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Interpretare 
chestionar
Identificarea barierelor și nevoilor membrilor CRR 
TRAM în Regiunea Nord-Vest în demersurile 
pentru îmbunătățirea mobilității urbane, 
creșterea siguranței traficului și reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon.



1. Identificarea principalelor nevoi și dificultăți în 
demersurile pentru îmbunătățirea mobilității 
urbane, creșterea siguranței traficului și 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 

2. Identificarea unui set extins de acțiuni care să 
poată forma Planul de Acțiune TRAM.

Rolul chestionarului
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[nr.] numărul poziționat în fața fiecărui răspuns reprezintă 
suma totală a notelor primite în chestionar. Răspunsurile se 

punctau de la 1 la 5 în funcție de importanță.

CITIREA 
REZULTATELOR
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PRINCIPALELE PROBLEME 

1. Care sunt principalele probleme legate de implementarea și promovarea proiectelor de 
mobilitate cu care v-ați confruntat în prezenta perioadă de programare (2014-2020)?

(50) Există generatori de trafic (ex. școlile) care atrag în orele de vârf foarte mult trafic, mult mai mult decât ar putea 
susține infrastructura existentă.

(49) Nu există date despre principalele fluxuri de pietoni și bicicliști în mediul urban și periurban (există doar date de 
trafic).

(45) Proiectele de mobilitate urbană nu sunt explicate și promovate suficient.

(44) Populația este încă reticentă la proiecte care promovează modalități alternative de transport în detrimentul 
transportului cu autoturismul propriu (ex. închiderea de benzi rutiere pentru extinderea trotuarelor sau înlocuirea 
parcărilor la stradă cu piste pentru biciclete, etc.).

(44) Locuitorii orașului nu conștientizează beneficiile reale ale utilizării mijloacelor de deplasare nemotorizate sau a 
transportului public și nu sunt încurajați să opteze pentru acestea.

(44) Implicarea „stakeholderilor” din regiune în conturarea politicilor de mobilitate (la nivel național) este încă redusă.

................

(29) Bicicliștii folosesc infrastructura velo existentă prea rar.

Principiile mobilității urbane durabile încă nu sunt înțelese, asumate sau acceptate!
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PRINCIPALELE PROBLEME 

2. Care sunt principalele probleme legate de infrastructura de transport?

(49) Zonele centrale (sau alte zone valoroase din oraș) sunt încă sufocate de traficul rutier.

(49) În lipsa unor parcări de transfer o parte considerabilă din traficul rutier venit din suburban / periurban
ajunge până în zona centrală aglomerând străzile deja subdimensionate.

(45) În lipsa unor centuri sau ocolitori traficul greu tranzitează în continuare segmente importante din oraș.

(44) Nu există o rețea de piste și benzi pentru biciclete, eventual există doar fragmente necorelate între ele.

................

(29) Calitatea serviciilor de transport public este redusă din cauza stațiilor de transport public degradate sau 
neamenajate.

În continuare orașele sunt sufocate de mașini în lipsa parcărilor de transfer, a rutelor 
ocolitoare sau a alternativelor pentru deplasări motorizate.
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PRINCIPALELE PROBLEME 

3. Ce tipuri de proiecte de mobilitate urbană considerați că vor fi prioritare pentru municipiul 
/ organizația dumneavoastră pe termen mediu-lung 2020(3)-2030?

Pietonii, bicicliștii și transportul public rămân prioritatea orașelor în viitoarea 
perioadă de programare 2020(3)-2030

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Prioritizarea transportului public

Extinderea infrastructurii velo

Extinderea zonelor pietonale

Înnoirea flotei de transport public

Ameliorarea problemei parcării

Extinderea infrastructurii ITS (Inteligent Transportation Systems)

Încurajarea utilizării mijloacelor alternative de deplasare (pietonal, velo, transport în comun )

Puncte sau noduri intermodale

Baze de date pentru monitorizarea indicatorilor de mobilitate şi dezvoltare urbană

Accesibilizarea spațiului public

Extinderea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor electrice

Logistică urbană (ex. parcări de tiruri)

P
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ACȚIUNI PROPUSE

Promovarea și răsplata deplasărilor nepoluante sau cu emisii reduse este esențială pentru 
susținerea proiectelor de mobilitate implementate

4. Ce tipuri de acțiuni considerați, în calitate de reprezentant în cadrul CRR TRAM, că 
sunt relevante pentru a sprijini implementarea și promovarea proiectelor de mobilitate 
urbană finanțate în perioada 2014-2020?

(70) Colaborarea cu instituțiile de învățământ pentru promovarea mobilității urbane durabile – inclusiv 
conștientizarea părinților.

(68) Realizarea unei aplicații care să ofere premii sau reducere persoanelor care folosesc bicicleta (sau merg pe 
jos) în funcție numărul de kilometri parcurși (ex. Ciclogreen).

(68) Acțiuni pentru promovarea unui mod de viată activ (incl. mers pe jos, deplasări velo).

................

(54) Acțiuni de monitorizare și evaluare a Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila – definirea unei 
metodologii comune, analiza indicatorilor etc.
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ACȚIUNI PROPUSE

Formarea personalului este o prioritate pentru a pregătirea următoare perioade de 
programare

5. Ce tipuri de acțiuni considerați, în calitate de reprezentant în cadrul CRR TRAM, că 
sunt relevante pentru a sprijini pregătirea următoarei perioade de programare din 
perspectiva mobilității urbane?

(75) Acțiuni pentru familiarizarea cu noile instrumente de finanțare a proiectelor.

(74) Dezvoltarea de proiecte în comun care au ca scop schimbul de experiență cu alte orașe din Europa și nu 
numai.

(72) Dezvoltarea unei metodologii comune pentru actualizarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabilă.

(70)Bază de date comună la nivel regional (date legate de mobilitate urbană - ex. repartiția modală)
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ACȚIUNI REALIZATE

6. Enumerați acțiunile sau proiectele de tip „soft” de mobilitate urbană pe care 
municipiul/organizația dumneavoastră le implementează deja și care pot fi incluse în 
planul de acțiune (ex. rezolvarea problemei traficului în zona școlilor în Cluj-Napoca prin crearea de sedii secundare 

pentru școlile cu renume; parteneriate cu marii angajatori pentru servicii de transport public - Bistrița, etc):

(EMW) Săptămâna mobilității

Ziua internațională fără autoturism

Campania Traffic Snake pentru elevi

Concurs MOBI pentru angajați utilizând aplicația F5T4

Prezentări publice pentru promovarea mobilității urbane

Închiderea ocazională a anumitor zone valoroase pentru traficul rutier
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