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Introducere 
Terminologie 
Următorii termeni voi fi utilizaţi foarte mult pe 
parcursul cursului: 

SUITS: Susţinerea sistemelor integrate de transport 
urban: instrumente transferabile pentru autorităţile locale 

PCC: SUITS Program de Creştere a Capacităţii  

PMUD: Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

AL: Autoriăţi Locale 

Oraşe M-M: Oraşe mici şi mijlocii, de exemplu oraşe cu 
populaţie între 50.000 şi 250.000 locuitori  

SS: Siguranţă şi securitate 

EIS: Evaluarea Impactului Social 

TP: Transport Public 
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1 Introducere   
 

Cadrul cursului: Proiectul SUITS  
Principalele obiective ale Creşterii 
capacităţii în cadrul proiectului SUITS  

 
Obiectiv general: Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în vederea dezvoltării şi implementării unor strategii, politici, tehnologii, 
practici, proceduri, instrumente, măsuri şi sisteme de transport inteligent 
sustenabile, inclusive, integrate şi accesibile care să vizeze experienţa de călătorie 
de la punctul de pornire la destinaţie atât pentru călători, cât şi pentru mărfuri. 

 
 

Susţinerea Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii în vederea elaborării 
PMUD prin: 

• Transformarea lor în organizaţii cu capacitate de învăţare continuă 

• Deschiderea şi dorinţa de cooperare a departamentelor de transport în faţa 
noilor provocări şi schimbări 

 
 

Fără creşterea capacităţii şi fără transformarea departamentelor de transport în 
organizaţii cu capacitate de învăţare continuă, materialele de instruire nu vor aduce 
schimbarea hotărâtoare necesară în vederea unor măsuri inovatoare de transport. 

 

 

 Rezultatele aşteptate de la proiectul SUITS  
 

Transformarea departamentelor de planificare a transportului din oraşele mici şi 
mijlocii în agenţi de schimbare prin: 

• Elaborarea unui program validat de creştere a capacităţii pentru 
departamentele  

   de transport  

• Mijloace de învăţare uşor de utilizat (module, material de învăţare online, 
webinarii şi workshopuri), pe baza nevoilor exprimate. 

• Instrumente de suport decizional în sprijinul: 
- achiziţiilor; 
- finanţării inovative; 
- implicării unor noi parteneri de afaceri ; 
- manipulării unor date deschise, în timp real şi reprezentând un depozitar 

valoros 
• O mai bună integrare / utilizare a datelor referitoare la mărfuri şi călători 
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 Cadrul de lucru al cursului:  
Proiectul SUITS 
Module 

 

“Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul implementării tehnologiilor de transport 
emergente” (STI, mobilitate electrică, automobile conectate şi 
automate etc.) 

 

“Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul introducerii programelor de transport inovative’’ 
(Mobilitatea ca serviciu, Uber, Modele de afaceri etc.) 

 

“Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul implementării măsurilor de siguranţă şi securitate 
în transportul urban pentru toţi utilizatorii rutieri / pentru utilizatorii 
rutieri vulnerabili” (vehicule de călători şi marfă etc.) 

 

“Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul implementării măsurilor de transport de marfă 
urban” (Plan de Logistică Urbană Sustenabilă (PLUS), livrare de 
bunuri prin alegerea celui mai apropiat curier de ruta de livrare, 
biciclete pentru transport etc.) 

 

“Instrumente de culegere şi analiză a datelor pentru măsuri 
integrate” 

 
“Finanţare, achiziţii şi modele de afacere inovative” 

 

            Modulele 1/3/4  

                                     Modulul 2  

      Modulele 5/6 
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1 Introducere    
 

Scopul modulului
 

Obiectivul general al modulului: Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din 
oraşele mici şi mijlocii (M-M) în scopul implementării şi monitorizării măsurilor de 
siguranţă şi securitate în transportul urban pe tot parcursul  procesului de elaborare 
a  politicii, stabilire a bugetului, concepere şi abordare a provocărilor existente la 
implementarea acestor măsuri 

 

 CURSUL ARE CA SCOP: 
• O mai bună înţelegere a valorii măsurilor de Siguranţă şi Securitate în oraşe, 

efectele / costul lipsei de reglementare referitoare la mobilitate urbană, 
operatori şi economia oraşului şi la conceptul şi metodologia elaborării 
măsurilor de Siguranţă şi Securitate, având în acelaşi timp capacitatea de a 
recunoaşte sau de a descoperi nevoile utilizatorilor de transport urban. 

• Formarea unor abilităţi specifice referitoare la modalitatea în care se poate 
asigura succesul măsurilor 

- prin convingerea stakeholderilor şi prin depăşirea barierelor financiare, 
juridice, administrative şi tehnice 

OBIECTIVELE CONCRETE ALE CURSULUI: 

• Să realizeze o mai strânsă cooperare între membrii personalului Autorităţilor 
Locale; 

• Să promoveze priorităţile locale privind măsurile SS; 

• Să ofere instrumente concrete practice şi îndrumare pentru o mai bună 
implementare a acestor programme 

Aspecte cheie ale problemei 
 

The Problemele referitoare la siguranţa transportului sunt definite ca 
vulnerabilitatea faţă de accidentarea întâmplătoare (de obicei implicând cel 
puţin un vehicul care cauzează accidentul).  
Problemele referitoare la securitatea transportului sunt definite ca 
vulnerabilitatea faţă de acţiunile intenţionate infracţionale sau antisociale 
suferite de cei angajaţi în efectuarea călătoriei. [1] 

Vulnerabilitatea legată de politicile de transport poate fi clasificată în două tipuri: 
în primul rând (şi cel mai comun), o definiţie bazată pe aspectele de sănătate şi 
siguranţă în activităţile de transport şi, în al doilea rând, o definiţie bazată pe 
aspectele sociale, strâns legată de ideea de accesibilitate. 

Utilizatorii de transport vulnerabili [2]: a) grupuri cu venituri mici, b) copii, tineri 
şi persoanele în grija cărora se află, c) femei, d) persoane în vârstă, e) persoane 
cu dizabilităţi, f) persoane cu nivel scăzut al educaţiei, g) persoane originare din 
alte locuri. 
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Aspecte cheie ale problemei 

 
Statisticile cheie la nivel european demonstrează problema siguranţei rutiere in 
zonele urbane unde utilizatorii rutieri vulnerabili au reprezentat aproape o 
jumătate din numărul victimelor accidentelor [3], [4], [5]. 

21% din numărul total al persoanelor ucise în accidente rutiere au fost pietoni; 

25% utilizatori de vehicule cu două roţi (dintre care 14% motociclişti, 8% biciclişti şi 
3% utilizatori de mopede în 2017). 

25.300 persoane şi-au pierdut viaţa pe şoselele UE în anul 2017, şi anume cu 300 
mai puţine decât în anul 2016 (-2%) şi cu 200 mai puţine decât în 2010 (-20%) 

Aproximativ 135.000 persoane au fost grav rănite în anul 2017. 

Totuşi, statisticile din 2017 referitoare la siguranţa rutieră arată o scădere a 
numărului accidentelor mortale cu aproximativ 2%. 

Deşi şoselele europene sunt printre cele mai sigure din lume, mai este încă mult 
de lucru, în special în zonele urbane. 

 
Deteriorare habitat  

 

Poluare aer 

Climă 

Zgomot 

Poluare începând cu  

fabricarea combustibilului 

Accidente 
 
 

Costuri externe totale per mod de transport pentru Eu28 în 2016 [4] 

 

COSTUL EXTERN AL TRANSPORTULUI [6], [7] 

• Aprox. 75% (estimativ 545 miliarde Euro) din costul extern total al transportului 
ca urmare a utilizării autoturismelor, autobuzelor/autocarelor, IDV, Vehicule 
de mare tonaj şi motociclete (EU28 în 2016) dintre care aprox 54% reprezintă 
accidentele 

• Aprox. 57,5 % din costul extern total rezultat de la maşini reprezintă doar 
accidente 

• Aprox. 210 miliarde Euro per an, costul accidentelor estimat doar pentru 
maşini, în timp ce costul total al accidentelor pentru restul mijloacelor de 
transport rutier este de aprox. 60 miliarde Euro 

... în timp ce costurile externe totale de transport sunt estimate la aprox. 1000 
miliarde Euro (981 miliarde Euro) anual (aproape 7% din PIBul celor 28 State 
Membre UE) ca urmare a poluării aerului, climei, deteriorării habitatului, 
costului combustibilului începând cu fabricaţia, zgomot, congestia traficului, 
accidente. 
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1 Introducere  

 
 
 

Aspecte cheie ale problemei  

 

                 Modalitatea de determinare a costurilor [8] 

 Există o multitudine de metodologii şi abordări pentru a obţine estimările de 
costuri pentru anumite ţări şi situaţiile referitoare la trafic. 

 Componentele (ex. valoarea timpului, costul accidentelor mortale) necesare 
pentru fiecare studiu de caz dintr-o ţară variază în timp şi depind şi de 
economia proprie a ţării respective 

 Scopul este ca fiecare oraş mic şi mijlociu interesat să utilizeze anumite 
instrumente şi metodologii pentru calcularea acestor costuri 

 
 

ABORDARE DESCRIERE 

 
Calculator pentru Costurile Externe de 

Transport [9] 

Calculează costurile externe precise 
ale transportului urban de marfă 

 
Manual  referitor la Costurile Externe de 

Transport [10] 

Îndrumă modul de determinare a costurilor 
referitoare la calitatea aerului, accidente 

etc (alături de calcule în excel) 

 
Ghid de estimare a costului extern marginal 

al accidentelor [11] 

 
Raportul consilierilor experţi care propun strategia de 

calculare a costului accidentelor în sectorul de transport 

 
• Siguranţa şi securitatea constituie componente de bază în crearea mobilităţii 

urbane sustenabile şi sunt zone primare de acţiune pentru a face ca şoselele să 
aibă un grad mai mare de siguranţă şi securitate pentru utilizatorii vulnerabili ai 
transportului [3] 

• Securitatea transportului este o chestiune delicată care afectează toţi utilizatorii 
şi furnizorii de transport. A călători fără teama de a fi victima unei forme de atac 
este un drept fundamental. [5] 

• Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii poate fi un pas extrem de important în 
încurajarea utilizatorilor să treacă la moduri de transport alternativ, mai ales 
dacă sunt percepuţi ca prezentând un grad de nesiguranţă (ex. mersul pe 
bicicletă în oraşele cu puţină infrastructură dedicată, sau utilizarea transportului 
public pe timpul nopţii). [4] 
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Comisia Europeană (CE) 
examinează la nivelul UE măsuri 
care pot îmbunătăţi securitatea. 



 

 

PUNCT SLAB 

 

 

 

1 Introducere   

 
 
 

Aspecte cheie ale problemei 

 
CE consolidează şi întăreşte securitatea lucrând împreună cu principali parteneri 
internaţionali, făcând schimb de experienţă şi de cele mai bune practici şi integrând 
noi tehnologii pentru a ajută la punerea în aplicare a unor astfel de măsuri.. 

 Cooperarea cu autorităţile din Statele Membre – luarea unor iniţiative la nivel 
naţional, stabilirea de obiective, abordarea tuturor factorilor care joacă un rol în 
obstrucţionarea aplicării metodelor: adoptarea legilor, campanii de educaţie 
publică, împărtăşirea experienţei şi transferul de cunoştinţe. 

 
 
 

 
 
 
 

Analizarea punctelor slabe ale  
sistemului de transport urban 

 

Descrierea materialului 

Un tabel cu 2 coloane. Prima coloană a matricei se referă la modurile de transport existente în oraş. Cea 
de-a doua coloană se referă la punctele slabe cu care se confruntă fiecare mod de transport, aşa cum 
este perceput de utilizatori. 

Vă rugăm să completaţi următorul tipar cu punctele slabe cu  

care modurile de transport respective se confruntă în oraşul dvs. 
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Siguranţa şi securitatea reprezintă 
o valoare generală care ar putea fi 
adaptată dimensiunii şi nevoilor 
fiecărui oraş mic sau mijlociu. [3] 

MOD 

Autoturism privat 

Mers pe bicicletă 

Transport public 

Mers pe jos 

  EXERCIŢIUL A1 
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Materiale suplimentare
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Available at: https://www.polisnetwork.eu/working-groups/roadsafety. 

2. Unece.org, (2018). Transport Security - Transport - UNECE. [online] Available 
at: http://www.unece.org/trans/main/ac11/ac11.html. 

3. Enhancing urban safety and security, Global Report on human settlements, 
(2007) https://www.un.org/ruleoflaw/files/urbansafetyandsecurity.pdf. 

4. European Commission, (2016) Transport safety and security https:// 
ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/transport-safety-and-security. 

5. Handbook on external costs of transport https://ec.europa.eu/transport/ 
sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook- 
external-costs-transport.pdf. 

6. Guidelines to estimate the external marginal accident cost http://ec.europa. 
eu/transport/infrastructure/doc/crash-cost.pdf. 

7. Final report of the expert advisors to the high level group on infrastructure 
changing (Working Group 3). (1999). [ebook] Sweden. Available at: http:// 
ec.europa.eu/transport/infrastructure/doc/crash-cost.pdf [Accessed 15 Apr. 
2019]. 
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Măsuri de siguranţă şi 
securitate  
Acest capitol prezintă o scurtă descriere şi elementele cheie ale 
măsurilor reprezentative privind siguranţa şi securitatea (SS) în 
transportul urban. 

Măsurile de siguranţă şi securitate din transportul urban se 
axează pe:  [1], [2] 

• Creşterea eficienţei energetice pentru a îmbunătăţi astfel 
sustenabilitatea şi viabilitatea oraşelor; 

• Îmbunătăţirea siguranţei de funcţionare a sistemelor, 
îmbunătăţind gradul de satisfacţie al utilizatorilor; 

• Creşterea siguranţei şi securităţii, reducându-se astfel 
riscul accidentelor rutiere, inclusiv al celor mortale. 



 

 

 
 
 

2 Scurtă descriere a măsuri lor privind siguranţa şi securitateaăsuri de s iguranţă  

şi  Securitate  

 
 CAMPANII DE SENSIBILIZARE [3] 

Campaniile de sensibilizare reprezintă o formă de motivare  publică oficială în 
vederea încurajării unui anumit tip de comportament.  

Astfel de campanii pot lua forma unor materiale publicitare, sau, în unele cazuri, 
pot constitui forme de instruire şi sunt utilizate pe scară largă ca parte a unei 
abordări integrate. 

Sunt valabile atât pentru problemele legate de siguranţă, cât şi pentru cele legate 
de securitate. 

 
 
 
 
 

 TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC [4], [5] 

Tehnologiile avansate pentru transportul public constituie o formă de măsuri care 
utilizează echipament tehnologic pentru a ridica şi îmbunătăţi nivelul serviciului oferit. 

Astfel de măsuri se pot implementa în diferite puncte ale infrastructurii, atât în 
scopul siguranţei traficului, cât şi al securităţii individuale. 

 
 
 
 

INFRASTRUCTURĂ PENTRU CIRCULAŢIA PIETONALĂ ŞI PE BICICLETĂ [6] 

Astfel de măsuri includ separarea bicicliştilor şi pietonilor, dezvoltarea şi 
întreţinerea infrastructurii corespunzătoare, de exemplu piste şi locuri de parcare 
pentru biciclete şi treceri de pietoni. De asemenea, astfel de măsuri pot fi 
suplimentate cu acţiuni legislative şi educaţionale pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de siguranţă şi securitate în trafic. 

 
 
 
 

ZONE CU VITEZĂ DE SIGURANŢĂ PENTRU SIGURANŢA RUTIERĂ [ [7] 

Măsurile de restricţie a traficului includ acţiuni cum ar fi elemente de proiectare a 
drumurilor, sau utilizarea unor instrumente tehnologice care să permită sau să 
interzică accesul într-o zonă, sau să controleze şi să regleze condiţiile de trafic 
pentru a optimiza siguranţa. 
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APLICAREA MĂSURILOR DE SECURITATE T [8] 

Aplicarea măsurilor de securitate se referă la utilizarea unei tehnologii de tipul 
camerelor de supraveghere, sau la prezenţa personalului special instruit pentru 
menţinerea securităţii în vehicule şi în staţii. 

 
 

 

 
  EXERCIŢIUL A2  

 
Descrierea materialului

 

Propunerea unor măsuri de siguranţă şi 
securitate pentru a contracara punctele  
slabe identificate în exerciţiul A1 

În tabelul din Exerciţiul A1, s-a adăugat o a treia coloană pentru măsurile de siguranţă şi securitate care 
pot contribui la reducerea punctelor slabe identificate. 

 

Vă rugăm să completaţi următoarea matrice cu punctele 
slabe cu care se confruntă modurile de transport menţionate 
în oraşul dvs. şi cu măsurile de siguranţă şi securitate care 
pot aduce o rezolvare a acestora. 

Numele echipei  

   

MOD 
 

PUNCT SLAB MĂSURĂ DE SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE  
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Mers pe bicicletă 

  

 
 
 

Mers pe jos 

  

 
 
 

Transport public 
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Valoare pentru oraşele 
mici şi mijlocii 
(Provocări, avantaje şi beneficiari) 

 
Acest capitol prezintă: 

• Câteva din avantajele  pe care măsurile de siguranţă şi securitate 
(SS) le aduc oraşului, modul în care aceste avantaje sunt legate de 
obiectivele strategice ale oraşului şi cum ar putea fi identificate în mod 
sistematic cu ajutorul instrumentului de Evaluare a Impactului Social; 

 
• Valoarea mai mare adăugată a măsurilor SS într-un oraş, luând în 

considerare şi relevanţa acestora pentru strategiile locale, naţionale 
şi UE; 

 
• Principalii beneficiari şi stakeholderi care au legătură cu măsurile 

SS şi modul în care AL i-ar putea convinge să sprijine implementarea 
acestora.  



 

 

 
 
 

3  Valoare pentru o raşe le mici  ş i  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Avantajele măsurilor SS [1], [2], [3] 

 

                                                                               Efecte pozitive directe 

• Îmbunătăţirea nivelului de siguranţă şi securitate (atât cel real, cât şi cel 
perceput); 

• SS promovează stilurile de viaţă independente de utilizarea autoturismelor, de 
exemplu mersul pe bicicletă, pe jos şi folosirea transportului în comun şi 
îmbunătăţesc condiţiile de sănătate şi de mediu; 

• Costuri financiare mai scăzute ca urmare a unui număr mai mic de accidente şi 
acte de violenţă (ex. acte de vandalism), 

• Creşterea utilizării transportului public. 

Aceste avantaje se traduc printr-o creştere economică a oraşului, îmbunătăţind 
totodată situaţia ambientală şi socială a spaţiului urban datorită: 

• Impacturi pozitive pe termen lung care pot contribui în cele din urmă la 
reducerea măsurilor de aplicare şi, prin urmare, a costurilor; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor ambientale şi sociale ca urmare a unei mai mari 
accesibilităţi la sistemul de transport public şi prin promovarea modurile de 
transport prietenoase; 

• Avantaje financiare ca urmare a îmbunătăţirii aspectelor sociale şi ambientale 
ale spaţiului urban. 

 

 Corelarea măsurilor de siguranţă 
şi securitate (SS) cu provocările 
cheie în domeniul transportului [4] 

• Siguranţa şi securitatea reprezintă una din principalele provocări pe care PMUD 
are ca scop să le înfrunte. Pe baza îndrumărilor PMUD, unele măsuri SS pot fi 
corelate cu obiective de mobilitate urbană la scară mai largă, de exemplu: 

• Noile forme de servicii de transport public măresc siguranţa şi securitatea, 
rezolvând totodată problemele de congestie a traficului, prin participara 
numeroasă a cetăţenilor şi pirn îmbunătăţirea planificării strategice; 

• Măsurile privind accesul persoanelor în vârstă şi al celor cu dizabilităţi pot 
contribui la un nivel mai ridicat de siguranţă şi securitate, promovând totodată 
planificarea strategică, participarea şi sănătatea publică; 

• Măsurile privind mersul pe jos şi pe bicicletă pot rezolva majoritatea 
problemelor de mobilitate urbană, ele fiind corelate cu îmbunătăţirile pe planul 
sănătăţii publice, siguranţei şi securităţii, planificării strategicie şi schimbării 
climatice globale. 
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3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Măsurile de siguranţă şi 
securitate ca parte a planificării 
strategice a oraşului: Cazul 
oraşului Bologna  [5] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indicativ      
Impacturi SS ca 

urmare a 
Planului de 
Siguranţă a 

Oraşului 

 
 REZULTATELE APLICĂRII MĂSURILOR: 

CAZUL ORAŞULUI BOLOGNA [5] 

• -46% accidente la trecerile de pietoni cu refugiu; 

• -34% accidente la trecerile cu semafor; 

• -22% accidente în trafic 
 
 

AVANTAJE SUPLIMENTARE 

+26% flux de trafic îmbunătăţit, ceea ce conduce la avantaje pe plan economic, al 
sănătăţii, ambiental şi social şi realizează obiectivele strategice ale oraşului. 
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Îmbunătăţirea siguranţei rutiere demonstrează eficienţa combinaţiei dintre intervenţiile 
pentru infrastructură şi alte activităţi. 

 

   Desfăşurarea sistemelor de control ITS. 

 
Oraşul Bologna a iniţiat modele 
de implicare publică şi de 
participare a stakeholderilor 
pentru a oferi o serie de 
intervenţii privind infrastructura 
pentru a-şi atinge obiectivul 
ambiţios pe termen lung. 

Planul de Siguranţă a Traficului Urban din 
Bologna a fost elaborat pentru a reduce la 
jumătate numărul accidentelor fatale şi al celor 
soldate cu răniri grave. 



 

 

 

 

3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Instrument de evaluare a impactului 
social [6], [7] 

 
 

 
 

 
 

‘’ Evaluarea impactului social este procesul de analizare, monitorizare şi 
manageriere a consecinţelor sociale ale dezvoltării.” (Vanclay, 2003). 

Subiecte: Factori, Mostre, Grupuri sociale, Marjă de eroare în culegerea datelor etc. 
 

Dimensiunile evaluării impactului [8], [9] 
 

• Impactul asupra mediului este definit ca fiind „orice schimbare adusă mediului, 
adversă sau pozitivă, rezultând în totalitate sau parţial din aspectele legate de 
mediu ale unei organizaţii”. 

• Impacturile economice sunt definite ca fiind „efectele asupra nivelului activităţii 
economice într-o anumită zonă” (Weisbrod & Weisbrod, 1997). 

• Impacturile sociale sunt definite ca fiind efectele care caracterizează şi 
influenţează bunăstarea socială şi economică a comunităţii (Canter et al. 1985) 
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Transportul trebuie să fie inclusiv, accesibil şi să aducă o contribuţie pozitivă 
calităţii vieţii. 

În vederea unei dezvoltări sustenabile, sunt necesare metode de evaluare a 
impactului din punct de vedere al factorilor sociali, de sănătate şi bunăstare pe 

Măsurile de transport au impact asupra tuturor aspectelor societăţii şi vieţii 
oamenilor şi în special asupra centrelor urbane dens populate. 

 
IMPACTURI 

REZUMAT 
IMPACTURI 

CHEIE 

EVALUARE 

CANTITATIV CALITATIV MONETAR 
Val.neta 

Prezenta £ 

DISTRIBUTIONAL 
Pe o scara de 

7pct. / 
GRUP VULNERABIL 

SO
C

IA
L 

Navetişti şi alţi  utilizatori   Se schimbă valoarea timpului 
călătoriei £ 

 Se schimbă timpul net al călătoriei £ 
0-2 min (2-5min) >5 min 

   

Impactul siguranţei de 
funcţionare asupra 

navetiştilor şi altor utilizatori 

     

Activitate fizică      

Calitatea călătoriei      

Accidente      

Securitate      

Acces la servicii      

Accesibilitate din punct  
de vedere financiar 

     

Izolare      

Valori de opţiune şi  
de non-utilizare 

     



 

 

 

 

3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari))    

 Dimensiunile evaluării impactului [8], [9] 
 
 

Adiţional, în metodologii precum WebTag, o a patra dimensiune este integrată 
separat şi include impactul asupra sănătăţii. 
 
WebTag este un instrument on-line al ghidului multimodal web al 
Departamentului pentru Transport din Marea Britanie pentru evaluarea 
proiectelor şi propunerilor referitoare la transport. 

 
 
 

Vedere de ansamblu asupra 
factorilor de luat în considerare în 
funcţie de tipul, sursa şi nivelul 
nevoilor umane pe baza WP7 în 
cadrul proiectului SUITS [10] 
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SURSĂ TEMĂ SUB-TEMĂ  IMPACT 

 
 
 
 

 
FURNIZOR 

 
 
 

Prezenţa infrastructurii 

 
Structural 

Calitatea vizuală 

Resurse istorice /culturale 

Separare / coeziune socială 

 
Temporar  

(în timpul unei construcţii) 

Disconfortul zgomotului 

Bariere şi diversiuni 

Incertitudinea construcţiei 

Relocare forţată 

Prezenţa maşinilor parcate 
 Calitate vizuală 

 Utilizarea spaţiului 

Prezenţa facilităţilor, 
serviciilor şi activităţilor de 
transport (accesibilitate) 

(inclusiv cost şi dimensiunea 
temporală) 

Facilităţi de transport Disponibilitate şi acces fizic 

 Nivelul serviciului furnizat 

Alegerea transportului / valori de 
opţiune 

Diversitate culturală 

Utilizarea terenului / livrare/ 
oportunitate 

Acces la serviciile şi activităţile distribuite 
spaţial 

 
 
 

UTILIZATOR 

 

 
Trafic  

(deplasarea vehiculelor) 

 
Siguranţă 

Accidente 

Comportament de evitare 

Percepţii asupra siguranţei 

 
Mediu 

Siguranţa publică (încărcătură 
periculoasă) 

Nivel de zgomot, disconfort 

Calitatea solului, aerului şi apei 

 
Călătorie (deplasarea 

oamenilor) 

 Valoare implicită, calitatea călătoriei 

Condiţie fizică (mod de călătorie 
activă) 

Securitate 



 

 

 

 

3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Exemple webTAG 
referitoare la Evaluarea 
Impactului Social [10], [11] 

 
KALAMARIA ŞI CAZUL FACILITĂŢILOR PENTRU PIETONI – TRECERI 
PENTRU PIETONI INTELIGENTE 
 

 
IMPACTURI 

 
REZUMAT AL 

IMPACTURILOR CHEIE 
EVALUARE 

CANTITATIV / CALITATIV 

ECONOMIC 
 

Avantaje economice ale promovării activităţii fizice 

 
SOCIAL 

Îmbunătăţirea siguranţei pietonilor 

Creşterea gradului de satisfacţie a utilizatorilor rutieri vulnerabili, 
o mai bună separare prin instalarea trecerilor pentru pietoni 

SĂNĂTATE 
 

Reducerea numărului de accidente, răniri 

 
COVENTRY ŞI MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SIGURANŢEI LA 
TRECERILE PENTRU PIETONI – INDICATOARE PENTRU PIETONI LA 
MARGINEA ŞOSELEI 

  

 
IMPACTURI REZUMAT AL 

IMPACTURILOR CHEIE 

EVALUARE 

CANTITATIV / CALITATIV 

ECONOMIC Reducerea incidentelor şi accidentelor – şi a costurilor care rezultă 

SOCIAL 
 

O mai bună siguranţă rutieră şi asigurarea unui mediu sigur pentru toate grupurile de 
utilizatori rutieri şi pentru locuitori 

MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR 

Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătăţirea fluxurilor de trafic ca 
urmare a reducerii congestiei în punctele cheie de 
intersecţie 
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3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Valoare adăugată: Context general  

 Odată cu măsurile SS, apare şi oportunitatea unor alte strategii / măsuri pentru 
promovarea mobilităţii sustenabile. Măsurile cu multiple efecte pozitive, cum 
sunt măsurile SS, trebuie să fie prioritare, în special pentru oraşele mici şi 
mijlocii, având în vedere resursele lor limitate (numărul redus al personalului 
tehnic care lucrează cu AL, finanţare limitată existentă). 

 Pentru a obţine aceste avantaje, evitând în acelaşi timp rezultatele şi reacţiile 
negative, este nevoie de abordare globală, discuţie publică şi colaborarea cu 
stakehoderii. 

 Abordarea globală se referă şi la combinarea acestor sisteme cu alte măsuri de 
mobilitate / transport. 

 
 

Valoare adăugată: (a) 
conformitate cu strategii / 
reglementări [12] 

 
Valoarea este adăugată prin faptul că măsurile SS sunt relevante pentru strategiile 

locale, naţionale şi la nivel UE. 

• La nivel naţional şi UE, aceste măsuri contribuie la realizarea obiectivelor 
strategice sociale, de sănătate şi financiare (ex. o agendă pentru o tranziţie 
corectă din punct de vedere social spre mobilitatea curată, competitivă şi 
conectată pentru toţi, Planul Strategic de Acţiune UE referitor la siguranţa 
rutieră, Declaraţia Valletta referitoare la Planul strategic de siguranţă rutieră 
2016-2020 Move din martie 2016 etc.) 

 
• La nivel local, SS ar putea contribui la strategiile pentru creşterea socială şi 

economică a zonelor urbane şi peri-urbane, concomitent cu îmbunătăţirea altor 
aspecte legate de transport şi societate ca întreg, în cadrul unui PMUD. 
 

Alinierea SS la aceste politici ca parte a PMUD ar putea face oraşele mici şi mijlocii 
eligibile pentru primirea unui sprijin financiar suplimentar din fonfurile UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



 

 

 

 

3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Lista politicilor UE / Strategii / 
Reglementări relevante 
to SS measures 
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DOCUMENT 

CORESPUNZĂTOR 

 
SUBIECT 

 
TIP DE 

CONŢINUT 
RELEVANŢĂ 

PENTRU 
SUITS (1-5) 

 
 EXPLICAREA CLASIFICĂRII 

 
1. 

COM 2017 283 Agendă 
pentruo tranziţie corectă 

din punct de vedere social 
către mobilitate curată, 
competitivă şi conectată 

pentru toţi [13] 

• Transport urban de marfă 
• Siguranţă şi securitate 

• Managementul mobilităţii 
• Stiluri de viaţă 

independente de utilizarea 
autoturismelor 

• Managementul datelor 
(dovadă şi argument) 

• Tehnologii noi şi 
emergente 

 
 

Comunicare 
din partea 
Comisiei 

 
 
 

3 

 
 

Conţinutul nu este relevant 
exclusiv pentru oraşele 
mici şi mijlocii, putând  fi 

adoptat de orice oraş 
indiferent de dimensiunea 

acestuia 

 
 

2. 
Planul strategic 2016-2020 
DG-Move martie 2018 [14] 

 
• Siguranţă şi securitate 
• Programe de transport 

noi şi emergente 
• Managementul mobilităţii 

• Stiluri de viaţă 
independente de utilizarea 

autoturismelor 
• Tehnologii noi şi emergente 

 
 
 

Plan 
strategic 

 
 
 

3 

 
 

Conţinutul nu este relevant 
exclusiv pentru oraşele 
mici şi mijlocii, putând fi 
adoptat de orice oraş, 

indiferent de dimensiunea 
acestuia 

 
3. 

COM (2018) 293 final, 
Plan Strategic de Acţiune 
UE referitor la siguranţa 

rutieră: Europa în mişcare 
şi Anexa 1. Plan Strategic 

de Acţiune referitor la 
Siguranţa rutieră [15] 

 
 

• Siguranţă şi Securitate 
• Tehnologii noi şi emergente 

 
 
 

Strategic 
Plan 

 
 

 
3 

 
 

Conţinutul nu este relevant 
exclusiv pentru oraşele 
mici şi mijlocii, putând fi 
adoptat de orice oraş, 

indiferent de dimensiunea 
acestuia 

 

 
4. 

Orientări  politice 
referitoare la siguranţa 
rutieră 2011-2020 [16] 

 
 
 

Siguranţă şi securitate 

 

 
 Recomandare 

referitoare la 
politica de 

urmat 

 
 
 

3 

 
Acest document este o 

orientare strategică pentru 
îndrumarea autorităţilor 

naţionale şi locale în vederea 
planificării strategice şi 
dezvoltării acţiunilor de 

siguranţă rutieră 

 
 

5. 
Declaraţia de la Valletta 

privind siguranţa rutieră 29 
martie 2017, Valletta [17] 

 
 
 
• Stiluri de viaţă independente 

de utilizarea autoturismelor 
• Siguranţă şi securitate 

 
 

Declaraţie 
ministerială 

privind 
siguranţa 

rutieră 

 
 

 
2 

 
 

Declaraţia de la Valletta a 
fost semnată de miniştrii 

Statelor Membre şi 
angajează naţiunile în acţiuni 

vizând siguranţa rutieră 



 

 

 

 

3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Valoare adăugată: (b) 
colatorarea tuturor actorilor 
/ stakeholderilor 
 
Comunicarea, colaborarea şi coordonarea între numeroşi stakeholderi este 
necesară în multe aspecte ale dezvoltării şi implementării procesului SS. 
Aceste proceduri sunt esenţiale pentru a se ajunge la un acord şi un sprijin larg, 
dar, în acelai timp, oferă AL următoarele oportunităţi: 

• crearea unei interacţiuni mai strânse cu ele şi facilitarea elaborării unor 
proiecte viitoare de planuri de acţiune; 

• crearea de noi sinergii şi elaborarea de noi idei şi proiecte; 

• asigurarea unei colaborări constante. 

. 
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Creşterea la maximum a sinergiilor 
trebuie să fie una din priorităţile 
oraşelor mici şi mijlocii ca urmare a 
resurselor disponibile limitate 
(numărul mic de personal tehnic 
care lucrează cu AL, resurse 
financiare limitate etc.) 



 

 

 

 

3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Modalitatea de a realiza 
colaborarea / de a identifica 
nevoile stakeholderilor şi 
actorilor 

 
• Interviuri orientate spre reprezentanţii grupurilor de stakeholderi pentru a-i 

informa în legătură cu: 

- planurile şi obiectivele municipalităţii; 

- potenţialul avantaj pe care l-ar avea acordând sprijin implementării 
proiectului; 

- valoarea contribuţiei lor la proiect. 

• Efectuarea de sondaje cu chestionare pentru grupurile de stakeholderi, pentru 
a-i întreba cum percep problemele şi soluţiile, pentru ca aceştia să poată vorbi 
despre nevoile lor şi despre restricţiile care ar putea obstrucţiona contribuţia lor. 

• Consultarea publicului şi şedinţe deschise la care să fie invitaţi toţi stakeholderii 
la fiecare stadiu de implementare. 

• Inspecţii frecvente în cele mai aglomerate puncte din reţeaua rutieră unde pot 
apărea probleme. 

• Abordări adaptate diferiţilor stakeholderi / actori (clienţii prin chestionare, 
proprietarii de magazine prin scurte interviuri, operatorii de mărfuri prin scurte 
interviuri – convorbiri). 

 

Identificarea actorilor şi 
stakeholderilor 
• Primul pas către formularea unui cadru de lucru care asigură integrarea tuturor 

actorilor şi stakeholderilor unui oraş în procesul decizional privind mobilitatea 
urbană este identificarea lor prin întocmirea unei liste cuprinzătoare axate 
pe măsurile SS. Acest lucru contribuie la demonstrarea faptului că transportul 
urban se poate îmbunătăţi prin implicarea unei game largi de stakeholderi. 
Aceasta are ca  rezultat şi identificarea factorilor care influenţează atât 
autorităţile locale cât şi stakeholderii implicaţi în planificarea mobilităţii, factori 
care necesită un plus de cercetări. 

 
• Identificarea actorilor şi stakeholderilor pentru implementarea măsurilor SS: 

Autoriăţi Locale, operatori de transport privat şi public, navetişti, 
utilizatori de transport vulnerabili, rezidenţi, unităţi de aplicare a legii, 
organizaţii non-guvernamentale, şcoli şi instituţii educaţionale, politicieni 
locali, organizaţii de grupuri de persoane cu dizabilităţi etc. 
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3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Identificarea actorilor şi 
stakeholderilor implicaţi în 
măsurile SS la nivel administrativ [7] 

 

 
ACTORI ŞI STAKEHOLDERI 

NIVEL ADMINISTRATIV 

INTERNATIONAL NATIONAL REGIONAL LOCAL 

Factori politici UE X    

Organizaţii sub umbrela UE X    

Agenţie de conducere  X   

Autorităţi care se ocupă de infrastructură X X X X 

Autorităţi / organizaţii implicate în educaţie X X X X 

Autorităţi implicate în aplicarea legii X X X X 

Autorităţi implicate în acordarea de îngrijire 
post accidente 

   X 

Autorităţi Locale (oraşe, comunităţi)    X 

Autorităţi de aprobare a standardelor 
pentru vehicule 

X X   

Fabricanţi de vehicule X X   

Experţi în siguranţă rutieră X X X  

Cercetare / Universităţi   X X 

Factori politici / factori de decizie X X   

Grupuri de interes  X X  

Asociaţii profesionale / Camera de Comerţ X X   

Cluburi auto şi organizaţii de mobilitate   X X 

Cetăţeni / publicul larg    X 

 

Argumentare pentru 
implementarea măsurilor SS în 
oraşele mici şi mijlocii  
“Nu pot utiliza tehnologiile avansate pentru că nu doresc, sau pentru că îmi 
lipsesc cunoştinţele pentru utilizarea eficientă a acestora.” 
• Lispsa competenţelor digitale sau reticenţa oamenilor de a se adapta la noile 

tehnologii nu trebuie să constituie un factor de excludere de la orice serviciu. 
Trebuie să fie puse la dispoziţia publicului atât metode tradiţionale, cât şi 
avansate şi să se lase o perioadă de tranziţie 

“Nu pot utiliza infrastructura pentru pietoni sau pentru biciclete din cauza 
unor probleme de sănătate, sau utilizez moduri de transport motorizat şi 
noua infrastructură mă va incomoda.” 

• Noua infrastructură pentru pietoni şi biciclete trebuie să fie şi va fi proiectată şi 
implementată conform Principiilor de Proiectare Universală. Ca urmare, toată 
lumea va avea voie să o utilizeze, cu minimum de disconfort pentru orice alte 
reţele suplimentare de trafic. 
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3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Argumentare pentru implementarea măsurilor SS în oraşele mici şi mijlocii 

“Zonele de viteză de siguranţă rutieră ne restricţionează accesul la timp la 
servicii şi diferite locuri” 

• Zonele de viteză de siguranţă rutieră vor oferi numeroase avantaje atât din punct 
de vedere al siguranţei, cât şi al mediului ambiant şi al sănătăţii care vor 
contracara orice conflicte potenţiale care pot apărea în trafic. 

“Nu am încredere în companiile şi în oamenii care manevrează datele de 
Securitate” 

• Aceste companii sunt obligate prin lege, prin contracte, să se conformeze unor 
proceduri prestabilite şi să acţioneze într-un anumit mod pentru a asigura un 
grad înalt de siguranţă pentru public în cadrul infrastructurii de transport public. 
Orice date obţinute prin sistemele de televiziune cu circuit închis sau alte 
sisteme sunt supuse GDPR şi companiile trebuie să opereze conform acestora. 

 
 

Provocări şi răspunsuri în vederea 
implementării măsurilor SS în 
oraşele mici şi mijlocii 
 
1) „Autorităţile centrale nu vor acorda prioritate oraşelor MM faţă de zonele 

urbane centrale.” 

& 

2) “Oraşele MM nu atrag finanţare ca urmare a dimensiunii şi valorii lor 
economice” 

& 

3) “Tehnologiile avansate nu pot fi aplicate aici din cauza expertizei şi 
cunoştinţelor insuficiente pentru elaborarea şi implementarea unor astfel de 
măsuri avansate” 

Oraşele mai mici care nu pot fi în grija unor furnizori profesionişti, 
măsurile sunt implementate cu ajutorul unei organizaţii de voluntari 

• Depinde de fiecare persoană sau de un grup de persoane cu concepţii comune 
să preia această sarcină 

• Succesul unor astfel de acţiuni de voluntariat depinde de resursele şi activitatea 
celor ce iau iniţiativa pe cont propriu (ex. cazul oraşului Coventry şi 
Comunitatea SpeedWatch) 

• Ca urmare a rezultatelor aşteptate prin aplicarea unor astfel de tehnologii, AL 
pot negocia cu autorităţile centrale şi regionale pentru atragerea resurselor. Şi 
anume, realizarea unui nivel ridicat de siguranţă şi securitate prin reducerea 
riscului de accidente şi prin prevenirea actelor de vandalism şi agresivitate: 

- Costuri mai mici pentru vandalism (beneficii economice) 

- Creşterea numărului de călătorii şi a atractivităţii transportului public 
(avantaje pentru mediul ambient şi pentru sănătate) 
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3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

Provocări şi răspunsuri în vederea implementării măsurilor SS în oraşele mici şi mijlocii 

 
4) “Campaniile de sensibilizare nu vor fi eficiente” 

Succesul unei campanii de sensibilizare a publicului este rezultatul unui efort 
multiplu – o echipă trebuie să utilizeze diferite modalităţi pentru a sensibiliza 
diferite categorii de public. 

Stabilirea de obiective identificarea publicului ţintă Cercetare 
identificarea diferitelor strategii Execuţie 

Campaniile de siguranţă şi securitate au un impact pe termen lung care 
contribuie în cele din urmă la scăderea măsurilor de apllicare a legii şi, prin 
urmare, la creşterea economică. 

Implicarea comunităţii şi perceperea Transportului Public din partea publicului 
sunt esenţiale pentru obţinerea succesului. 

 

5) “Securitatea în transportul public nu va elimina ameninţările curente” 

Deşi este posibil să nu fie eliminate ameninţările curente în viitorul apropiat, se 
pot face paşi importanţi în această direcţie. 
 
Prin aplicarea măsurilor de securitate, se va îmbunătăţi nivelul siguranţei. 
 
Există rare obiecţii din partea publicului la măsurile de siguranţă şi securitate şi 
aceste reacţii sunt limitate la situaţiile în care se limitează caracterul privat sau 
accesibilitatea. 

 

6) ”Zonele de restricţionare a vitezei şi a accesului pot fi problematice pentru 
rezidenţi şi reduce nivelul serviciului.” 

Este necesară amplasarea strategică şi definirea zonelor. 

• Zonele cu restricţionare ar trebui amplasate în zone rezidenţiale aglomerate 
care oferă caracteristici specifice (transport public, demografie etc.) 

• Trebuie combinate adecvat cu campanii de sensibilizare a publicului şi cu acţiuni 
de promovare. 

• vitezei şi circulaţia continuă în interiorul zonelor rezidenţiale vor aduce mult 
mai multe avantaje decât disconfort, precum şi creştere economică. 

 

7) „Infrastructura pentru pietoni şi biciclete nu se va utiliza suficient şi nu 
justifică resursele necesare pentru investiţia în astfel de proiecte” 

Durata călătoriei şi intemperiile constituie cele mai importante bariere în calea 
mersului pe jos şi pe bicicletă 

Stimulentele pentru călătoria activă trebuie personalizate şi direcţionate spre 
persoane şi călătorii pentru care astfel de moduri de transport reprezintă o bună 
alternativă. Deşi există puţine dovezi ştiinţifice, există indicii că sănătatea este 
singurul motiv important care determină folosirea modurilor active de călătorie. 
Există acum mai multe aplicaţii populare care utilizează sănătatea ca stimulent 
pentru promovarea mersului pe bicicletă. [15] 

Atractivitate mai mare şi promovarea stilurilor de viaţă sănătoasă 
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3 Valoare pentru o raşe le mici  şi  mij loci i  (Provocări, avantaj şi beneficiari) 

 

 

 
  EXERCITIUL B  

 
Descrierea materialului 

Analizarea avantajelor şi opiniilor 
stakeholderilor referitoare la 
măsurile de siguranţă şi securitate

Prima parte: Utilizaţi bileţele colante pentru a completa casetele deschise. Primul câmp se referă la 
avantajele unei măsuri SS selectate. Cel de-al doilea câmp se referă la actorii / stakeholderii / grupurile 
sociale care vor fi afectaţi (pozitiv sau negativ) de respectiva măsură. 
Partea a doua: În coloana din stânga transferaţi actorii / stakeholderii care ar prezenta cele mai negative 
reacţii faţă de măsura propusă. În coloana din dreapta, transferaţi bileţelele (ex. avantajele acestei părţi) 
astfel încât să poată fi utilizate ca argumente convingătoare pentru stakeholderii din colţul din stânga. 

Vă rugăm să completaţi următoarea casetă cu  avantajele 
pe care credeţi că măsura SS pe care aţi selectat-o le 
poate aduce oraşului dvs 

Numele echipei 
 

   

DENUMIREA MĂSURII 

 

Vă rugăm să completaţi următoarea casetă cu actorii / stakeholderii / grupurile sociale care 
credeţi că vor fi afectaţi negativ sau pozitiv de măsura SS pe care aţi selectat-o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos cu argumentele care pot fi aduse de actori în 
favoarea / împotriva implementării măsurii SS selectate de grupul dvs. 
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Materiale suplimentare 

1. Centre for Good Governance (2006) A comprehensive guide for Social impact 
Assessment, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cgg/ 
unpan026197.pdf. 

2. How to make a successful awareness campaign Available at: https:// 
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S tudii de caz de succes 
din oraşele din cadrul 
proiectului SUITS şi din 
alte oraşe Europene 
Acest capitol prezintă: 
• Patru studii de caz – ca fiind exemple de cele mai bune practici 

– privind măsurile SS utilizate 

• O analiză extinsă a barierelor şi stimulentelor cu care fiecare oraş 
a trebuit să se confrunte (din perspectiva AL) 
 
 

 
 
 

 

 Studiu de caz 1 
 

 Studiu de caz 2 
 

 Studiu de caz 3 
 

 Studiu de caz 4 

Campanie de sensibilizare la Roma. Infrastructură pentru pietoni şi 
biciclete, zone de viteză pentru siguranţă rutieră. [1] (studiu de caz 
dintr-un oraş participant la proiectul SUITS) 

Coventry, Marea Britanie. Zone de viteză de siguranţă. Campanie 
de sensibilizare. [2], [3] (studiu de caz dintr-un oraş participant la 
proiectul SUITS). 

Campanie de sensibilizare în Ghent. Infrastructură pentru pietoni şi 
biciclete, aplicaţie a tehnologiilor avansate. [4] 

 
Gdansk – Politica anti-vandalism pentru siguranţă şi securitate în 
Transportul Public. [5] 



 

 

 

Rome, Italy 

 
 
 

 

Siguranţă şi securitate în 
transporturi 
Campanie de sensibilizare, 
infrastructură pentru pietoni şi 
mersul pe bicicletă, zone de 
viteză de siguranţă rutieră, 
Roma) 

 

(
DE CE ACEASTA ESTE CEA 
MAI BUNĂ PRACTICĂ ÎN 
DOMENIU? 

Campaniile de sensibilizare 
referitoare la siguranţă şi securitate 
sunt considerate eficiente ca măsură 
pentru a garanta buna comportare a 
viitorilor participanţi la trafic. Obiectivul 
campaniilor este de a sensibiliza elevii 
în legătură cu problemele legate de 
siguranţa rutieră prin informaţii şi 
testimoniale referitor la cunoaşterea 
regulilor de circulaţie, consecinţele şi 
dimensiunile fenomenului accidentelor 
şi ale comportamentului riscant în 
ceea ce priveşte siguranţa rutieră. 

Infrastructurile pentru pietoni şi 
biciclişti garantează accesibilitatea 
mai mare în zonele urbane, reducând 
în acelaşi timp transportul privat şi 
emisiile. 

Strategiile pentru zonele de şosele 
cu viteză de siguranţă garantează 
viteza redusă a vehiculelor şi o mai 
mare siguranţă pentru participanţii la 
trafic vulnerabili. 

 
 

PROBLEMA INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIVUL  

Roma se confrunta cu provocări 
privind siguranţa rutieră şi călătoria 
activă şi, în efortul de a reduce 
accidentele şi rănirile şi de a promova 
moduri de transport mai sustenabile, 
s-a elaborat un plan cu acţiuni de 
mobilitate integrată. 
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DESCRIEREA MĂSURII 
A) Campanii de sensibilizare pe 
tema siguranţei şi securităţii 
„Pilota per la Vita” este o campanie de 
sensibilizare prin instruire şi diseminarea 
informaţiilor pe tema siguranţei rutiere, 
vizând în principal liceele. Au avut loc 
şedinţe specifice în şcoli selectate, la 
care au participat experţi în siguranţă 
rutieră, psihologi, tehnicieni şi 
reprezentanţi ai asociaţiilor victimelor 
accidentelor rutiere. Majoritatea 
şedinţelor au avut loc în şcoli, ca urmare 
a disponibilităţii acestora în acest sens, 
unde au fost posibile discuţii dinamice, 
cu persoane care să prezinte 
credibilitate pentru tineri şi, cel mai 
important, într-un mediu prietenos şi 
relaxat, scopul lor fiind de a îndemna la 
reflectare, nu de a reproşa / de a da lecţii. 

B) Pe infrastructuri pentru 
pietoni şi biciclişti 
Intensificarea utilizării bicicletelor 
permite reducerea poluării şi, totodată, 
conservarea energiei, ceea ce 
determină reducerea costurilor 
sociale. De asemenea, îmbunătăţeşte 
imaginea unui oraş model caracterizat 
prin densitate mare şi siguranţă, cu 
distanţe mici între diferite activităţi ca 
o consecinţă a caracterului său 
compact. 

• Promovarea intermodalităţii 
combinând mersul pe bicicletă şi 
transportul public (parcare pentru 
biciclete în nodurile de schimb; 
serviciu de închiriere biciclete; 
transportul bicicletelor în transportul 
public); 

• Activităţi precum campanii 
educaţionale şi de sensibilizare a 
publicului faţă de mersul pe bicicletă, 
publicul ţintă fiind în special tinerii; 
 

• Elaborarea de norme şi stimulente 
pentru parcarea bicicletelor în 
spaţiile comune; 

• Crearea de reţele locale pentru 
mersul pe bicicletă; 

• Asigurarea continuă de reparaţii şi 
dezvoltarea continuă a principalei 
reţele de biciclete 

C) Strategii pentru zonele cu viteză 
de siguranţă pentru trafic 

„Insulele ambientale” constau în 
porţiuni de teren mărginite de reţeaua 
de artere de circulaţie, camera de 
comerţ, asociaţiile de transport şi 
operatorii de comerţ din zona 
respectivă. 

 
SCALABILITATE / 
REPLICABILITATE 

Abordarea pe care o are oraşul poate fi 
concepută şi implementată şi în alte 
locuri geografice care se confruntă cu 
provocări şi probleme similare. 

 
CERINŢE DE IMPLEMENTARE 

A fost necesară cooperarea dintre mai 
mulţi actori pentru realizarea 
campaniilor de sensibilizare faţă de 
siguranţă şi securitate. Astfel de grupuri 
de stakeholderi sunt poliţia locală, 
psihologii reprezentanţii asociaţiilor 
victimelor accidentelor rutiere, studenţii 
etc.  
Pentru a proiecta şi construi o reţea 
completă de 85 km pentru mersul pe 
bicicletă, autorităţile locale au lucrat 
timp de trei ani.  
Costul de implementare pentru toate 
acţiunile.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
menţionate nu este cunoscut, dar 
fondurile au provenit din fonduri 
naţionale precum şi din fonduri 
structurale europene. 

 

INDICATORI DE MĂSURARE 
A SUCCESULUI ŞI 
REZULTATULUI FINAL / 
IMPACTULUI 

Campanii de sensibilizare privind 
siguranţa şi securitatea: Tinerii nu îşi 
dau seama de consecinţele directe şi 
indirecte pe care condusul 
iresponsabil le poate avea asupra lor 
şi asupra altor persoane. Pentru ca 
planificatorii să reducă astfel de efecte, 
a fost conceput un Program Special de 
Siguranţă Rutieră „Viziunea zero” 
(Hotărârea Oficială Nr. 51 din 14 
septembrie 2017), al cărui scop este 
de a identifica măsurile necesare 
pentru a reduce accidentele rutiere 
prin combinarea implementării unor 
măsuri de transport sustenabil. 

Strategii privind zonele de viteză de 
siguranţă rutieră:  Reducerea 
acctidentelor rutiere, îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie şi de mediu. 

Infrastructuri pentru pietoni şi 
biciclete: Noile infrastructuri permit o 
mobilitate mai sustenabilă împreună cu 
numeroase beneficii pentru sănătate, 
după cum au demonstrat proiecte 
specifice precum PASTA  şi diverse alte 
studii medicale. 

Grupurile sociale avantajate sunt 
cetăţenii şi, în special, participanţii la 
trafic vulnerabili (persoane în vârstă, 
copii, biciclişti, pietoni), ca urmare a 
nivelului mai ridicat al siguranţei rutiere. 

 

INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA IMPLEMENTĂRII 
CU SUCCES: 
Campanii de sensibilizare privind 
siguranţa şi securitatea: Numărul de 
studenţi care au participat şi au fost 
implicaţi în campanii (au fost implicaţi 
900 studenţi) 
Infrastructuri pentru pietoni şi 
biciclişti: Pistele pentru biciclete alături 
de centrele pentru parcarea bicicletelor 
(69 centre de parcare biciclete / 85 km de 
piste noi pentru biciclete). 

Strategii pentru zonele cu viteză de 
siguranţă pentru circulaţie: Numărul 
redus de accidente şi victime ale 
acestora per an (100 accidente mai 
puţin per an) 

 
 

BARIERE ŞI STIMULENTE 
Aspecte referitoare la 
cooperare / coordonare 

Bariere: Capacitatea AL privind 
cooperarea dintre diferiţi stakeholderi şi 
în special cu reprezentanţii  asociaţiilor 
victimelor accidentelor rutiere 
constituie un punct critic şi ca urmare a 
sensibilităţii la siguranţa rutieră ca 
problemă socială. AL trebuie să 
răspundă eficient. De asemenea, 
cetăţenii au putut să împărtăşească 
idei care afectează deciziile pirvind 
intervenţiile la infrastructură. 

Stimulente: „Consulta Cittadina” este 
organizaţia destinată să abordeze toate 
punctele critice referitoare la siguranţa 
rutieră şi implică asociaţiile victimelor 
accidentelor rutiere, tehnicieni şi 
cetăţeni, într-un cadru care  permite un 
schimb de idei între toţi partenerii 
instituţionali (publici şi privaţi) care 
lucrează în domeniul siguranţei rutiere, 
mobilităţii soft, transformării şi 
sustenabiităţii urbane. 

 
RESURSE FINANCIARE 

Bariere: Noile metode de achiziţii nu 
erau cunoscute şi au necesitat 
familiarizarea pentru a începe 
procesul de planificare. 

Stimulente: AL şi alte instituţii trebuie 
să identifice resursele financiare care 
pot avea un impact pozitiv substanţial 
asupra dezvoltării zonei fără costuri 
suplimentare. 

 
PROCEDURI 

Bariere: Capacitatea AL de a 
organiza procedurile necesare, în 
special privind intervenţiile la 
infrastructură, putând avea drept 
consecinţă întârzieri. 

Stimulente: Experienţa dobândită 
permite AL să abordeze provocările 
ulterioare. 

DATE TEHNICE  

Barriers: Barierele tehnice 
identificate au fost ca urmare a lipsei 
de date şi anume a datelor privind 
mobilitatea  

Stimulente:AL au identificat resursele 
şi expertiza RSM pentru ca Centrul de 
Monitorizare a Siguranţei Rutiere să 
culeagă şi să analizeze datele 
referitoare la accidente, pe baza celor 
emise de Poliţia locală. 

 
 

PERSONAL 

Stimulente: Referitor la măsurile 
descrise mai sus, AL au identificat 
competenţa şi aptitudinile în cadrul 
diferitelor departamente tehnice 

 
 

POLITIC 

Bariere: Valoarea măsurilor 
exprimată de economiile la costul 
social (ca urmare a reducerii 
accidentelor) nu este înţeleasă pe 
deplin de instituţii. 

Stimulente AL dezvoltă şi furnizează 
ghiduri referitoare la astfel de măsuri. 

SOCIETAL 

Bariere: Lipsa implicării cetăţenilor şi 
participarea publicului la măsurile de 
mobilitate. 

Stimulente: AL au înfiinţat un portal 
pentru a implica cetăţenii şi a disemina 
informaţiile comunicând idei şi 
concepte referitoare la măsurile de 
mobilitate. 

 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

https://romamobilita.it/it/ 
progetti/sicurezza-stradale/ 
iniziative 
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LOCALITATEA 

Coventry, United Kingdom 

 
 

 

Siguranţă şi 
securitate în 
transport 
Zone de viteză de 
siguranţă, campanie de 
sensibilizare (Coventry) 

 
 

 
 
 

DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI ÎN 
DOMENIU? 

Abordare combinată – educaţie, 
instruire, precum şi angajarea şi 
participarea publicului larg – pentru 
realizarea creşterii siguranţei rutiere, 
utilizând totodată mijloace tehnologice 
mai sofisticate pentru a permite acest 
lucru. 

 
 

PROBLEMĂ INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIV 

Ca urmare a vitezelor mari cu care 
circulă autovehiculele şi a accidentelor 
în mediul urban, comunităţile au decis 
să se implice voluntar în crearea unor 
medii sigure pentru a asigura călătoria 
activă şi căi sigure pentru participanţii 
la trafic vulnerabili. 

 

DESCRIEREA MĂSURII 
Comunitatea Speedwatch (CSW) este 
o iniţiativă naţională în cadrul căreia 
membrii comunităţilor locale se alătură 
efortului Poliţiei de a monitoriza 
vitezele vehiculelor cu ajutorul 
dispozitivelor de detecţie a vitezei. 
Vehiculele care depăşesc limita de 
viteză sunt raportate la Poliţie cu 
scopul educării conducătorii auto de a 
reduce viteza. În cazul în care se 
ignoră în mod voit instruirea şi se 
compară dovezile de repetare a 
infracţiunii sau în situaţii de depăşire 
excesivă a vitezei (chiar în interiorul 
graniţelor regiunii), urmează aplicarea 
sancţiunii şi urmărirea judiciară. 

Programul rezidă în campanii de 
sensibiilizare asupra siguranţei şi 
securităţii, precum şi în strategii 
privind instituirea de zone de viteză de 
siguranţă rutieră, iar în Coventry, 
programul este şi mai specializat, 
utilizând tehnologia cea mai avansată 
care permite o acurateţe mai mare. 

Această măsură include o platformă 
care asigură grupuri pentru 
Community Speedwatch şi furnizează 
poliţiei din zonă o gamă largă de 
instrumente de management pentru a 
face mai eficientă implicarea 
comunităţii în asigurarea siguranţei 
rutiere alături de poliţie şi pentru a 
asigura voluntarilor instruirea  
corespunzătoare. Aplicaţia furnizează o 
gamă de calendare pentru rezervare şi 
activitate, deţine detalii referitoare la 
grup şi la sesiune, produce o varietate 
de statistici, permiţând în acelaşi timp 
ofiţerilor de poliţie accesul la detaliile 
înregistrate referitoare la vehiculele 
implicate în contravenţii în zonele 
afiliate. De asemenea, platforma online 
CSW emite notificări de feedback şi 
colaţionează date utile atât pentru 
poiiţie, cât şi pentru grupurile implicate, 
detaliind cazuri şi datereferitoare la rata 
/ volumul de contravenţii live şi 
raportând cazurile de depăşire repetată 
şi excesivă a vitezei etc. 

Printre multe alte funcţii, urmăreşte 
precizia operatorului pentru a implica 
în mod interactiv profesioniştii din 
domeniu în instruirea online pentru a-
şi mări eficienţa. 

 
SCALABILITATE / 
REPLICABILITATE 

Acest proiect condus de comunitate 
este o iniţiativă flexibilă care se 
poate adapta la oraşe mai mari şi 
mai mici şi poate fi repetată 
corespunzător.

 CERINŢE DE IMPLEMENTARE 
Sursele de finanţare pentru 
implementarea acestei iniţiative provin din 
fondurile locale şi costul aproximativ 
pentru fiecare zonă de trafic de 
restricţionare a vitezei este de 10.000 £. 
De asemenea, perioada necesară pentru 
ca prin planificarea zonei de trafic să se 
achiziţioneze echipament, să se 
efectueze instruirea şi să se 
implementeze este de 3 luni. 

Sunt necesare echipamente tehnologice, 
de exemplu dispozitive de măsurare a 
vitezei, camere de luat vederi pentru 
înregistrarea vitezei şi tablete pentru a 
derula programul, a utiliza aplicaţia 
corespunzătoare pentru înregistrarea 
autovehiculelor în mişcare şi a menţine o 
bază de date statistică. 

În Community Speedwatch, aplicaţia şi 
orice alte servicii IT suplimentare au fost 
elaborate pe baza externalizării 
resurselor. De remarcat că aceasta s-a 
realizat iniţial la nivel naţional, deoarece 
este o acţiune naţională. 

 
 

INDICATORI PETNRU 
MĂSURAREA SUCCESULUI ŞI 
REZULTATULUI / IMPACTULUI 
FINAL 

Avantajele pentru SpeedWatch Community: 
a) Număr redus de decese şi răniri ca 

urmare a accidentelor rutiere 
b) Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
c) Reducerea vitezelor vehiculelor 
d) Grad mai mare de sensibilizare a 

publicului 
Grupurile sociale care beneficiază cel mai mult 
sunt cetăţenii şi 
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pietonii datorită siguranţei lor şi 
îmbunătăţirii condiţiilor de mediu ca 
urmare a reducerii vitezei vehiculelor. 

 
 

INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA SUCCESULUI 
IMPLEMENTĂRII: 
Indicatorii pentru măsurarea 
succesului sunt: 

1. Numărul accidentelor, inclusiv al 
celor mortale 

2. Procentaj mai mic de 
contravenţii prin depăşirea 
vitezei 

Nu se exportă încă valori specifice, dar 
se estimează reducerea per total a 
vitezei şi a accidentelor, datorită 
prezenţei voluntarilor şi diseminarea 
programului la nivel naţional şi local. 

 

BARIERE ŞI STIMULENTE 

Aspecte legate de cooperare 
/ coordonare 

Bariere: Nu s-au identificat bariere 
semnificative deoarece, ca urmare a 
numărului scăzut de departamente 
implicate, sunt necesare o cooperare 
şi coordonare minime şi în principal pe 
plan intern în cadrul forţelor poliţiei. 

Stimulente Autorităţile locale 
contribuie la elaborarea şi promovarea 
programului, iar membrii comunităţii 
implementează activ măsura, aceasta 
fiind controlată  şi monitorizată ulterior 
de departamentele poliţiei. Aceasta 
creează un cadru de cooperare între 
AL, public şi unităţile care aplică legea, 
ceea ce poate fi premiza continuării 
cooperării.  

 
 

ASPECTE LEGATE DE 
RESURSELE FINANCIARE 

Bariere: Este necesară finanţarea 
locală pentru implementarea 
proiectelor. Suma necesară este 
considerată încă scăzută comparativ 
cu avantajele care decurg. 

Stimulente AL îşi utilizează membrii 
personalului deja disponibili, fără 
cheltuieli suplimentare. 

PROCEDURĂ 

Bariere: Autorităţile Locale şi mai ales 
forţele de poliţie solicită identificarea 
riscurilor şi selectarea locurilor, 
monitorizând în acelaşi timp evoluţia 
programului ca proces continuu. 

Stimulente: Participanţii organizează 
un program şi activităţile pe care le 
desfăşoară conform unui set de reguli 
şi prin atribuirea diferitelor roluri la 
nivel local şi în cadrul fiecărui grup. 

 

DATE TEHNICE 

Bariere: Ca urmare a faptului că 
programul este elaborat şi dezvoltat la 
nivel naţional în ceea ce priveşte 
resursele tehnice şi de date, este de 
aşteptat ca autorităţile locale să nu 
facă faţă dificultăţilor. 

Stimulente: Programul nu necesită 
analiza datelor înainte de elaborarea 
sa şi pe parcursul implementării sale, 
resursele tehnice utilizate depind la 
nivel naţional, deoarece datele sunt 
integrate într-o bază naţională. 

 
 

PERSONAL 

Bariere: Este necesar un efort pentru 
diseminare şi promovare pentru a 
atrage participarea voluntarilor. 

Stimulente: Faptul că sunt 
numeroase rezultate pozitive cu un 
minim de resurse de personal al 
autorităţilor locale constituie un 
stimulent major pentru implementarea 
unei astfel de măsuri. 

 
 

POLITIC 

Bariere: Singurii opozanţi ai acestui 
program sunt o parte a conducătorilor 
auto care tind să depăşească viteza 
admisă, fiind astfel afectaţi de acesta. 

Stimulente Avantaje politice ca 
urmare a acceptării de către public şi 
a implicării comunităţii. 

JURIDIC 

Bariere: Nu au fost identificate bariere 
juridice. Forţele de poliţie utilizează 
datele înregistrate şi le păstrează într-
o bază de date naţională.   

Stimulente Faptul că autorităţile 
locale pot mări siguranţa rutieră fără 
costuri suplimentare , prin reducerea 
vitezei, fără a întâmpina dificultăţi din 
punct de vedere juridic şi prin 
angajarea comunităţii, constituie un 
stimulent major. 

 
 

SOCIETAL 

Bariere: A existat o participare 
voluntară considerabilă cu promovare 
minimă, în timp ce acceptarea din 
partea publicului este împărţită între 
conducătorii auto şi ceilalţi cetăţeni şi 
este în funcţie de grupe de vârstă şi 
sociale.    

Stimulente: Cetăţenii au o atitudine 
extrem de pozitivă în ceea ce priveşte 
participarea şi sunt cereri permanente 
pentru extinderea programului în mai 
multe zone din Coventry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

https://twitter.com/cvspeedwa 
tchwmp 

https://www.coventrytelegraph. 
net/news/coventry-news/ 
residents-given-speed-guns- 
shop-11543880 

https://www.communityspeed 39 
watch.org/ 

https://www.trafficchoices. 
co.uk/traffic-schemes/commu 
nity-speed-watch.shtml 



 

 

Siguranţă şi securitate în 
transporturi 
Campanie de sensibilizare – 
Infrastructura pentru pietoni şi 
biciclete, aplicarea unor tehnologii 
avansate (Ghent) 

 

 

 
DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI ÎN 
DOMENIU? 

Toate măsurile descrise în cele ce 
urmează conduc la impacturi pozitive 
pentru oraş, asigurând serviciile legate 
de transport la nivel înalt, concomitent 
cu îmbunătăţirea şi creşterea 
siguranţei şi securităţii pentru 
majoritatea călătorilor. 

 

PROBLEMĂ INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIV 

Oraşul Ghent îşi propune 
îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
promovarea modurilor de transport 
sustenabil şi restricţionarea accesului 
autovehiculelor în anumite zone 
rezidenţiale. Congestia mare a 
traficului şi poluarea aerului au fost 
principalele motive pentru care au fost 
planificate astfel de acţiuni. 

 

DESCRIEREA MĂSURII 
Ghent este considerat un oraş mic şi 
mijociu cu aproximativ 247.000 locuitori 
într-o arie de 156, 18 km2. Oraşul are o 
tradiţie de soluţii inovatoare de 
transport şi, în cele ce urmează se vor 
prezenta cele care sunt cel mai mult 
legate de Siguranţă şi Securitate, deşi 
oraşul a planificat şi implementat alte 
câteva măsuri în scopul îmbunătăţirii 
altor aspecte referitoare la transport, de 
exemplu sustenabilitatea. 
Următoarele măsuri nu reprezintă un 
efort integrat de planificare, ci acţiuni 
separate care îmbunătăţesc siguranţa 
şi securitatea promovând călătoria  
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activă în zona de studiu. Mersul pe 
bicicletă şi pe jos sunt două moduri 
afectate de măsurile descrise în cele ce 
urmează: 

a) Coridor sigur pentru mersul pe 
bicicletă: În efortul de a promova 
mersul pe bicicletă în condiţii de 
siguranţă, AL au proiectat o 
infrastructură nouă îmbunătăţită 
pentru mersul pe bicicletă, cu 
construirea unui nou coridor şi prin 
măsuri suplimentare, de exemplu 
schimbări în ceea ce priveşte 
priorităţile la intersecţii şi 
temporizarea în favoarea 
bicicliştilor. 

b) Sistem pe bază de IT pentru 
prevenirea furtului bicicletelor: În 
sprijinul sistemului de închiriere 
biciclete pus la dispoziţie de  
oraşul Ghent şi ca urmare a 
numărului mare de biciclete furate 
sau dispărute, s-a dezvoltat un 
sistem pe baăz IT. Cu ajutorul unui 
chip şi prin gravarea parcului de 
biciclete, a fost iniţiat un efort de a 
reduce numărul de furturi şi de a 
identifica grupurile de hoţi. 

c) Promovarea mersului pe jos: 
Iniţial, oraşul a identificat porţiuni 
ale infrastructurii pentru pietoni 
care necesita modificare şi 
îmbunătăţire şi a iniţiat o 
campanie de promovare pentru a 
sensibiliza şi încuraja cetăţenii să 
meargă pe jos. Unele măsuri 
suplimentare, cum ar fi 
promovarea unei hărţi pentru 
mersul pe jos şi încurajarea în 
vederea achiziţionării unui 
pedometru au făcut parte, de 
asemenea, din campanie. 

d) Zone pietonale şi restricţionarea 
accesului: Pentru a controla 
accesul vehiculelor în zonele 
pietonale, oraşul Ghent a instalat şi 
utilizat un sistem IT şi în special un 
sistem de recunoaştere automată a 
numărului de înmatriculare. 

Acest sistem va urmări vehiculele şi, pe 
baza tipului de permis, li se va permite 
sau interzice accesul într-o anumită 
zonă.  A fost  desfăşurată şi o campanie 
de informare extensivă pentru a 
sensibiliza publicul asupra măsurii şi a 
suplimenta implementarea sa . 

 
 
 

SCALABILITATE / 
REPLICABILITATE 

Deşi acţiunile descrise sunt specifice 
oraşului Ghent, şi alte oraşe cu 
caracteristici similare pot urma 
modelul său pentru a face faţă 
provocărilor lor. 

 
 

CERINŢE DE 
IMPLEMENTARE 

Resursele necesare au fost acoperite 
din fondurile locale şi structurale 
europene. 
De asemenea, toate cele patru măsuri 
necesită minimum de la 6 luni la 1 an de 
planificare şi pregătire înainte de 
implementarea pilot. 
Suplimentar, au fost elaborate şi 
implementate soluţii IT, de exemplu 
utilizarea sistemului de recunoaştere 
automată a numărului de înmatriculare 
pentru a controla restricţionarea 
accesului în zonele pietonale, precum şi 
utilizarea soluţiilor IT pentru a reduce 
furtul de biciclete. Ambele soluţii au fost 
rezultatul externalizării, deoarece au 
fost necesare cunoştinţe tehnice pentru 
astfel de dezvoltări şi AL nu au avut 
expertiza necesară.

 

LOCALITATEA 

Ghent, Belgium 



 

 

BARIERE ŞI STIMULENTE 

Bariere:  Numărul  mare  de AL  şi  de 
diferite  departamente  necesare   pentru  

Barriers: Pentru implementarea 
acestor măsuri, sunt necesare 
acorduri cu partenerii externi, 
deoarece este foarte puţin probabil ca 
autorităţile locale să dispună de  know-
how pentru implementarea acestor 
acţiuni în totalitate. 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

https://civitas.eu/content/ghent 

https://civitas.eu/measure/it- 
based-bicycle-theft-prevention 

https://civitas.eu/measure/ 
pedestrian-ar ea-access- 
restrictions 

https://civitas.eu/measure/ safe-
cycling-corridor 

https://civitas.eu/measure/ 
walking-promotion 
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INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA SUCCESULUI ŞI 
REZULTATULUI / IMPACTULUI 
FINAL 

 
a) Creşterea siguranţei şi securităţii pentru 

biciclişti, odată cu creşterea ponderii 
bicicletelor în transportul modal, 
îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării, 
reducând în acelaşi timp congestia 
traficului şi poluarea aerului. Reducerea 
numărului de coliziuni care implică 
participanţii la trafic vulnerabili. 

b) Creşterea cu 10% a  numărului de biciclete 
închiriate relocate şi a utilizării de biciclete 
închiriate cu 5%. 
 

Transformarea mediului pietonal într-un loc mai 
sigur şi mai convenabil, încurajarea mai multor 
cetăţeni să meargă zilnic pe jos, sensibilizarea 
cetăţenilor în ceea ce priveşte beneficiile pe 
care mersul pe jos le are pentru sănătate. 
Avantaje directe pentru călătorii activi, odată cu 
creşterea siguranţei şi securităţii lor. De 
asemenea, beneficii pentru întreaga populaţie a 
oraşului şi în special pentru participanţii la trafic 
vulnerabili şi pentru rezidenţii zonei respective, 
mai ales datorită îmbunătăţirii condiţiilor de 
trafic, reducerii poluării aerului şi îmbunătăţirii 
globale a sănătăţii şi bunăstării. 

INDICATORI DE MĂSURĂ A 
SUCCESULUI IMPLEMENTĂRII: 
Câţiva dintre indicatorii de evaluare a succesului 
acestor acţiuni sunt: 

a) Cota bicicletelor în transportul modal 
(creştere a numărului de biciclişti cu 36%  
în doar doi ani de implementare a  
măsurii) 

b) Reducerea numărului de furturi ( scădere 
minoră şi anume 2%). În plus, a crescut 
numărul de biciclete furate care au fost 
recuperate. 

c) Rate de familiarizare cu campaniile (la 
cetăţeni procentul a fost de 12.5%, pe 
când în rândul studenţilor, acest procent a 
fost semnificativ mai redus, şi anume mai 
puţin de 10.7%) 

coordonare ca aceste măsuri să aibă 
succes este considerat un obstacol 
major care trebuie depăşit.- 

Stimulente: Necesitatea cooperării şi 
coordonării între diferite departamente 
ale AL creează un cadru puternic 
pentru activitatea viitoare. 

 

RESURSE FINANCIARE 

Bariere: Nu se cunosc bariere / 
probleme legate de mecanismele 
financiare utilizate pentru 
implementarea acestor măsuri. 

Stimulente: AL pot utiliza finanţare 
publică şi pot implica totodată 
companii private care vor înfiinţa 
parteneriate cu oraşele privind noile 
aplicaţii. 

PROCEDURĂ 

Bariere: Trebuie realizate acorduri 
puternice în avans pentru ca toţi 
partenerii axaţi pe o măsură să 
respecte planificarea şi să accelereze 
acţiunea. 

 

DATE TEHNICE 

Barriers: Barierele / problemele 
identificate sunt perioadele lungi de 
timp necesare pentru implementarea 
şi testarea diferitelor soluţii IT, cum ar 
fi  sistemul de recunoaştere automată 
a numărului de înmatriculare, precum 
şi costul resurselor de timp şi 
financiare pentru a culege date şi a 
planifica în mod corespunzător 
măsurile care trebuie implementate. 

Drivers: Odată ce AL dezvoltă şi 
culeg toate datele necesare, apar 
opţiuni potenţiale pentru oraş, 
deoarece cu cât sunt mai multe date, 
cu atât sunt mai fezabile pe viitor 
activităţile şi soluţiile privind 
transportul. 

 

PERSONAL 

Stimulente: Ca urmare a abordării la 
mai multe niveluri pentru elaborarea 
cu succes a măsurilor de transport, 
fiecare bun utilizat de AL poate fi 
valoros atât pentru planificare, cât şi 
pentru implementare. 

POLITIC 

Bariere: A trebuit să fie rezolvate 
barierele politice pentru 
implementarea măsurii pe bază de IT 
de antifurt biciclete , precum şi pentru 
restricţionarea accesului în cazurile în 
care cetăţenii au ridicat probleme 
legate la păstrarea dreptului la 
intimitate. 

Stimulente: Succesul unor astfel de  
măsuri poate fi de interes politic, 
deoarece, alături de larga acceptare 
din partea publicului, înclină balanţa în 
favoarea politicienilor locali. 

 

JURIDIC 

Bariere: A trebuit să fie rezolvate mai 
multe probleme de natură juridică 
pentru implementarea soluţiei pe bază 
de IT de antifurt biciclete, precum şi a 
coridorului pentru biciclete şi a 
restricţionării accesului. 

Stimulente Implementarea cu succes 
a coridorului pentru biciclete cu 
acceptul larg al publicului a creat cadrul 
legal pentru implementarea la scară 
naţională a unor astfel de măsuri. 

 
SOCIETAL 

Bariere: Campaniile de promovare şi 
sensibilizare nu şi-au atins 
întotdeauna obiectivele şli necesită 
îmbunătăţiri. De remarcat că 
promovarea nu este un eveniment 
singular, ci un proces continuu. 

Stimulente Toate măsurile 
menţionate mai sus au avut acceptul 
larg al publicului şi în special al 
călătorilor activi. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOC 
Gdansk, Poland 

 
 

 

Siguranţă şi securitate 
în transport 
Tehnologii avansate 
pentru transportul 
public, campanii de 
sensibilizare (Gdansk) 

 
 
 

DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI ÎN 
DOMENIU? 

Strategia oraşului Gdansk de a reduce 
dependentţa de mersul cu 
autoturismul a stimulat oraşul să 
planifice şi să elaboreze măsurile de 
îmbunătăţire a siguranţei şi securităţii 
în transportul public, obţinându-se 
rezultate remarcabile, strategia 
aplicată fiind transferabilă şi altor 
oraşe. 

DESCRIEREA MĂSURII 
A) Politica anti-vandalism 

pentru siguranţă şi 
securitate în transportul 
public 

Gdansk este un oraş din categoria 
celor mici şi mijlocii în nordul Poloniei, 
cu o populaţie de 458.000 cetăţeni 
într-o suprafaţă de 262 km2. Din 
cauza actelor de vandalism şi 
comportamentului anti-social 
recurente în mod regulat în transportul 
public, autorităţile locale au luat 
iniţiativa planificării şi implementării 
anumitor măsuri care au inclus: 

• Instalarea la scară largă a unui 
sistem de monitorizare video cu 
circuit închis 

• Instruirea conducătorilor auto în 
legătură cu modul în care să se 
comporte cu pasageri dificili şi în 
situaţii extreme 

• Evenimente promoţionale cum ar 
fi campanii de curăţare a staţiilor 
de transport pubic şi campanii de 
sensibilizare, în special concepute 
pentru elevi. 

Măsurile mai sus menţionate au avut                    
ca scop să facă transportul public o          
modalitate de călătorie în siguranţă 

securitate şi confort şi, în cele din 
urmă, să intensifice utilizarea 
acestuia, obiectivul mai larg fiind de 
a reduce dependenţa circulaţiei în 
oraş cu autoturismul personal. 
Aceste măsuri au făcut parte dintr-un 
proces integrat de planificare, nefiind 
acţiuni individuale, deoarece toate 
măsurile erau strâns corelate. De 
exemplu, a fost implementat un pilot 
al sisemului de televiziune cu circuit 
închis, imaginile căruia au fost 
utilizate pentru instruirea 
conducătorilor auto. 

 
 
 

CERINŢE DE 
IMPLEMENTARE  

250.000 - 300.000 (in Euro) 
Fonduri locale, fonduri europene 
structurale 
Fiecare măsură a necesitat un timp 
diferit de planificare. Procesul de 
planificare generală necesită minimum 
1-2 ani. 
Utilizarea sistemelor TV cu circuit 
închis a servit nu numai pentru 
monitorizare, ci şi ca material de 
instruire pentru conducătorii auto. 
Sistemul TV cu circuit închis a fost 
instalat prin externalizare. 

 

INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA SUCCESULUI ŞI 
A REZULTATULUI / 
IMPACTULUI FINAL 

Obiectivele oraşului: 

1. Promovarea transportului public, 
îmbunătăţind în acelaşi timp 
nivelul de securitate real şi 
perceput. 

2. Trecerea la moduri de transport 
sustenabile. 

3. Reducerea actelor de 
comportament neadecvat şi 
vandalism 

4. Crearea unui cadru de cooperare 
între diferiţi stakeholderi. 

Grupurile de beneficiari ai acestor 
măsuri sunt grupurile sociale cele mai 
vulnerabile, de exemplu femei, copii şi 
persoane în vârstă, grupuri identificate 
ca beneficiind cel mai mult. De 
asemenea, beneficiază şi majoritatea 
utilizatorilor transportului public, 
precum şi cetăţenii şi rezidenţii din 
apropierea infrastructurii transportului 
public unde au fost realizate 
îmbunătăţiri. 

 

INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA IMPLEMENTĂRII 
DE SUCCES: 

Indicatorii pentru evaluarea succesului 
acestor măsuri sunt: 

1.Perceperea siguranţei şi securităţii 
atât în general, cât şi în ceea ce 
priveşte staţiile de transport public 
(creştere cu 20%, în timp ce acelaşi 
indicator privind exclusiv staţiile de 
transport public arată o creştere cu 
29% în decursul unei perioade de 3 
ani). Numărul actelor de vandalism; 

2.Cantitatea de reclame afişate ilegal în 
staţiile de transport public; 

3.Acceptul publicului faţă de măsuri şi 
dorinţa publicului de a se implica în 
continuare (conform unui sondaj 
realizat în oraş, 71% dintre cetăţeni 
sprijină campaniile, în timp ce 51% ar 
fi gata să participe activ pe viitor). 

În plus, s-a înregistrat o creştere globală 
cu 10% - 18% a utilizării sistemului de 
transport public în mai puţin de doi ani, 
în timp ce actele de vandalism s-au 
redus cu 15%, ceea ce înseamnă mai 
puţin decât obiectivul iniţial de 20%. 
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BARIERE ŞI STIMULENTE 

Aspecte legate de cooperare 
şi coordonare 

Bariere: Cooperarea şi coordonarea 
diferitelor departamente din AL se 
consideră a fi o barieră pentru succesul 
planificării şi implementării, necesitând 
o organizare corespunzătoare. 

Stimulente: O mai bună comunicare 
care implică cetăţenii şi cooperarea 
între AL promovează înţelegerea 
reciprocă şi pare a fi abordarea otpimă 
a prevenţiei. De asemenea, odată 
realizată coordonarea, se creează 
cadrul pentru viitoarea cooperare între 
diferite AL. 

      
      

Stimulente: Utilizarea sistemului  TV 
cu circuit închis creează noi 
oportunităţi pentru oraş în vederea 
altor cercetări cu sistemul instalat. 

 
 

PERSONAL 

Barriers: Ca urmare a abordării la mai 
multe niveluri, necesară pentru  
succesul implementării acestei 
strategii, există o nevoie deosebită de 
cooperare şi alocare a resurselor 
corespunzătoare între diferiţi actori şi 
stakeholderi. 

Stimulente Printr-o organizare şi 
coordonare corespunzătoare, AL sunt 
capabile să îşi atingă obiectivele în 
mod mulţumitor şi să obţină rezultatele 
dorite

RESURSE FINANCIARE 

Bariere: Ca urmare a fondurilor 
insuficiente, măsurile de siguranţă 
planificate au fost implementate în 
anumite locuri şi nu în tot oraşul. 

Stimulente: AL pot realiza îmbunătăţiri 
substanţiale în ceea ce priveşte atât 
siguranţa, cât şi securitatea atât pentru 
sistemul de transport public, cât şi 
pentru întregul oraş cu finanţare locală 
minimă, absorbind resurse financiare 
europene prin mecanismele de 
cercetare şi construcţie. 

PROCEDURĂ 
Stimulente: Seminarul de instruire 
pentru conducătorii auto s-a dovedit a fi 
o modaiitate eficientă de a difuza 
cunoştinţe. Cei 30 de conducători auto 
instruiţi au împărtăşit mai departe  
cunoştinţele şi aptitudinile altor 450 
colegi. Acest succes a determinat 
operatorii de transport public să includă 
în program cursuri de iniţiere a 
angajaţilor. 

DATE TEHNICE 
Bariere: Instalarea unui sistem de 
monitorizare TV cu circuit închis care să 
permită atât monitorizarea, cât şi 
culegerea datelor pentru a suplimenta 
campaniile de instruire şi sensibilizare. 
De asemenea, există un deficit major în 
ceea ce priveşte culegerea datelor în 
scopuri statistice pentru ca AL să îşi 
planifice în mod corespunzător 
măsurile pe baza identificării provenite 
din analiza datelor. 

POLITIC 
Stimulente Pe lângă îmbunătăţirea 
siguranţei şi securităţii în cadrul 
sistemului de transport public, s-a 
îmbunătăţit nivelul general SS în oraş, 
conducând la un valoros avantaj politic 
pentru AL. 

 
JURIDIC 
Bariere: Singurele posibile bariere 
juridice privind măsurile implementate 
se referă la sistemul de monitorizare 
TV cu circuit închis, din punct de 
vedere al dreptului la intimitate, dar nu 
s-au identificat obiecţii. 

Stimulente: Strategia a inclus 
reclame referitoare la acţiunile legale 
la care cetăţenii au dreptul pentru a 
îmbunătăţi securitatea. Furnizarea 
unui instrument legal suplimentar 
pentru cetăţeni reprezintă o realizare 
majoră a proiectului. 

 
SOCIETAL 
Bariere: Dacă pentru implementare a 
fost nevoie de câţiva stakeholderi şi de 
o abordare pe mai multe nivelluri, nu 
s-a identificat nicio barieră societală, 
ca urmare a acceptului din partea 
publicului. 

Stimulente Efortul continuu pentru 
realizarea evenimentelor de 
promovare, de exemplu campanii şi 
instruire, a fost considerat de mare 
succes şi cu un puternic impact asupra 
succesului final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

https://civitas.eu/measure/anti- 
vandalism-safe-and-secure- 
public-transport 

https://civitas.eu/sites/default/ 
files/civitas-case-study- 
antivandalism-pt-gdansk.pdf 

https://civitas.eu/sites/default/ 
files/mimosa_gda_5_1_mrt_ 
pointer-f.pdf 
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Unul din principalele aspecte 
analizate îl constituie barierele şi 
stimulentele cu care fiecare oraş a 
trebuit să se confrunte la 
implementarea măsurilor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanţare şi achiziţii 
inovative, parteneriate 
pentru invovare 
 

                                                       Acest capitol prezintă câteva puncte cheie referitoare la: 
• Instrumentele existente elaborate în cadrul proiectului SUITS 

pentru a sprijini AL ale oraşelor mici şi mijlocii în abordarea 
finanţelor, achiziţiilor şi parteneriatelor. 

 
• Mecanismele existente pentru finanţare inovativă care ar putea fi 

utilizate pentru implementarea măsurilor UFT. O selecţie a celor 
mai relevante mecanisme pentru măsurile UFT. 

 
• Paşii recomandaţi pentru procedurile de achiziţii inovative care 

răspund nevoilor curente pentru implementarea măsurilor de 
mobilitate în general şi ar putea fi aplicate şi măsurilor UFT. 

 
• Posibilele parteneriate care ar putea facilita implementarea. 



 

 

 

EUROKLEIS, Italia 

 
 

Ghid de finanţare 
inovativă 

ARCADIS, Marea Britanie 
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INSTRUMENTE SUITS în sprijinul 
Autorităţilor Locale pentru 
finanţare şi achiziţii inovative şi 
parteneriate pentru inovare:  
Trei Ghiduri  

 

 

 

 
 

Obiectivul celor trei Ghiduri 
Obiectiv: Creşterea capacităţii autorităţilor locale şi a stakeholderilor cu ajutorul 
unor proceduri de achiziţie inovativă, metode inovative de finanţare şi noi modele 
de afaceri şi parteneriate, în sprijinul dezvoltării mobilităţii sustenabile. 
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Cele trei Ghiduri 

  

 
 

Ghid de achiziţii 
inovative  

Integral Consulting R&D 
INTECO, Româania 
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Ce aşteptări puteţi avea de la 
Ghiduri? 

 
• Prezentarea modului în care diferite măsuri privind transportul sunt în prezent 

achiziţionate şi finanţate, precum şi modelele de afaceri şi parteneriatele utilizate 
în acest scop. 

 
• Vedere generală asupra lacunelor existente în actuala cunoaştere şi în 

capacitatea organizatorică pentru implementarea măsurilor de transport 
sustenabile. 

 
• Prezentarea de noi metode inovative de finanţare, proceduri inovative de 

achiziţie, modele de afaceri şi parteneriate care ar putea fi utilizate pentru a creşte 
capacitatea Autorităţilor Locale şi a stakeholderilor de a implementa măsurile de 
transport sustenabil. 

 
• Studii de caz şi exemple privind locul şi modalitatea în care aceste metode şi 

proceduri au fost aplicate cu succes. 
 
• Paşi de urmat în utilizarea acestor metode şi proceduri 

 

 

Modalitatea de a utiliza 
optim Ghidurile 

         Sfaturi privind implementarea: 

• Cele 3 Ghiduri sunt complementare şi trebuie utilizate împreună. 

• Autorităţile Locale trebuie să alcătuiască o echipă care să preia comanda 
implementării Ghidurilor în cadrul organizaţiei lor. Scopul acestei echipe ar fi; 

1. Să citească Ghidurile 

2. Să decidă ce tipuri de măsuri de mobilitate sustenabilă doresc să 
implementeze în zona locală. 

3. Să identifice procedurile şi metodele inovative cele mai adecvate 
pentru fiecare măsură de mobilitate sustenabilă identificată, precum şi 
pentru situaţia locală economică, politică şi socială. 

4. Să utilizeze procedurile şi măsurile selectate. 

5. Să evalueze succesul utilizării procedurilor şi măsurilor inovative. 

• Comunicarea cu autorii Ghidurilor. Autorii vor acorda sprijin Autorităţilor 
Locale / altor stakeholderi, la cererea acestora, în vederea clarificării 
informaţiilor din Ghiduri. 
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Ghid de finanţare 
inovativă [1] 

 
 

 
Ghid de achiziţii inovative [2] 

 
 

Reforma UE în Achiziţii Publice   

Principiul de bază: „Achiziţiile publice trebuie să devină pârghii prin care 
Autorităţile Contractante pot obţine cele mai mari avantaje pe termen lung pentru 
societate, generând oportunităţi de afaceri, creştere economică, locuri de muncă, 
o mai mare mobilitate sustenabilă, o mai bună calitate a vieţii.” 

48 Criterii de atribuire a contracteloru
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Ghid de noi modele de 
afacere, proiecte bancabile şi 
parteneriate pentru inovare 

       OBIECTIVELE CHEIE: 

• Furnizarea cunoştinţelor referitoare la modele inovative de afaceri în serviciile 
de mobilitate urbană, inclusiv partajarea mobilităţii, mobilitate integrată şi 
Mobilitatea ca Serviciu 

• Abordarea principalelor programe de parteneriate în domeniu şi introducerea 
unora noi 

• Creşterea capacităţii de a elabora proiecte finanţabile asigurând îndrumare 
pentru analiza fezabilităţii 

• Identificarea unor strategii de afaceri viabile din punct de vedere comercial, în 
plină evoluţie, a noi forme de parteneriate şi a unor aspecte importante în 
vederea pregătirii documentelor bancabile. 

• Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi organizatorice a autorităţilor de 
mobilitate urbană din oraşele mici şi mijlocii 

RECOMANDARI: 
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Crearea unui mecanism 
instituţional solid care să 
abordeze politicile specifice 
ale sectorului. 

Abordare integrată a 
planificării financiare, tehnice 
şi a afacerilor 

Dezvoltarea unui 
management de proiect 
eficient referitor la ideea de 
afacere şi la formele 
contractuale 

Succesul implementării 
depinde de recunoaşterea 
obiectivelor partenerului 

PPPI necesită examinarea 
atentă a sistemelor de 
control şi management prin 
acordurile proiectelor 

NOI FORME DE 
PARTENERIATE 

 

Inovaţia referitoare la 
modelele de afacere  prevede 
o abordare de sus în jos. 
Managementul de top trebuie 
să acorde sprijin şi să asigure 
resursele pentru noile 
oportunităţi de afacere. 

Monitorizare constantă a 
tendinţelor pieţei 

Monitorizare constantă a 
inovaţiei tehnologice 

Consultarea analogiilor cu 
modelele de afaceri şi 
învăţarea din experienţa celor 
mai bune practici 

Căutarea unor noi oportunităţi 
de investiţii pentru elaborarea 
proiectului 

MODELE INOVATIVE 
DE AFACERI 

 
Asigurarea cercetării asupra 
diferitelor programe de 
investiţie şi oportunităţi de 
afacere 

Alocarea de resurse umane 
pentru elaborarea de proiecte 
bancabile 

Asigurarea includerii tuturor 
studiilor de fezabilitate 
necesare în document 
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Mecanisme de finanţare inovativă 
Următoarele diapozitive prezintă mecanismele de finanţare inovativă, aşa cum au 
fost identificate în WP4 din proiectul SUITS şi sunt cele mai relevante pentru 
măsurile de siguranţă şi securitate în transporturi. 

Mecanismele evidenţiate sunt descrise şi corelate cu măsurile de siguranţă şi 
securitate în transport prezentate în Capitolul 2. 

 
 

Mecanisme de finanţare inovativă(1] 
 
 

• Taxa de congestie  

• Obligaţiuni municipale verzi 

•  
 

• Taxa de timbru pentru transferul 
proprietăţilor imobiliare 

•  
 

• Acord de investiţie pentru 
cofinanţare în vederea obţinerii 
unui venit ulterior 

• Programe de taxare pentru 
vehicule transport de marfă de 
mare tonaj 

• Impozit pe locul de parcare la 
lucru 

• Impozit pe infrastructura 
comunitară 

 

 

• Cooperative cetăţeneşti 

• Comercializarea certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră 

• Obligaţii de planificare / 
Contribuţii ale dezvoltatorilor 

• Finanţare prin intermediul anticipării 
creşterii taxelor 

• Taxe pe vânzări 

• Taxa de drum 
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• Colaborare cu alte oraşe, consorţii 
de cercetare şi companii private 
 

• Publicitate,sponsorizare şi 
drepturi de denumire 

•  

 
Se pot aplica mai multe mecanisme de 
finanţare inovativă direct Programelor de 
transport inovativ (se vor bifa cele de la 
punctele de mai sus). Toate descrierile 
detaliate se găsesc în Ghid [1]. 

• Vânzarea de expertiză şi know-
how tehnic 

• Distribuire fondurilor provenite 
de la loterii 

• Crowdsourcing (externalizare 
spre public) 
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Puncte cheie ale mecanismelor 
de finanţare mai relevante 
pentru măsurile Siguranta si 
Securitate [1] 

Mecanisme de finanţare inovativă 
pentru: campanii de sensibilizare a 
publicului, măsuri pentru o călătorie 
lină, zone de viteză de siguranţă rutieră 

CROWDSOURCING 

 
DESCRIERE 

Model de finanţare alternativă care utilizează micro-finanţarea pentru a finanţa proiecte 
cu un impact social puternic. În prezent, Autorităţile Locale utilizează mai mult astfel de 
platforme pentru a sprijini şi cofinanţa proiectele de dezvoltare 

 
METODE De obicei iniţiat de localnici (care dezvoltă idei şi le promovează pe platforme de internet 

unde este asigurată transparenţa financiară. 

 
AVANTAJE 

Un astfel de mecanism se utilizează în principal pentru proiecte de mică anvergură, cu 
impact social pozitiv relativ imediat şi este considerat un instrument în vederea unei mai 
mari implicări a publicului, promovând în acelaşi timp inovaţia prin proiecte fără datorii 

COMENTARII Necesită cercetare şi acţiuni suplimentare, de exemplu adaptări juridice pentru a fi 
elaborat şi acţionat corespunzător, fiind necesară exploatarea pe viitor a capacităţilor sale. 

 
Mecanisme de finanţare inovativă pentru 
toate măsurile menţionate mai sus 
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DISTRIBUIREA FONDURILOR PROVENITE DIN LOTERII 

 
DESCRIERE 

Mecanism care acţionează asupra cadrului de lucru al loteriilor şi creează venit prin 
mobilizarea profiturilor realizate din ele. 

 
METODE Astfel de loterii sunt o formă de jocuri de noroc în care persoana care cumpără lozul 

poate să câştige premii în cele din urmă. 

 
AVANTAJE Loteriile pot crea un venit suplimentar substanţial care poate finanţa în totalitate sau 

parţial diferite tipuri de proiecte. 

 
COMENTARII 

Distribuirea fondurilor provenite din loterii se utilizează adesea pentru programe de 
călătorie activă şi alte proiecte benefice pentru comunitate / natură şi se utilizează 
adesea de autorităţile locale, organizaţii de caritate, instituţii educaţionale etc. 
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Puncte cheie ale mecanismelor de finanţare mai relevante pentru măsurile SS [1] 
 

Mecanisme de finanţare inovativă pentru: 
campanii de sensibilizare a publicului, 
tehnologii avansate pentru transportul 
public 

 

PUBLICITATE, SPONSORIZARE ŞI DREPTURI DE DENUMIRE 

 
DESCRIERE 

Autorităţile Locale pot crea venituri suplimentare primind plăţi pentru reclamele pe 
bunurile publice, sponsorizări şi vânzarea sau acordarea în leasing a drepturilor de 
denumire din diferite afaceri şi organizaţii, care trebuie să fie în conformitate cu ghidul în 
ceea ce priveşte conţinutul şi politica şi legislaţia locale. 

 
METODE 

Publicitatea în mass media controlată de Autoritatea Locală şi pe bunurile publice; 
Sponsorizarea ca şansă a oraşului de a împărţi costul cu un partener privat, oferind 
totodată avantaje cetăţenilor. 

 
AVANTAJE 

Mecanism de succes şi, deşi profiturile sunt mici comparativ cu costurile totale de la 
buget ale fiecărui proiect, sunt totuşi semnificative. 

COMENTARII Sumele primite prin astfel de mecanisme depind de piaţa locală şi de expunerea totală 
ca timp. 

 

Mecanisme de finanţare inovativă 
pentru toate măsurile de mai sus 

 

COLABORAREA CU ALTE ORAŞE, CONSORŢII DE CERCETARE ŞI COMPANII PRIVATE 

DESCRIERE Necesită formarea unui parteneriat între autorităţile locale, universităţi, companii şi 
ONGuri , în cadrul căruia să se utilizeze expertiza fiecărui partener 

 
METODE Oraşele furnizează date specifice, oferind totodată şi demonstraţii şi site-uri pilot, putând 

oferi suport altor parteneri. 

 
AVANTAJE 

Aceste proiecte oferă oraşelor beneficii ca urmare a investiţiilor în infrastructura lor şi 
programe de creştere a capacităţii, alături de beneficii rezultate din proiecte pilot, putând 
exista şi finanţare suplimentară. 

 
COMENTARII 

Eforturile necesită voinţă politică pentru a elimina constrângerile şi disponibilitatea de a 
participa şi de a crea o reţea de învăţare care va îmbunătăţi în cele din urmă inovaţia şi 
cercetarea aplicată în întregul oraş. 
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 Puncte cheie ale mecanismelor de finanţare mai relevante pentru măsurile [1] 
 

Mecanisme de finanţare inovativă pentru 
toate măsurile mai sus menţionate 

 
 
 

VÂNZAREA DE EXPERTIZĂ ŞI DE KNOW-HOW TEHNIC 

DESCRIERE Oraşele, Autorităţile Locale sau administraţiile publice îşi pot exploata capacitatea de a-
şi vinde expertiza şi know-how-ul tehnic pentru obţinerea unui profit. 

 
METODE Include vânzarea unei forme de cunoştinţe colaborative şi împărtăşirea acestora în 

scopul unui profit economic sau, în unele cazuri, gratuit. 

AVANTAJE Creşterea atractivităţii şi recunoaşterii numelui, sau diseminarea bunelor practici în 
zone de interes 

COMENTARII Se poate aplica în toate sectoarele de interes 

 
 
 

Câteva consideraţii privind 
achiziţiile innovative 
• Proiectele de cercetare europene finalizate după anul 2004 au evidenţiat 

aspectele inovative ale achiziţiilor publice, precum şi alte criterii care au 
determinat nevoia de reformă în achiziţii publice în sectoare ca Transportul, 
Mobilitatea, Energia, Inovaţia, toate cu o evoluţie rapidă şi determinând 
dezvoltarea sustenabilă. 

 
• Au fost emise noi directive alături de introducerea de legi şi regulamente în 

toate Statele Membre, în conformitate cu schimbările. Noul cadru legal 
contribuie la mărirea eficienţei sistemului de achiziţii publice şi prevede norme 
mai inteligente şi un număr mai mare de proceduri electronice, facilitând 
totodată participarea IMMurilor. 
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considerati asupra achizitiilor inovative 

 
• Aceasta poate sprijini factorii de decizie la nivelul municipalităţilor de a identifica 

gama de posibile acţiuni şi măsuri necesare implementării celor mai adecvate 
măsuri legate de mobilitate. 

 
• Cu toate acestea, guvernanţa în mobilitatea urbană se confruntă cu dificultăţi 

majore, printre care lipsa de finanţare şi de bugete multi-anuale pe termen lung, 
alegeri, lipsa de cunoaştere / acceptare a unor măsuri de către populaţie etc. 
Astfel de schimbări sunt esenţiale pentru dezvoltarea strategiilor competitive în 
domeniul mobilităţii urbane sustenabile, permiţând în acelaşi timp 
administraţiilor publice să devină mai eficiente şi flexibile faţă de nevoile 
comunităţii. 

 

 

Paşi de urmat în achiziţiile 
inovative [2] 

 
1) Selectarea, angajarea, iniţierea, educarea echipei de management al 

achiziţiilor; 

2) Învăţarea cadrului legislativ, modificărilor legislative şi regulilor specifice pentru 
diverse situaţii şi proceduri; 

3) Elaborarea unui plan de achiziţii anual şi multi-anual; 

4) Elaborarea unui plan de evaluare şi a indicatorilor de performanţă; 

5) Intensificarea schimbului de cunoştinţe între autoritatea publică şi furnizori; 

6) Organizarea unor proceduri de achiziţii publice centralizate între autorităţi 
publice locale / regionale / transfrontaliere având aceleaşi cerinţe; 

7) Promovarea parteneriatelor public – privat şi colaborarea cu industria; 

8) Utilizarea finanţării publice pentru cercetare şi inovare în mod strategic pentru 
a îmbunătăţi impactul provocărilor asupra achiziţiilor publice; 

9) Utilizarea noilor instrumente „Acţiuni de inovare” şi „Achiziţii pre-comerciale” 
pentru a încuraja colaborarea între oraşe şi comunitatea de inovare; 

10) Înţelegerea şi sensibilizarea publicului asupra importanţei achiziţiilor inovative 
şi pregătirea aplicării lor; 

11) Elaborarea unei strategii de achiziţii pe termen lung 
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5 Finanţare şi achizi ţi i  inovative, parteneriate pentru invovare  

Parteneriate Public Private pentru 
Inovare [3] 

PPPI reprezintă o nouă formă de parteneriat, ai cărei principali actori sunt: 

• organizaţii publice şi private; 

• organizaţii ale societăţii civile (OSC); 

• organizaţii non-guvernamentale (ONG); 

• comunităţi 

These Aceste noi forme de colaborare permit identificarea oportunităţilor pentru 
conceperea şi implementarea strategiilor pe termen lung pentru parteneriate. 

Fiecare actor din cadrul PPPI are rolul său important în cadrul alianţei. 
 

 

Parteneriate Public-Private 
pentru Inovare 
Posibila repartizare a rolurilor [3] 

Organizaţiile de stat răspund, de obicei, de elaborarea, finanţarea şi 
implementarea politicilor şi programelor. 

Organizaţiile publice sunt definite de obicei ca fiind un actor important care are 
ca roluri cheie nu numai supravegherea, crearea de stimulente şi cadre de lucru 
reglementare, dar şi dezvoltarea de noi oportunităţi şi mecanisme de guvernanţă 
pentru a face posibilă colaborarea sustenabilă de durată cu sectorul privat şi cu 
alte forme de organizare pentru a optimiza rezultatele, impactul şi sustenabilitatea. 

Sectorul privat are un rol semnificativ în parteneriat. Contribuie la aducerea 
investiţiei şi expertizei în alianţă, având orientarea de afaceri pentru spe profit. 
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5 Finanţare şi achizi ţi i  inovative, parteneriate pentru invovare  

innovative Public Private Partnerships [3] 

 

Avantaje ale PPPI pentru autorităţile locale implicate în mobilitate: 

• Abordarea nevoilor şi tendinţelor pieţii; 

• Transferul cunoştinţelor instituţionale localizate către organizaţiile publice şi 
private; 

• Sensibilizarea colectivă asupra soluţiilor inovative create de alianţă; 

• Elaborarea standardelor sociale şi programelor se clarificare; 

• Posibilitate mai mare ca proiectul să obţină investiţii prin implicarea comunităţilor 
implicate în comunitate în consorţiu; 

• Dacă proiectul abordează subiectul finanţării verzi sau probleme climatice, 
participarea comunităţilor implicate în mobilitate poate aduce investiţiilor noi 
dimensiuni: inovare şi abordare etică; 

• OSC şi ONG pot câştiga relevanţă socială şi influenţă şi pot determina o creştere 
a capacităţii în vederea monitorizării politicii.   

 

Parteneriatele Cercetare & Dezvoltare sunt parteneriate strategice între companii 
şi organizaţii capabile de a dezvolta un nou produs sau serviciu (sau de a 
îmbunătăţi unul vechi) şi alţi actori interesaţi din punct de vedere economic de 
dezvoltarea unor astfel de inovaţii. 

Tip de parteneriate de cercetare-inovare: 

• Parteneriat public cercetare – dezvoltare 

• Parteneriat privat cercetare – dezvoltare 

• Parteneriat public-privat cercetare – dezvoltare 

Beneficii ale parteneriatelor de cercetare – dezvoltare pentru autorităţile 
locale de mobilitate 

• Posibilitatea de a dezvolta un nou produs sau serviciu, de a îmbunătăţi unul 
existent, sau de a inova operaţiuni, de a monitoriza cerinţe şi tendinţe ale pieţii; 

• Ajutor acordat organizaţiilor publice sau private pentru a-şi dezvolta afacerea; 

• Costuri pentru cercetare-dezvoltare şi asumarea în comun a riscurilor împreună 
cu investiţia de timp, bani şi alte resurse; 

• Partenerul de cercetare-dezvoltare poate ajuta la evaluarea pieţei sau la 
testarea prototipului; 

• Partenerul de cercetare-dezvoltare asigură monitorizarea rezultatelor 
proiectului; 

• Implicarea partenerului de cercetare-dezvoltare poate adăuga valoare la 
căutarea de investiţii ca urmare a expertizei pe care acesta o poate furniza; 
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5 Finanţare şi achizi ţi i  inovative, parteneriate pentru invovare  

 
 

Exemplu de implicare a Organizaţiilor Societăţii Civile în proiectele de transport: 

OSC au fost impliate în îmbunătăţirea transportului public în Germania în zona Rhin – 
Main. Asociaţia de transport Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) a înfiinţat un consiliu 
consultativ pentru călători, reprezentat de persoane fizice şi de OSC. Consiliul consultativ 
organizează întâlniri de patru ori pe an şi a iniţiat deja îmbunătăţiri concrete [4] 

Exemplu de implicare a instituţiilor de cercetare – dezvoltare în proiectele de 
transport 

Frankfurt Rhein Main, principalele autorităţi de transport şi operatorii, inclusiv 
parteneri din industrie şi consultanţă, au sprijinul Autorităţii Hessen State. Şi anume, 
a fost fondat institutul ZIV la Universitatea de Tehnologie din Darmstadt.  [5] 

 
 
 
 

 
  EXERCIŢIUL C  

Identificarea mecanismelor de 
finanţare şi a modelelor de afacere 
adecvate măsurilor de Siguranţă şi 
Securitate  

 

Descrierea materialului 
Discuţie generală despre opţiunile privind mecanismele de finanţare 
inovativă şi modelul de afacere şi oportunităţi pentru implementarea 
măsurilor SS 
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 Numele echipei  

   

SESIUNE DE BRAINSTORMING ÎN CADRUL 
ORAŞELOR 

 
 

Aţi utilizat vreodată unul din                                În ce concept? 
 Mecanismele de finanţare  
enumerate mai sus? 

 
 

 
   Ce tip de model de afacere aţi      
                      utilizat? 

     (parteneriate, proprietate etc.) 
A avut succes 

sau nu? 



 

 

 

 

5 Finanţare şi achiziţii inovative, parteneriate pentru invovare  

Materiale suplimentare 

1. SUITS CBP: “Guidelines to Innovative Financing” ARCADIS, U.K. 2018. 
2. SUITS CBP: “Guidelines to Innovative Procurement” Integral Consulting 

R&D (INTECO), Romania, 2018. 
3. SUITS CBP: “Guidelines to New Business Models, Bankable Projects and 

Innovative Partnerships”, EUROKLEIS, Italy, 2018. 
4. SUITS e- learnng course:“Financing, procurement and business models for 

sustainable urban transport”. Available at: www.nuacampus.org/elearning. 
5. Civitas  tool   inventory.   Application   area:   Financing,   procurement,  legal 

aspects, measure implementation - https://civitas.eu/tool- 
inventory?f%5B0%5D=field_application_area%3A927. 

 
 

Referinţe 
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Aspecte referitoare la 
implementarea procesului 
În acest capitol, sunt analizate următoarele măsuri Siguranta si 
Securitate ale implementari procesului: 

• Integrarea acestor măsuri în PMUD; 

• Datele necesare pentru elaborarea şi evaluarea măsurilor; 

• Dificultăţile legale potenţiale; 

• Indicatorii de evaluare pentru măsurile Siguranta si Securitate 



 

 

 
 
 

6 Aspecte ale procesului  de implementare  

 

1. Integrarea măsurilor într-un plan 
strategic mai amplu: Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)1]: 
• Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă constituie un instrument util în sprijinul 

factorilor de decizie şi a stakeholderilor publici locali în vederea „administrării” 
tehnologiilor de mobilitate urbană. 

• Planul integrează strategii, măsuri şi reguli care pot fi adoptate cu o abordare 
colaborativă între diferiţi actori. 

• Măsurile SS ar putea fi considerate esenţiale pentru pachetele de măsuri (etapa 
2, pasul 6 al ciclului PMUD). Materialul furnizat are ca scop sprijinirea oraşelor 
mici şi mijlocii la pct. 7.2 al PMUD pentru pregătirea unui plan de acţiune şi de 
buget şi la pct. 8.1 al PMUD pentru pregătirea monitorizării şi evaluării. 
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6 Aspecte ale procesulu i de implementare  

 

2. Stabilirea seturilor de date 
necesare implementării şi 
evaluării şi a metodelor de 
culegere a datelor 

• SUMP Calitatea PMUD depinde de calitatea datelor lor; 

• Combinarea metodelor calitative şi cantitative; 

• Utilizarea şi optimizarea seturilor de date existente; 

• Definirea indicatorilor: indicatorii constituie unii dintre cei mai importanţi 
parametri ai procesului de implementare şi evaluare. 

Sondaje de tipul celor bazate pe date primite de la fiecare familie, Identificarea 
tiparelor de călătorie, Platforme de crowdsourcing, Hărţi utilizare teren, 
Identificare transport nemotorizat, Date referitoare la transportul public, Modele 
de transport etc. 

 
 

 
MĂSURĂ 

 
DATE NECESARE ŞI METODE DE CULEGERE A DATELOR 

PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR [2], [3] 

 
CAMPANII DE 
SENSIBILIZARE 

Costurile directe ale campaniilor de prevenţie şi măsurile implementate: materiale de 
marketing, workshopuri, sesiuni de instruire etc; perceperea siguranţei şi a calităţii TP, 
pe baza sondajelor făcute pe teren / on- line  

TEHNOLOGII AVANSATE 
PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC 

 
Numărul de acte de vandalism; costul reparării daunelor; perceperea siguranţei şi 
calităţii TP pe baza sondajelor pe teren / on-line 

 
INFRASTRUCTURA 
PENTRU PIETONI ŞI 

BICICLIŞTI 

Fluxul traficului (vehicule / oră) având ca scop identificarea numărului de accidente 
rutiere potenţiale în transportul modal în zonele ţintă (nr. Accidente), numărul de 
utilizatori de trafic uşor (pietoni + biciclişti) în zonele ţintă (nr. Utilizatori), perceperea 
siguranţei (indicator pe o scală de 5 puncte, pe baza sondajelor), număr de furturi de 
biciclete. 

 
ASIGURAREA SECURITĂŢII 

Sondaje referitoare la sensibilizarea publicului, acceptarea şi perceperea  necesităţii de 
a menţine siguranţa rutieră. De asemenea, se pot număra şi măsura numărul de 
accidente şi vitezele vehiculelor. Trebuie să se efectueze sondaje şi numărători în zonele 
de influenţă şi pe străzile pe care au fost deja montate şi au funcţionat radare şi camere 
video. 

 
ZONE DE VITEZĂ DE 
SIGURANŢĂ RUTIERĂ 

 
Fluxul de trafic (vehicule / oră) are ca scop identificarea unui posibil transport modal astfel 
rezultat, numărul de accidente  de circulaţie în zonele ţintă (număr de accidenări de 
persoane), număr de accidente de maşină 
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6 Aspecte ale procesulu i de implementare  

 
 

INDICATORI DE EVALUARE 
 

• Indicatorii cheie de performanţă reprezintă instrumentul principal de evaluare a 
impactului măsurilor implementate- 

• În următorul tabel se prezintă Indicatorii Cheie de Performanţă pentru 
evaluarea măsurilor SS 

 
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ (KPI) PENTRU MĂSURILE SS [4], [5], [6], [7]: 
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 INDICATOR 
CHEIE DE 

PERFORMANŢĂ 

 
DESCRIERE 

 
SURSĂ 

 
 
 
 
 SIGURANŢĂ 

Siguranţa 
călătoriei din 
punct de vedere 
al siguranţei 
rutiere 

 
(1) (1) Cota populaţiei cu acces corespunzător la serviciile de 
mobilitate.  (2) Procentul populaţiei care locuieşte la o distanţă de 
mers pe jos de o staţie sau gară de mijloc de transport public sau 
de un sistem de mobilitate partajată (închiriere maşină sau 
bicicletă) 

 
Consiliul Mondial pentru 
Afaceri pentru Dezvoltare 
Sustenabilă 

Nivelul 
accidentelor ca 
urmare a 
transportului 
urban de 
călători 

 
Rata accidentelor per cap de locuitor. Rata accidentelor per 
vehicul-milă 

http://www.vtpi.org/ 
tdm/tdm131.htm & 
https://repository. 
up.ac.za/bitstream/ 
handle/2263/7446/ 
Krynauw_National(2003). 
pdf?sequence=1 

 
Accidente implicând  conducători auto, pietoni şi biciclişti 

 
 
SECURITATE 

 
Cât de sigure 
sunt  mijloacele 
de transport  
inclusiv 
terminalurile şi 
modul de 
transport public 

Pătrunderea supravegherii video a oraşului ITU-T SERIES L 

Personal de securitate amplasat în TP hzttp://www.teriin.org/ 
projects/nfa/2008-2013/ 
pdf/working-paper- 
12-Sustainable-urban- 
transport-indicators.pdf 

 
% din parcul TP cu sistem GPS şi TV cu circuit  închis % of PT 
fleet with GPS installation and CCTVs 

 
 
 
 

SS 

 
Cât de 
confortabil este 
modul de 
transport pentru 
utilizatori? 

 
 

Senzaţia de confort / relaxare. Rata subiectivă de confort per 
utilizator per o anumită durată de timp 

http://myway-project. 
eu/www.myway-project. 
eu/images/pdf/MYWAY_ 
D14_ScenariosKPIsAnd 
GuidelinesForValidation 
FinalVersion_V01_6/in 
dex.pdf 

 
Aplicaţii de 
Tehnologie de 
Informare şi 
Comunicare 

 
Aplicaţii pe baza iinfrastructurii cu impact direct şi/sau 
indirect asupra siguranţei şi securităţii 

 
https://pdfs.semantic 
scholar.org/5453/8f8cf 
18c169d139390d09309 
adf4fdf8b4f7.pdf 
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3. Identificarea dificultăţilor / 
barierelor potenţiale pentru 
fiecare măsură 

 
 

MĂSURĂ  
 

DIFICULTĂŢI 

 

CAMPANII DE 
SENSIBILIZARE 

Este puţin probabil ca barierele juridice să constituie o problemă pentru implementare, 
dar sunt necesare anumite date pentru stadiul de evaluare a impactului. În studiul de caz 
din Gdansk, au fost necesare date financiare referitoare la costul actelor de vandalism 
pentru comparaţii înainte şi după realizarea scenariilor, dar companiile  furnizoare de 
servicii de curăţare şi întreţinere în staţiile de transport public au fost reticente de a pune 
la dispoziţie informaţii referitoare la afacerea lor. 

TEHNOLOGII AVANSATE 
PENTRU TRANSPORTUL 

PUBLIC 

 
Aspectele legate de păstrarea intimităţii pot determina restricţii în ceea ce priveşte 
instalarea unor sisteme video de supraveghere şi sunt necesare persoane juridice pentru 
clarificarea cadrului operaţional. 

 
INFRASTRUCTURĂ PENTRU 

PIETONI ŞI BICICLETE 

Ca urmare a distribuţiei parcărilor pentru biciclete şi a amplasărilor acestora, oraşele 
sepot confrunta cu o anumită reticenţă şi cu dificultăţi juridice, deoarece o consecinţă 
poate fi reducerea venitului de la parcările de maşini. De asemenea, deşi aceasta nu 
constituie o barieră juridică, atractivitatea limitată a mersului pietonal pe distanţe mai 
lungi poate limita măsura în care promovarea acestuia este competitivă comparativ cu 
alte moduri de transport. 

 
APLICAREA MĂSURILOR DE 

SECURITATE 

 
Aspectele legate de păstrarea intimităţii pot duce la restricţii în ceea ce priveşte instalarea 
sistemelor video de supraveghere şi sunt necesare persoane juridice pentru clarificarea 
cadrului de lucru operaţional. 

 
ZONE DE VITEZĂ PENTRU 

MENŢINEREA SIGURANŢEI 
RUTIERE 

Trebuie implicaţi diferiţi stakeholderi, ca în studiul de caz din Utrecht, unde a existat 
cooperare între şcoli, departamentele municipale, agenţiile de suport 
educaţional,precum şi autorităţile regionale şi organizaţiile de siguranţă rutieră . 
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  EXERCIŢIUL D  

Descrierea materialului

 

Selecţie finală a măsurilor de 
siguranţă şi securitate şi identificarea 
acţiunilor cheie care trebuie 
implementate de AL

 

A. Un tabel cu 6 rubrici: (a) date necesare şi sondaje pentru implementare şi evaluarea succesului – 
identificarea indicatorilor relevanţi, (b) principalele activităţi (atât administrative cât şi cele de elaborare 
/ aplicare), (c) planificare, (d) repere, (e) necesităţi de externalizare, (f) posibile bariere legale. 

 
 Numele echipei  

   

TITLUL MĂSURII 

 

PRINCIPALELE 
ACTIVITĂŢI 

(administrative şi de 
elaborare/aplicare)

 
DATE NECESARE, 
SONDAJE PENTRU 

IMPLEMENTARE 

 
INDICATORI DE 

EVALUARE 

 
NECESITATEA 

EXTERNALIZĂRII 
Da (ce tip)/ nu 

 
POSIBILE BARIERE 

JURIDICE
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Instrumente şi 
ghiduri existente 
• Există un număr mare de ghiduri şi instrumente în sprijinul 

elaborării şi implementării unor astfel de măsuri. Totuşi, scopul 
acestui capitol este de a le prezenta pe cele care au legătură mai 
mare cu oraşele mici şi mijlocii, în loc de a face o  prezentare 
generică. Ratingul relevanţei pentru obiectivele SUITS este în sprijinul 
prioritizării acestor instrumente. 

 
• Pe lângă ghidul pentru PMUD care include sugestii generice (existente 

în toate limbile UE prin ELTIS), există şi ghiduri şi instrumente specifice 
pentru SS (măsurile de siguranţă şi securitate) elaborate în cadrul 
proiectelor UE. 



 

 

 
 
 

7 Instrumente şi ghiduri existente 
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DENUMIRE 
INSTRUMENT 

 
FORMAT 

 
SURSĂ / LINK 

 
UTILITATE PENTRU ORAŞELE MM ŞI 
IMPORTANTA IN PROIECTUL SUITS 

RATINGUL 
RELEVANŢEI 

[1-5 ] 

 
EXPLICAŢIA 
RATINGULUI 

 
 
 

MIMOSA 

 
 
 

Prezentare 
documente 

PDF 

 

Proiect 
reţeaua 
CIVITAS 

 
http://civitas. 
eu/content/ 

mimosa 

Proiectul cuprinde o colecţie amplă de bune 
practici ca urmare a implementării diferitelor 
abordări în contexte urbane distincte. Din 
punct de vedere al siguranţei şi securităţii au 
fost abordate două principale abordări: i) 
siguranţa rutieră pentru pietoni şi biciclişti şi 
ii) infrastructură de transport sigură şi 
prietenoasă. Schimbul de cunoştinţe în 
general este bine documentat şi poate fi util 

 
 
 
 

5 

Comunicarea cu 
cetăţenii şi 
implicarea 
comunităţii sunt 
factori cheie în 
elaborarea şi 
implementarea 
PMUD 

 
 

NODES 

 
 
 
 

CARAVEL 

 
 

Prezentare 
documente 

PDF 

 
 
EU Project FP7 
https://nodes- 

toolbox.eu/ 

Nodurile de schimb sunt puncte cu flux mare 
de oameni, unde aspectele legate de 
siguranţă şi securitate sunt critice. 
Instrumentarul NODES acoperă o 
diversitate de subiecte şi măsuri pentru a 
îmbunătăţi condiţiile de siguranţă şi 
securitate, cu exemple de bună practică. 
Acest instrumentar poate ajuta SUITS 

 
 

4 

 
Acest instrumentar 
oferă 36 instrumen-
te referitoare la SS 
care oferă Autorită-
ţilor Locale un ghid 
de îmbunătăţire a 
nivelului general al 
SS 

 
Prezentare 
documente 

PDF 

Proiect în 
reţeaua 
CIVITAS 

http:// 
civitas.eu/ 
content/ 
caravel 

Număr mare de măsuri, dintre care unele ar 
putea fi repetate în oraşele MM. De 
exemplu, măsurile din Burgos ar putea fi 
considerate un bun exemplu. Accesul sigur 
al pietonilor în oraş din zonele suburbane, 
plan de siguranţă şi prevenire a 
accidentelor. Gamă largă de măsuri şi 
împărtăşirea experienţei 

 
 

3 

 
Unele subiecte 
discutate aici sunt 
dezvoltate în 
oraşele pilot, ceea 
ce este util pentru 
oraşele MM 

 
 
 

MOBILITY 
ACADEMY 

 
 
Reprezentare 

document 
PDF + cursuri 

de învăţare 

 
 
EU project FP7 

https://www. 
mobilitya 

cademy.eu/ 
course/view. 
php?id=68 

 
Acest instrument oferă un cadru general 
pentru infrastructura pentru mersul pe 
bicicletă. Este ilustrat amplu şi poate fi util 
ca punct de plecare pentru oraşele MM în 
care cultura mersului pe bicicletă încă nu 
există. Materialele sunt bine organizate şi se 
poate naviga direct prin conţinutul acestora. 
Poate fi considerat ca un instrumentare în 
sine pentru creşterea capacităţii, strâns 
legat de scopul SUITS 

 
 
 
 

3 

Informaţii referi-
toare la siguranţa 
mersului pe 
bicicletă în oraşele 
MM. Conţine un 
chestionar care 
permite AL să facă 
un sondaj referitor 
la infrastructura 
mersului pe bici-
cletă şi la alte 
nevoi 

 
 

PLANIFICA 
REA 

SIGURANŢEI 
RUTIERE 

 

 
Document 

PDF 

ec.europa. 
eu/transport/ 
road_safety/ 
sites/roadsa 
fety/files/pdf/ 
national-ro 

ad-safety-stra 
tegies_en.pdf 

Acest document oferă exemple de bună 
practică din strategiile naţionale de siguranţă 
rutieră în UE. Nu este bazat pe documentaţie, 
scopul său fiind să activeze discuţiile şi să 
furnizeze material de gândire, urmând a fi 
actualizat în mod regulat 
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Oferă studii de 
caz din oraşele 
europene şi are 
ca scop împărtă-
şirea rezultatelor 
între Statele 
Membre 

 
SISTEM DE 
SUPORT 

DECIZIONAL 
REFERITOR LA 
SIGURANŢA 

RUTIERĂ 
(DSS) 

 
 
 
 
Instrument 
de suport 
decizional 

 
 
 
EU project ht- 
tps://www.ro- 
adsafety-dss. 

eu/#/ 

Proiectul Safety Cube a elaborat un Sistem 
de Suport Decizional (DSS) inovativ pentru 
siguranţa rutieră, care va permite factorilor 
politici şi stakeholderilor să selecteze şi să 
implementeze cele mai adecvate strategii, 
măsuri şi abordări eficiente din punct de 
vedere al costului pentru a reduce 
accidentele mortale şi grave ale tuturor 
tipurilor de participanţi la trafic din Europa şi 
din lume 

 
 
 

 
5 

Acces la studii şi 
cunoştinţe referi-
toare la efectele 
riscurilor şi măsuri-
le aferente, cauze-
le şi impacturile 
accidentelor, 
scenarii ale 
accidentelor 
comune, calculator 
CBA şi evaluarea 
măsurilor 

 



 

 

 

 

7 Instrumente şi ghiduri existente 

Civitas Mimosa [1] 
 

 
 
 
 

http://civitas.eu/content/ 
mimosa 

• Proiect în reţeaua CIVITAS; 

• Proiectul include o colecţie amplă de experienţe ca urmare a implementării 
diferitelor abordări în contexte urbane foarte distincte. Acoperă  numeroase 
aspecte de mobilitate sustenabilă şi au fost abordate două provocări principale din 
punct de vedere al siguranţei şi securităţii: 

i) siguranţă rutieră pentru pietoni şi biciclişti şi 

ii) infrastructură de transport sigură şi  prietenoasă  

• Comunicarea cu cetăţenii şi implicarea comunităţii sunt elemente cheie în 
elaborarea şi implementarea PMUD. Siguranţa şi securitatea sunt subiecte 
deosebit de sensibile pentru publicul larg. 

 
 
 
 

Nodes [2] 
 

 

 
https://nodes-toolbox.eu 

• Proiect de transport UE în cadrul FP7 

• Nodurile de schimbare a mijloacelor de transport sunt puncte cu flux mare de 
oameni, unde aspectele legate de siguranţă şi securitate sunt critice. 
Instrumentarul NODES acoperă o tematică variată şi diverse măsuri pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi securitate, cu exemple de bună 
practică. 

• Sunt oferite 36 instrumente şi măsuri legate de SS, ca îndrumător pentru AL. 
 
 
 
 

Caravel [3] 
 

 

 
civitas.eu/content/caravel 

• Proiect în reţeaua CIVITAS 

• Număr mare de măsuri, unele dintre care ar putea fi repetate în oraşele MM. 
Burgos ar putea fi clasificat ca oraş MM, aşadar măsurile sale ar putea fi 
considerate un bun exemplu: acces sigur în oraş pentru pietonii din zonele 
suburbane, plan de siguranţă şi prevenire a accidentelor. Gama largă de măsuri 
şi experienţele împărtăşite se aliniază obiectivului SUITS. 

• Subiectele avute în vedere în acest modul sunt dezvoltate în principal în oraşele 
participante la proiect, care nu pot fi clasificate drept MM, dar există exemple utile 
din Burgos (oraş MM) 
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Mobility Academy [4] 
 

 
 
 
 

https://www. 
mobilityacademy.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vruits.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www. 
roadsafety-dss.eu 
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• Proiect de transport UE FP7 (documente PDF, prezentare, cursuri de învăţare 
on-line); 

• Acest instrument oferă un fundal general asupra infrastructurii pentru 
practicarea mersului pe bicicletă. Este amplu ilustrat şi poate fi util ca punct de 
plecare pentru oraşele MM unde nu există încă o cultură a mersului pe bicicletă. 

• Cursul oferă informaţii cu caracter foarte general referitor la siguranţa 
infrastructurii pentru practicarea mersului pe bicicletă, care poate fi relevant doar 
pentru oraşele mici şi mijlocii interesate în crearea unei astfel de infrastructuri. 
Temele de la sfârşitul fiecărui modul prezintă un scurt chestionar care permite 
AL să sondeze calitatea şi nevoile propriilor infrastructuri pentru mersul pe 
bicicletă. 

• Materialele sunt bine organizate şi se poate naviga uşor prin conţinutul acestora. 
 

 

VRUITS - Îmbunătăţirea siguranţei 
şi mobilităţii pentru utilizatorii 
rutieri vulnerabili [5] 

 
• Proiect de transport UE FP7 
• Conţine informaţii referitoare la selecţia, promovarea şi implementarea unui 

sistem de transport inteligent în mediile urbane pentru a mări siguranţa, 
mobilitatea şi confortul utilizatorilor rutieri vulnerabili. 

• Material în PDF, prezentări, documente şi mijloace vizuale pentru implementarea 
pilot. 

 
 
 

 

SafetyCube - Road Safety 
Decision Support System [6] 
 

• Proiect de Transport UE FP7 (Sistem de Suport Decizional şi învăţare on-line – 
webinar) 

• Proiectul SafetyCube a elaborat un Sistem de Suport Decizional inovativ pentru 
siguranţa rutieră, care va da posibilitatea factorilor politici şi stakeholderilor să 
selecteze şi să implementeze cele mai adecvate strategii, măsuri şi abordări 
eficiente din punct de vedere al costului pentru a reduce accidentele mortale şi 
grave pentru toate tipurile de participanţi la trafic. 



 

 

 
 
 

7 Instrumente şi ghiduri existente    

 
 
 
Safetycube - Sistem de support decisional europeana 
pentru siguranta rutiera [6] 

 
• Acest instrument permite participanţilor la trafic accesul la studii specifice 

criteriilor lor (domeniul „căutare”), la cunoştinţe sintetizate referitoare la efectele 
riscurilor şi măsurilor, la cauzele şi impacturile accidentelor grave şi la cele mai 
comune scenarii privind accidentele (domeniul „cunoaştere”), la calculatorul de 
analiză cost-beneficiu pentru evaluarea măsurilor specifice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSS Home GUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupe de 
participanţi la 
trafic incluse 

în DSS 
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GRUPE DE PARTICIPANŢI LA TRAFIC 

BICICLIŞTI 

VEHICULE MARI DE MARFĂ / CAMIONETE 

AUTOBUZ 

PIETONI 

VEHICULE MARI DE MARFĂ / CAMIOANE 

VEHICULE MOTORIZATE PE DOUĂ ROŢI 

AUTOTURISME 



 

 

 

 

7 Instrumente şi ghiduri existente    

 
 
 
Safetycube – Sistem de support decisional europeana pentru 
siguranta rutiera [6] 

 
 
 
 
 

 Scenarii 
referitoare la 

accidente 
incluse în 

Sistemul de 
suport 

decizional SSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factori de 
risc incluşi 

în SSD 
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SCENARII REFERITOARE LA ACCIDENTE 

ACCIDENT CARE IMPLICĂ PIETONII 

ACCIDENT CARE IMPLICĂ BICICLIŞTII 

UN SINGUR VEHICUL 

COLIZIUNE FRONTALĂ / CU VEHICULE CARE VIN DIN DIRECŢIE OPUSĂ 

COLIZIUNE POSTERIOARĂ / CU VEHICULE CIRCULÂND ÎN ACEEAŞI DIRECŢIE 

ACCIDENT LA JONCŢIUNE (FĂRĂ ÎNTOARCERE) 

ACCIDENT LA JONCŢIUNE (CU ÎNTOARCERE) 

TRAVERSARE CALE FERATĂ 

COMPORTAMENT INFRASTRUCTURĂ VEHICUL 

ALEGEREA VITEZEI FLUX DE TRAFIC REZISTENŢA LA ACCIDENT 

CONDUCEREA SUB 
INFLUENŢA ALCOOLULUI TIPUL DE DRUM MECANISMUL DE PROTECŢIE 

LA RĂNIRE 

CONDUCEREA SUB 
INFLUENŢA 
DROGURILOR 

DEFICIENŢE ALE SUPRAFEŢEI 
DRUMULUI (RISC DE IEŞIRE DE PE 
CAROSABIL) 

DESIGN ECHIPAMENT DE 
PROTECŢIE 

ASUMAREA RISCULUI 
VIZIBILITATE ŞI ILUMINAT SLABE FACTORI RELEVANŢI ÎN DATELE 

REFERITOARE LA ACCIDENTE 

OBOSEALA CONDIŢII METEO 
NEFAVORABILE 

DEFECŢIUNI TEHNICE / 
ÎNTREŢINERE 

DISTRAGEREA ATENŢIEI ŞI 
NEATENŢIE 

ZONE DE LUCRU DESIGN VEHICUL 

OBSTACOL 
FUNCŢIONAL 

DEFICIENŢE DE ALINIAMENT PE 
ORIZONTALĂ / VERTICALĂ 

VIZIBILITATE / CAPACITATE DE 
EVIDENŢIERE 

APTITUDINI INSUFICIENTE 
SUPRAÎNĂLŢARE / 
PANTE INTERSECTATE 

 

CUNOŞTINŢE INSUFICIENTE DEFICIENŢE ALE BENZILOR DE 
CIRCULAŢIE 

 

EMOŢII ŞI STRES 
DEFICIENŢE PE AXUL 
MEDIAN / BARIERE 

 

ERORI DE APRECIERE ŞI 
OBSERVARE 

DEFICIENŢE LA NIVELUL 
UMERILOR ŞI ÎN PARTEA 
LATERALĂ 

 

ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE 
CIRCULAŢIE 

VIZIBILITATE REDUSĂ A 
SEMNELOR DE CIRCULAŢIE 

 

FACTORI PERSONALI 
DEFICIENŢE DE PROIECTARE A 
INTERSECŢIILOR 

 

VÂRSTĂ 
DEFICIENŢE LA JONCŢIUNI ÎN 
PANTĂ 

 

BOLI ŞI 
AFECŢIUNI 

TRAVERSĂRI LA INTERSECŢIA CALE 
FERATĂ – ŞOSEA (RISCUL 
COLIZIUNII CU TRENUL) 

 

 VIZIBILITATE SCĂZUTĂ A 
SEMNALIZĂRII LA JONCŢIUNI 
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Safetycube - Sistem de support decisional europena pentru siguranta 
rutiera [6] 

 
Măsuri şi categorii incluse în SSD 

 

COMPORTAMENT INFRASTRUCTURĂ VEHICUL ACORDARE ÎNGRIJIRE 
POST IMPACT 

 
LEGEA ŞI APLICAREA 
ACESTEIA 

 
FLUX DE CIRCULAŢIE 

 
IMPACT FRONTAL AMBULANŢE / ELICOPTERE 

EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE SAU 
PROGRAME PE BAZĂ DE 
VOLUNTARIAT ALCĂTUIREA TRAFICULUI IMPACT LATERAL DESCARCERARE 

INSTRUIREA 
CONDUCĂTORILOR AUTO ŞI 
OBŢINEREA PERMISULUI 

INSTRUMENTE OFICIALE 
PENTRU ABORDAREA 
DEFICIENŢELOR REŢELELOR 
RUTIERE 

IMPACT POSTERIOR ACORDARE ASISTENŢĂ 
MEDICALĂ ÎNAINTE DE A 
AJUNGE LA SPITAL 

EVALUAREA CONDIŢIEI FIZICE 
PENTRU CONDUCEREA 
VEHICULULUI ŞI REABILITARE 

CONTROLUL VITEZEI ŞI 
APLICAREA LEGISLAŢIEI 
REFERITOARE LA VITEZĂ 

RĂSTURNARE TRIERE ŞI TRIMITERE LA 
PUNCTELE PENTRU AJUTOR ÎN 
CAZ DE TRAUMĂ 

SENSIBILIZAREA 
PUBLICULUI LARG ŞI 
CAMPANII 

TIPUL ŞOSELEI PIETONI ŞOFERI ÎNCEPĂTORI ŞI 
ÎN CURS DE INSTRUIRE 

 
TRATAREA SUPRAFEŢEI 
ŞOSELEI COPII 

 

 
LUCRĂRI PENTRU 
VIZIBILITATE / ILUMINAT VEHICULE MOTORIZATE PE 

DOUĂ ROŢI 

 

 
ZONE DE LUCRU BICICLIŞTI 

 

 LUCRĂRI PT ALINIAMENTELE 
PE ORIZONTALĂ ŞI PE 
VERTICALĂ 

VEHICULE MARI DE MARFĂ 
 

 LUCRĂRI PENTRU 
SUPRAÎNĂLŢARE / 
INTERSECTAREA PANTELOR 

CONTROL PE LONGITUDINALĂ 
 

 
LUCRĂRI LA BENZILE DE 
CIRCULAŢIE / RAMPE 

CONTROL PE LATERALĂ 
 

 
LUCRĂRI LA PARTEA 
MEDIANĂ / BARIERE 

ASISTENŢĂ ACORDATĂ 
CONDUCĂTORILOR AUTO 

 

 LUCRĂRI PE ŞOSEA LA 
NIVELUL UMĂRULUI ŞI PE 
PARTEA LATERALĂ A 
ŞOSELEI 

ÎMBUNĂTĂŢIREA VIZIBILITĂŢII 
 

 DELIMITARE ŞI MARGINILE 
ŞOSELEI LA SEGMENTELE DE 
DRUM 

CONEXIUNI 
 

 
LUCRĂRI LA TROTUARE POST-ACCIDENTE 

 

 
BENZI PENTRU BICICLIŞTI POST-CRASH 
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7 Instrumente şi ghiduri existente 

Instrumente de culegere 
a datelor 

 
 
 
 
 

SUITS Pilot Demo 

în Kalamaria 
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• multi-GNSS + INS  

Dispozitiv prototip de urmărire avansat 
multi-GNSS +INS pentru urmărirea 
vehiculelor urbane 

 

• Navigare vehicul  

Sistem de navigare colaborativ, obţinut prin 
crowdsourcing      adaptat consolelor 
multimedia din interiorul vehiculelor 

 
• Crowdsourcing 

Crowdsourcing utilizând GPS convenţional 
şi servicii     telecom IOT 



 

 

 

 

7 Instrumente şi ghiduri existente 

Instrumente de selectare a 
datelor 

 

 

Fişierul GPX reprezintă date GPS salvate în format GPS Exchange, un standard 
deschis care se poate utiliza liber de programele GPS. Conţine date de longitudine şi 
latitudine referitoare la amplasare, incluzând puncte de parcurs şi piste. Fişierele GPX 
sunt salvate în format XML care permite datelor GPS să fie importate mai uşor şi citite 
de multiple programe şi servicii web.                                                                                                        
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INSTRUMENTE DE SELECTARE S-DARE 

Format GPX (convertizor) 

Anonimizare / pseudonimizare fişier GPX 

Inserare metadate fişier GPX în DB Geospaţial 

Geoselecţie a seturilor de date de urmărire GPX 

SISTEM PP4TM 

Canal scalabil de omogenizare a datelor şi motor de 
prelucrare rapidă a întrebărilor pentru volum mare de 
date de transport 

 
 
 

SUiTS Tool: The PP4Tm System 
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7 Instrumente şi ghiduri existente 

S-DaRe: Depozitar de date SUITS 
 
 
 
 

DaRe.SUITS-project.eu/tools 
 
 
 
 
 
 

 
• 

Ddatele, inclusiv metadatele conexe, necesare pentru a  valida rezultatele 
prezentate în publicaţiile ştiinţifice. 

• Datele culese în timpul proiectului, după anonimizare şi includerea 
metadatelor conexe, aşa cum se specifică în DMP. 

• Datele generate pe parcursul proiectului, inclusiv metadatele conexe, aşa 
cum se specifică în Acordul Consorţiului şi DMP. 

• Rapoarte publice de proiect şi livrabile publice. 
• Toate materialele referitoare la diseminare (toate care sunt publice)  

 
 

Depozitarul SBOING: 
• Amplasat în Germania (@Hetzner.de), 3 TB +, accesibil SFTP (+altele) 

• (Replica în Centrul de date (local) LOGDRILL 

 

Data 
Source 

 
 

Source 
 

 
 

Secure Data Forwarding (SQL, SysLog, Flume, etc.) 
 
 

 
Gateway Computer 

 

DataNode 

DataNode 

PP4TM: baze de date SUITS pentru 
volum mare de date 

Soluţie rapidă şi robustă pentru baza de date analitică în scopul cercetării şi 
dezvoltării traficului civil.. 

Converteşte imediat orice surse şi formate de date (inclusiv cele istorice) în 
format comun de date. 

Stochează un volum mare de date (Big Data) şi le accesează foarte repede. 

Posibilitate foarte uşoară şi ieftină de a extinde capacitatea de stocare pe 
parcurs. 

Uşurinţă de conectare cu orice instrumente de vizualizare. 

Serveşte rapid necesităţile de vizualizare. 

 DataNode 

DataNode? 

JDBC/OBDC interfaces -- SQL query 

Client 
Computer 

Client 
Computer 

Client 
Computer 

N
am

eN
od

e 
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       Modul de utilizare PP4TM 
1. Creaţi unui tabel în PP4TM, care va conţine toate datele dvs. (format 

comun de date). 

2. Utilizaţi PP4TM pentru a converti diferite surse de date în „format comun 
de date”. 

3. Stocaţi toate datele dvs. în PP4TM. 

4. Conectaţi-vă instrumentele preferate de vizualizare în PP4TM (exemplu 
MS Power BI free). 

5. Analizaţi-vă instantaneu datele (găsiţi o corelare în date de diferite tipuri 
şi surse). 

6. Extindeţi-vă datele în timp real (utilizaţi pasul 2 continuu). 

7. Utilizaţi vizualizarea live (pasul 5 cu reîmprospătare) 
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Rămâneţi 
sau treceţi 

 

 
 

 

Viteză

 
 

 Tip vehicul 

(Monthly, Quarterly…)  

 

poziţie+ 
Staţionare + 
viteză + tip 
vehicul  

Centru de control al 
circulaţiei urbane 

Vizualizări de date în timp real (?) 

Acţiuni 
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Instrumente de vizualizare a datelor 
 
 
 
 

 

 

https://www.mypolislive.net/ 
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• myPolislive.net 

Platformă pentru urmărirea în timp real a 
vehiculelor şi monitorizarea traficului pentru 
managementul traficului urban 



 

 

 

 

7 Instrumente şi ghiduri existente 

Materiale suplimentare 
Inventar de instrumente de mobilitate urbană CIVITAS 

• http://civitas.eu/tool-inventory 

• Bază de date on-line cuprinzând peste 100 instrumente şi metode care ajută 
autorităţile lcoale să ia decizii în mai bună cunoştinţă de cauză în legătură cu 
instrumentele de planificare pe care să le aplice în contextul lor local specific. 

• Listă de webinarii şi cursuri de învăţare on-line 

 
 
 

Referinţe 
 

1. Civitas MIMOSA project http://civitas.eu/content/mimosa. 

2. Nodes Toolbox https://nodes-toolbox.eu/. 

3. Civitas Caravel project http://civitas.eu/content/caravel. 

4. FP7 Mobility Academy https://www.mobilityacademy.eu/. 

5. FP7 Vruits http://www.vruits.eu/. 

6. SafetyCube Road Safety Decision Support System https://www.roadsafety- 
dss.eu/#/. 
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26th October 43, Thessaloniki, Greece 

www.suits-project.eu 
www.civitas.eu 

 
 
 
 
 

 

 

THE CIVITAS INIZIATIVE 

IN CO-FINANCED BY THE 

EUROPEAN UNION 

 
 
 
 

Mulţumim partenerilor SUITS pentru materialul furnizat în cadrul acestui Manual, 
în special pentru Capitolul 3 (Coventry University pentru Evaluarea impactului 
social), Capitolul 4 (Citta di Torino şi RSM pentru studiile de caz), Capitolul 5 
(Inteco, Arcadis, Eurkleis pentru prezentarea Ghidurilor), Capitolul 7 (Sboing pentru 
S-DaRe, MyPolis prezentare live şi Logdrill pentru prezentarea PP4TM). 

Mulţumim tuturor partenerilor Suits care au participat la Task T5.1 şi la procesul de 
verificare.  
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