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Planul de acțiune
(prima versiune)

Corelarea nevoilor locale cu o suită de 36 de 
exemple de bună practică și realizarea unui 
plan de acțiune pornind de la acțiunile 
transferabile
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METODOLOGIA DE REALIZARE A PLANULUI DE ACȚIUNE

Identificarea problemelor din Regiune
Corelarea problemelor cu exemplele de 
bună practică

Transferul de idei către planul de 
acțiune

• Chestionar pentru identificarea 
principalelor probleme și nevoi 
legate de mobilitate urbană și axa 
4.1 POR;

• Chestionar pentru identificarea 
principalelor idei de proiecte care 
pot fi incluse în planul de acțiune.

• Prioritizarea principalelor probleme și 
nevoi identificate; 

• Corelarea problemelor cu exemplele de 
bună practică;

• Evaluarea exemplelor de bună practică 
după modul în care ele răspund nevoilor 
identificate (listă lungă);

• Evaluarea exemplelor de bună practică 
după posibilitatea implementării la nivel 
local (listă scurtă).

• Evaluarea capacității organizației în 
implementarea proiectelor 
(ADR+Municipii) – SWOT;

• Identificarea principalelor acțiuni din 
cadrul exemplelor de bună practică care 
pot fi implementate;

• Realizarea planului de acțiune.



1. Aplicație pentru cartarea traseelor parcurse cu 
bicicleta în oraș => date relevante despre 
utilizarea infrastructurii

2. Prin parteneriate cu actori economici sau 
instituții culturale se pot obține recompense în 
funcție de numărul de km parcurși pe biciclete.

3. Poate funcționa și în companii, sub forma unui 
joc sau a unei misiuni, tot pe sistem de 
recompense.

GP 10 Cyclogreen



Photo: A. Percolla, 2015. Pesaro: i segreti di una rete ciclabile di successo. ilpapaverorossoweb.it

1. Rețea constituită în jurul unor zone 30 km / h

2. Identitatea vizuală a hărților cu rețeaua este 
legată de cea a hărților de metrou -> exprimare 
grafică foarte clară, asocierea vizuală cu un 
mijloc de transport public foarte eficient.

3. Străzile din vecinătatea directă a școlilor sunt 
transformate în zone pietonale pentru a 
permite deplasarea în siguranță a elevilor 
„safety area”.

GP 07 Bicipolitana
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1. Remodelarea zonei centrale din Miskolc: 
achiziție tramvai, modernizare cale de rulare, 
transformare în zonă partajată între pietoni și 
tramvai (acces auto restricționat).

2. Procesul care a pornit de la o „axă verde” s-a 
extins către zonele adiacente : noi străzi 
pietonale, noi piațete, etc.

3. Proiectul face parte din identitatea orașului: 
branding, bilete de transport public oferă acces 
gratuit la principale destinație turistică, anual 
tramvaiul este tras de locuitori de ziua 
mobilității, etc. 

GP 34 Green Arrow



1. Benzi velo, dublu sens, delimitate fizic de traficul 
rutier => un inel în jurul zonei centrale

2. Rețea de 120 km completată de un sistem de 
bikesharing, parcări pentru biciclete și alte dotări

3. Rețea constituită fără a îngusta trotuarul (doar prin 
îngustarea / închiderea de benzi carosabile sau 
prin renunțarea la parcarea la stradă

4. Zona centrală pietonală: bicicliștii pot traversa pe 
bicicletă doar în afara orelor de vârf. Indicator cu 
caracter de „recomandare”.

GP 12 Seville Cycling Plan



1. Model inelar de închidere parțială a unei zone 
430 ha.

2. Etapizarea intervențiilor de pietonizare: străzile 
pietonale sunt mereu cuplate cu o piațetă 
nouă.

3. Linie de tramvai „whireless” care funcționează 
pe modelul „last mile” – duce de la marginea 
zonei centrale (nod intermodal) până în 
mijlocul acesteia

GP 14 Pedestrian Plan Seville



Exemplu bună practică 
(proiect)

Acțiune transferabilă

Plan de acțiune: A1.; A2.; 

Planul de acțiune are în vedere 
îmbunătățirea instrumentului de 
politică publică selectat de fiecare 
partener. 

România – POR, PI 4.1 

Ameliorarea rezultatelor POR prin noi 
proiecte rezultate în urma schimbului 
de experiență
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HARTA INFRASTRUCTURII VELO A REGIUNII NV

GP 07 Bicipolitana – identiate și comunicare / promovare

A1. Hărți comune pentru rețelele urbane de infrastructură velo care mizează pe grafica 
liniilor de metrou

Nevoie: Proiectele de mobilitate urbană nu beneficiază de suficientă promovare

Implementare: Licitație pentru servicii de elaborare reprezentări grafice / conturare identitate. Livrabil: hartă + 
logo + ghid de identitate vizuală (+posibil joc de societate).

Roluri: Parteneriat între ADR NV și orașele care vor să adopte aplicația

Finanțare: -

Cost: 50.000 Euro

*opțional se pot realiza marcaje pentru identificarea rutelor

*proiectul devine relevant doar după realizarea unei rețele velo la nivel de oraș
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CYCLOGREEN O IMPORTANTĂ SURSĂ DE INFORMAȚIE ȘI MOTIVARE PENTRU BICICLIȘTI

GP 10 Cyclogreen – transfer integral al proiectului

A2. Aplicație de smartphone pentru cartarea și analiza traseelor parcurse de bicicliști. 
Aplicația este susținută de un sistem de recompense în funcție de nr. km parcurși pe 
bicicletă

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

Implementare: Licitație pentru servicii -> actor economic local care livrează un model similar sau achiziția 
directă a aplicației

Roluri: Parteneriat între ADR NV și orașele care vor să adopte aplicația 

Finanțare: posibilă prin INTERREG Pilot Actions sau alte surse de finanțare pentru proiecte „smart city”

Cost: 100.000 Euro
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GRUP DE LUCRU PENTRU PROMOVAREA NEVOILOR LOCALE 

-

A3. Săptămâna mobilității în regiunea NV

Nevoie: Proiectele de mobilitate urbană nu beneficiază de suficientă promovare 

Implementare: Desfășurarea săptămânii mobilității printr-un schimb de experiență între membrii SG. Fiecare 
oraș va prezenta membrilor într-o zi cele mai recente proiecte de mobilitate alături de stadiul de implementare 
a PMUD. 

Roluri: Proiect ADR NV; membrii SG sunt participanți și pot prezenta proiecte

Finanțare: -

Cost: sub 5.000 Euro 
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GRUP DE LUCRU PENTRU PROMOVAREA NEVOILOR LOCALE 

-

A4. Grup de lucru regional pentru stabilirea priorităților pentru viitorul CFM 

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

Implementare: Întâlniri trimestriale pe subiectul viitoarei perioade de programare: prezentare mecanisme de 
finanțare, identificare și prioritizarea nevoilor, discuții cu AM și alte autorități centrale relevante sau rapoarte 
de poziție.

Roluri: Proiect condus de ADR NV; membrii SG sunt participanți

Finanțare: -

Cost: sub 5.000 Euro 
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ACCESUL LA INFORMAȚII TEHNICE DESPRE MOBILITATE URBANĂ ESTE ESENȚIALĂ

-

A5. Academia de mobilitate

Nevoie: Fatorii locali nu sunt implicați direct în formularea și dezvoltarea politicilor de mobilitate la nivel 
național (inclusiv programe de finanțare)

Implementare: Aderarea ADR și a membrilor SG la proiecte care au în vedere cursuri, prelegeri, ateliere sau 
schimburi de experiență pe domeniul mobilității urbane (ex. SUMP-UP sau SIPOCA 306). Opțional: newsletter 
cu evenimente legate de mobilitate urbană.

Roluri: Proiect ADR NV; membrii SG sun participanți. În anumite cazuri membri SG pot fi formatori în cadrul 
proiectelor.

Finanțare: -

Cost: sub 5.000 Euro 
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ALTE POSIBILE PROIECTE

-

1. Bistrița Green line -> 34 Miskolc Green Arrow

2. Rețele velo în cele 6 reședințe de județ -> soluții tehnice inspirate din bunele 
practici

3. Indicatoare pentru bicicliști pentru parcurgerea zonelor pietonale pe jos -> 12 
Cycling Plan Seville

4. Noi zone pietonale – 14 Pietonizarea centrului istoric din Sevilia

5. Decalarea orarelor pentru școli - ?

6. Contracte între operatorul de transport public și marii angajatori – 03 Fileni mobility
management

7. Plan de mobilitate transfrontalier – 26 TransBaltic Macroregional Transport Action 
Plan



WE LOOK FORWARD TO WORKING WITH YOU

Civitta Lithuania
info@civitta.lt
+370 685 266 80
www.civitta.lt

Civitta Latvia
info@civitta.lv 
+371 277 055 85
www.civitta.lv

Civitta Poland
office@civitta.pl
+48 690 001 286
www.civitta.pl

Civitta Estonia
info@civitta.ee
+372 646 448 8
www.civitta.ee

Civitta Romania
info@civitta.ro 
+403 180 535 88
www.civitta.roCivitta International

info@civitta.com
+372 735 2802
www.civitta.com

Civitta Finland
info@civitta.fi
+358 505 261 694
www.civitta.fi

Civitta St. Petersburg
info.spb@civitta.ru
+7 812 9886816
www.civitta.ru

Civitta Moldova
info@civitta.md
+373 797 550 99
www.civitta.md

Civitta Kaliningrad
office@civitta.ru
+7401 253 074 8
www.civitta.ru

Civitta Ukraine
info@civitta.com.ua
+380 442 270 140
www.civitta.com.ua

Civitta Belarus
info@civitta.by
+375 296 018 517
www.civitta.by

Civitta Serbia
info@civitt.rs
+381 11 2435 489
www.civitta.rs


