
 
Deși planul de mobilitate identifică o serie de proiecte care sunt necesare în vederea promovării 
mobilității durabile, trebuie ținut cont de faptul că noi factori de presiune cum ar fi constrângerile 
financiare tot mai limitative în ceea ce privește cheltuiala publică pot conduce la limitarea listei de 
investiții pe termen scurt. 
 
Din punct de vedere al participării la teritoriul metropolitan, PMUD al Municipiului Săcele își propune 
să asigure INTERCONECTAREA EFICIENTĂ CU MUNICIPIUL BRAȘOV CA PARTE A AXEI URBANE DE 
DEZVOLTARE SĂCELE – BRAȘOV – GHIMBAV – CODLEA 
 
În ceea ce privește țesutul urban existent, PMUD al Municipiului Săcele urmărește REDEFINIREA 
PARADIGMEI DE MOBILITATE URBANĂ LOCALĂ PRIN INIȚIEREA UNUI PROCES DE SCHIMBARE A 
COMPORTAMENTELOR DE MOBILITATE ÎN FAVOAREA MODURILOR DE DEPLASARE PRIETENOASE CU 
MEDIUL respectiv mersul pe jos și utilizarea bicicletelor / trotinetelor 
 
În interiorul Municipiului Săcele sunt cristalizate zone distincte cu o identitate proprie consolidată 
(BACIU, TURCHEȘ, CERNATU, SATULUNG, GÂRCINI) dar și zone care își construiesc propria identitate 
(BUNLOC). Pentru aceste zone, PMUD al Municipiului Săcele vizează INTEGRAREA NEVOILOR DE 
MOBILITATE URBANĂ LA NIVELUL ȚESUTULUI URBAN ȘI FURNIZAREADE OPORTUNITĂȚI DE 
DEZVOLTARE SUSTENABILE.  
 
 
Obiectivele principale și operaționale propuse la nivelul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Săcele sunt: 

OBIECTIVE PRINCIPALE OBIECTIVE OPERAȚIONALE 
ACCESIBILITATE – Să permită 
tuturor locuitorilor accesul către 
destinații și servicii necesare 

- Creșterea numărului de persoane cu acces la servicii de 
transport public de calitate 

- Asigurarea opțiunilor de deplasare pe jos și cu bicicleta în 
interiorul Municipiului Săcele 

- Creșterea accesibilității pentru pietoni 
- Reducerea cererii de spații de parcare 
- Reducerea timpilor de deplasare în interiorul 

Municipiului Săcele 
- Conectarea eficientă cu rețeaua de mobilitate existentă 

la nivelul teritoriului metropolitan Brașov 
SIGURANȚĂ – să crească nivelul de 
securitate al deplasărilor pentru 
toți săcelenii 

- Creșterea siguranței pentru categoriile vulnerabile 
(pietoni, bicicliști) 

- Reducerea numărului de accidente 
- Dezvoltarea unei infrastructuri de mobilitate urbană care 

asigură un grad ridicat de securitate 
MEDIU – Să asigure premisele 
pentru scăderea emisiilor poluante 
generate de mobilitatea urbană 

- Reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10, SOx și CO2 
- Reducerea nivelului de zgomot și vibrații 
- Creșterea procentului de vehicule ecologice 
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EFICIENȚĂ ECONOMICĂ – Să 
contribuie la atingerea unui nivel 
ridicat de eficacitate al costurilor 
de transport pentru persoane și 
mărfuri 

- Dezvoltarea opțiunilor de mobilitate la nivelul 
Municipiului Săcele (în special pentru deplasările scurte) 

- Creșterea numărului de deplasări nemotorizate 
- Creșterea numărului de pasageri din transportul public 
- Reducerea timpilor de deplasare și eliminarea congestiei 

traficului 
CALITATEA VIEȚII – să contribuie la 
creșterea calității vieții pentru 
săceleni ca parte a unei contribuții 
integrate la dezvoltarea economică 
și socială a Municipiului Săcele 

- Asigurarea unui echilibru echitabil între deplasările 
motorizate și cele nemotorizate în interiorul Municipiului 
Săcele 

- Îmbunătățirea parametrilor de mediu 
- Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la 

mobilitatea durabilă 
 
 

4.2. CADRUL/METODOLOGIA DE SELECTARE A PROIECTELOR 
Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Săcele urmărește aplicarea direcțiilor de 
dezvoltare a mobilității stabilite la nivel european și adaptarea acestora la specificul și nevoile locale. 
Procesul de analiză generează o serie de nevoie care sunt transpuse în proiecte de dezvoltare. Procesul 
de selectare a proiectelor implică: 
 elaborarea unei liste complexe de măsuri și proiecte, care se va verifica în raport cu obiectivele 

și direcțiile de acțiune; 
 identificarea proiectelor individuale care pot aborda numeroase obiective. În acest context se 

are în vedere faptul că sistemele de transport urban sunt complexe și locația problemei nu se 
identifică întotdeauna cu locul în care sunt observate problemele, de aceea proiectele sunt 
propuse la nivel strategic, soluțiile tehnice și economice finale fiind rezultatul unor studii și 
proiecte detaliate ulterioare. 

 
Procesul de selectare este completat de definirea unor scenarii pentru identificarea efectelor 
cumulate ale proiectelor asupra mobilității urbane și pentru promovarea proporției optime de 
proiecte investiționale și măsuri de politică publică care vor determina evoluția comportamentului de 
deplasare către modele comportamentale durabile la nivelul municipiului. În continuare este 
prezentată metodologia de selectare a proiectelor și scenariilor pentru a se asigura atingerea 
obiectivelor strategice în orizontul de analiză al planului de mobilitate (2021-2030). 
 
Metodologia de selectare a proiectelor cuprinde următoarele etape: 

- Identificarea unei liste lungi de idei de proiecte, care cuprind soluții de infrastructură, măsuri 
organizatorice și măsuri operaționale; 

- Realizarea unei analize în care fiecare proiect din lista lungă este comparat în raport cu 
obiectivele, având ca rezultat eliminarea proiectelor care nu răspund obiectivelor sau a căror 
efecte intră în conflict cu obiectivele; 

- Realizarea unei evaluări preliminare. Proiectele rămase sunt elaborate în detaliu pentru a înțelege 
costurile și impactul acestora. Costurile se vor estima prin aplicarea unor rate unitare sau pe baza 
experienței consultantului și a cunoașterii prețurilor pieței. Beneficiile proiectului sunt evaluate 
prin cercetări empirice sau prin modelul de transport dezvoltat, în funcție de specificul fiecărui 
proiect. Pe baza evaluării preliminare, sunt eliminate de pe lista măsurile/proiectele considerate 
irelevante; 

- Definirea listei finale a măsurilor care sunt luate înainte de pregătirea planului. 
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Metodologia de selectare a proiectelor 

 
 
Evaluarea preliminară, completată de detalierea la nivel strategic a diverselor aspecte tehnice sau 
economice, va constitui baza pentru Analiza multicriterială, care va permite prioritizarea ulterioară a 
mixului de proiecte într-o variantă optimă. Astfel, procesul analizei multicriteriale este folosit pentru 
evaluarea listelor de proiecte și identificarea soluției optime pe diverse orizonturi de timp, îndeplinind 
o serie de obiective variate. 
 
Prin definiție, analiza multicriterială este instrumentul decizional care permite realizarea unei evaluări 
preliminare pentru mixul propus de proiecte (și structurat pe scenarii), având ca scop susținerea 
strategia planului de mobilitate și planul de acțiuni previzionat. Obiectivul central este acela de a defini 
pachetele de proiecte care oferă impactul social maxim având consum minim de resurse. 
 
Pentru atingerea obiectivului propus, analiza multicriterială constă în: 
 stabilirea matricei consecințelor alternativelor decizionale (cuantificarea criteriilor); 
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 ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu în ordine descrescătoare a consecințelor dacă 
criteriul se optimizează prin maximizare sau în ordine crescătoare a consecințelor dacă 
criteriul se optimizează prin minimizare, altfel spus ordonarea variantelor pentru fiecare 
criteriu în ordine descrescătoare, pornind de la valoarea optimă; 

 contorizarea de câte ori o variantă i ocupă locul j în clasament 
 

Criteriile sunt considerate astfel încât să oglindească obiectivele planului de mobilitate și viziunea 
generală a planului de mobilitate de a oferi un sistem de transport durabil, aplecat către reducerea 
mobilității motorizate. 
 
Fiecare mix de proiecte (scenarii) se evaluează prin prisma proiectelor propuse pentru a se evidenția 
aportul propriu ținând cont de criteriile considerate. Evaluarea se realizează pornind de 
la performanța rețelei urbane aferentă scenariului de mobilitate de referință. 
 
Analiza multicriterială se realizează pe baza a 6 criterii, grupate astfel: 
- 5 criterii de maxim: economie, accesibilitate, siguranță, mediu, calitatea vieții 
- 1 criteriu de minim: cost. 
Lista indicatorilor pentru cuantificarea/valorizarea criteriilor utilizate în cadrul analizei multicriteriale: 

 
CRITERIU INDICATORI METODĂ DE CALCUL A INDICATORILOR 

ECONOMIE Reducerea durata globală de 
deplasare pentru traficul rutier 

Indicator evaluat ca diferență a duratelor totale 
de deplasare pentru utilizatorii rutieri (din 
traficul general) pentru situația curentă și cea ca 
urmare a implementării 

ACCESIBILITATE Cerere deservită Indicator evaluat prin însumarea cererilor de 
transport deservite de proiectul analizat. 

SIGURANȚĂ Reducerea numărului de 
accidente 

Indicator evaluat pe baza reducerii prestației 
totale pentru diverse categorii de vehicule și a 
procentului statistic de accidente raportat la 
prestația anuală. 

MEDIU Reducerea Emisiilor CO2 
echivalent 

Indicator evaluat pe baza reducerii prestației 
totale pentru diverse categorii de vehicule, a 
vitezelor de deplasare specifice și a curbelor de 
consumuri energetice. 

CALITATEA VIEȚII Reducerea procentuală a 
zgomotului 

Indicator evaluat pe baza reducerii mărimii 
fluxurilor de trafic pentru diverse categorii de 
vehicule și a vitezelor de deplasare specifice la 
nivel dezagregat de rețea. 

COST Costul total de investiție  
Indicator evaluat pe baza unor evaluări 
strategice de cost pentru implementarea lucrării 
pentru toate activitățile necesare. 

 
 

4.3. DEZVOLTAREA DE SCENARII ALTERNATIVE PENTRU REALIZAREA VIZIUNII 
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În cadrul metodologiei de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă au fost elaborate 
scenarii alternative de acțiune. Rolul dezvoltării scenariilor alternative este acela de a permite 
calibrarea unor pachete de proiecte+ măsuri de mobilitate urbană.  
 
Atingerea viziunii de dezvoltare urbană va fi posibilă prin aplicarea acesteia și a obiectivelor asociate 
în domeniul mobilității atât la scara localității, cât și la nivelul periurban (prin raportare la relațiile cu 
teritoriul învecinat), respectiv la nivelul cartierelor/ zonelor cu nivel ridicat de complexitate. 
 
Acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse trebuie să direcționeze utilizatorii sistemului 
de transport (atât cei care constituie traficul local, cât și navetiștii) către moduri de transport 
prietenoase cu mediul – pietonal, cu bicicleta, cu transportul public. 
 
Pentru atingerea obiectivelor strategice se propun măsuri de intervenție și proiecte structurate în 
scenariul de dezvoltare "A face ceva", care funcționează având la bază scenariul "A face minimum" (de 
referință). Acesta evidențiază ce reprezintă situația viitoare, în care se consideră că doar proiectele 
“angajate” se vor realiza înainte de anul de prognoză. Se consideră că proiectele incluse în scenariul 
de referință vor fi implementate cu certitudine, în circumstanțele actuale, întrucât acestea se află deja 
în implementare sau fac parte dintr-un program ferm și urmează a fi construite, existând astfel un 
angajament clar de finanțare. Pentru toate proiectele incluse în „Scenariul de referință / A face 
minimum” se presupune că este asigurată întreaga finanțare pentru finalizarea acestora, toate avizele 
necesare fiind obținute și implementarea va fi finalizată 
înainte de anul de prognoză 2030. „Scenariul de referință” (“A face minimum”) reprezintă situația 
viitoare față de care va fi comparat scenariul „A face ceva-1” respectiv ”A face ceva-2”. 
 
Costurile de realizare a proiectelor angajate nu sunt considerate în estimarea costurilor totale 
necesare pentru implementarea PMUD. Anvelopa bugetară estimată ca fiind necesară pentru 
finanțarea PMUD al Municipiului Săcele este determinată eliminând aceste costuri. 
 
În perspectiva anului de prognoză (2030), scenariul ”A face minimum” ia în calcul finalizarea 
proiectelor inițiate și menținerea acestora la scara deja implementată indiferent de evoluția 
populației, a parcului auto, a cererii de mobilitate, etc.  
 
Deși o serie de masuri au fost identificate și evaluate ca fiind eficiente din punct de vedere tehnic 
și financiar, este importantă evidențierea faptului că proiectele sunt concepute să interacționeze și să 
se completeze reciproc, dând astfel caracterul integrat al întregii abordări.  
 
Scenariile sunt strict independente, dar se bazează unele pe altele într-o manieră sistematică, 
incrementală și logică, intervenția majoră în infrastructură fiind ultimul element care se ia în 
considerare.. Fiecare scenariu include toate proiectele aferente treptei anterioare, definind astfel 
modelul evolutiv al abordării.... astfel, intensitatea intervenției este proiectată de la minim (scenariul 
”A face minimum”) la maxim (scenariul ”A face ceva-2”).  
 
Scenariul alternativ ”A face ceva-3” reprezintă o situație specială. În acest scenariu sunt incluse 
proiectele / măsurile care depind în mod critic de alte instituții / niveluri decizionale decât cele aflate 
la îndemâna stakeholderilor locali sau metropolitani sau reprezintă proiecte care depind de 
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dezvoltarea unor proiecte din scenariile 1 și 2. Ca urmare, acțiunile propuse în cadrul scenariului 
alternativ ”A face ceva-3” se pot asocia scenariilor ”A face ceva-1” respectiv ”A face ceva 2” ca 
elemente adiționale care contribuie la îndeplinirea viziunii PMUD al Municipiului Săcele 
 
 

 
Prezentarea cadrului metodologic de elaborare a scenariilor de mobilitate 

 
 

”A FACE 
MINIMUM” 

• Finalizare proiecte 
aflate în derulare 
• Continuarea 
politicilor de mobilitate 
urbană aflate în 
implementare  ”A FACE CEVA -

1” 
• Intervenții în 
dezvoltarea serviciului 
de transport public 
• Intervenții in 
dezvoltarea de opțiuni 
de mobilitate durabilă 

”A FACE CEVA -
2” 

• Intervenții majore 
asupra rețelei de 
mobilitate 
• Reconfigurare 
sistemică a opțiunilor de 
mobilitate disponibile 
 ”SCENARIU ALTERNATIV  

”A FACE CEVA 3” 
• Măsuri care se aplică complementar 
scenariilor ” A FACE CEVA -1” sau ”A FACE 
CEVA -2” în funcție de realizarea unor 
precondiții externe.  
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5. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 
 
În elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Săcele este important să 
proiectăm felul în care dorim să asigurăm evoluția comunității locale din punct de vedere al mobilității 
urbane 
 
Definirea acestei liste de proiecte se bazează pe metodologia de selectare a proiectelor. Evaluarea lor 
a vizat ca în final acestea să atingă o serie de ținte: 
 Creșterea siguranței rutiere; 
 Reducerea traficului auto; 
 Conectarea la spațiul metropolitan; 
 Dezvoltarea transportului public; 
 Reglementarea sistemului de parcări; 
 Gestionarea transportului de marfă; 
 Dezvoltarea unui transport integrat; 
 Dezvoltarea opțiunilor privind transportului nemotorizat; 
 Protejarea mediului. 

Pentru aceste moduri de transport sunt setate obiective care vizează categoriile: 
 
 ACCESIBILITATE  

• Creșterea numărului de persoane cu acces la servicii de transport public de calitate 
• Asigurarea opțiunilor de deplasare pe jos și cu bicicleta în interiorul Municipiului 

Săcele 
• Creșterea accesibilității pentru pietoni 
• Reducerea cererii de spații de parcare 
• Reducerea timpilor de deplasare în interiorul Municipiului Săcele 
• Conectarea eficientă cu rețeaua de mobilitate existentă la nivelul teritoriului 

metropolitan Brașov 
 SIGURANȚĂ  

• Creșterea siguranței pentru categoriile vulnerabile (pietoni, bicicliști) 
• Reducerea numărului de accidente 
• Dezvoltarea unei infrastructuri de mobilitate urbană care asigură un grad ridicat de 

securitate 
 MEDIU  

• Reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10, SOx și CO2 
• Reducerea nivelului de zgomot și vibrații 
• Creșterea procentului de vehicule ecologice 

 EFICIENȚĂ ECONOMICĂ  
• Dezvoltarea opțiunilor de mobilitate la nivelul Municipiului Săcele (în special 

pentru deplasările scurte) 
• Creșterea numărului de deplasări nemotorizate 
• Creșterea numărului de pasageri din transportul public 
• Reducerea timpilor de deplasare și eliminarea congestiei traficului 

 CALITATEA 
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• Asigurarea unui echilibru echitabil între deplasările motorizate și cele nemotorizate 
în interiorul Municipiului Săcele 

• Îmbunătățirea parametrilor de mediu 
• Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la mobilitatea durabilă 

 
 

5.1. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT; 
 
Proiectele propuse sunt defalcate în patru categorii majore, respectiv: 

• Mediu urban de calitate – aici sunt incluse proiectele care vizează dezvoltarea țesutului urban 
într-o manieră accesibilă și inclusivă. Proiectele incluse în această categorie reprezintă o primă 
etapă în evoluția de la proiectarea spațiului urban aproape exclusiv pentru autoturisme către 
proiectarea pentru oameni, în special proiectarea infrastructurii destinate modurilor active de 
deplasare (mersul pe jos și mersul cu bicicleta).  

 

Cod 
proiect 

Obiective 
strategice Proiect Descrierea interventiei propuse 

URB01 
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ        
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea spațiului 
urban  - zone 

pietonale 

Îmbunătățirea calității rețelei 
pietonale, inclusiv reabilitarea 
trotuarelor, a indicatoarelor și 

demersuri de amenajare pentru 
pietoni/spații comune 

URB02 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea 
urbanistică în 

Municipiul Săcele  - 
piste biciclete 

Dezvoltarea urbanistică în Municipiul 
Săcele – amenajare de trasee pentru 

biciclete si zone pietonale 
Electroprecizia – Ștefan Cel Mare – 

zona Centru 

URB03 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare 
urbanistică în 

Municipiul Săcele – 
amenajarea spațiilor 

publice  

Dezvoltare urbanistică în Municipiul 
Săcele – amenajarea spațiilor publice 
din zonele de locuințe colective (zone 

parcări, spații verzi, spațiu 
comun/shared space) 

URB04-A 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de parcări 
pentru biciclete - A 

Amenajarea de parcări pentru biciclete  
(Notă – rastele pentru biciclete de-a 

lungul traseelor propuse + parcări 
”închise” pentru biciclete în zonele de 

blocuri 

URB04-B 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de parcări 
pentru biciclete - B 

Amenajarea de parcări pentru biciclete 
în unitățile de învățământ din 

Municipiul Săcele 
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URB05 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistem de bike-
sharing in Municipiul 

Săcele 

Dezvoltarea unui sistem de închiriere 
biciclete la nivelul Municipiului Săcele 
(aprox 100 buc) Nota – aprox 100 buc 

inclusiv sisteme de monitorizare, 
aplicație de închiriere si management) 

URB06 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Extindere sitem de 
bike sharing în 

Municipiul Săcele 

Extensie sistem de închiriere biciclete 
prin introducerea bicicletelor / 

tricicletelor / trotinetelor electrice 

URB07 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Schemă de sprijin 
pentru achiziționarea 

de biciclete 

Schemă de sprijin pentru achiziționarea 
de biciclete 

 
Ex – vouchere pentru achiziția de 

biciclete 

URB08 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Reabilitare și 
întreținere rețea 

stradală 

Reabilitarea și întreținerea rețelei 
stradale din Municipiul Săcele - proiect 

multianual 

URB09  

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității urbane 

durabile – Gârcini – 
Brădet – Babarunca 

Dezvoltarea urbanistică în Municipiul 
Săcele – coridor destinat mobilității 
urbane durabile – Gârcini – Brădet – 
Babarunca (amenajare zone pentru 

accesul pietonal și cu bicicleta, trasee 
pentru recreere) 

URB10  

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității urbane 

durabile – Gârcini – 
Cartier 

Electroprecizia 

Dezvoltarea urbanistică în Municipiul 
Săcele – coridor destinat mobilității 
urbane durabile – Gârcini – Cartier 

Electroprecizia (amenajare zone pentru 
accesul pietonal și cu bicicleta, trasee 

pentru recreere) 

URB11 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor de Acces in 
zona Electroprecizia 

Dezvoltarea urbanistică în Municipiul 
Săcele – amenajare Str Florilor  pentru 

acces biciclete, pietoni si riverani 

URB12 
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU  

Drum de acces in 
zona Electroprecizia 

Construire drum de legătură Cartier 
Electroprecizia - DN1A 

URB13 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității durabile în 

zonele de locuițe 
colective 

Construire rețea de trasee de biciclete 
pentru interconectarea cartierelor 
Electroprecizia, Stefan Cel Mare, 

Movilei cu zone de interes din 
Municipiul Săcele 
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• Managementul traficului – această categorie se referă la proiectele care reprezintă o reacție 
la situația curentă privind traficul și se înscriu într-o paradigmă de reacție locală la starea 
actuală a sistemului de transport cu includerea evoluțiilor preconizate privind gradul de 
motorizare și nivelurile estimate de trafic.  

 

Cod 
proiect 

Obiective 
strategice Proiect Descrierea interventiei propuse 

MT01 
ACCESIBILITATE         

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Politică publică de 
parcare în Municipiul 

Săcele 

Elaborare regulament de parcare 
actualizat pentru Municipiul Săcele 

 
(costurile se refera la investițiile 
necesare pentru implementarea 

măsurilor propuse prin regulament) 

MT02 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ 

Sistematizarea 
circulației în 

Municipiul Săcele în 
vederea creșterii 
siguranței rutiere 

Sistematizarea circulației în zonele cu 
risc ridicat de accidente din Municipiul 

Săcele 

MT03 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Optimizarea 
infrastructurii rutiere 
în Municipiul Săcele 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere - 
amenajarea trecerilor pentru pietoni cu 
material antiderapant și amenajarea de 
treceri pentru pietoni cu acces facil și o 
bună vizibilitate 

MT04 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare Nod 
Rutier DN1 

Sistematizare intersecție Str Câmpului 
– Str Brașovului – DN1 – Calea 

București – Centura Brașov 

MT05 ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Optimizarea 
circulației rutiere și 

pietonale în 
Municipiul Săcele 

Introducerea restricțiilor de 
încărcare/descărcare mărfuri în 

anumite zone ale Municipiului pe 
intervale orare 

MT06-A ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Dezvoltare sistem de 
parcare publică 

Amenajarea de zone de parcare 
controlate (CPZ) în Municipiul Săcele 

MT06-B ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Implementare sistem 
de parcare cu plată în 

municipiul Săcele 

Implementare sistem de parcare cu 
plată în municipiul Săcele 
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MT07 ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire centură 
ocolitoare Municipiul 

Săcele 

Construire șosea ocolitoare - Zona 
Brădet  / Baraj – Centura Municipiului 

Brașov 
 

(sosea ocolitoare ”mare”) 

MT08 ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire drum de 
legătură DJ103 

B/DN1A - DJ103A 

Construire șosea ocolitoare - Zona 
DN1A (intersectia cu DJ103B) –  Drum 
103A / Centura Brasov 

MT09 ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Amenajare drum 
pentru trafic de 

tranzit 

Construire drum pentru trafic de 
tranzit din direcția Cheia - Str Avram 
Iancu  - CAP -drum de camp cu 
descărcare în centura Brasov zona 
Brasov Sud Est  

MT10 
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Managementul 
informatizat al 

traficului în 
Municipiul Săcele 

Dezvoltarea unui centru de 
management al traficului 

MT11 
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Managementul 
informatizat al 

spațiilor de parcare 
În Municipiul Săcele 

Dezvoltarea unui sistem de 
management informatizat al spatiilor 

de parcare din Municipiul Săcele 

MT12 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Actualizarea rețelei 
stradale din 

Municipiul Săcele 

Transformare Str Câmpului  / Str 
Zizinului / Centura Săcele în drum de 

interes local 
 

(in eventualitatea construirii ocolitorii 
mari) 

 
Costurile se refera la procedurile 

adminstrative si sistematizarile minime 
necesare 

MT13 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem 
rutier str Câmpului Sistematizare circulație Str Campului 

MT14 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem 
rutier zona Brădet 

Amenajare căi de acces și 
sistematizarea circulației în zona 

Brădet 

MT15 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem 
rutier zona 
Babarunca 

Amenajare căi de acces și 
sistematizarea circulației în zona 

Babarunca 
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MT16 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sitem 
rutier în zona de 

Nord  / Nord vest a 
Municipiului Săcele 

Amenajare căi de acces și 
sistematizarea circulației, amenajare 
zone pietonale și pentru biciclete în 
zona de dezvoltare Săcele Nord-vest 

MT17 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare 
intersecție Str 

Câmpului – Str Avram 
Iancu 

Amenajarea intersecției pentru 
preluare trafic de tranzit și devierea 

către centura Brașovului 

MT18 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare 
intersecție Str 
Câmpului – Str 

Alexandru Lapedatu 

Amenajarea intersecției Str Câmpului – 
Str Alexandru Lapedatu 

MT19 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare acces 
cartier Bunloc din 

DN1 

Sistematizarea intersecției DN1 - Str 
Stejarului 

MT20 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea 
capacității de parcare 
în zonele de locuințe 

colective 

Amenajare de noi locuri de parcare în 
cartierele Electroprecizia, Ștefan Cel 

Mare, Movilei 

MT21 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Fluidizarea circulației 
prin semaforizare, 
sensuri giratorii și 

asfaltare 

Sistematizarea circulației în zone 
afectate de congestie, grad scăzut de 

siguranță, nivel de serviciu rutier 
deficitar 

 
 
 
 

• Transport urban de calitate – această secțiune reprezintă unul din elementele esențiale ale 
PMUD și include proiectele destinate transportului public. Acest sistem are rolul de a asigura 
conectare Municipiului Săcele (la nivel de cartiere) dar și conectarea la nivel de areal periurban 
/ metropolitan 

 

Cod 
proiect 

Obiective 
strategice Proiect Descrierea interventiei propuse 

TP01-A 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport moderne 

Achiziția de vehicule cu propulsie 
electrică destinate furnizării serviciului 

de transport public 
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TP01-B 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport moderne- 

faza 2 

Achiziția de vehicule cu propulsie 
electrică destinate furnizării serviciului 

de transport public 

TP01-C 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport moderne-

faza 3 

Achiziția de vehicule cu propulsie 
electrică destinate furnizării serviciului 

de transport public 

TP01-D 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport ecologice 

Achiziția de mijloace de transport 
public 

TP02 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare 
infrastructura de 

încărcare / 
alimentare pentru 

serviciul de transport 
public 

Construire infrastructură de 
încărcare/alimentare pentru flotă 

transport public cu propulsie electrică 
din Municipiul Săcele 

TP03 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare garaj 
pentru vehiculele de 

transport public 

Construire infrastructură de garare și 
mentenanță pentru flota de transport 

public din Municipiul Săcele 

TP04 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem de 
management 

informatizat al 
transportului public 

din Municipiul Săcele 

Achizitie și operaționalizarea 
infrastructuii destinate 

managementului informatizat al 
sistemului de transport public 

TP05 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Implementare sistem 
de e-ticketing în 

transportul public din 
Municipiul Săcele 

Achizitie și operaționalizarea 
infrastructuii de e-ticketing in cadrul 

sistemului de transport public 

TP06 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare stații de 
transport public în 
Municipiul Săcele 

Identificare locații și amenajarea de 
stații de transport în zonele de 

dezvoltare ale Municipiului Săcele 

TP07 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Extindere serviciu de 
transport public – 
dezvoltare de noi 

rute 

Dezvoltarea de rute noi deservite de 
serviciul de transport public 
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TP08 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sisteme alternative 
de transport pentru 

locuitorii 
Municipiului Săcele 

Dezvoltare sistem de transport DRT 
(Demand Responsive Transport – 

Transport adaptat la cerere) pentru 
zonele greu accesibile din Municipiul 

Săcele  

TP09 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare de optiuni 
de transport public 

Achiziție mijloace de transport 
moderne cu propulsie electrică – 
microbuze pentru accesibilizarea 

zonelor cu densitate redusă a locuirii 
sau cu probleme de accesibilitate 

 
 
 

• Logistică urbană și intermodalitate – această secțiune include proiectele adiacente secțiunilor 
prezentate anterior și asigură completarea abordărilor sectoriale 

 

Cod 
proiect 

Obiective 
strategice Proiect Descrierea interventiei propuse 

LU/IM01 
ECONOMIE           

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Infrastructură pentru 
electro-mobilitate în 

Municipiul Săcele 

Instalarea de stații de încărcare pentru 
autoturisme cu propulsie electrică 

LU/IM02 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare opțiuni 
de transport feroviar 

pentru Municipiul 
Săcele 

Dezvoltare terminal intermodal pentru 
conectarea Municipiului Săcele la  

sistemul de transport feroviar 
metropolitan 

LU/IM03 
 ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU 

Amenajarea de zone 
logistice temporare 

în zona centrala 

Amenajare / reglementare zone de 
aprovizionare în sectoarele cu trafic 

ridicat sau spațiu de parcare deficitar 

LU/IM04 
 ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU 

Construirea unor noi 
tronsoane rutiere 

(Cartierul 
Electroprecizia cu 
ieșire la centură) 

asigurare accesibilitate ridicată în zona 
Electroprecizia 

 
 
 
 

5.2. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE; 
 
Proiectele operaționale vizează în special sectorul transportului public prin modernizarea 
transportului public cu vehicule electrice sau/și ecologice, creșterea atractivității accesibilității oferite 
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de transportul public, precum și reorganizarea sistemului pentru creșterea eficienței operaționale și 
asigurarea corelării ofertei de transport cu cererea, implementarea de măsuri de informare a 
călătorilor, toate urmând să conducă la creșterea atractivității transportului public și a numărului de 
călători. 
 
Implementarea de instrumente de ITS, management al mobilității și controlului accesului precum și 
implementarea unor sistematizări de drumuri / intersecții asigura posibilitatea de planificare și 
optimizare a călătoriilor, cu impact asupra eficientizării deplasări.  
 
Managementul mobilității și o bună informare poate oferi eficienta sporita, încredere și durabilitate 
infrastructurii de transport existente, prin intervenții de politici publice sau tehnologie. 
 
Adoptarea de masuri pentru încurajarea transportului nemotorizat cum ar fi Implementarea unui 
serviciu de închiriere biciclete în regim self-service (bike-sharing) pentru stimularea deplasărilor 
utilizând bicicleta și creșterea ponderii modale a acestui mod de transport cu impact direct asupra 
calității vieții prin reducerea numărului de autoturisme în circulație și implicit a efectelor externe 
negative datorate traficului auto - emisii poluante, zgomot, accidente. 
 

Cod 
proiect Tematică Proiect Descrierea interventiei propuse 

URB04-
A 

MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

Amenajări de parcări 
pentru biciclete - A 

Amenajarea de parcări pentru biciclete  
(Notă – rastele pentru biciclete de-a lungul traseelor 

propuse + parcări ”închise” pentru biciclete în zonele de 
blocuri 

URB04-
B 

MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

Amenajări de parcări 
pentru biciclete - B 

Amenajarea de parcări pentru biciclete în unitățile de 
învățământ din Municipiul Săcele 

URB05 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

Sistem de bike-sharing 
in Municipiul Săcele 

Dezvoltarea unui sistem de închiriere biciclete la nivelul 
Municipiului Săcele (aprox 100 buc) Nota – aprox 100 buc 
inclusiv sisteme de monitorizare, aplicație de închiriere si 

management) 

URB06 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

Extindere sitem de 
bike sharing în 

Municipiul Săcele 

Extensie sistem de închiriere biciclete prin introducerea 
bicicletelor / tricicletelor / trotinetelor electrice 

URB07 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

Schemă de sprijin 
pentru achiziționarea 

de biciclete 

Schemă de sprijin pentru achiziționarea de biciclete 
 

Ex – vouchere pentru achiziția de biciclete 
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MT01 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Politică publică de 
parcare în Municipiul 

Săcele 

Elaborare regulament de parcare actualizat pentru 
Municipiul Săcele  

MT05 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Optimizarea circulației 
rutiere și pietonale în 

Municipiul Săcele 

Introducerea restricțiilor de încărcare/descărcare mărfuri în 
anumite zone ale Municipiului pe intervale orare 

MT06-A MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Dezvoltare sistem de 
parcare publică 

Amenajarea de zone de parcare controlate (CPZ) în 
Municipiul Săcele  

MT06-B MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Implementare sistem 
de parcare cu plată în 

municipiul Săcele 

Implementare sistem de parcare cu plată în municipiul 
Săcele 

MT10 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Managementul 
informatizat al 

traficului în Municipiul 
Săcele 

Dezvoltarea unui centru de management al traficului 

MT11 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Managementul 
informatizat al 

spațiilor de parcare În 
Municipiul Săcele 

Dezvoltarea unui sistem de management informatizat al 
spatiilor de parcare din Municipiul Săcele 

MT12 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Actualizarea rețelei 
stradale din Municipiul 

Săcele 

Transformare Str Câmpului  / Str Zizinului / Centura Săcele în 
drum de interes local 

 
(in eventualitatea construirii ocolitorii mari) 

TP01-A MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Achiziție mijloace de 
transport moderne 

Achiziția de vehicule cu propulsie electrică destinate 
furnizării serviciului de transport public 

TP01-B MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Achiziție mijloace de 
transport moderne- 

faza 2 

Achiziția de vehicule cu propulsie electrică destinate 
furnizării serviciului de transport public 

TP01-C MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Achiziție mijloace de 
transport moderne-

faza 3 

Achiziția de vehicule cu propulsie electrică destinate 
furnizării serviciului de transport public 

TP01-D MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Achiziție mijloace de 
transport ecologice Achiziția de mijloace de transport public 
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TP02 TRANSPORT 
PUBLIC 

Dezvoltare 
infrastructura de 

încărcare / alimentare 
pentru serviciul de 

transport public 

Construire infrastructură de încărcare/alimentare pentru 
flotă transport public cu propulsie electrică din Municipiul 

Săcele 

TP03 TRANSPORT 
PUBLIC 

Amenajare garaj 
pentru vehiculele de 

transport public 

Construire infrastructură de garare și mentenanță pentru 
flota de transport public din Municipiul Săcele 

TP04 TRANSPORT 
PUBLIC 

Dezvoltare sistem de 
management 

informatizat al 
transportului public 

din Municipiul Săcele 

Achizitie și operaționalizarea infrastructuii destinate 
managementului informatizat al sistemului de transport 

public 

TP05 TRANSPORT 
PUBLIC 

Implementare sistem 
de e-ticketing în 

transportul public din 
Municipiul Săcele 

Achizitie și operaționalizarea infrastructuii de e-ticketing in 
cadrul sistemului de transport public 

TP06 TRANSPORT 
PUBLIC 

Amenajare stații de 
transport public în 
Municipiul Săcele 

Identificare locații și amenajarea de stații de transport în 
zonele de dezvoltare ale Municipiului Săcele 

TP07 TRANSPORT 
PUBLIC 

Extindere serviciu de 
transport public – 

dezvoltare de noi rute 

Dezvoltarea de rute noi deservite de serviciul de transport 
public 

TP08 TRANSPORT 
PUBLIC 

Sisteme alternative de 
transport pentru 

locuitorii Municipiului 
Săcele 

Dezvoltare sistem de transport DRT (Demand Responsive 
Transport – Transport adaptat la cerere) pentru zonele greu 

accesibile din Municipiul Săcele  

TP09 TRANSPORT 
PUBLIC 

Dezvoltare de optiuni 
de transport public 

Achiziție mijloace de transport moderne cu propulsie 
electrică – microbuze pentru accesibilizarea zonelor cu 

densitate redusă a locuirii sau cu probleme de accesibilitate 

 
 

5.3. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE ORGANIZAȚIONALE; 
 
Proiectele organizaționale urmăresc dezvoltarea de capabilități operaționale la nivelul aparatului 
public aflat la dispoziția Primarului Municipiului Săcele precum și consolidarea rolului Municipiului 
Săcele în asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite la nivelul teritoriului metropolitan 
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Brașov. Pe baza extinderii capacității operaționale se pot implementa dar mai ales operaționaliza 
diferite măsuri / exemple de bună practică implementate de orașe similare care au dovedit un impact 
pozitiv în ceea ce privește evoluția comportamentului de mobilitate urbană durabilă. Proiectele 
operaționale propuse în cadrul PMUD sunt descrise mai jos 
 
 

Cod 
proiect Tematică Proiect Descrierea interventiei propuse 

URB05 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

Sistem de bike-
sharing in Municipiul 

Săcele 

Dezvoltarea unui sistem de închiriere biciclete la nivelul 
Municipiului Săcele (aprox 100 buc) Nota – aprox 100 buc 
inclusiv sisteme de monitorizare, aplicație de închiriere si 

management) 

URB07 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

Schemă de sprijin 
pentru 

achiziționarea de 
biciclete 

Schemă de sprijin pentru achiziționarea de biciclete 
 

Ex – vouchere pentru achiziția de biciclete 

MT05 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Optimizarea 
circulației rutiere și 

pietonale în 
Municipiul Săcele 

Introducerea restricțiilor de încărcare/descărcare mărfuri în 
anumite zone ale Municipiului pe intervale orare 

MT06 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

Dezvoltare sistem de 
parcare publică 

Amenajarea de zone de parcare controlate (CPZ) în 
Municipiul Săcele 

TP08 TRANSPORT 
PUBLIC 

Sisteme alternative 
de transport pentru 

locuitorii 
Municipiului Săcele 

Dezvoltare sistem de transport DRT (Demand Responsive 
Transport – Transport adaptat la cerere) pentru zonele greu 

accesibile din Municipiul Săcele  

LU/IM02 
LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODALITATE 

Amenajarea de zone 
logistice temporare 

în zona centrala 

Amenajare / reglementare zone de aprovizionare în 
sectoarele cu trafic ridicat sau spațiu de parcare deficitar 

 
 

5.4. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE PARTAJATE PE NIVELE TERITORIALE: 
 
Proiectele considerate în cadrul planului de mobilitate urbană durabilă pentru a îmbunătăți aspectele 
critice ale diverselor sectoare de activitate tratate sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul cuprinde proiectele și măsurile determinate de direcțiile de acțiune anterior prezentate. Lista 
proiectelor / măsurilor partajate pe nivele teritoriale este prezentată în continuare 
 
 

5.4.1. LA SCARĂ PERIURBANĂ/METROPOLITANĂ; 
 
Dezvoltările socio-economice au impact asupra mobilității urbane nu doar la municipiului Săcele și și 
la nivelul localităților limitrofe datorită interconectării țesutului urban al Municipiului Săcele cu cele 
ale Orașului Predeal și al Municipiului Brașov. De asemenea, configurarea teritorială a permis 
dezvoltarea unei axe urbane de dezvoltare metropolitană (pe direcția Nord – vest   Sud-Est) a cărei 
extremitate estică este asigurată de Municipiul Săcele.  La nivelul PMUD sunt propuse o serie de 
proiecte cu impact metropolitan care vor consolida dezvoltarea socio-economică a Municipiului Săcele 
și a întregului areal metropolitan.  
 

Cod 
proiect Tematică Obiective 

strategice Proiect Descrierea interventiei 
propuse Scara 

URB09  
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității urbane 
durabile – Gârcini 

– Brădet – 
Babarunca 

Dezvoltarea urbanistică în 
Municipiul Săcele – coridor 
destinat mobilității urbane 

durabile – Gârcini – Brădet – 
Babarunca (amenajare zone 
pentru accesul pietonal și cu 

bicicleta, trasee pentru 
recreere) 

periurban 
/Localitate 

MT04 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare Nod 
Rutier Pasaj 

Dârste 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Brașovului – 

DN1 – Calea București – 
Centura Brașov 

Periurban 

MT07 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire 
centură ocolitoare 
Municipiul Săcele 

Construire șosea ocolitoare - 
Zona Brădet  / Baraj – 

Centura Municipiului Brașov 
 

(sosea ocolitoare ”mare”) 

Periurban 

MT08 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire drum 
de legătură DJ103 
B/DN1A - DJ103A 

Construire șosea ocolitoare - 
Zona DN1A (intersectia cu 
DJ103B) –  Drum 103A / 

Centura Brasov 

Periurban 

MT09 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Amenajare drum 
pentru trafic de 

tranzit 

Construire drum pentru 
trafic de tranzit din direcția 
Cheia - Str Avram Iancu  - 

CAP -drum de camp cu 
descărcare în centura 

Brasov zona Brasov Sud Est  

Periurban 
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MT17 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare 
intersecție Str 
Câmpului – Str 
Avram Iancu 

Amenajarea intersecției 
pentru preluare trafic de 
tranzit și devierea către 

centura Brașovului 

Periurban 

TP01 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace 
de transport 

moderne 

Achiziția de vehicule cu 
propulsie electrică destinate 

furnizării serviciului de 
transport public 

Periurban 

LU/IM0
2 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODA
LITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare opțiuni 
de transport 

feroviar pentru 
Municipiul Săcele 

Dezvoltare terminal 
intermodal pentru 

conectarea Municipiului 
Săcele la  sistemul de 

transport feroviar 
metropolitan 

Periurban 

 
 

5.4.2. LA SCARA LOCALITĂȚII DE REFERINȚĂ 
Referindu-ne la scara întregului municipiu Săcele, direcții de acțiune au fost stabilite în toate domeniile 
mobilității, în sensul implementării de politici îmbunătățite în domeniile gestionarii și accesibilizării 
transportului public, transportului de marfa, managementului traficului și reorganizarea circulației, 
transportului nemotorizat, etc. Aceste măsuri sunt completate de cele de reglementare și de măsuri 
instituționale pentru a creste capacitatea de control și monitorizare a aspectelor mobilității la 
instituțiile abilitate (primărie, operator public, etc). O atenție deosebită a fost acordata accesibilizării 
întregului sistem de transport (sistem rutier și pietonal, separarea fluxurilor de circulație, 
semaforizare, mijloace de transport public etc) pentru toate categoriile de persoane. 
 
Sisteme inteligente de transport și informare pentru gestiune întregii problematici a transportului 
auto și de călători (sistem complet de e-ticketing și management a traficului, sistem de gestiune a 
parcărilor, sistem dinamic de informare a călătorilor și de informare la distanta, etc) au fost de 
asemenea prevăzute ca și măsuri de eficientizare a proiectelor individuale de investiții în 
infrastructura, vehicule, dotări, astfel încât procesul de planificare a călătoriei, procesul de gestiune a 
resurselor și de gestiune a fluxurilor să se realizeze optim. 
 

Cod 
proiect Tematică Obiective 

strategice Proiect Descrierea interventiei 
propuse Scara 

URB01 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ        

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea 
spațiului urban  - 
zone pietonale 

Îmbunătățirea calității 
rețelei pietonale, inclusiv 
reabilitarea trotuarelor, a 

indicatoarelor și demersuri 
de amenajare pentru 
pietoni/spații comune 

Local 
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URB02 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea 
urbanistică în 

Municipiul Săcele  
- piste biciclete 

Dezvoltarea urbanistică în 
Municipiul Săcele – 

amenajare de trasee pentru 
biciclete si zone pietonale 

Electroprecizia – Ștefan Cel 
Mare – zona Centru 

Local 

URB04-
A 

MEDIU 
URBAN DE 
CALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de 
parcări pentru 

biciclete - A 

Amenajarea de parcări 
pentru biciclete  

(Notă – rastele pentru 
biciclete de-a lungul 

traseelor propuse + parcări 
”închise” pentru biciclete în 

zonele de blocuri 

Local 

URB04-
B 

MEDIU 
URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de 
parcări pentru 

biciclete - B 

Amenajarea de parcări 
pentru biciclete în unitățile 

de învățământ din 
Municipiul Săcele 

Local 

URB05 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistem de bike-
sharing in 

Municipiul Săcele 

Dezvoltarea unui sistem de 
închiriere biciclete la nivelul 
Municipiului Săcele (aprox 
100 buc) Nota – aprox 100 

buc inclusiv sisteme de 
monitorizare, aplicație de 
închiriere si management) 

Local 

URB06 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Extindere sitem 
de bike sharing în 
Municipiul Săcele 

Extensie sistem de închiriere 
biciclete prin introducerea 
bicicletelor / tricicletelor / 

trotinetelor electrice 

Local 

URB07 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Schemă de sprijin 
pentru 

achiziționarea de 
biciclete 

Schemă de sprijin pentru 
achiziționarea de biciclete 

 
Ex – vouchere pentru 
achiziția de biciclete 

Local 

URB08 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Reabilitare și 
întreținere rețea 

stradală 

Reabilitarea și întreținerea 
rețelei stradale din 

Municipiul Săcele - proiect 
multianual 

Local 

URB09  
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității urbane 
durabile – Gârcini 

– Brădet – 
Babarunca 

Dezvoltarea urbanistică în 
Municipiul Săcele – coridor 
destinat mobilității urbane 

durabile – Gârcini – Brădet – 
Babarunca (amenajare zone 
pentru accesul pietonal și cu 

bicicleta, trasee pentru 
recreere) 

periurban 
/Localitate 

URB13 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității 

durabile în zonele 
de locuițe 
colective 

Construire rețea de trasee 
de biciclete pentru 

interconectarea cartierelor 
Electroprecizia, Stefan Cel 

Local 
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Mare, Movilei cu zone de 
interes din Municipiul Săcele 

MT01 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE         
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Politică publică de 
parcare în 

Municipiul Săcele 

Elaborare regulament de 
parcare actualizat pentru 

Municipiul Săcele 
Local 

MT02 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ 

Sistematizarea 
circulației în 

Municipiul Săcele 
în vederea 

creșterii 
siguranței rutiere 

Sistematizarea circulației în 
zonele cu risc ridicat de 

accidente din Municipiul 
Săcele 

Local 

MT03 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Optimizarea 
infrastructurii 

rutiere în 
Municipiul Săcele 

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere - amenajarea 

trecerilor pentru pietoni cu 
material antiderapant și 
amenajarea de treceri 

pentru pietoni cu acces facil 
și o bună vizibilitate 

Local 

MT05 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Optimizarea 
circulației rutiere 

și pietonale în 
Municipiul Săcele 

Introducerea restricțiilor de 
încărcare/descărcare 

mărfuri în anumite zone ale 
Municipiului pe intervale 

orare 
  

Local 

MT06 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Dezvoltare sistem 
de parcare 

publică 

Amenajarea de zone de 
parcare controlate (CPZ) în 

Municipiul Săcele  
Local 

MT10 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul 
informatizat al 

traficului în 
Municipiul Săcele 

Dezvoltarea unui centru de 
management al traficului Local 

MT11 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul 
informatizat al 

spațiilor de 
parcare În 

Municipiul Săcele 

Dezvoltarea unui sistem de 
management informatizat al 

spatiilor de parcare din 
Municipiul Săcele 

Local 

MT12 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Actualizarea 
rețelei stradale 
din Municipiul 

Săcele 

Transformare Str Câmpului  
/ Str Zizinului / Centura 

Săcele în drum de interes 
local 

 
(in eventualitatea construirii 

ocolitorii mari) 

Local 
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MT13 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem 
rutier str 
Câmpului 

Sistematizare circulație Str 
Campului Local 

MT19 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare acces 
cartier Bunloc din 

DN1 

Sistematizarea intersecției 
DN1 - Str Stejarului Local 

TP02 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare 
infrastructura de 

încărcare / 
alimentare pentru 

serviciul de 
transport public 

Construire infrastructură de 
încărcare/alimentare pentru 

flotă transport public cu 
propulsie electrică din 

Municipiul Săcele 

Local 

TP03 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare garaj 
pentru vehiculele 

de transport 
public 

Construire infrastructură de 
garare și mentenanță 

pentru flota de transport 
public din Municipiul Săcele 

Local 

TP04 TRANSPORT 
PUBLIC 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem 
de management 
informatizat al 
transportului 

public din 
Municipiul Săcele 

Achizitie și operaționalizarea 
infrastructuii destinate 

managementului 
informatizat al sistemului de 

transport public 

Local 

TP05 TRANSPORT 
PUBLIC 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Implementare 
sistem de e-
ticketing în 

transportul public 
din Municipiul 

Săcele 

Achizitie și operaționalizarea 
infrastructuii de e-ticketing 

in cadrul sistemului de 
transport public 

Local 

TP07 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Extindere serviciu 
de transport 

public – 
dezvoltare de noi 

rute 

Dezvoltarea de rute noi 
deservite de serviciul de 

transport public 
Local 

TP08 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sisteme 
alternative de 

transport pentru 
locuitorii 

Municipiului 
Săcele 

Dezvoltare sistem de 
transport DRT (Demand 
Responsive Transport – 

Transport adaptat la cerere) 
pentru zonele greu 

accesibile din Municipiul 
Săcele  

Local 

TP09 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare de 
optiuni de 

transport public 

Achiziție mijloace de 
transport moderne cu 
propulsie electrică – 

microbuze pentru 
accesibilizarea zonelor cu 
densitate redusă a locuirii 

Local 
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sau cu probleme de 
accesibilitate 

LU/IM0
1 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODA
LITATE 

ECONOMIE           
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Infrastructură 
pentru electro-

mobilitate în 
Municipiul Săcele 

Instalarea de stații de 
încărcare pentru 

autoturisme cu propulsie 
electrică 

Local 

LU/IM0
2 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODA
LITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Amenajarea de 
zone logistice 

temporare în zona 
centrala 

Amenajare / reglementare 
zone de aprovizionare în 

sectoarele cu trafic ridicat 
sau spațiu de parcare 

deficitar 

Local 

 
 
 

5.4.3. LA NIVELUL CARTIERELOR/ZONELOR CU NIVEL RIDICAT DE 

COMPLEXITATE 
 
La nivelul cartierelor au fost vizate proiecte care să duca la crearea unui mediu de trai mai sigur și mai 
plăcut. Astfel de creștere a calității căilor de acces pentru pietoni și bicicliști, de amenajare a spațiilor 
prietenoase cu deplasările pietonale și introducere a unui profil stradal urban, de creștere a 
accesibilității și calității rețelei de transport public au fost luate în considerare. 

 

Cod 
proiect Tematică Obiective 

strategice Proiect Descrierea interventiei 
propuse Scara 

URB03 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare 
urbanistică în 

Municipiul Săcele 
– amenajarea 

spațiilor publice  

Dezvoltare urbanistică în 
Municipiul Săcele – 

amenajarea spațiilor 
publice din zonele de 

locuințe colective (zone 
parcări, spații verzi, spațiu 

comun/shared space) 

Cartier 

URB10  
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității urbane 
durabile – Gârcini 

– Cartier 
Electroprecizia 

Dezvoltarea urbanistică în 
Municipiul Săcele – 

coridor destinat mobilității 
urbane durabile – Gârcini 
– Cartier Electroprecizia 
(amenajare zone pentru 

accesul pietonal și cu 
bicicleta, trasee pentru 

recreere) 

Cartier 

URB11 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor de Acces 
in zona 

Electroprecizia 

Dezvoltarea urbanistică în 
Municipiul Săcele – 

amenajare Str Florilor  
pentru acces biciclete, 

pietoni si riverani 

Cartier 
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URB12 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU  

Drum de acces in 
zona 

Electroprecizia 

Construire drum de 
legătură Cartier 

Electroprecizia - DN1A 
Cartier 

MT14 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem 
rutier zona Brădet 

Amenajare căi de acces și 
sistematizarea circulației 

în zona Brădet 
Cartier 

MT15 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem 
rutier zona 
Babarunca 

Amenajare căi de acces și 
sistematizarea circulației 

în zona Babarunca 
Cartier 

MT16 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sitem 
rutier în zona de 
Nord  / Nord vest 

a Municipiului 
Săcele 

Amenajare căi de acces și 
sistematizarea circulației, 
amenajare zone pietonale 
și pentru biciclete în zona 

de dezvoltare Săcele Nord-
vest 

Cartier 

MT18 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare 
intersecție Str 
Câmpului – Str 

Alexandru 
Lapedatu 

Amenajarea intersecției 
Str Câmpului – Str 

Alexandru Lapedatu 
Cartier 

MT20 
MANAGEME

NTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea 
capacității de 

parcare în zonele 
de locuințe 

colective 

Amenajare de noi locuri de 
parcare în cartierele 

Electroprecizia, Ștefan Cel 
Mare, Movilei 

Cartier 

TP06 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare stații 
de transport 

public în 
Municipiul Săcele 

Identificare locații și 
amenajarea de stații de 
transport în zonele de 

dezvoltare ale 
Municipiului Săcele 

Cartier 

LU/IM0
2 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODA
LITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Construirea unor 
noi tronsoane 

rutiere (Cartierul 
Electroprecizia cu 
ieșire la centură) 

asigurare accesibilitate 
ridicată în zona 
Electroprecizia 

Cartier 

 
 

6. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII PENTRU CELE 3 NIVELE TERITORIALE 
6.1. DEFINIREA SCENARIILOR DE MOBILITATE 

 
În cadrul metodologiei de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă au fost elaborate 
scenarii alternative de acțiune. Rolul dezvoltării scenariilor alternative este acela de a permite 
calibrarea unor pachete de proiecte+ măsuri de mobilitate urbană.  
 
Atingerea viziunii de dezvoltare urbană va fi posibilă prin aplicarea acesteia și a obiectivelor 
asociate în domeniul mobilității atât la scara localității, cât și la nivelul periurban (prin raportare 
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la relațiile cu teritoriul învecinat), respectiv la nivelul cartierelor/ zonelor cu nivel ridicat de 
complexitate. 
 
Acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse trebuie să direcționeze utilizatorii 
sistemului de transport (atât cei care constituie traficul local, cât și navetiștii) către moduri de 
transport prietenoase cu mediul – pietonal, cu bicicleta, cu transportul public. 
 
Pentru atingerea obiectivelor strategice se propun măsuri de intervenție și proiecte structurate în 
scenariul de dezvoltare "A face ceva", care funcționează având la bază scenariul "A face minimum" 
(de referință). Acesta evidențiază ce reprezintă situația viitoare, în care se consideră că doar 
proiectele “angajate” se vor realiza înainte de anul de prognoză. Se consideră că proiectele incluse 
în scenariul de referință vor fi implementate cu certitudine, în circumstanțele actuale, întrucât 
acestea se află deja în implementare sau fac parte dintr-un program ferm și urmează a fi 
construite, existând astfel un angajament clar de finanțare. Pentru toate proiectele incluse în 
„Scenariul de referință / A face minimum” se presupune că este asigurată întreaga finanțare 
pentru finalizarea acestora, toate avizele necesare fiind obținute și implementarea va fi finalizată 
înainte de anul de prognoză 2030. „Scenariul de referință” (“A face minimum”) reprezintă situația 
viitoare față de care va fi comparat scenariul „A face ceva-1” respectiv ”A face ceva-2”. 
 
În perspectiva anului de prognoză (2030), scenariul ”A face minimum” ia în calcul finalizarea 
proiectelor inițiate și menținerea acestora la scara deja implementată indiferent de evoluția 
populației, a parcului auto, a cererii de mobilitate, etc.  
 
Deși o serie de masuri au fost identificate și evaluate ca fiind eficiente din punct de vedere tehnic 
și financiar, este importantă evidențierea faptului că proiectele sunt concepute să interacționeze 
și să se completeze reciproc, dând astfel caracterul integrat al întregii abordări.  
 
Scenariile sunt strict independente, dar se bazează unele pe altele într-o manieră sistematică, 
incrementală și logică, intervenția majoră în infrastructură fiind ultimul element care se ia în 
considerare.. Fiecare scenariu include toate proiectele aferente treptei anterioare, definind astfel 
modelul evolutiv al abordării.... astfel, intensitatea intervenției este proiectată de la minim 
(scenariul ”A face minimum”) la maxim (scenariul ”A face ceva-2”).  
 
Scenariul alternativ ”A face ceva-3” reprezintă o situație specială. În acest scenariu sunt incluse 
proiectele / măsurile care depind în mod critic de alte instituții / niveluri decizionale decât cele 
aflate la îndemâna stakeholderi-lor locali sau metropolitani sau reprezintă proiecte care depind 
de dezvoltarea unor proiecte din scenariile 1 și 2. Ca urmare, acțiunile propuse în cadrul 
scenariului alternativ ”A face ceva-3” se pot asocia scenariilor ”A face ceva-1” respectiv ”A face 
ceva 2” ca elemente adiționale care contribuie la îndeplinirea viziunii PMUD al Municipiului Săcele 
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Scenariile de mobilitate 

 
 

Cod proiect Tematică Obiective 
strategice Proiect Scara Scenariu 

URB01 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ        

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea spațiului 
urban  - zone pietonale Local 2 

URB02 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea urbanistică 
în Municipiul Săcele  - 

piste biciclete 
Local 2 

URB03 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare urbanistică în 
Municipiul Săcele – 

amenajarea spațiilor 
publice 

Cartier 1 

”A FACE 
MINIMUM” 

• Finalizare proiecte 
aflate în derulare 
• Continuarea 
politicilor de mobilitate 
urbană aflate în 
implementare  ”A FACE CEVA -

1” 
• Intervenții în 
dezvoltarea serviciului 
de transport public 
• Intervenții in 
dezvoltarea de opțiuni 
de mobilitate durabilă 

”A FACE CEVA -
2” 

• Intervenții majore 
asupra rețelei de 
mobilitate 
• Reconfigurare 
sistemică a opțiunilor de 
mobilitate disponibile 
 ”SCENARIU ALTERNATIV  

”A FACE CEVA 3” 
• Măsuri care se aplică complementar 
scenariilor ” A FACE CEVA -1” sau ”A FACE 
CEVA -2” în funcție de realizarea unor 
precondiții externe.  
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Cod proiect Tematică Obiective 
strategice Proiect Scara Scenariu 

URB04-A 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de parcări 
pentru biciclete - A Local 2 

URB04-B 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de parcări 
pentru biciclete - B Local 1 

URB05 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistem de bike-sharing in 
Municipiul Săcele Local 2 

URB06 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Extindere sitem de bike 
sharing în Municipiul 

Săcele 
Local 2 

URB07 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Schemă de sprijin pentru 
achiziționarea de 

biciclete 
Local 3 

URB08 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Reabilitare și întreținere 
rețea stradală Local 1 

URB09 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității urbane 

durabile – Gârcini – 
Brădet – Babarunca 

periurban 
/Localitat

e 
3 

URB10 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității urbane 

durabile – Gârcini – 
Cartier Electroprecizia 

Cartier 2 

URB11 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor de Acces in zona 
Electroprecizia Cartier 2 

URB12 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Drum de acces in zona 
Electroprecizia Cartier 2 
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Cod proiect Tematică Obiective 
strategice Proiect Scara Scenariu 

URB13 
MEDIU 

URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat 
mobilității durabile în 

zonele de locuițe 
colective 

Local 2 

MT01 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE         
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Politică publică de 
parcare în Municipiul 

Săcele 
Local 1 

MT02 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ 

Sistematizarea circulației 
în Municipiul Săcele în 

vederea creșterii 
siguranței rutiere 

Local 2 

MT03 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Optimizarea 
infrastructurii rutiere în 

Municipiul Săcele 
Local 1 

MT04 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare Nod Rutier 
pasaj Dârste Periurban 2 

MT05 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Optimizarea circulației 
rutiere și pietonale în 

Municipiul Săcele 
Local 3 

MT06-A 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Dezvoltare sistem de 
parcare publică Local 2 

MT06-B 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Implementare sistem de 
parcare cu plată în 
municipiul Săcele 

Local 2 

MT07 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Construire centură 
ocolitoare Municipiul 

Săcele 
Periurban 3 
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Cod proiect Tematică Obiective 
strategice Proiect Scara Scenariu 

MT08 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Construire drum de 
legătură DJ103 B/DN1A - 

DJ103A 
Periurban 3 

MT09 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Amenajare drum pentru 
trafic de tranzit Periurban 3 

MT10 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul 
informatizat al traficului 

în Municipiul Săcele 
Local 2 

MT11 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul 
informatizat al spațiilor 
de parcare În Municipiul 

Săcele 

Local 3 

MT12 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Actualizarea rețelei 
stradale din Municipiul 

Săcele 
Local 3 

MT13 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier 
str Câmpului Local 2 

MT14 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier 
zona Brădet Cartier 1 

MT15 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier 
zona Babarunca Cartier 1 

MT16 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sitem rutier 
în zona de Nord  / Nord 

vest a Municipiului 
Săcele 

Cartier 2 
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Cod proiect Tematică Obiective 
strategice Proiect Scara Scenariu 

MT17 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție 
Str Câmpului – Str Avram 

Iancu 
Periurban 2 

MT18 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție 
Str Câmpului – Str 

Alexandru Lapedatu 
Cartier 1 

MT19 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare acces cartier 
Bunloc din DN1 Local 2 

MT20 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea capacității 
de parcare în zonele de 

locuințe colective 
Cartier 1 

MT21 
MANAGEMEN

TUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Fluidizarea circulației 
prin semaforizare, 
sensuri giratorii și 

asfaltare 

Local 2 

TP01-A TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport moderne Periurban 1 

TP01-B TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport moderne Periurban 1 

TP01-C TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport moderne Periurban 2 

TP01-D TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de 
transport ecologice Periurban 2 
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Cod proiect Tematică Obiective 
strategice Proiect Scara Scenariu 

TP02 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare infrastructura 
de încărcare / 

alimentare pentru 
serviciul de transport 

public 

Local 1 

TP03 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare garaj pentru 
vehiculele de transport 

public 
Local 1 

TP04 TRANSPORT 
PUBLIC 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem de 
management 

informatizat al 
transportului public din 

Municipiul Săcele 

Local 1 

TP05 TRANSPORT 
PUBLIC 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Implementare sistem de 
e-ticketing în transportul 

public din Municipiul 
Săcele 

Local 1 

TP06 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare stații de 
transport public în 
Municipiul Săcele 

Cartier 1 

TP07 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Extindere serviciu de 
transport public – 

dezvoltare de noi rute 
Local 

1 

TP08 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sisteme alternative de 
transport pentru 

locuitorii Municipiului 
Săcele 

Local 

3 

TP09 TRANSPORT 
PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare de optiuni de 
transport public Local 

3 

LU/IM01 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODALI
TATE 

ECONOMIE           
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Infrastructură pentru 
electro-mobilitate în 

Municipiul Săcele 
Local 

2 
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Cod proiect Tematică Obiective 
strategice Proiect Scara Scenariu 

LU/IM02 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODALI
TATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare opțiuni de 
transport feroviar pentru 

Municipiul Săcele 
Periurban 

3 

LU/IM03 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODALI
TATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Amenajarea de zone 
logistice temporare în 

zona centrala 
Local 

3 

LU/IM04 

LOGISTICA 
URBANA / 

INTERMODALI
TATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Construirea unor noi 
tronsoane rutiere 

(Cartierul Electroprecizia 
cu ieșire la centură) 

Cartier 2 

 
 
 
 

6.2. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ; 
Din perspectivă financiară, cele trei scenarii presupun un buget total de circa 129,53 mil Euro, 
fiind structurate pe următoarele bugete de investiții specifice: 

 Nr proiecte Cost total estimat (mil 
Euro) 

Scenariul ”a face ceva 1” 17 30,15 
Scenariul ”a face ceva 2” 23 35,05 
Scenariul ”a face ceva 3” 12 64.33 

 
Astfel, se constată că deși are o valoare investițională mai mare, scenariu maxim investițional conduce 
la tratarea tuturor problemelor de mobilitate identificate. În ceea ce privește evaluarea eficienței 
economice conform recomandărilor ghidului JASPERS principalii indicatori prin care se poate evalua 
sunt: 
- Durata globală de deplasare pe moduri de transport, exprimată în h/zi, iar beneficiul economic este 
dat de economia de timp rezultată din diferența între diversele scenarii și scenariul de referință. 
- Distanța globală de deplasare pe moduri de transport, exprimată în ore/zi, iar beneficiul economic 
este dat de diminuarea distanțelor parcurse de vehiculele aflate în sistem la nivelul unei zile, rezultată 
din diferența între diversele scenarii și scenariul de referință. 
 
Din punct de vedere al duratelor totale de deplasare și al distanțelor de deplasare zilnice, acestea 
au următoarea variație: 
Evaluarea Scenariilor de Mobilitate privind Eficiența Economică - Durata globală de deplasare 

Mod de transport Unitate 
de 
măsură 

Scenariul de 
referință 

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 

Autoturisme h/zi 7021 5484 5478 5141 
Vehicule grele de marfa h/zi 641 527 526 512 
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Vehicule ușoare de marfa h/zi 599 504 504 492 
Transport public h/zi 411 1967 1988 2071 
Deplasări pietonale h/zi 13507 11842 12061 12235 
Deplasări cu bicicleta h/zi 63 64 63 57 
Durata globală de 
deplasare pentru traficul 
rutier 

h/zi 
8263 6516 6509 6146 

 
 
Evaluarea Scenariilor de Mobilitate privind Eficiența Economică - Distanța globală de deplasare 

Mod de transport Unitate 
de 
măsură 

Scenariul de 
referință 

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 

Autoturisme Km/zi 213196 207048 206496 197454 
Vehicule grele de marfa Km/zi 19083 19004 19012 18456 
Vehicule ușoare de marfa Km/zi 17652 18149 18135 17820 
Transport public Km/zi 1080 9960 10137 10448 
Deplasări pietonale Km/zi 76667 67202 68426 69433 
Deplasări cu bicicleta Km/zi 1153 1267 1248 1148 

 
Se constată o înregistrarea următoarelor economii a scenariului maxim în raport cu situația 
existentă (scenariul de referință): 
- Economie de timp pentru transportul auto și de marfă cu până la 26%, însumând 2117 ore/zi 
economisite din totalul orelor petrecute în trafic. 
- Economie în operarea vehiculelor prin diminuarea distanțelor parcurse pentru transportul 
auto și de marfă cu până la 7%, cumulându-se astfel într-o economie de prestație rutieră în 
transportul individual și de marfă de până la 16198 vehicule∙km/zi. 
 
 

6.3. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
Evaluarea impactului asupra mediului are la bază calculul cantităților emise la sursă de gaze cu 
efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent pentru fiecare scenariu pe baza următoarelor 
ipoteze: 
- Prestația anuală totală exprimată în vehicule∙km 
- Compoziția traficului – cele trei categorii considerate și transportul public 
- Parametri de consum de combustibil și alți parametri conform Eurostat sau ghidului de calcul 
aferent Master Planului Național. 
 
Evaluarea Scenariilor de Mobilitate privind impactului asupra mediului 

 Emisii (tone CO2 echivalent) 
Scenariul de referință 12198 
Scenariul ”a face ceva 1” 9850 
Scenariul ”a face ceva 2” 9200 
Scenariul ”a face ceva 3” 6850 

 
Se constată că implementarea tuturor proiectelor conduce la o reducere a emisiilor poluante cu 
5355 tone CO2 echivalent, din emisiile totale de gaze cu efect de seră. 
Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 
2001/42/CE, adoptată în legislația națională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, prevede necesitatea monitorizării în 
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scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de 
implementarea planului și luării măsurilor de remediere necesare. 
Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea 
impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să 
faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului. Monitorizarea verificabilă, în 
mod obiectiv, va avea în vedere următorii indicatori. 
 
 

Factor / Aspect de 
mediu 

Indicatori monitorizați 

Aer Concentrațiile de poluanți în aerul ambiental în raport cu 
valorile limită pentru protecția populației, vegetației. 

Apă Valorile indicatorilor fizico - chimici din analizele 
organoleptice 

Sol Valorile produșilor poluatori la nivelul solului 
Populația și sănătatea 
umană 

Valorile parametrilor care se referă la zgomote și vibrații, 
precum și emisiile de poluanți în aer conform legislației în 
vigoare 

Zgomotul și vibrațiile Valoarea intensității surselor de zgomot și vibrații 
 
Monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului implică: 
- verificarea acurateței respectării aplicării proiectului conform specificațiilor prevăzute și aprobate în 
documentația care a stat la baza evaluării impactului; 
- verificarea eficienței măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. 
 
În acest sens, se vor face inspecții fizice care vor viza: amplasarea lucrărilor, materialele de construcții, 
depozitarea deșeurilor etc. Se vor executa măsurători asupra emisiilor folosind aparatură specifică și 
metode profesionale de prelucrare și interpretare. Unde este cazul se va aplica monitorizarea “on 
time”. 

6.4. ACCESIBILITATE 
Principalul indicator al accesibilității este evoluția cererii de transport. Obiectivul central al PMUD 
este creșterea accesibilității oferită de modurile de transport durabil. Rezultatele obținute sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Evaluarea Scenariilor de Mobilitate privind Accesibilitatea 

Mod de transport Unitate de 
măsură 

Scenariul de 
referință 

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 

Deplasări pietonale Pers/zi 17974 15758 16046 16279 
Transport public Pers/zi 4965 14317 14573 15018 
Autoturisme Vehicule/zi 60279 56918 56667 56160 
Deplasări cu bicicleta Biciclete/zi 445 297 680 815 
Vehicule ușoare de marfă Vehicule/zi 5199 5199 5199 5199 
Vehicule grele de marfă Vehicule/zi 5654 5654 5654 5654 
Cerere totală de transport 
durabil 

Pers/zi 26381 33269 33782 34821 

 
Proiectele de investiții au ca principal beneficiu o scădere a activității în materie de transport 
individual. Cu toate că deplasările cu autoturismul sunt încă unul din modurile principale de deplasare, 
se observă că transportul public are o creștere semnificativă, alături de transportul pe bicicletă. În 
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principal deplasările cu bicicleta sunt deplasări atrase de la mersul pe jos, întrucât scenariul prevede 
o rețea de piste de biciclete, ce permite viteze de deplasare mai mari și o mai mare siguranță a 
deplasării. 
Din punct de vedere al deplasărilor cu transportul public de călători, implementarea proiectelor ce 
vizează sistemul de transport conduc la o triplare a numărului de deplasări în raport cu scenariul de 
referință. Din punct de vedere al prestației zilnice a operatorului de transport public, aceasta are o 
evoluție crescătoare, mai ales datorită extinderii serviciului de transport public. 
 

6.5. SIGURANȚĂ 
Principalul indicator privind siguranța îl reprezintă reducerea prestației zilnice (km/zi) a vehiculelor 
aflate în trafic. Din perspective siguranței rutiere, se constată pentru cele trei scenarii următoarele 
diminuări ale prestației: 
Evaluarea Scenariilor de Mobilitate privind Siguranța 

 Număr accidente/an 
Scenariul de referință 36 
Scenariul ”a face ceva 1” 42 
Scenariul ”a face ceva 2” 32 
Scenariul ”a face ceva 3” 26 

 
Conform evaluării numărul de accidente raportat la prestație exprimată în mil. veh∙km este 0,446 
accidente/mil. veh∙km, conform statisticii prestației rutiere urbane și a numărului mediu de accidente 
înregistrate statistic. Prin urmare se constată că în perioada de analiză, scenariul 1 conduce la o 
înrăutățire a siguranței rutiere, în timp ce scenariul 2 și 3 au un impact pozitiv de reducere  numărului 
de accidente accidente raportat la scenariul de referință rezultată din reducerea prestației rutiere a 
transportului individual și de marfă. 
 

6.6. CALITATEA VIEȚII 
 
Planul de mobilitate urbană durabilă contribuie la îmbunătățirea atractivității și calității mediului și 
aspectului urban în beneficiul cetățenilor economiei și societății în general. Acest obiectiv este de 
asemenea dificil de previzionat și depinde foarte mult de considerațiile legate de designul urban. 
Principalul indicator al calității vieții se consideră a fi nivelul mediu al zgomotului. Din punct de vedere 
al acestui indicator, valoarea sa are următoarea evoluție în raport cu scenariul de referință: 
 
 
Evaluarea Scenariilor de Mobilitate privind calitatea vieții 

 Număr mediu al zgomotului 
(dB) 

Scenariul de referință 41.245 
Scenariul ”a face ceva 1” 41.118 
Scenariul ”a face ceva 2” 41.116 
Scenariul ”a face ceva 3” 41.098 
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II. P.M.U.D. - COMPONENTA DE NIVEL OPERAȚIONAL 
 

1. CADRUL PENTRU PRIORITIZAREA PROIECTELOR PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI 
LUNG 
1.1. CADRUL DE PRIORITIZARE 

 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Săcele vizează o dezvoltare echilibrată a 
mobilității pe termen lung, în care se încadrează un plan de investiții multi-sectorial alcătuit din 
programe și proiecte, pe orizont mediu de timp, corespunzător perioadei 2022 – 2030.  
 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă propune și evaluează trei scenarii aferente tratării problemelor 
de mobilitate. Aceste scenarii includ proiecte și măsuri specifice așa cum au fost descrise în capitolele 
anterioare. Aceste proiecte sunt tratate integrat la nivelul scenariilor. PMUD-ul este un document de 
nivel strategic care oferă o imagine de ansamblu asupra planului de investiții propus, urmând ca la 
momentul promovării fiecărui proiect sau grup de proiecte spre finanțare, respectiv la momentul 
elaborării Studiului de Fezabilitate să se detalieze și să se evalueze individual în cadrul Studiului de 
Trafic efectele generate de fiecare proiect / grup de proiecte așa cum se solicită de către autoritățile 
de management / la nivelul organismului de finanțare. 
 

1.2. PRIORITĂȚILE STABILITE 
 
Pentru a realiza o identificare preliminară a proiectelor de investiții aferente scenariilor de mobilitate 
și pentru a avea o imagine cu privire la posibilitatea promovării pe termen scurt, mediu și lung a 
investițiilor, acestea au fost comparate din punct de vedere al celor 5 obiective strategice și al unui 
obiectiv de cost. 
 
Analiza multicriterială este instrumentul care permite realizarea unei evaluări preliminare pentru 
proiectele propuse, având ca scop ierarhizarea acestora și constituirea lor în scenarii de mobilitate 
pentru a se putea susține strategia planului de mobilitate și planul de acțiuni previzionat. 
 
 
 
 
 
 



 

  14
4 

 

2. PLANUL DE ACȚIUNE 
Scenariul preferat a fost dezvoltat într-un mod sistematic și structurat considerând în primul rând sustenabilitatea în cadrul PMUD. Planul de acțiune prezentat 
mai jos conține următoarele aspecte: 

� Codul proiectului 
� Tematica 
� Obiectivele strategice 
� Denumirea proiectului 
� Nivelul teritorial 
� Sursa estimată de finanțare 
� Încadrarea în scenariu 

 
Notă: Dacă un proiect se încadrează în mai multe categorii, acesta a fost menționat la toate categoriile pe care le deservește. 
 

2.1. INTERVENȚII MAJORE ASUPRA REȚELEI STRADALE 
 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB01 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ        

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea spațiului urban  - zone 
pietonale Local 

POR 2021-2027 
PNRR 

PR. ”ANGHEL SALIGNY” 
BUGET LOCAL 

2 

URB02 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea urbanistică în 
Municipiul Săcele  - piste biciclete Local 

POR 2021-2027 
PNRR 

PR. ”ANGHEL SALIGNY” 
BUGET LOCAL    

        AFM 

2 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB03 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare urbanistică în Municipiul 
Săcele – amenajarea spațiilor 

publice  
Cartier 

PR. ”ANGHEL SALIGNY” 
BUGET LOCAL 

POR 2021-2027 
1 

URB08 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Reabilitare și întreținere rețea 
stradală Local BUGET LOCAL 1 

URB09  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Brădet – 

Babarunca 

periurban 
/Localitate 

BUGET LOCAl     POR 2021-
2027          POR 2028-2035 3 

URB10  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Cartier 

Electroprecizia 
Cartier BUGET LOCAl     POR 2021-

2027          POR 2028-2035 2 

URB11 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor de Acces in zona 
Electroprecizia Cartier PNRR 2 

URB12 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU  

Drum de acces in zona 
Electroprecizia Cartier BUGET LOCAL 2 

URB13 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității durabile 
în zonele de locuințe colective Local PNRR C10 2 

MT02 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ 

Sistematizarea circulației în 
Municipiul Săcele în vederea 

creșterii siguranței rutiere 
Local PR. ”ANGHEL SALIGNY” 

BUGET LOCAL 2 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT03 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Optimizarea infrastructurii rutiere 
în Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 1 

MT04 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare Nod Rutier pasaj 
Dârste Periurban BUGET LOCAL BUGET 

NAȚIONAL 2 

MT05 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Optimizarea circulației rutiere și 
pietonale în Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 3 

MT06-A MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Dezvoltare sistem de parcare 
publică Local BUGET LOCAL 2 

MT06-B MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Implementare sistem de parcare cu 
plată în municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 2 

MT07 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire centură ocolitoare 
Municipiul Săcele Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT08 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire drum de legătură DJ103 
B/DN1A - DJ103A Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT09 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Amenajare drum pentru trafic de 
tranzit Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT10 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul informatizat al 
traficului în Municipiul Săcele Local POR2028-2034 2 

MT12 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Actualizarea rețelei stradale din 
Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 3 

MT13 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier str 
Câmpului Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT14 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier zona 
Brădet Cartier BUGET LOCAL 1 

MT15 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier zona 
Babarunca Cartier BUGET LOCAL 1 

MT16 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier în zona de 
Nord  / Nord vest a Municipiului 

Săcele 
Cartier BUGET LOCAL 2 

MT17 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Avram Iancu Periurban BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT18 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Alexandru Lapedatu Cartier BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 1 

MT19 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare acces cartier Bunloc din 
DN1 Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT20 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea capacității de parcare 
în zonele de locuințe colective Cartier BUGET LOCAL 1 

MT21 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Fluidizarea circulației prin 
semaforizare, sensuri giratorii și 

asfaltare 
Local BUGET LOCAL 2 

TP06 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare stații de transport public 
în Municipiul Săcele Cartier BUGET LOCAL 1 

LU/IM03 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Amenajarea de zone logistice 
temporare în zona centrala Local BUGET LOCAL 3 

LU/IM04 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Construirea unor noi tronsoane 
rutiere (Cartierul Electroprecizia cu 

ieșire la centură) 
Cartier BUGET LOCAL 2 
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2.2. TRANSPORT PUBLIC 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

TP01-A TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de transport 
moderne Periurban PNRR   POR2021-2027 1 

TP01-B TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de transport 
moderne Periurban POR2021-2027 1 

TP01-C   

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de transport 
moderne Periurban POR2021-2027 2 

TP01-D TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Achiziție mijloace de transport 
ecologice Periurban POR2021-2027 2 

TP02 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare infrastructura de 
încărcare / alimentare pentru 
serviciul de transport public 

Local PNRR   POR2021-2027 1 

TP03 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare garaj pentru vehiculele 
de transport public Local PNRR   POR2021-2027 1 

TP04 TRANSPORT PUBLIC 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem de management 
informatizat al transportului public 

din Municipiul Săcele 
Local PNRR   POR2021-2027   

BUGET LOCAL 1 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

TP05 TRANSPORT PUBLIC 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Implementare sistem de e-ticketing 
în transportul public din Municipiul 

Săcele 
Local PNRR   POR2021-2027   

BUGET LOCAL 1 

TP06 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare stații de transport public 
în Municipiul Săcele Cartier BUGET LOCAL 1 

TP07 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Extindere serviciu de transport 
public – dezvoltare de noi rute Local BUGET LOCAL 1 

TP08 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sisteme alternative de transport 
pentru locuitorii Municipiului Săcele Local   3 

TP09 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare de optiuni de transport 
public Local BUGET LOCAL   POR 2021-

2027   POR 2028-2035 3 

LU/IM02 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare opțiuni de transport 
feroviar pentru Municipiul Săcele Periurban POR 2028-2034  PO 

TRANSPORT 2028-2034 3 
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2.3. TRANSPORT DE MARFĂ 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT03 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Optimizarea infrastructurii rutiere 
în Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 1 

MT04 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare Nod Rutier pasaj 
Dârste Periurban BUGET LOCAL BUGET 

NAȚIONAL 2 

MT07 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire centură ocolitoare 
Municipiul Săcele Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT08 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire drum de legătură DJ103 
B/DN1A - DJ103A Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT09 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Amenajare drum pentru trafic de 
tranzit Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT13 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier str. 
Câmpului Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT16 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier în zona de 
Nord  / Nord vest a Municipiului 

Săcele 
Cartier BUGET LOCAL 2 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT17 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Avram Iancu Periurban BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT18 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Alexandru Lapedatu Cartier BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 1 

LU/IM03 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Amenajarea de zone logistice 
temporare în zona centrala Local BUGET LOCAL 3 

 
 
 
 

2.4. MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE (DEPLASĂRI CU BICICLETA, MERSUL PE JOS ȘI PERSOANE CU MOBILITATE REDUSĂ) 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB01 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ        

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea spațiului urban  - zone 
pietonale Local 

POR 2021-2027 
PNRR 

PR. ”ANGHEL SALIGNY” 
BUGET LOCAL 

2 

URB02 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea urbanistică în 
Municipiul Săcele  - piste biciclete Local 

POR 2021-2027 
PNRR 

PR. ”ANGHEL SALIGNY” 
BUGET LOCAL    

        AFM 

2 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB03 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare urbanistică în Municipiul 
Săcele – amenajarea spațiilor 

publice  
Cartier 

PR. ”ANGHEL SALIGNY” 
BUGET LOCAL 

POR 2021-2027 
1 

URB04-A MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de parcări pentru 
biciclete - A Local 

POR 2021-2027 
PNRR 
AFM 

BUGET LOCAL 

2 

URB04-B MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Amenajări de parcări pentru 
biciclete - B Local BUGET LOCAL 1 

URB05 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistem de bike-sharing in Municipiul 
Săcele Local POR 2021-2027 

PNRR 2 

URB06 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Extindere sitem de bike sharing în 
Municipiul Săcele Local 

POR 2021-2027 
PNRR 

PR. ”ANGHEL SALIGNY” 
AFM 

2 

URB07 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Schemă de sprijin pentru 
achiziționarea de biciclete Local BUGET LOCAL 3 

URB09  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Brădet – 

Babarunca 

periurban 
/Localitate 

BUGET LOCAl     POR 2021-
2027          POR 2028-2035 3 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB10  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Cartier 

Electroprecizia 
Cartier BUGET LOCAl     POR 2021-

2027          POR 2028-2035 2 

URB11 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor de Acces in zona 
Electroprecizia Cartier PNRR 2 

URB13 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității durabile 
în zonele de locuițe colective Local PNRR C10 2 

MT05 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Optimizarea circulației rutiere și 
pietonale în Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 3 

LU/IM01 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

ECONOMIE           
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Infrastructură pentru electro-
mobilitate în Municipiul Săcele Local PNRR    AFM 2 

LU/IM04 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Construirea unor noi tronsoane 
rutiere (Cartierul Electroprecizia cu 

ieșire la centură) 
Cartier BUGET LOCAL 2 
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2.5. MANAGEMENTUL TRAFICULUI (STAȚIONAREA, SIGURANȚA ÎN TRAFIC, SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT, SIGNALISTICĂ, PROTECȚIA 
ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI/SONORĂ) 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT01 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE         
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Politică publică de parcare în 
Municipiul Săcele Local PR. ”ANGHEL SALIGNY” 

BUGET LOCAL 1 

MT02 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ 

Sistematizarea circulației în 
Municipiul Săcele în vederea 

creșterii siguranței rutiere 
Local PR. ”ANGHEL SALIGNY” 

BUGET LOCAL 2 

MT03 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Optimizarea infrastructurii rutiere 
în Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 1 

MT04 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare Nod Rutier pasaj 
Dârste Periurban BUGET LOCAL BUGET 

NAȚIONAL 2 

MT05 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE 

Optimizarea circulației rutiere și 
pietonale în Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 3 

MT06-A MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Dezvoltare sistem de parcare 
publică Local BUGET LOCAL 2 

MT06-B MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Implementare sistem de parcare cu 
plată în municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 2 

MT07 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire centură ocolitoare 
Municipiul Săcele Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT08 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire drum de legătură DJ103 
B/DN1A - DJ103A Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT09 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Amenajare drum pentru trafic de 
tranzit Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT10 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul informatizat al 
traficului în Municipiul Săcele Local POR2028-2034 2 

MT11 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul informatizat al 
spațiilor de parcare În Municipiul 

Săcele 
Local POR 2012-2027   POR2028-

2034 3 

MT12 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Actualizarea rețelei stradale din 
Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 3 

MT13 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier str 
Câmpului Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT14 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier zona 
Brădet Cartier BUGET LOCAL 1 

MT15 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

Dezvoltare sistem rutier zona 
Babarunca Cartier BUGET LOCAL 1 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

MT16 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sitem rutier în zona de 
Nord  / Nord vest a Municipiului 

Săcele 
Cartier BUGET LOCAL 2 

MT17 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Avram Iancu Periurban BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT18 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Alexandru Lapedatu Cartier BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 1 

MT19 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare acces cartier Bunloc din 
DN1 Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT20 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltarea capacității de parcare 
în zonele de locuințe colective Cartier BUGET LOCAL 1 

MT21 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Fluidizarea circulației prin 
semaforizare, sensuri giratorii și 

asfaltare 
Local BUGET LOCAL 2 

LU/IM01 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

ECONOMIE           
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Infrastructură pentru electro-
mobilitate în Municipiul Săcele Local PNRR    AFM 2 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

LU/IM03 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Amenajarea de zone logistice 
temporare în zona centrala Local BUGET LOCAL 3 

 
 

2.6. ZONELE CU NIVEL RIDICAT DE COMPLEXITATE (ZONE CENTRALE PROTEJATE, ZONE LOGISTICE, POLI OCAZIONALI DE ATRACȚIE/GENERARE DE 
TRAFIC, ZONE INTERMODALE - GĂRI, AEROGĂRI ETC.) 

 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB09  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Brădet – 

Babarunca 

periurban 
/Localitate 

BUGET LOCAl     POR 2021-
2027          POR 2028-2035 3 

URB10  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Cartier 

Electroprecizia 
Cartier BUGET LOCAl     POR 2021-

2027          POR 2028-2035 2 

URB11 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor de Acces in zona 
Electroprecizia Cartier PNRR 2 

URB12 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU  

Drum de acces in zona 
Electroprecizia Cartier BUGET LOCAL 2 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB13 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității durabile 
în zonele de locuițe colective Local PNRR C10 2 

MT04 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare Nod Rutier pasaj 
Dârste Periurban BUGET LOCAL BUGET 

NAȚIONAL 2 

MT07 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire centură ocolitoare 
Municipiul Săcele Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT08 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Construire drum de legătură DJ103 
B/DN1A - DJ103A Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT09 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Amenajare drum pentru trafic de 
tranzit Periurban BUGET NAȚIONAL PO 

TRANSPORT 2021-2027 3 

MT13 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier str 
Câmpului Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT14 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier zona 
Brădet Cartier BUGET LOCAL 1 

MT15 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier zona 
Babarunca Cartier BUGET LOCAL 1 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT16 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sitem rutier în zona de 
Nord  / Nord vest a Municipiului 

Săcele 
Cartier BUGET LOCAL 2 

MT17 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Avram Iancu Periurban BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT18 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Alexandru Lapedatu Cartier BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 1 

MT19 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare acces cartier Bunloc din 
DN1 Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

LU/IM02 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare opțiuni de transport 
feroviar pentru Municipiul Săcele Periurban POR 2028-2034  PO 

TRANSPORT 2028-2034 3 

LU/IM03 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Amenajarea de zone logistice 
temporare în zona centrala Local BUGET LOCAL 3 

LU/IM04 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Construirea unor noi tronsoane 
rutiere (Cartierul Electroprecizia cu 

ieșire la centură) 
Cartier BUGET LOCAL 2 
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2.7. STRUCTURA INTERMODALĂ ȘI OPERAȚIUNI URBANISTICE NECESARE 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB09  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Brădet – 

Babarunca 

periurban 
/Localitate 

BUGET LOCAl     POR 2021-
2027          POR 2028-2035 3 

URB10  MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității urbane 
durabile – Gârcini – Cartier 

Electroprecizia 
Cartier BUGET LOCAl     POR 2021-

2027          POR 2028-2035 2 

URB11 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor de Acces in zona 
Electroprecizia Cartier PNRR 2 

URB12 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU  

Drum de acces in zona 
Electroprecizia Cartier BUGET LOCAL 2 

URB13 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Coridor destinat mobilității durabile 
în zonele de locuițe colective Local PNRR C10 2 

MT12 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Actualizarea rețelei stradale din 
Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 3 

MT13 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem rutier str 
Câmpului Local BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 



 

  16
2 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

MT17 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Avram Iancu Periurban BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 2 

MT18 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Sistematizare intersecție Str 
Câmpului – Str Alexandru Lapedatu Cartier BUGET LOCAL / CNI / 

CNADR 1 

LU/IM01 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

ECONOMIE           
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Infrastructură pentru electro-
mobilitate în Municipiul Săcele Local PNRR    AFM 2 

LU/IM02 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare opțiuni de transport 
feroviar pentru Municipiul Săcele Periurban POR 2028-2034  PO 

TRANSPORT 2028-2034 3 

LU/IM03 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Amenajarea de zone logistice 
temporare în zona centrala Local BUGET LOCAL 3 

LU/IM04 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

 ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU 

Construirea unor noi tronsoane 
rutiere (Cartierul Electroprecizia cu 

ieșire la centură) 
Cartier BUGET LOCAL 2 

 
 

2.8. ASPECTE INSTITUȚIONALE 
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Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

URB07 MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Schemă de sprijin pentru 
achiziționarea de biciclete Local BUGET LOCAL 3 

MT01 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ACCESIBILITATE         
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Politică publică de parcare în 
Municipiul Săcele Local PR. ”ANGHEL SALIGNY” 

BUGET LOCAL 1 

MT06-A MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Dezvoltare sistem de parcare 
publică Local BUGET LOCAL 2 

MT06-B MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

Implementare sistem de parcare cu 
plată în municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 2 

MT10 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul informatizat al 
traficului în Municipiul Săcele Local POR2028-2034 2 

MT11 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Managementul informatizat al 
spațiilor de parcare În Municipiul 

Săcele 
Local POR 2012-2027   POR2028-

2034 3 

MT12 MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Actualizarea rețelei stradale din 
Municipiul Săcele Local BUGET LOCAL 3 

TP02 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare infrastructura de 
încărcare / alimentare pentru 
serviciul de transport public 

Local PNRR   POR2021-2027 1 



 

  16
4 

Cod proiect Tematică Obiective strategice Proiect Scara Sursa de finațare Scenariu 

TP03 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Amenajare garaj pentru vehiculele 
de transport public Local PNRR   POR2021-2027 1 

TP04 TRANSPORT PUBLIC 

ACCESIBILITATE  
SIGURANȚĂ          

MEDIU           
CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare sistem de management 
informatizat al transportului public 

din Municipiul Săcele 
Local PNRR   POR2021-2027   

BUGET LOCAL 1 

TP08 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Sisteme alternative de transport 
pentru locuitorii Municipiului Săcele Local   3 

TP09 TRANSPORT PUBLIC 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare de optiuni de transport 
public Local BUGET LOCAL   POR 2021-

2027   POR 2028-2035 3 

LU/IM02 LOGISTICA URBANA 
/ INTERMODALITATE 

ECONOMIE   
ACCESIBILITATE  

SIGURANȚĂ          
MEDIU           

CALITATEA VIEȚII 

Dezvoltare opțiuni de transport 
feroviar pentru Municipiul Săcele Periurban POR 2028-2034  PO 

TRANSPORT 2028-2034 3 
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III. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MOBILITATE 
URBANĂ 
 

1. STABILIRE PROCEDURI DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII P.M.U. 
 
După adoptarea planului, începe faza de implementare. Faza de implementare a PMUD reprezintă 
ultimul ciclu în realizarea unui Plan de mobilitate, conform prezentării din Ghidul Uniunii Europene 
„Dezvoltarea și implementarea unui Plan de Dezvoltare Urbană Durabilă”. Această etapă presupune 
asigurarea managementului și a comunicării prin verificarea atingerii obiectivelor, implicarea 
cetățenilor, gestionarea implementării planului. 
 
Planul de mobilitate urbană durabilă este un document strategic, iar procesul de implementare 
trebuie să urmeze o abordare structurată pentru a detalia, gestiona și monitoriza măsurile. 
Concomitent cu implementarea măsurilor, trebuie aplicate instrumentele de monitorizare și evaluare 
pentru a verifica nivelul progresului realizat pentru atingerea obiectivelor. Rezultatele evaluării duc la 
reorganizarea măsurilor pentru a atinge țintele mai eficient, în bugetul disponibil. Planul de mobilitate 
este un instrument viu, care trebuie actualizat în mod regulat. Este necesară o evaluare globală la 
sfârșitul a 5 ani de la elaborarea PMUD, în vederea pregătirii viitoarei generații de plan, iar în baza 
rezultatelor evaluărilor anuale, a experienței dobândite la monitorizare și a evaluării finale, se vor 
transpune în viitorul plan concluzii și acțiuni. 
 
Monitorizarea și evaluarea se bazează pe un management bine organizat. Managementul proiectului 
implică planificarea generală și coordonarea proiectului, de la prima etapă până la ultima. Astfel, se 
asigură că cerințele sunt îndeplinite la timp, cu respectarea bugetului și la standardele de calitate 
cerute. 
 
Faza de implementare a PMUD vizează ultimul ciclu în realizarea unui Plan de mobilitate , așa cum 
acesta este descris în Ghidul Uniunii Europene „Dezvoltarea și implementarea unui Plan de dezvoltare 
Urbana Durabila”. Acesta ultima fază vizează pe de o parte asigurarea managementului și a 
comunicării referitoare la evoluția implementării PMUD elaborat și a gradului de realizare a 
obiectivelor propuse cât și pregătirea realizării următorului plan de mobilitate. 
 
Procesul relaționării cu cetățenii în această etapă este unul foarte important și trebuie avut în vedere 
și monitorizat de echipa de management, în concordanta cu prevederile Strategiei de Comunicare, 
Informare și Marketing. De asemenea, măsurile instituționale prezentate pentru pregătirea 
implementării trebuie de asemenea realizate, astfel încât să existe resursele și instrumentele necesare 
monitorizării atât a evoluției implementării cât și a rezultatelor și gradului de atingere a obiectivelor. 
 
După aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Săcele, este vitala asigurarea 
instrumentelor organizatorice și tehnice (atât umane cât și tehnice și financiare) pentru monitorizare.  
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Monitorizarea implementării planului de acțiune se realizează de către compartimentul specializat 
propus a se constitui în acest scop, pe baza unor indicatori de monitorizare. 
 

 
Etapele PMUD 

(sursa: Ghidul Uniunii Europene) 

 
În cadrul acțiuni de pregătire a instrumentelor pentru monitorizarea Planului de Mobilitate Urbană al 
Municipiului Săcele, compartimentul însărcinat cu monitorizarea PMUD colectează toate datele 
necesare inițierii procesului de monitorizare și pregătește Planul de acțiune detaliat privind 
monitorizare și implementarea PMUD. Acesta cuprinde activitățile/proiectele ce se vor realiza 
conform PMUD și documentelor tehnice și de programare a implementării proiectelor respective. 
Planul de acțiune detaliat cuprinde activități, termene, responsabilități, corelări necesare, etc, toate 
referitoare la proiectele în pregătire sau în diferite faze ale implementării.  
 
În baza acestui document, actorii responsabili cu implementarea planului de acțiune al PMUD  vor 
putea lua măsuri pentru evitarea blocajelor, întârzierilor la implementare, optimizarea implementării 
investițiilor, etc.   
 
PMUD actual este elaborat pentru perioada 2022-2030. Astfel, se recomandă realizarea unei evaluări 
periodice la fiecare 12-18 luni. O evaluare globală  la sfârșitul a 5 ani de la elaborarea PMUD este 
necesară, în vederea pregătirii viitoarei generații a PMUD, iar în baza rezultatelor evaluărilor anuale, 
a experienței dobândite la monitorizare și a evaluării finale, concluzii și acțiuni se vor transpune în 
viitorul plan. 
 
INDICATORI DE MONITORIZARE  
Pentru monitorizare și respectarea Planului de acțiune este foarte importanta colaborarea, 
coordonarea  și comunicarea, atât în cadrul Grupului de Lucru constituit cât și cu compartimentele de 



 

  

 

16
7 

specialitate din cadrul  primăriei, cu ceilalți factori de decizie din cadrul instituțiilor cu rol în 
implementarea PMUD, astfel încât monitorizarea implementării să beneficieze în timp util de toate 
informațiile referitoare la stadiul proiectelor implementate sau în pregătire, astfel încât să poată 
interveni acolo unde Compartimentul de monitorizare considera ca modul de desfășurare al 
procesului de implementare al proiectului poate genera perturbări în atingerea obiectivelor și în 
coordonarea cu alte proiecte din cadrul Planului de Acțiune. Un set de indicatori de monitorizare vor 
fi evaluați periodic. Aceștia sunt prezentați în continuare 
 

Cod Indicator Sursa Datelor UM Valoare 
de 
referință 

Valoare 
țintă 

Frecvența 
monitorizării 

2021 2030 

IND01 
Nr vehicule ecologice 

utilizate în 
transportul public 

Compartiment 
implementare 

PMUD 
Buc - 15 Anual 

IND02 Infrastructură pentru 
biciclete / trotinete 

Compartiment 
implementare 

PMUD 
km - 8 Anual 

IND03 
Lungime coridoare 

pentru deplasări 
pietonale 

Compartiment 
implementare 

PMUD 
km - 6,5 Anual 

IND04 
Lungime străzi 

reabilitate / nou 
construite 

Compartiment 
implementare 

PMUD 
km - 15 Anual 

IND05 Creștere număr 
locuri de parcare 

Compartiment 
implementare 

PMUD 
% - 

25% față 
de anul 

de 
referință 

Anual 

IND06 

Creșterea numărului 
de călători care 

utilizează transportul 
public 

Operator de 
transport 

Mil 
căl/an 1,3 1,8 Anual 

IND07 Emisii GES din 
transportul rutier 

Compartiment 
implementare 

PMUD 

Mii 
tone 
CO2e 

12,198 9,2 Anual 

Tabel – Indicatori de monitorizare și evaluare a rezultatelor investițiilor subscrise PMUD Săcele 
 

Indicator 
Unitate 

de 
măsură 

Document 
de referință 

An de 
referinț

ă 

Valoare 
țintă 

Sursa 
datelor 

An 
țint

ă 

Frecvența 
monitoriză

rii 

Gradul de 
realizare al 
acțiunilor 
planificate 

Luni 
întârzier
e față de 
planifica

re 

Plan de 
acțiune 2021 

Termene 
programa

te 

Compartime
nt 

implementa
re PMUD 

203
0 

Semestrial
ă 

Stadiul 
implementă

rii 
investițiilor 

Luni 
întârzier

e 

Plan de 
acțiune / 

Documente 
tehnice și 

2021 
Termene 
programa

te 

Compartime
nt 

implementa
re PMUD 

203
0 

Semestrial
ă 
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de 
programare 

a 
implementă
rii planului 

Tabel și acțiuni de monitorizare a stadiului implementării PMUD 
 
 

2. STABILIRE ACTORI RESPONSABILI CU MONITORIZAREA 
 
În cadrul Municipiului Săcele nu există un compartiment specializat dedicat aspectelor de mobilitate 
urbană durabilă cu atribuții de monitorizare ai progresului implementării PMUD. Astfel, în cadrul 
organigramei municipiului Săcele nu este o celulă de lucru care să poată prelua implementarea 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. Faza de implementare și monitorizare a PMUD este în 
atribuțiile și răspunderea exclusivă a municipalității, fapt pentru care gestiunea la nivelul orașului a 
acestei faze decisive trebuie să reprezinte o preocupare a factorilor decizionali. 
 
Pentru implementarea unui mecanism eficient de monitorizare, evaluare și control a fazei de 
implementare a PMUD, se propun următoarele acțiuni: 
 Numirea unui Responsabil PMUD la nivelul Primăriei. Această persoană ar trebui să fie 

Administratorul Public sau Viceprimar. Această persoană trebuie să aibă putere de decizie, pentru 
a asigura adoptarea de decizii interdepartamentale în timp scurt; 

 Numirea unui Grup de Lucru permanent pentru PMUD, cu ședințe trimestriale sau mai dese 
(funcție de necesitate). Acesta trebuie nominalizat prin dispoziție de primar și trebuie să cuprindă 
persoane cheie pentru problematica mobilității. Grupul de lucru va fi prezidat și coordonat de 
Responsabilul PMUD. La ședințele Grupului de lucru vor participa șefi de specialități tehnice vizate 
de problematica discutată. La aceste ședințe vor fi invitați și reprezentați ai altor instituții (ADR, 
Consiliul Județean, Poliția Circulație, CFR, Primari ai localităților învecinate, reprezentanți ai A.D.I. 
de transport,  etc.); 

 Numirea unui Responsabil funcțional PMUD în cadrul unui compartiment de Mobilitate, care să 
asigure acoperirea din punct de vedere tehnic în mod continuu a întregii problematici de 
monitorizare a PMUD, pentru toate domeniile (transport public, logistică urbană, parcări, 
mentenanță și modernizare străzi, transport nemotorizat, ITS, etc) sub toate aspectele de 
activitate (monitorizare a respectării planificării conform PMUD, testare și monitorizare a 
efectelor implementării proiectelor, consultare publică și comunicare, marketing, reglementare, 
ajustarea planificării funcție de evoluția existentă, identificarea surselor de finanțare planificate, 
colectarea periodică de date necesare menținerii actualizate a modelului și monitorizării 
procesului etc.). Compartimentul va fi sub directa coordonare a Administratorului Public. 
Personalul în cadrul acestui compartiment funcțional trebuie selectat astfel încât procesul de 
monitorizare a implementării PMUD să beneficieze de cei mai buni specialiști, cu expertiza în 
domeniul planificării și monitorizării planurilor strategice. De asemenea, compartimentul trebuie 
dotat cu tehnica hard și soft (inclusiv programe de modelare în transport și de management de 
proiect) care să permită eficiență maximă în monitorizarea planurilor și identificarea din timp a 
problemelor în implementare. 
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Este necesara dotarea acestui compartiment cu hard-ware și soft-ware de specialitate. De asemenea, 
componența acestui compartiment trebuie să asigure cel puțin un post de inginer cu competente și 
calificare în domeniul ingineriei transporturilor și a traficului și în funcție de disponibilități un post de 
inginer cu specializare în investiții în transport public, un post de economist, un post de urbanist și un 
post de specialist de mediu. 
 
Activitățile principale ale Compartimentului vor putea fi: 
 Implementarea PMUD: monitorizarea introducerii în programele de investiții 

anuale/multianuala a proiectelor din PMUD, monitorizarea pregătirii și inițierii achizițiilor, 
monitorizarea progresului implementării proiectelor, monitorizarea efortului financiar pentru 
PMUD, solicitarea de măsuri pentru încadrarea în planificare, etc. 

 Verificarea evoluției atingerii țintelor și obiectivelor stabilite prin PMUD în baza indicatorilor 
de evaluare și monitorizare 

 Menținerea actualizată a modelului de transport și testarea proiectelor ce vor fi implementate 
în cadrul modelului 

 Identificarea oportunităților/ surselor de finanțare pentru implementarea investițiilor 
 Programarea informării și implicării cetățenilor în procesul de realizare a acțiunilor și 

proiectelor din PMUD și cooperarea cu departamentele specializate din cadrul instituțiilor 
care implementează proiectele 

 Actualizarea planificării investițiilor și acțiuni pe termen scurt, mediu și lung aferente PMUD, 
funcție de evoluțiile existente în municipiu (finanțări disponibile, schimbări conjuncturale, etc) 

 Cooperare cu instituții la nivel regional și național, cu organisme de finanțare, etc. 
 Pregătirea procesului de elaborare a PMUD - ediția următoare 
 Realizării raportărilor de monitorizare și evaluare 

 
Rolul acestui compartiment este de a asigura analiza datelor colectate, de a raporta progresul 
implementării și de a asigura necesarul de informații Grupului de lucru pentru luarea deciziilor 
necesare. Monitorizarea implementării planului de acțiune se realizează de către compartimentul 
specializat propus a se constitui în acest scop, pe baza indicatorilor de monitorizare prezentați mai 
sus. Finanțarea anuală a activității compartimentului specializat se va realiza prin bugetul autorității 
locale. 
 
Acțiunile enumerate mai sus trebuie să se realizeze cât mai repede posibil. Pentru o perioada de 
tranziție, serviciul de monitorizare a implementării PMUD, activitate ce revine compartimentului mai 
sus descris, poate fi externalizată astfel încât să se asigure fazele inițiale de implementare, până la 
posibilitatea realizării compartimentului.  Externalizarea poate prevedea și o componentă de training 
pentru viitorii specialiști ai compartimentului și de organizare a activităților interne pentru 
monitorizarea PMUD. 
 
Ca și opțiune de organizare, municipalitatea poate menține serviciile de monitorizare externalizate 
dar cu mențiunea că modelul de transport trebuie să existe în permanență actualizat la nivelul 
primăriei. Avantajele externalizării inițiale sunt: 
• Rezolvarea temporară a problemelor de angajare de personal, în contextul salarizării sectorului 

public actual și al restricțiilor de angajare. 
• Formarea în timp a unei expertize pentru specialiștii viitori din cadrul compartimentului 
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• Existența permanentă a unui instrument de monitorizare a PMUD 
• Dacă aceasta implementare se face exclusiv prin resurse poprii, este necesară dotarea primăriei 

cu hard-ware și soft-ware de specialitate. De asemenea, persoana specializată în acest domeniu 
trebuie angajată. 

 
Externalizarea presupune existența unui serviciu de consultanță cu următoarele activități: 

� Plata periodică a serviciului de monitorizare a implementării PMUD; 
� Training pentru compartimentul specializat pentru implementare PMUD. 
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