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1. CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE 

1.1. Scopul și rolul documentației 

În ultima perioadă tot mai multe foruri de specialitate solicită aplicarea unor măsyru de utilizare 

eficientă a energiei în mediul urban care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice, solicitare 

întemeiată pe fapte obiective, dacă se ține cont de faptul că aproximativ 72% dintre cetățenii europeni 

locuiesc în mediul urban, unde se consumă 75% din energia totală și unde 98% dintre călătoriile urbane 

efectuate au o lungime mai mică de 5 km. Așadar, cu o densitate mare a populației și o pondere mare a 

călătoriilor pe distanțe scurte, orașele prezintă un mare potențial de orientare spre un transport cu 

emisii reduse de carbon, comparativ cu sistemul de transport ansamblu (prin reorientarea către 

deplasările pietonale, cu bicicleta, folosind transportul în comun, precum și introducerea rapidă pe piață 

a vehiculelor propulsate cu combustibili alternativi). 

Numărul accidentelor rutiere mortale în Uniunea Europeană rănâne foarte ridicat. O pondere de 

38% dintre accidentele rutiere mortale din Europa se  concentrează în zonele urbane, unde participanții 

la trafic vulnerabili, precum pietonii, sunt expuși în mod special. În majoritatea accidentelor mortale sau 

grave din zonele urbane sunt implicați participanți vulnerabili la trafic – pietoni și biciclisti. În ultimul 

deceniu, numărul pietonilor decedați în urma accidentelor rutiere a scăzut cu numai 39% comparativ cu 

49% în cazul conducătorilor auto, progresele în reducerea număruli de accidente rutiere în zonele 

urbane situându-se sub medie. Indicatorul exprimat prin numărul de victime raportat la un milion de 

locuitori, situează România pe primul loc în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cu o valoare 

de 96 de victime la 1 milion de locuitori, în condițiile în care valoarea medie la nivelul Uniunii Europene 

în același an a fost de 52 victime la 1 milioane de locuitori. Prin urmare, sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru a spori siguranța rutieră urbană și pentru a evita decesele și accidentele grave, în 

special în rândul participanților la trafic vulnerabili.   

Este necesară o schimbare radicală în ceea ce privește modul de abordare a mobilității urbane 

pentru a se asigura că zonele urbane ale Europei se dezvoltă pe o traiectorie mai sustenabilă și că 

obiectivele pentru pentru un sistem european de transport competitiv și eficient din punct de vedere al 

resurselor sunt indeplinite. În acest sens, Comisia Europeană sprijină orașele europene în încercarea 

acestora de a soluționa problemele de mobilitate urbanp, recomandând elaborarea Plnurilor de 

Mobilitate Urbană Durabilă.  

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), așa cum este definit în documentul recunoscut 

de Comisia Europeană „Orientări. Dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană 
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Durabilă”, este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetățenilor și 

părților interesate în oraș și în împrejurimile acestora, în vederea creșterii calității vieții. Acesta se 

bazează pe practicile existente de planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și 

evaluare. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are un profund caracter srategic, definește priorități, 

tipologii de acțiuni, preveder scenarii viitoare de evoluție și identifică măsuri necesare pentru atingerea 

obiectivelor în termenle specificate.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Toplița – orizont 2021 – 2030 stabilește 

modul în care se vor pune în aplicare conceptele moderne de planificare și management al mobilității 

urbane durabile, așa cum au fost definite și implementate la nivel european. Aceste concepte sunt 

particularizate la specificul municipiului Toplița, urmând maximizarea efectelor aduse prin îmbunătățirea 

indicatorilor de mobilitate pe termen lung, până la nivelul anului 2030. Totodată, planul stabilește 

mecanismul de monitorizare care va permite evaluarea continuă și revizuirea acestuia, inclusiv 

posibilitatea de a corecta abaterile sau reformula obiectivele într-o adaptare permanentă la dinamica 

mediului urban. Spre deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept 

pune un accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tutoror părților interesate, pe coordonarea 

politicilor între sectoare (transport, utilizarea teritoriilor, mediu înconjurător, dezvoltare economică, 

politici sociale, sănătate , siguranță), între diferite niveluri de autoritate publică și între autoritățile 

învecinate.  

Prezentul plan prezintă o viziune sustenabilă de dezvoltare pentru municipiul Toplița și ține cont 

de costurile și beneficiile sociale, prin „internalizarea consturilor externe”. Nu în ultimul rând, trebuie 

subliniat faptul că planificarea pentru viitorul orașului în cadrul PMUD este centrată pe cetățeni. 

Cetățenii municipiului Toplița, în calitate de călători, oameni de afaceri, consumatori, clienți sau orice rol 

ar putea avea ei, sunt parte a soluției, realizarea planului de mobilitate urbană durabilă însemnând 

„Planificare pentru Oamenii din municipiul Toplița”.  

Scopul esential al PMUD este definit de Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, republicată cu completările şi modificările ulterioare in anul 2013. Potrivit 

acestui document legislativ, Planul de Urbanism General (PUG) trebuie să includă printre altele şi un 

Plan de Mobilitate Urbană (Art. 46, lit. e, introdusă prin punctul 23 din Ordonanţa de Urgentă nr. 7/2011 

incepând cu 13.07.2013). Acesta reprezintă o documentatie complementară strategiei de dezvoltare 

teritorială şi planului urbanistic general. 

Totodată, scopul PMUD este de a permite dezvoltarea sustenabilă a mobilitătii in aria de studiu, 

acesta urmând a functiona ca un suport pentru pregătirea şi implementarea proiectelor şi măsurilor 
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finantate prin Programul Operational Regional 2021 - 2030 Regiunea Centru (şi alte programe 

operationale din viitoarele perioade de programare) şi alte surse asociate bugetelor locale, dar şi pentru 

sustinerea implementării unor proiecte de interes national care influentează mobilitatea in aria de 

studiu. 

Urmare a abordării integrate sustinută de către Comisia Europeană, elaborarea corelată a 

Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 

reprezintă o conditie necesară de bază in vederea finantării proiectelor de mobilitate urbană prin FEDR 

(Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regională), in cadrul Programului Operational pentru Dezvoltare 

Regională 2021 – 2030.  

Pentru perioada de programare 2021-2030, Comisia Europeană a propus ca Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR) să pună un accent mai puternic pe activitătile de dezvoltare urbană durabilă 

(DUD), statele membre fiind incurajate să aloce cel putin 6% din fondurile FEDR dezvoltării integrate in 

zonele urbane. 

În perioada de programare 2021-2030, potrivit Strategiei Programului Operational Regional 

Centru, finantarea proiectelor pentru mobilitate urbană este conditionată de existenta unui Plan de 

Mobilitate Urbană Durabilă, instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată 

dezvoltarea spatiala a localitătilor cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. 

În acest context, PMUD al Municipiului Toplița - orizont 2021 va avea un rol esenţial in accesarea 

finanţării din fonduri nerambursabile prin mecanisme de finanţare care vor fi disponibile in exerciţiul 

financiar 2021-2030, precum şi in următoarele. Prin implementarea măsurilor/acţiunilor de intervenţie 

propuse se estimează soluţionarea problemelor identificate in etapa de analiză a situaţiei actuale sau 

care sunt considerate ca strategice in contextul asigurării unei mobilităţi urbane durabile in aria de 

studiu, acoperind perioada 2021 - 2030. 

Arealul planului de mobilitate este reprezentat de localităţile componente ale municipiului 

Toplița: Călimănel, Luncani, Măgheruș, Moglănești, Secu, Toplița (reședința), Vale, Vâgani și Zencani. 

Alegerea arealului acoperit de PMUD al municipiului Toplița s-a realizat ţinând seama de relaţiile de 

transport cu teritoriul invecinat. De asemenea, la alegerea arealului selectat al PMUD s-a ţinut seama de 

omogenitatea crescută in ceea ce priveşte dezvoltarea socială, economică, dezvoltarea transporturilor, 

precum şi de considerente legate de utilizarea teritoriului. 
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Figura 1 – Arealul PMUD al Municipiului Toplița 

 

Sintetizând, scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Toplița - orizont 2030 

este de imbunătăţire a accesibilităţii in zonele urbane şi asigurare a mobilităţii durabile, precum şi a unor 

servicii de transport de calitate ridicată. 

PMUD al Municipiului Toplița - orizont 2021 urmăreşte indeplinirea următoarelor obiective 

fundamentale: 
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 Eficienţa economică - sistemul de transport şi mobilitate va sprijini desfăşurarea  activităţilor 

economice in municipiul Toplița, in condiţii de dezvoltare durabilă; 

 Protejarea mediului și dezvoltarea durabilă - sistemul de transport şi mobilitate va urmări 

reducerea impactului negativ asupra mediului (emisii de substanţe poluante, de gaze cu efect de 

seră, zgomot); 

 Accesibilitate și conectivitate - sistemul de transport şi mobilitate va facilita accesul către 

destinaţii in care se desfăşoară activităţi esenţiale pentru toate categoriile de utilizatori; 

 Sigurantă și securitate - sistemul de transport şi mobilitate va urmări reducerea numărului de 

victime provenite din accidentele rutiere, cu precădere din rândul participanţilor la trafic 

vulnerabili; 

 Calitatea vieţii - sistemul de transport şi mobilitate va fi orientat către indeplinirea obiectivelor 

fundamentale de mai sus, contribuind la dezvoltarea urbană durabilă şi la creşterea calităţii vieţii 

in localităţile cuprinse in municipiul Toplița. 

Pornind de la caracteristicile generale ale planurilor de mobilitate şi ţinând cont de obiectivele 

urmărite pentru municipiul Toplița, se poate evidenţia faptul că măsurile recomandate prin PMUD 

urmăresc dezvoltarea unui sistem de transport urban care: 

 Este accesibil şi răspunde nevoilor de bază ale tuturor utilizatorilor in ceea ce privește 

mobilitatea; 

 Echilibrează şi satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate şi transport provenite de la 

cetăţeni, intreprinderi şi industrie; 

 Trasează o dezvoltare echilibrată şi o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport; 

 Întruneşte cerintele de durabilitate, punând in balantă nevoia de viabilitate economică, echitate 

socială, sănătate şi calitate a mediului inconjurător; 

 Optimizează eficienţa şi eficacitatea costurilor; 

 Utilizează mai bine spatiul urban, precum şi infrastructura şi serviciile de transport existente; 

 imbunătăteşte atractivitatea mediului urban, calitatea vieţii şi sănătatea publică; 

 imbunătăteşte siguranta şi securitatea traficului; 

 Reduce poluarea aerului şi poluarea fonică, emisiile de gaze cu efect de seră şi consumul de 

energie; 

 Contribuie la o performanţă generală mai bună a retelei transeuropene de transport şi a 

sistemului european de transport ca intreg. 
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Mobilitatea persoanelor şi a mărfurilor reprezintă rezultatul evoluţiei globale cu care ne 

confruntăm. Zonele urbane au cunoscut in ultimele decenii mari schimbări sociale, culturale şi 

economice care au influenţat in mod clar modelele de mobilitate. Factori precum creşterea veniturilor, 

dezvoltarea pieţelor de consum, apariţia locurilor de muncă, creşterea indicelui de motorizare, 

generează provocări continue pentru a satisface noile nevoi de mobilitate. Astfel, congestia a devenit 

endemică in oraşe şi fi sunt asociate externalităţi precum: poluarea atmosferică, poluarea sonoră, 

consumul de energie, impactul negativ asupra sănătăţii, deteriorarea spaţiilor comune, costuri, 

pierderea de competitivitate, excludere socială, etc. Acest plan strategic este realizat pentru a construi o 

viziune de dezvoltare a Municipiului Toplița, care să asigure calitatea de localitate model din punct de 

vedere al durabilităţii. Reprezintă un plan de lucru care urmăreşte schimbări ale comportamentului de 

deplasare al cetăţenilor prin corectarea abaterilor, astfel incât aceştia să işi recapete teritoriul urban 

dedicat in momentul actual in mare parte autovehiculelor. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Toplița – orizont 2030 reprezintă 

instrumentul de planificare şi management pe care autorităţile publice il pot folosi pentru a structura 

politicile de mobilitate in ceea ce priveşte atingerea obiectivelor generale de imbunătăţire a calităţii 

mediului, a competitivităţii şi siguranţei, prin conturarea de politici sectoriale integrate şi măsuri privind 

intărirea cooperării instituţionale, managementul mobilităţii orientat pe cerere şi ITS (sisteme 

inteligente de transport), conectivitatea şi coerenţa in transport, multimodalitatea şi promovarea 

transportului public de călători, noduri de transport ecologice şi durabile, sinergii intre măsurile 

deimbunătăţire a siguranţei si securităţii, integrarea mobilităţii cu planificarea urbană, logistica urbană. 

Acesta incorporează tehnologii de informare şi comunicare care conduc la sustenabilitatea sistemului 

urban. Din punct de vedere structural cuprinde analiza stării iniţiale, construirea viziunii, stabilirea 

obiectivelor şi ţintelor, alegerea politicilor şi a măsurilor, comunicarea activă, monitorizarea şi evaluarea, 

precum şi identificarea lecţiilor invăţate. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Toplița cuprinde acţiuni grupate in planuri 

sectoriale privind următoarele tematici de mobilitate: 

1. Intervenţii majore asupra reţelei stradale - sunt propuse soluţii de adaptare a reţelei existente 

astfel incât să se asigure imbunătăţirea circulaţiei, ca urmare a distribuţiei fluxurilor de trafic, 

creşterea accesibilităţii teritoriale şi reducerea costurilor externe; 

2. Transport public - planul oferă o strategie pentru a imbunătăţi calitatea, securitatea, integritatea 

şi accesibilitatea serviciilor de transport public, acoperind componente de infrastructură, 

mijloace de transport şi tehnici de operare (managementul traficului); 
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3. Transport de marfă - prezintă măsuri de translatare către zona periferică a traseelor pe care este 

permis accesul vehiculelor de marfă, precum şi de imbunătăţire a eficienţei logisticii urbane 

(livrarea mărfurilor in mediul urban, reducând factori externi adiacenţi precum zgomot, emisiile 

de CO2, emisiile de substanţe poluante); 

4. Mijloace (sisteme alternative de mobilitate) - planul include un pachet de măsuri de creştere a 

atractivităţii, siguranţei şi securităţii mersului pe jos şi cu bicicleta. Dezvoltarea infrastructurii 

velo şi amenajarea de trasee pietonale ia in considerare şi alte opţiuni in afara celor amplasate 

de-a lungul rutelor de transport motorizat. Cu scopul creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei 

sunt propuse campanii de informare şi comunicare a tuturor participanţilor la trafic asupra 

modului preventiv de utilizare a spaţiilor dedicate circulaţiei publice şi pentru orientarea către 

modurile de transport durabile (bicicleta). Se va pune accent pe formarea unei conduite 

preventive a conducătorilor auto vis-a-vis de prezenţa in trafic a bicicliştilor; 

5. Managementul traficului - element cheie pentru planificarea mobilităţii urbane, managementul 

traficului sprijină factorii de decizie in realizarea obiectivelor asumate şi gestionarea 

operaţiunilor de trafic, ajutând totodată utilizatorii finali, cetăţenii, prin prezentarea unor 

opţiuni de mobilitate durabilă. În ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei, la elaborarea PMUD al 

Municipiului Toplița acest aspect a fost considerat in toate etapele de elaborare, măsurile de 

reglementare şi educarein domeniul siguranţei rutiere completând paleta de proiecte propuse in 

domeniul managementului traficului 

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2030 al Municipiului 

Toplița și al zonei periurbane va avea în vedere contextul strategic existent la nivel global și european, 

precum și a preocupărilor ce vizează mobilitatea urbană și transportul identificate pe plan național, 

regional și local. Mobilitatea și transportul reprezintă factori esențiali pentru mediu, economie și pentru 

o calitate a vieții crescută, fiind abordate în multiple documente strategice, în special din punct de 

vedere al obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon, acestea ocupând un loc din ce în ce mai 

important pe agendele instituțiilor europene. 

Pentru a putea a avea o abordare cât mai cuprinzătoare, analiza situației existente se va realiza 

la nivelul local, cel al municipiului Toplița. Astfel, zona de analiză va coincide cu limita zonei municipale. 

Propunerile vor viza însă exclusiv municipiul Toplița și localitățile ce îl compun, respectiv: Călimănel, 

Luncani, Măgheruș, Moglănești, Secu, Toplița (reședința), Vale, Vâgani și Zencani. 

Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Toplița va susține dezvoltarea economică și 

socială a UAT-ului prin crearea de infrastructuri care vor conduce la îmbunătățirea calității vieții 
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locuitorilor. De asemenea, planul de mobilitate va susține și cadrul natural al UAT-ului prin dezvoltarea și 

promovarea surselor de transport alternativ.  

1.2. Contextul strategic global și european 

La nivel global politicile de dezvoltare durabilă la nivel urban s-au concretizat într-un demers 

strategic mai larg demarat de Națiunile Unite și intitulat Obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

Organizației Națiunilor Unite 2030 (UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul Summit-ului privind 

dezvoltarea din septembrie 2015, în urma căruia a rezultat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un 

program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează 

echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de mediu. În acest 

demers au fost identificate o serie de 17 obiective de dezvoltare în toate domeniile esențiale ale 

societății umane, respectiv: 
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Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă pentru 

orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției și 

protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de mediu și cele privind reducerea disparităților 

Fără sărăcie 

Educaţie de calitate 

Energie curată şi la preţuri accesibile 

Muncă decentă şi creştere economică 

Egalitate de gen 

0 foamete 

Sănătate şi bunăstare 

Apă curată şi sanitaţie 

Industrie, inovaţie şi infrastructură negalităţi reduse 

Oraşe şi comunităţi durabile 

Consum şi producţie responsabile 

Acţiune climatică 

Viaţa acvatică 

Viaţa terestră 

Pace, justiţie şi instituţii eficiente 

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 
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prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii mai bune pentru toți cetățenii au primit un 

caracter strategic. 

În acest sens, obiectivele de dezvoltare durabilă fac referire la mobilitate prin intermediul 

următoarelor obiective: 

 Obiectivul DD 9 – Industriei inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației; 

 Obiectivul DD 10 – Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară 

la alta;  

 Obiectivul DD 11 – Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 

pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile;  

 Obiectivul DD 13 – Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor. 

Dintre acestea, obiectivul de dezvoltare durabilă 11 integrează cel mai mult intervențiile care au 

ca obiectiv dezvoltarea politicilor de mobilitate urbană. Acesta include obiective specifice precum: 

 11.2 – Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile și sustenabile pentru toți, 

îmbunătățind siguranța rutieră, în special prin extinderea transportului public, acordând o 

atenție deosebită nevoilor celor din situații vulnerabile, femeilor și copiilor, persoanelor cu 

dizabilități și persoanelor în etate, până în 2030; 

 11.3 – Consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității de planificare și gestionare a 

așezărilor umane pe baze participative, integrate și sustenabile în toate țările, până în 2030; 

 11.6 – Reducerea impactului negativ asupra locuitorilor orașelor, inclusiv acordând o atenția 

deosebită calității aerului și gestionării municipale a deșeurilor; 

 11.A – Susținerea legăturilor economice, sociale și de mediu pozitive între zonele urbane, 

periurbane și cele rurale prin consolidarea capacității de planificare a dezvoltării la nivel național 

și regional; 

 11.B – Creșterea substanțială a numărului de orașe și așezări umane care adoptă și 

implementează politici și planuri integrate în vederea incluziunii, eficienței resurselor, atenuării 

și adaptării la schimbările climatice, reziliența la dezastre și dezvoltarea și punerea în aplicare, în 

conformitate cu Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-2030, a politicilor de 

gestionare holistică a riscului de dezastre la toate nivelurile. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate politicilor de 

dezvoltare urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a ONU sub denumirea de 
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NOUA AGENDĂ URBANĂ. Aceasta conține orientările necesare pentru ca orașele din toată lumea să fie 

mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai prospere. 

Ulterior a fost adoptat ACORDUL DE LA PARIS privind schimbările climatice, având ca scop 

limitarea încălzirii globale și susținerea țărilor care au semnat acordul în demersurile de adaptare și 

diminuarea a efectelor schimbărilor climatice. Scopul principal al acordului este de a menține creșterea 

temperaturii medie globale „bine sub 2˚C“ și menținerea eforturilor de a limita creșterea temperaturii la 

1.5 ˚C, raportat la valorile pre-industriale. Totodată, acordul prezintă o serie de aspecte cheie ce trebuie 

adresate în vederea combaterii schimbărilor climatice, acestea fiind susținute de Uniunea Europeană 

prin intermediul PACTULUI VERDE EUROPEAN, o nouă strategie a Uniunii Europene pentru asigurarea 

unei dezvoltări bazate pe tehnologii verzi și soluții durabile, pentru îndeplinirea obiectivului privind 

neutralitatea climatică până în anul 2050. Astfel, blocul european își propune să susțină cetățenii și 

companiile deopotrivă pentru a dezvolta și utiliza soluții ce susțin tranziția către o economie verde. 

Astfel, printre principalele provocări ale următoarei decade, transpuse în seturi de măsuri de politică în 

cadrul Pactului Verde European, se regăsesc o serie de elemente direct relevante pentru prezentul 

PMUD:  

MOBILITATEA DURABILĂ | Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului trebuie să 

fie de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind neutralitatea 

climatică. Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru susținerea mobilității inteligente și 

durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor și încurajarea mijloacelor alternative de transport, 

nepoluante, mai sigure și accesibile. 

ELIMINAREA POLUĂRII | Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele europene, se va adopta 

planul de acțiune zero-poluare care vizează acțiuni de protejare a aerului, apei și solurilor împotriva 

poluării. Relevante pentru mobilitate și transport sunt măsurile orientate către calitatea aerului, Comisia 

Europeană urmărind susținerea autorităților locale în procesul de obținere a unui aer mai curat. 

ACȚIUNI CLIMATICE | Atingerea stării neutre din punct de vedere climatic a Uniunii Europene 

până în anul 2050. 

Tot la nivel european, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au fost adoptate de Comisia 

Europeană prin intermediul AGENDEI URBANE a UE lansată în mai 2016 prin Pactul de la Amsterdam. 

Aceasta a fost concepută astfel încât orașele să aibă un cuvânt de spus în procesul de elaborare a 

politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe mai multe niveluri și accentul pus asupra învățării 

reciproce, Agenda urbană a UE contribuie la punerea în aplicare a noii Agende urbane în cadrul Uniunii 

Europene în parteneriat cu părțile interesate din mediul urban, fiind vizate nu doar orașele, ci și 



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

întreprinderile, ONG-urile și reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor UE. Printre cele 14 teme 

prioritare se numără și mobilitatea urbană, fiind urmărită dezvoltarea durabilă a acesteia, precum și 

aspecte cheie ce țin de conectivitate, accesibilitate, calitatea vieții, transport public și mobilitate activă. 

În ceea ce privește noul ciclu de programare 2021-2030, pe plan european, cel mai important 

document strategic pentru următorul exercițiu financiar este Propunerea de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, 

precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru 

managementul frontierelor și vize, din mai 2018, prin care Comisia Europeană propune o nouă abordare 

strategică pentru Politica de Coeziune. Astfel, aceasta va fi ghidată de următoarele cinci obiective 

principale: 

1. Europă mai inteligentă – prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente; 

2. O Europă mai ecologică, cu emisii reduse de carbon – prin promovarea unei tranziții energice 

juste și ecologice, a investițiilor în economia verde sau albastră, a economiei circulare, a 

adaptării climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor; 

3. O Europă mai conectată – prin îmbunătățirea mobilității și a conectivității TIC la nivel regional; 

4. O Europă mai socială – prin implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale și 

sprijinirea calității ocupării forței de muncă, a educației și formării de competențe, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la asistență medicală. 

5. O Europă mai aproape de cetățeni – prin încurajarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor 

urbane, rurale și costiere, precum și a inițiativelor locale. 

Celor 5 obiective de politică le sunt asociate un set de obiective specifice, fiecare cu realizări și 

rezultate aferente. Lista completă a acestora este prezentată în tabelul următor: 

OBIECTIVE DE 

POLITICĂ 
OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

1. O Europă 

mai 

inteligentă 

(i) Dezvoltarea capacităților 

de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate 

CCO 01 – Întreprinderi 

care beneficiază de 

sprijin pentru inovare 

CCO 02 – Cercetători 

care lucrează în centre 

de cercetare care 

CCR 01 – IMM-uri care 

introduc inovații în 

materie de produse, 

procese, comercializare 

sau organizare 
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beneficiază de sprijin 

ii) Fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor și 

al guvernelor 

CCO 03 – Întreprinderi 

și instituții publice care 

beneficiază de sprijin 

pentru a dezvolta 

produse, servicii și 

aplicații digitale 

CCR 02 – Utilizatori 

suplimentari de noi 

produse, servicii și 

aplicații digitale 

dezvoltate de 

întreprinderi și instituții 

publice 

(iii) Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor 

CCO 04 – IMM-uri care 

beneficiază de sprijin 

pentru a crea locuri de 

muncă și creștere 

economică 

CCR 03 – Locuri de 

muncă create în IMM-

urile care beneficiază 

de sprijin 

iv) Dezvoltarea competențelor 

pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat 

CCO 05 – IMM-uri care 

investesc în 

dezvoltarea 

competențelor 

CCR 04 – Angajați ai 

IMMurilor care 

beneficiază de formare 

în vederea dezvoltării 

competențelor 

2. O Europă 

mai ecologică, 

cu emisii 

reduse de 

carbon 

(i) Promovarea măsurilor de 

eficiență energetică 

CCO 06 – Investiții în 

măsuri de îmbunătățire 

a eficienței energetice 

CCR 05 – Beneficiari cu 

o clasificare energetică 

îmbunătățită 

(ii) Promovarea energiei din 

surse regenerabile 

CCO 07 – Capacitate 

suplimentară de 

producție a energiei 

din surse regenerabile 

CCR 06 – Volum de 

energie din surse 

regenerabile 

suplimentară produsă 

(iii) Dezvoltarea la nivel local a 

unor sisteme energetice, rețele 

și sisteme de stocare 

inteligente 

CCO 08 – Sisteme 

digitale de gestionare 

dezvoltate pentru 

rețele inteligente 

CCR 07 – Utilizatori 

suplimentari conectați 

la rețele inteligente 

(iv) Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, a 

CCO 09 – Sisteme noi 

sau modernizate de 

CCR 08 – Populația 

suplimentară care 
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prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor 

monitorizare, de alertă 

și de reacție în caz de 

dezastre 

beneficiază de măsuri 

de protecție împotriva 

inundațiilor, incendiilor 

forestiere și a altor 

dezastre naturale 

legate de climă  

(v) Promovarea gestionării 

durabile a apelor 

CCO 10 – Capacități noi 

sau modernizate 

pentru tratarea apelor 

uzate 

CCO 09 – Sisteme noi 

sau modernizate de 

monitorizare, de alertă 

și de reacție în caz de 

dezastre 

(vi) Promovarea tranziției la o 

economie circulară 

CCO 11 – Capacități noi 

sau modernizate 

pentru reciclarea 

deșeurilor 

CCR 10 – Deșeuri 

suplimentare reciclate 

(vii) Dezvoltarea biodiversității, 

a infrastructurii ecologice în 

mediul urban și reducerea 

poluării 

CCO 12 – Suprafața 

infrastructurii verzi în 

zonele urbane 

CCR 11 – Populația care 

beneficiază de măsuri 

privind calitatea aerului 

3. O Europă 

mai conectată 

i) Îmbunătățirea conectivității 

digitale 

CCO 13 – Gospodării și 

Întreprinderi 

suplimentare care 

beneficiază de 

acoperire prin rețele în 

bandă largă de foarte 

mare capacitate 

CCR 12 – Gospodării și 

Întreprinderi 

suplimentare cu 

abonamente la servicii 

de bandă largă prin 

rețele de foarte mare 

capacitate 

(ii) Dezvoltarea unei rețele 

TEN-T durabilă, rezilientă în 

fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și 

intermodală 

CCO 14 – Rețeaua TEN-

T rutieră: Drumuri noi 

și modernizate 

CCR 14 – Numărul 

anual de pasageri 

deserviți de 

transporturi feroviare 

îmbunătățite 
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(iii) Dezvoltarea unei mobilități 

naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale, 

inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere 

CCO 15 – Rețeaua TEN-

T feroviară: Căi ferate 

noi și modernizate 

CCR 14 – Numărul 

anual de pasageri 

deserviți de 

transporturi feroviare 

îmbunătățite 

iv) Promovarea mobilității 

urbane multimodale durabile 

CCO 16 – Extinderea și 

modernizarea liniilor 

de tramvai și de 

metrou 

CCR 15 – Numărul 

anual de utilizatorii 

deserviți de linii de 

tramvai și de metrou 

noi și modernizate 

4. O Europă 

mai 

socială 

i) Sporirea eficienței piețelor 

forței de muncă și facilitarea 

accesului la locuri de muncă 

de calitate prin dezvoltarea 

inovării și a infrastructurii 

sociale 

CCO 17 – Numărul 

anual de șomeri care 

beneficiază de 

servicii îmbunătățite de 

ocupare a forței de 

muncă 

CCR 16 – Persoane 

aflate în căutarea unui 

loc de muncă care 

utilizează anual servicii 

îmbunătățite de 

ocupare a forței de 

muncă 

(ii) Îmbunătățirea accesului la 

servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare 

și învățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii 

CCO 18 – Capacități noi 

sau modernizate 

pentru infrastructurile 

de îngrijire a copiilor și 

din domeniul 

învățământului 

CCR 17 – Numărul 

anual de utilizatorii 

care beneficiază de 

infrastructuri noi sau 

modernizate de 

îngrijire a copiilor și din 

domeniul 

învățământului 

(iii) Îmbunătățirea integrării 

socio-economice a 

comunităților marginalizate, a 

migraților și a grupurilor 

CCO 19 – Capacități 

suplimentare ale 

infrastructurilor de 

primire înființate sau 

CCR 18 – Numărul 

anual de utilizatori care 

beneficiază de 

infrastructuri de 
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dezavantajate prin măsuri 

integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și 

servicii sociale 

modernizate primire noi și 

îmbunătățite și de 

locuințe 

(iv) Asigurarea egalității de 

acces la asistență medicală 

prin dezvoltarea infrastructurii, 

inclusiv la asistență primară 

CCO 20 – Capacități noi 

sau modernizate 

pentru infrastructurile 

din domeniul sănătății 

CCR 19 – Populația cu 

acces la 

servicii de sănătate 

îmbunătățite 

5. O Europă 

mai aproape 

de cetățeni 

(i) Promovarea dezvoltării 

integrate în domeniul social, 

economic și al mediului, a 

dezvoltării patrimoniului 

cultural și a securității în zonele 

urbane 

CCO 21 – Populația 

care beneficiază de 

strategii de dezvoltare 

urbană integrată 

 

Din punct de vedere financiar, perioada post-2020 marchează o creștere substanțială a 

resurselor alocate pentru domeniile cercetare-inovare și tehnologii digitale (+160%), dar și pentru 

domeniul dedicat atenuării schimbărilor climatice și mediu înconjurător. 

La nivel național, propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2030 alocă 27 miliarde de 

euro prin Politica de Coeziune pentru România, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de perioada de 

programare 2014-2020. Creșterea va fi de aproximativ 65% pentru primele 2 obiective de politică, cu o 

creștere de 35 % alocată Obiectivului Prioritar 1 – O Europă mai inteligentă și 30 % în plus pentru 

realizarea intervențiilor aferente Obiectivului Prioritar 2 – O Europă mai ecologică, cu emisii reduse de 

carbon - 30%. Discuțiile preliminare privind programarea intervențiilor prevăd finanțarea activităților de 

mobilitate urbană în cadrul acestui obiectiv, similar perioadei de programare actuală. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a trei categorii: mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate. Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, 

pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii – șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, 

schimbări climatice și primirea și integrarea migraților –, pentru a reflecta mai bine realitatea de pe 

teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de 

coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare inițiate și coordonate la nivel local. Crește și 

dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 8% din FEDR dezvoltării urbane durabile și 



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților 

urbane. 

Dezvoltarea în perioada post 2020 va fi susținută și de instrumentul temporar de redresare 

NEXTGENERATIONEU, menit să ajute statele membre în procesul de redresare după pandemia de 

COVID- 19. Elementul central al acestui instrument este Mecanismul de redresare și reziliență, având un 

buget de 672,5 miliarde EUR pentru împrumuturi și granturi disponibile pentru sprijinirea reformelor și 

investițiilor realizate de către statele membre. Pentru accesarea împrumuturilor și granturilor, fiecare 

state membru trebuie să elaboreze un plan național de redresare și de reziliență care să prezinte 

principalele reforme și intervenții prevăzute pentru perioada post-pandemie. 

Scopul principal al mecanismului este de a atenua impactul socio-economic al pandemiei și de a 

orienta eforturile post-pandemie către o dezvoltare durabilă, rezilientă, pregătită pentru oportunitățile 

oferite dtranzițiile către o economie verde și către digitalizare. Astfel, mecanismul se bazează pe 6 piloni 

principali, respectiv: 

 Tranziția verde; 

 Transformarea digitală; 

 Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; 

 Coeziune socială și teritorială; 

 Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională; 

 Politici pentru generația următoare, copii și tineret. 

Mecanismul este bazat, totodată, pe direcțiile și prioritățile promovate prin Pactul verde 

european ca strategie de dezvoltare sustenabilă a teritoriului european. Astfel, mecanismul este menit 

să contribuie semnificativ la integrarea acțiunilor climatice și a sustenabilității mediului, statele membre 

trebuind să asigure cel puțin 37% din alocarea totală a planului de redresare și reziliență către acțiuni 

care să contribuie la tranziția verde. Totodată, mecanismul vizează digitalizarea la nivel european, cu cel 

puțin 20% din alocarea planurilor de redresare și reziliență fiind destinate cheltuielilor digitale. 

Din decembrie 2020, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție un nou document 

strategic care ghidează modul în care mobilitatea trebuie să fie dezvoltată la nivel european, acesta 

luând în considerare contextul pandemiei de Covid-19 și noile necesități în materie de mobilitate 

conturate o dată cu apariția acesteia. Comisia Europeană a lansat STRATEGIA DE MOBILITATE DURABILĂ 

ȘI INTELIGENTĂ, împreună cu un Plan de Acțiune compus din 82 de inițiative care să ghideze planificarea 

pentru mobilitate în următorii patru ani. Strategia se bazează pe 3 obiective cheie, respectiv 

sustenabilitate, inteligență și reziliență, urmărind prevederile Pactului Verde European de a reduce cu 
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90% emisiile cu efect de seră rezultate din transport până în anul 2050. Pentru transformarea sistemului 

de transport și mobilitate în unul sustenabil, strategia propune următorii 3 piloni pentru conturarea 

acțiunilor viitoare: 

 Toate mijloacele de transport să fie mai sustenabile; 

 Alternativele sustenabile să fie disponibile la scară largă într-un sistem de transport multimodal; 

 Să fie instaurate stimulentele potrivite care să conducă la tranziția urmărită. 

În ceea ce privește mobilitatea inteligentă, strategia propune atingerea unei conectivități fără 

probleme, sigură și eficientă. Astfel, se urmărește introducerea mobilității multimodale conectate și 

automatizate, concentrarea pe inovație și utilizarea datelor și inteligenței artificiale pentru mobilitate. 

Din punct de vedere al mobilității reziliente, este vizată crearea unei zone unice europene de transport 

care să permită sistemelor actuale să își revină în urma impactului pandemiei într-un mod sustenabil și 

inteligent, precum și să se poată adapta viitoarelor situații de criză. Acest lucru va fi posibil prin 

asigurarea unei mobilități echitabile și egale pentru toți, prin încurajarea economiilor locale, dar și prin 

sporirea siguranței și securității sistemului de transport. 

Principalele ținte ale strategiei sunt următoarele: 

 Până în 2030: 

o Cel puțin 30 mil. de mașini cu zero emisii vor fi în operare pe drumurile europene; 

o 100 de orașe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic; 

o Traficul feroviar cu viteză sporită se va dubla de-a lungul Europei; 

o Transportul colectiv planificat pentru călătorii sub 500 km trebuie să aibă emisii neutre 

de carbon; 

o Mobilitatea automatizată se va desfășura pe scară largă; 

o Navele maritime cu zero emisii vor fi pregătite pentru piață. 

 Până în 2035: 

o Aeronavele de mari dimensiuni cu zero emisii vor fi pregătite pentru piață. 

 Până în 2050: 

o Aproape toate mașinile, camioanele, autobuzele și vehiculele grele vor fi cu zero emisii; 

o Traficul feroviar de marfă se va dubla; 

o Rețeaua TEN-T (Trans-European Transport Network) multimodală, complet operațională 

pentru transport sustenabil și inteligent, cu o conectivitate de mare viteză. 

Astfel, cele trei obiective ale strategiei lucrează și se susțin reciproc în vederea conturării unei 

mobilități verzi, conectate și accesibile, utilizând totodată criza creată de pandemia de Covid-19 ca un 
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mijloc de accelerare a proceselor de modernizare și decarbonizare a întregului sistem de transport și 

mobilitate, până în anul 2050. 

În contextul pregătirii noului cadrul strategic multianual de programare 2021-2030, dar și în 

contextul noilor tendințe de dezvoltare a mobilității urbane, municipiul Toplița are nevoie de un proces 

integrat de planificare, realizat prin metode transparente și participative împreună cu actorii urbani 

locali, bazat pe probleme și provocări reale. Astfel, municipiul Toplița trebuie să aibă în vedere 

reducerea emisiilor de carbon ca unul dintre obiectivele principale ale dezvoltării, fiind necesare 

abordări care să încurajeze mijloacele de transport prietenoase cu mediul și, în special, a mobilității 

active (mers pe jos, bicicletă). Totodată, este necesară monitorizarea și gestionarea efectelor provocate 

de schimbările climatice, astfel încât să se reducă impactul acestora asupra dezvoltării atât la nivel 

municipal, cât și la nivelul zonei periurbane. Nu în ultimul rând, serviciile de mobilitate urbană trebuie să 

fie echitabile și accesibile pentru toți cetățenii, urmărindu-se asigurarea unei mobilități sigure și eficiente 

inclusiv pentru categoriile defavorizate. 

 

1.2.1. Schimbul de paradigmă și planul de mobilitate urbană durabilă  

Planificarea modului de deplasare a populației în teritoriu a cunoscut o schimbare de paradigmă, 

urmărind trecerea de la planificarea tradițională a transportului la planificarea mobilității urbane 

durabile și, ulterior către conceptul de mobilitate ca un serviciu, cel din urmă implicând aspecte 

tehnologice menite să îmbunătățească procesul de planificare al mobilității. În acest context, noua 

paradigmă promovează o abordare centrată pe oameni și pe nevoile lor specifice, având drept obiective 

principale accesibilitatea, eficiența în utilizarea resurselor, echitatea socială și calitatea mediului. Noua 

abordare se concentrează pe intermodalitate și mijloace nepoluante de deplasare, precum și pe 

prioritizarea măsurilor de gestiune /monitorizare în fața celor de infrastructură. Teritoriul vizat se 

extinde de la nivel de UAT la nivel regional. 

Planificarea se face pe termen mediu utilizând baze de date integrate ca instrument. Datele și 

monitorizarea continuă stau la baza noii paradigme, fiind vizate măsuri bazate pe date actuale, în timp 

real. 

În acest sens, echipele de planificare sunt interdisciplinare, ele fiind completate și de experți din 

domeniile IT, drept etc. Planificarea și generarea datelor se face în mod ghidat, de către experți, cu 

ajutoruladministrației publice și a comunității vizate, fiind urmărită o abordare participativă și 

transparentă. 
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La nivel european, trecerea de la o abordare la alta în ceea ce privește mobilitatea urbană 

durabilă a fost demarată în anul 2006, o dată cu publicarea STRATEGIEI TEMATICE ASUPRA MEDIULUI 

URBAN de către Comisia Europeană, aceasta fiind urmată de alte politici europene adoptate de către 

Comisie (Figura 1). 

Aceasta a prins contur ulterior în anul 2009, odată cu publicarea PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU 

MOBILITATE URBANĂ de către Comisia Europeană, plan ce propunea accelerarea adoptării Planurilor de 

Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașe și zone metropolitane. Acest demers a fost susținut puternic de 

CARTEA ALBĂ A TRANSPORTURILOR - "Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al 

Transporturilor - Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor" 

(COM (2011)0144 final), emisă de Comisia Europeană în martie 2011. Prin intermediul acestui 

document, mobilitatea urbană durabilă a devenit relevantă la nivel european, acesta propunând spre 

examinare posibilitatea transformării Planurilor de Mobilitate Durabilă într-un proces de elaborare 

obligatoriu pentru orașe de o anumită dimensiune, în conformitate cu standardele naționale bazate pe 

liniile directoare ale UE. 

În anul 2013, Comisia Europeană a pus la dispoziție PACHETUL MOBILITĂȚII URBANE (Urban 

Mobility Package) conținând măsuri-suport în domeniul mobilității urbane prin împărtășirea 

experiențelor și a bunelor practici, încurajând cooperarea, oferirea suport financiar, orientarea cercetării 

și a inovării în domeniile necesare conturării soluțiilor de mobilitate urbană pentru provocările existente, 

dar și prin implicarea statelor membre UE. 

Figura 2 - Documentele de politică principale adoptate de Comisie 
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Sursa: Mobilitatea urbană durabilă în UE: nu sunt posibile îmbunătățiri substanțiale fără un angajament 

din partea statelor membre 

 

Relevante în procesul de susținere a planificării mobilității urbane au fost și AGENDA URBANĂ 

PENTRU UE prezentată anterior, precum și documentul EUROPE ON THE MOVE lansat în 2017, ce 
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vizează un set de inițiative pentru obținerea la nivel european a unor sisteme de mobilitate conectate, 

prietenoase cu mediul și competitive. 

Tot în anul 2013 a fost eliberat și primul document metodologic ce viza mobilitatea urbană, 

elaborat de ELTIS sub forma unui ghid de dezvoltare și implementare a unui plan de mobilitate urbană 

durabilă. La nivelul anului 2019, acesta a fost actualizat bazându-se pe experiența acumulată din 

realizarea planurilor de mobilitate sustenabilă din ultimii 7 ani și pe expertiza specialiștilor consultați în 

cadrul evenimentelor de implicare a părților interesate în procesul de elaborare a ghidului. Noul ghid de 

dezvoltare și implementare a unui plan de mobilitate urbană sustenabilă se bazează pe un set actualizat 

de 8 principii generale, respectiv: 

1. Planificare pentru mobilitate urbană durabilă la nivelul zonei urbane funcționale; 

2. Cooperare între diferitele niveluri instituționale; 

3. Implicarea cetățenilor și a părților interesate (stakeholderi); 

4. Evaluarea performanței actuale și viitoare; 

5. Definirea unei viziuni pe termen lung și a unui plan clar de implementare; 

6. Dezvoltarea tuturor mijloacelor de transport într-o manieră integrată; 

7. Organizarea aranjamentelor necesare pentru monitorizare și evaluare; 

8. Asigurarea calității. 

O altă adiție importantă a noului ghid este recunoașterea nevoii de adaptare a procesului de 

planificare la contextul local, fără a pierde din vedere cele opt principii generale menționate anterior. 

Totodată, este încurajată tratarea mobilității bazându-se pe caracterul local al orașului sau al zonei 

urbane funcționale, aspect extrem de important pentru orașele cu un caracter puternic (orașe port, 

orașe turistice etc.). În comparație cu versiunea anterioară a ghidului, ediția a doua prezintă o nouă 

abordare, bazată tot pe 4 faze de elaborare, dar având o structură diferită. Astfel, noul ciclu de 

planificare prezintă un pas în plus, regăsit în faza a doua, ce vizează elaborarea și evaluarea scenariilor 

de mobilitate care să ilustreze modul în care poate arăta orașul / zona urbană funcțională în viitor, 

plecând de la problemele și oportunitățile identificate, fiind astfel un instrument ce ajută la conturarea 

unei viziuni și a unor obiective cât mai realistice. Totodată, ordinea de realizare a pașilor este schimbată, 

noul parcurs putând fi identificat în figura următoare. 
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Figura 3 - Pașii de elaborare a planurilor de mobilitate urbană durabilă 

 

Sursa: Linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă 

Noul ghid se orientează și către noile provocări identificate la nivel global, luând în considerare 

posibile noi soluții și abordări pentru mobilitatea urbană, precum și dezvoltarea tehnologică rapidă din 

ultima perioadă. 

Astfel, se promovează măsuri de dezvoltare precum utilizarea modurilor de transport electrice, 

automatizarea sistemelor de transport sau colectarea și utilizarea datelor pentru gestionarea și 

planificarea eficientă a intervențiilor în oraș. Totodată sunt vizate și schemele de partajare a 

transportului precum cele de car-sharing și bike-sharing, dar și promovarea mobilității active, respectiv 

deplasările pietonale, deplasările cu bicicleta și micromobilitatea. Pe lângă acestea, noi concepte pentru 

transportul de pasageri și de mărfuri, concentrate pe utilizarea unor platforme integrate de oferire a 

serviciilor de mobilitate (de exemplu Mobility as a Service – Mobilitate ca un Serviciu), orientarea către 

schimbarea gândirii și a tiparelor de mobilitate, în special în rândul tinerilor și utilizarea și gestionarea 
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eficientă a spațiului prin diverse instrumente (regulamente de acces, utilizarea dronelor, co-crearea 

spațiilor publice etc.) sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a mobilității urbane.  

Ghidul este relevant pentru dezvoltarea orașelor întrucât reprezintă un cadrul metodologic, 

bazat pe experiență acumulată din implementarea planurilor de mobilitate urbană sustenabilă în diferite 

context la nivel european. Această versiune actualizată a ghidului asigură pentru Toplița și zona 

periurbană un cadru actual pe care să poată fi dezvoltate noile planuri de mobilitate. Poate cele mai 

relevante completări sunt cele care țin de micromobilitate, mobilitatea ca un serviciu, dar și posibilitatea 

de a adapta mai bine setul de măsuri și proiecte la nevoile locale (dimensiunea / complexitatea orașului 

sau specificul economic). 

LA NIVEL NAȚIONAL, reorientarea orașelor românești către conceptul de mobilitate urbană 

(planificare pentru oameni) renunțând la modul tradițional de planificare pentru trafic s-a realizat 

începând cu anul 2014 odată cu apariția ghidului ELTIS pentru planurile de mobilitate urbană durabilă. În 

cazul României, metodologia generală propusă sub egida CE a fost detaliată printr-un ghid orientativ 

dedicat orașelor și municipiilor. Planul de mobilitate urbană a fost introdus și în cadrul legal, mai precis, 

în normele de aplicare din 2016 a legii 350/2001. 

(1) Conform prevederilor din Lege, Planul de mobilitate urbană, denumit în continuare P.M.U., 

reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană 

și Planului urbanistic general (P.U.G.) și constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin 

care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu 

nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor. 

(2) Planul de mobilitate urbană are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității localităților și 

a relației între acestea, diversificarea și utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, 

feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic și de mediu, precum și buna integrare 

a diferitelor moduri de mobilitate și transport. 

(3) Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de mobilitate și transport, 

incluzând transportul public și privat, de marfă și pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în 

staționare. 

(4) P.M.U. este realizat pentru unitatea administrativ-teritorială inițiatoare și poate fi realizat și 

pentru teritoriul unităților administrativ-teritoriale aflate în zona periurbană sau metropolitană, care 

este deja instituită sau care poate fi delimitată printr-un studiu de specialitate. 

(5) P.M.U. este corelat în mod direct cu propunerile de dezvoltare spațială aferente P.U.G. ale 

unităților administrativ-teritoriale din zona de studiu, de către echipe de lucru pluridisciplinare ce vor 
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cuprinde specialiști în domeniul urbanismului atestați conform art. 38 din Lege, precum și specialiști în 

domeniul mobilității, traficului și în domenii conexe dezvoltării urbane. 

Totodată, planurile de mobilitate urbană la nivel național sunt elaborate și pe baza GHIDULUI 

JASPERS PENTRU PREGĂTIREA PLANURILOR DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ elaborat în februarie 

2015. 

Acesta prezintă principalii pași de urmat în pregătirea unui PMUD. Printre aspectele prezentate 

de Ghidul Jaspers se numără: componentele cheie ale unui PMUD, probleme administrative, evaluarea 

riscurilor și cea de mediu, precum și un Ghid de achiziții publice al PMUD-urilor. 

Planul de mobilitate urbană a reprezentat principalul instrument folosit de orașele României 

pentru tranziția la planificarea mobilității, prioritizând mijloacele de transport cu emisii reduse sau zero 

(transportul public, mersul cu bicicleta, mersul pe jos). Operaționalizarea planurilor de mobilitate urbană 

a fost puternic susținută prin alocarea de resurse financiare, fonduri nerambursabile care se putea 

accesa prin axe dedicate din Programul Operațional Regional (POR) – axa 4.1 (municipii reședință de 

județ), axa 3.2 (orașe și municipii non-reședință de județ) și parțial axa 13 (orașe și municipii non-

reședință de județ). 

În ceea ce privește noua perioadă de finanțare 2021-2030, Programul Operațional Regional 

(POR) al Regiunii Centru alocă fonduri pentru intervenții ce vizează mobilitatea urbană în cadrul 

priorităților 

identificate, respectiv, Prioritatea 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, Prioritatea 4 – O 

regiune cu mobilitate urbană, Prioritatea 5 – O regiune accesibilă. Se remarcă, astfel, faptul că 

prioritățile de finanțare în domeniul mobilității iau în considerare noile tendințe identificate la nivel 

european și global, fiind incluse aspecte ce țin de mediu și de utilizarea tehnologiei. 

În acest context, pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul 

Toplița se va pleca de la noua paradigmă de mobilitate identificată, urmărindu-se atingerea pașilor 

prezentați în ghidurile ELTIS și JASPERS, precum și a prevederilor legale exemplificate în cadrul Legii 

350/2001. Astfel, din punct de vedere al mobilității urbane, zona marcată de Toplița va trebui să se 

axeze pe reducerea emisiilor de carbon, pe promovarea mijloacelor de transport prietenoase cu mediul, 

cât și pe îmbunătățirea calității vieții, luând în considerare aspecte precum accesibilitatea, calitatea 

aerului, diversitatea serviciilor sau digitalizarea sistemelor. 
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1.3. Context strategic, national, regional și județean 

Mobilitatea urbană ocupă un loc prioritar atât la nivel european, cât și la nivel național, în 

special în contextul urbanizării accelerate. În prezent, aproximativ 70% din populația Europei trăiește în 

zone urbane și se preconizează că această cifră va crește, conform estimărilor Comisiei Europene. În 

România, procentul de urbanizare este sub 50%, dar crește în ritm accelerat. Pe lângă istoricul 

defavorabil al infrastructurii din mediul urban, rămase încă într-o fază de sub-dezvoltare, există tot mai 

multe preocupări legate de: 

 situația parcului auto național din punct de vedere al numărului – indexul de motorizare este 

încă unul redus în comparație cu media UE5, dar în creștere accelerată cu precădere în mediul 

urban; 

 creșterea gradului de poluare a mediilor urbane din cauza emisiilor de noxe rezultate din traficul 

auto, datorate, în special, vechimii parcului auto național în comparație cu media europeană; 

 creșterea incidenței problemelor de sănătate ale populației cauzate de bolile rezultate din 

activități cu grad ridicat de poluare. 

Toate analizele desfășurate în România au arătat că orașele sunt încă nepregătite să răspundă 

acestor probleme, atât din punct de vedere al politicilor publice, cât și a surselor de finanțare pentru 

intervențiile necesare. 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (SDTR) este documentul strategic care 

vizează dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 2035, prezentând viziunea și 

obiectivele de dezvoltare la nivel național, regional și interregional, precum și aspecte ce privesc 

dezvoltarea la nivel transfrontalier și transnațional. Conform viziunii SDTR, „România în 2035 este o țară 

cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții de viață și locuire pentru cetățenii 

săi și are un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”.  

SDTR prevede, ca măsuri de asigurare a conectivității în mediile de locuire, la punctul 8 al 

secțiunii 3.5., încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate. 

Scopul urmărit este un teritoriu național cu mobilitate crescută care să susțină dezvoltarea, în special 

prin asigurarea conectivității și accesibilității, ca factori care contează în atragerea investițiilor, dar și prin 

identificarea și implementarea unor soluții optime pentru asigurarea unei accesibilități locale și 

regionale care să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 2014-2020, un alt document strategic 

national cu impact asupra politicilor de mobilitate urbană și aplicarea de soluții inteligente, prevede în 

cadrul capitolului IV. STRATEGIA, la Prioritatea de dezvoltare 1: Dezvoltare urbană durabilă integrată, 
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îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane prin măsuri precum dezvoltarea durabilă a sistemelor 

de transport public, inclusiv prin facilitarea legăturii cu sistemele regionale și zonele suburbane, precum 

și dezvoltarea unor moduri de transport prietenoase mediului: mersul pe jos și ciclism. 

În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport, MASTERPLANUL GENERAL DE 

TRANSPORT (MPGT) AL ROMÂNIEI este documentul strategic principal prin care s-au stabilit prioritățile 

de dezvoltare în domeniu, inclusiv proiectele care beneficiază de finanțare din Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020. Acest document include analize și intervenții planificate pentru toate 

modurile de transport (rutier, feroviar, aerian și naval), precum și soluțiile pentru asigurarea unui nivel 

ridicat de interoperabilitate și mobilitate crescută pentru populație și firme. În cazul municipiului Toplița, 

MPGT nu prevede intervenții relevante. 

Prevederile Masterplanului General de Transport se coordonează și se completează cu bugetele 

allocate pentru măsuri de dezvoltare a infrastructurii urbane și asigurare a mobilității în mediile urbane, 

susținute prin Programele operaționale regionale. Acestea susțin, în mod special, proiectele de 

elaborare a planurilor de mobilitate urbană durabilă ale orașelor din România (reglementate prin Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare) 

prin bugetele alocate în exercițiile de programare 2007-2013 și 2014-2020. În perioada 2014-2020, spre 

exemplu, a fost alocat un buget de 2,3 miliarde de euro exclusiv pentru proiecte de mobilitate urbană 

durabilă, prin Programul Operațional Regional (POR), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice (MDRAP). Ariile vizate sunt: îmbunătățirea transportului public urban, a 

transportului electric și nemotorizat, investițiile destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană. 

Astfel prin proiectele finanțate au fost sprijinite intervenții precum achiziția de mijloace de 

transport public, modernizarea tramvaielor, sisteme e-ticketing, proiecte pentru dezvoltarea 

infrastructurii pentru mersul cu bicicleta și a zonelor pietonale, terminale intermodale, stații de 

alimentare pentru vehicule electrice, etc. 

Un alt document strategic relevant pentru actualizarea PMUD este STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

A INFRASTRUCTURII FEROVIARE 2021-2025. Documentul se bazează pe două obiective strategice 

generale pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, respectiv Creșterea competitivității transportului 

feroviar pe piața internă și Integrarea în spațiul feroviar unic european. Pentru atingerea acestor 

obiective și a viziunii propuse, în cadrul strategiei sunt prezentate o suită de acțiuni și măsuri relevante 

care să ghideze implementarea strategiei. Totodată, Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii Feroviare 

prevede și implementarea tuturor proiectelor prezentate în cadrul Masterplanului General de Transport 

al României ce vizează infrastructura feroviară. 
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PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) AL ROMÂNIEI este un document 

strategic extrem de important pentru perioada de programare 2021-2030, acesta stabilind domeniile și 

prioritățile de investiții de la nivel național, precum și a direcțiilor de reformă în contextul crizei 

pandemice existente. 

Documentul se bazează pe cei 6 piloni principali ai Mecanismului de redresare și reziliență 

european și propune alocarea a 41.1 miliarde EUR (141% din alocarea României din granturi și 

împrumuturi) pentru reformele naționale. Tabelul următor centralizează propunerile PNRR pentru 

pilonii ce vizează domeniul mobilității, precum și bugetul inițial de negociere pentru aceștia. 

TABEL 1. ALOCARE PNRR PENTRU PILONII CE VIZEAZĂ MOBILITATEA ȘI TRANSPORTUL 

PILON COMPONENTĂ BUGET (MIL. EUR) 

Pilonul I – Tranziție Verde 

I.1. Sistemul național de 

gestionare a apei: acces la apă și 

canalizare, irigații, dezmlăștiniri, 

lucrări de combatere a eroziunii 

solului și intervenții active în 

atmosferă 

4,000 

I.2 Împădurim România și 

protejăm biodiversitatea 
1,500 

I.3 Managementul deșeurilor, 

colectare selectivă și economie 

circulară 

1,300 

I.4 Transport feroviar și 

mobilitate urbană 
5,000 

I.5 Valul renovării – Fondul 

pentru reabilitarea verde și 

seismică 

2,200 

I.6 Energie regenerabilă și 

eficiență energetică 
1,300 

Pilonul III – Creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii 

III.1 Reforma sistemului de 

pensii și reforme fiscale 
110 

III.2 Investiții și instrumente 2,405 
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financiare pentru sectorul privat 

și reforma companiilor de stat 

III.3 România Educată – 

Învățământ dual, tehnic și 

profesional 

630 

III.4 Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare 
510 

III.5 Dezvoltarea infrastructurii 

de gaz natural în amestec cu 

hydrogen și alte gaze verzi 

600 

III.6 România Creativă (industrii 

creative) 
77 

III.7 Transport rutier și 

autostrăzi 
4,500 

Pilonul IV – Coeziune socială și 

teritorială 

IV.1 Fondul de reziliență pentru 

localități 
4,000 

IV.2 Fondul pentru dezvoltare 

comunitară în rural și zone 

urbane sărace 

400 

IV.3 Infrastructură socială si 

cămine de bătrâni 
250 

IV.4 România Velo – 

Încurajarea transportului și 

turismului pe bicicletă, 

pedestru și alte forme 

nemotorizate 

120 

IV.5 România Atractivă 400 

La nivel regional, obiectivele strategice de la nivel european și național sunt integrate în 

planurile de dezvoltare regională elaborate ca să corespundă cu exercițiile de programare bugetară a UE 

și cu prioritățile strategice europene. Sunt elaborate însă și documente strategice sau de acțiune 

sectoriale, în funcție de nevoile regionale identificate, care însă trebuie să se integreze în cadrul strategic 

european (în special prioritățile de finanțare ale Fondurilor Structurale și de Investiții) și național. 
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Planul de acțiune pentru PDR Centru 2021—2030 este un instrument de lucru pentru ADR 

Centru și partenerii regionali implicați în implementarea și monitorizarea acestuia, care grupează diverse 

activități menite să faciliteze pe tot parcursul perioade 2021-2029 dezvoltarea de proiecte și atragerea 

de finanțării pentru atingerea obiectivelor strategice ale acestui document. 

Ideea de la care pornește acest instrument de lucru este că implementarea Planului de 

Dezvoltare Regională se bazează în mod preponderent pe succesul proiectelor din portofoliul regional 

de proiecte atașat PDR și a altor proiecte similare ce vor fi inițiate în perioada următoare. În acest sens, 

este necesară realizarea, într-un mod coordonat și concertat, a unei palete de acțiuni precum 

monitorizarea permanentă a proiectelor strategice, identificarea de noi proiecte strategice, întâlniri de 

lucru cu promotorii de proiecte, întâlniri de lucru cu entitățile publice care finanțează proiectele și 

acțiuni de informare privind oportunitățile de finanțare. 

Alte acțiuni incluse în Plan au ca scop evaluarea calitativă și cantitativă a unor nevoi regionale de 

dezvoltare pentru a determina tipul de intervenții (proiecte sau măsuri politice) care să răspundă 

obiectivelor strategice și priorităților stabilite în PDR Centru, în acest sens fiind propuse câteva studii 

regionale. 

Un alt tip de acțiuni propuse în Plan vizează întărirea structurilor parteneriale regionale, 

creșterea nivelului de cooperare cu alte structuri și diverși actori relevanți pentru dezvoltarea regională 

și creșterea impactului și a vizibilității unor proiecte și măsuri incluse în PDR și a conștientizării publicului 

în privința unor subiecte de interes în perioada actuală (schimbările climatice, digitalizarea etc), în acest 

sens fiind prevăzute conferințe tematice la nivel regional. 

1.4. Context strategic local 

Un document important la nivel local este STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ a 

municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030, ce prezintă principalele direcții strategice ale 

municipiului pentru orizontul de timp vizat. 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Toplița pe care această strategie o sprijină este 

următoarea: 
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 Viziunea de dezvoltare este susținută de două direcțiii de dezvoltare, orientate către economie, 

calitatea vieții, educație, dezvoltare urbană, mediu și comunitate: respectiv: 

 Creșterea nivelului de trai al comunității; 

 Dezvoltarea mediului de afaceri local. 

Celor două direcții de acțiune se asociază obiectivele de dezvoltare comună: Dezvoltarea 

durabilă și sustenabilă a teritoriului și Modernizarea administrației publice. 

Obiectivul de dezvoltare comun „Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului” presupune 

măsuri concrete de gestionare și protejare a mediului, dar mai ales intenționează să condiționeze 

întregul cadru de dezvoltare strategic cu respectarea principiilor de protejare a mediului, dezvoltare 

durabilă, eficiență energetică și folosire sustenabilă a resurselor. 

Obiectivul de dezvoltare comun „Modernizarea administrației publice” presupune 

implementarea unor măsuri gestionate separat și cu prioritate care să conducă la întărirea capacității 

administrative pentru a furniza de servicii publice eficiente și de calitate.  
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Implementarea obiectivelor de dezvoltare comună are efecte în egală măsură ca cele două direcții de 

dezvoltare prioritară, cât și producerea unor efecte multiplicative care trebuie să devină suport și să 

accelereze procesul de dezvoltare al municipiului. 

 În cadrul direcției de dezvoltare prioritară 1: Creșterea nivelului de trai al comunității, este 

încadrată și axa prioritară 1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și de transport care se referă la 

interventii precum: reabilitarea și modernizarea infractructurii de transport urban, înclusiv în vedereea 

conectării între rețelele de transport cu spațiul periurban și creșterii gradului de acces la spațiile de 

interes mare (școli, spitale, piețe, spații comerciale), introducerea de piste de biciclete, realizarea de 

locuri de parcare. 

 

1.5. Încadrarea în prevederile documentațiilor de planificare spațială 

La nivel național, unul dintre documentele de planificare spațială relevante în contextul 

actualizării PMUD Toplița este PLANUL DE AMENAJAREA TERITORIULUI NAȚIONAL (PATN), intrat în 

vigoare în anul 2006. Acesta nu prevede în cadrul Secțiunii I – Rețele de transport intervenții pentru o 

conectivitate ridicată a teritoriului mențiuni referitoare la municipiul Toplița. 

Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, republicata cu 

modificările și completările ulterioare in decembrie 2013, Planul de amenajare a teritoriului național – 

PATN, reprezintă documentul cu caracter director, care include sinteză programelor strategice sectoriale 

pe termen mediu și lung pentru întreg teritoriul tarii. 

Șecțiunile Planului de Amenajare a Teritoriului National sunt: 

 Căi de comunicație, aprobată prin Legea nr. 363/21.09.2006 privind aprobarea planului de 

amenajare a teritoriului național, Șecțiunea I - Rețele de transport; 

 Ape, aprobată prin Legea nr. 171/04.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, Șecțiunea a II-a – Apă; 

 Zone protejate, aprobată prin Legea nr. 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, Șecțiunea a III-a - Zone protejate; 

 Rețeaua de localități aprobata prin Legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național, Șecțiunea a IV-a - Rețeaua de localități; 

 Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național, Șecțiunea a V-a - Zone de risc natural; 

 Turismul, aprobată prin Legea nr. 190/26.05.2009 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, Șecțiunea a V-a - Zone cu resurse turistice; 
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 Dezvoltarea rurală - Planul de amenajare a teritoriului național, Șecțiunea a VIII-a Zone rurale, 

neaprobată; 

 Infrastructura pentru educație - Planul de amenajare a teritoriului național, Șecțiunea a VII-a - 

Infrastructura pentru educație, neaprobată. 
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2. CAPITOLUL 2 – ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

2.1. Contextul Socio-economic 

Sub-capitolul referitor la situația socio-economică are ca scop de a identifica principalele 

tendințe și provocări în ceea ce privește dezvoltarea municipiului Toplița. Analiza prezentă își propune 

studiul asupra modului în care principalele aspecte ale potențialului uman și economic se află în 

interdependență cu dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea locală. 

2.1.1. Structura demografică a Zonei Urbane Funcționale Toplița și principalii indicatori 

Municipiul Topliţa avea, la 1 iulie 2020, o populație stabilă de 15.647 locuitori, după domiciliu, în 

scădere cu aproximativ 5% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2011 (16.454 locuitori). De la an la 

an numărul locuitorilor s-a micșorat cu un procent de aproximativ 0,5%. Având în vedere această 

tendință de intensificare, o previziune pe baza extrapolării liniare a acestor date, conduce la o estimare 

probabilă a populației de 14.800 locuitori în 2030. 

Figura 4: Evoluția populației stabile a Municipiului Topliţa, 2011 – 2020 

 

Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2011 – 2020 

Și la nivelul județului Harghita, tendința populaţiei este în scădere, ca şi în cazul Municipiului 

Toplița: 

Figura 5: Evoluția populației stabile a Județului Harghita, 2011 – 2020 

 

Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2011 – 2020 
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Evoluția populației municipiului Toplița urmează aceeași tendință de descreștere, similar 

populației județului Harghita: 

Figura 6: Evoluția a populației stabile a Județului Harghita şi Municipiului Topliţa, 2011 – 2020 

 

Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2011 – 2020 

Structura populației pe grupe de vârstă 

Structura pe grupe de vârstă şi evoluția acesteia în ultimii ani confirmă un proces de îmbătrânire 

a populației. 

Din analiza datelor furnizate de INS, se observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani (13%) este 

mai mică decât ceea a vârstnicilor (15%), ceea ce confirmă procesul de îmbătrânire demografică. 

Numărul copiilor sub 15 ani este relativ în scădere, indicând un grad de natalitate în scădere. 

Figura 7: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul Municipiului Topliţa în anul 2019 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor INS (POP107D – populația după domiciliu) 

O structură similară a populaţiei se observă şi la nivelul județului Harghita, astfel ponderea de 

24,18% a tinerilor (15-34 ani) este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul municipiului (24,48%).  

Aceeași situație o regăsim şi la nivelul populației sub 15 ani, unde avem un procent de 15,54% la 

nivel de județ şi 13,38% la nivelul municipiului. 

Tabel 2: Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul jud. Harghita și Mun. Topliţa, 2020 

Grupe de 

vârstă 

Nr. persoane (județ 

Harghita) 
% 

Nr. persoane (Municipiul 

Topliţa) 
% 

0 - 14 ani 51.369 15,54 2.093 13,38 

15 - 34 ani 79.914 24,18 3.831 24,48 

336,684 336,093 335,608 335,058 334,611 333,862 333,213 332,470 331,483 330,473 

16,454 16,326 16,235 16,164 16,135 16,041 15,971 15,856 15,751 15,647 

2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  

Judetul Harghita Municipiul Toplita

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

10-14 ani 15-34 ani 35-64 ani peste 65 ani
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35 - 64 ani 14.2751 43,20 7.272 46,48 

peste 65 ani 56.439 17,08 2.451 15,66 

TOTAL 330.473 
 

15.647 
 

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu 

Piramida vârstelor evidențiază disproporțiile care pot apărea în structura populației. Baza 

îngustă și forma amorfă a piramidei ce reflectă populația anului 2020 pe vârste, este caracteristică 

populațiilor îmbătrânite. Speranța de viață este mai ridicată în cazul femeilor, astfel încât un nivel 

superior al categoriilor de vârstă tinde să fie mai mare în partea stângă a piramidei. 

Figura 8: Piramida vârstelor - Structura populației pe grupe de vârstă în Municipiul Topliţa, 2020 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Caracteristicile demografice – etnie şi religie  

Conform datelor de la ultimul recensământ al populației (2011), majoritatea locuitorilor din 

Municipiul Toplița sunt români (68,49%). Principala minoritate întâlnită la nivel de municipiu este cea a 

maghiarilor (22,11%). Pentru 5,76% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  

Tabel 3: Distribuția populaţiei Municipiului Toplița după etnie – 2011 

Etnia Număr locuitori Pondere (%) 

Români 9.540 68,49% 

Maghiari 3.080 22,11% 

Romi 507 3,64% 

Altele 802 5,76 % 

Total 13.929 100 % 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie) 
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Prezența minorității romilor este semnalată ca fiind o problemă semnificativă la nivelul 

populației municipiului Toplița, ceea ce impune necesitatea unor acțiuni de îmbunătățire a coeziunii 

între etniile prezente în municipiu.   

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere 

de 67,50%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt: romano-

catolică (19,20%), reformată (3,91%), fiind prezente însă și alte religii precum și persoane care nu și-au 

declarat religia.  

Tabel 4: Distribuția populaţiei Municipiului Topliţa după religie – 2011 

Religia Număr locuitori Pondere (%) 

Ortodoxă 9.403 67,50% 

Romano-catolică 2.674 19,20% 

Reformată 544 3,91% 

Penticostală 183 1,31% 

Greco-catolică 111 0,80% 

Alții 1.014 7,28% 

Total 13.929 100 % 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după religie) 

 

2.1.2. Mișcarea naturală și mișcarea migratorie 

Mișcarea naturală a populației 

În ultimii 5 ani (2014 – 2019), la nivelul municipiului Topliţa se observă scăderea numărului de 

nașteri şi cea a sporului natural (diferența între numărul născuților vii şi cel al decedaților într-un an). 

Aceste scăderi sunt frecvente în țările în curs de dezvoltare şi apar și datorită fenomenului de tranziție 

demografică. Evoluția nașterilor, deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul Municipiului 

Topliţa, este următoarea: 

Tabel 5: Mișcarea naturală a populaţiei - date absolute 2015 – 2019 

An Născuți vii (nr.) Decese (nr.) Spor natural Căsătorii Divorțuri 

2015 140 171 -31 87 34 

2016 141 153 -12 77 36 

2017 115 163 -48 76 33 

2018 112 169 -57 87 39 
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2019 117 171 -54 68 28 

Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B) 

Din cauza sporului natural negativ populația se micșorează de la un an la altul. Sporul natural 

negativ survine pe fondul scăderii numărului nașterilor, grav este faptul că diferența dintre decese și 

nașteri s-a adâncit în ultimii ani, începând cu anul 2017.  

Migraţia populaţiei 

A doua componentă a dinamicii populaţiei este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele 

două componente ale sale: migrația internă și cea externă.  

Migrația este influențată de o combinație de factori economici, politici, sociali și de mediu: fie în 

rural/urban/ţară de origine a unui migrat (factorii de impuls), fie în rural/urban/ţară de destinație 

(factori de atracție). În ultimii ani, în Municipiul Topliţa există un flux al plecărilor şi stabilirilor cu 

domiciliul (inclusiv migraţia externă), soldul schimbărilor de domiciliu fiind negativ, dar în scădere în 

ultimii ani:  

Tabel 6: Migraţia populaţiei, date absolute, 2015 – 2019 

An Stabiliri cu domiciliul (inclusiv 

migraţia externa) 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 

migraţia externa) 

Sporul 

migrației 

2015 168 234 -66 

2016 140 198 -58 

2017 143 212 -69 

2018 167 226 -59 

2019 172 224 -52 

Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A) 

La baza migrației, fenomen complex, stau o multitudine de cauze. Cauze subiective cum ar fi 

circumstanțele economice nefavorabile, situația politică şi socială care pot provoca presiuni psihologice 

asupra individului, generând dorința indivizilor de a căuta un loc de viață care să le împlinească 

aspirațiile. Cauze obiective cum ar fi piaţă muncii care s-a globalizat şi a cunoscut o creștere fără 

precedent, determină pe de o parte nevoia atragerii de capital uman din exterior, iar pe de altă parte 

dorința de a emigra spre societăți care oferă împlinirea cerințelor indivizilor. Având în vedere aceste 

considerente, odată cu deschiderea granițelor, un segment important al populaţiei a ales să emigreze în 

căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, a unui trai decent si modern.  
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Migraţia atât de la nivelul Municipiului Topliţa, cât şi de la nivel național constă în migrarea cu 

precădere a populaţiei tinere, aptă de muncă. Acest fapt are ca efect crearea unei situații de criză atât 

pe piața muncii, cât şi pe piața asigurărilor şi serviciilor sociale, exercitându-se în acest fel o presiune 

deosebită asupra populaţiei ocupate pe piața muncii din România. Schimbările în structura pe grupe de 

vârstă şi pe sexe a populaţiei, concomitent cu descreșterea ratei fertilității duc la producerea unui 

fenomen continuă de îmbătrânire demografică. 

Continuarea fenomenului de migrare în afara municipiului Toplița sau chiar de emigrare 

determinat de scăderea atractivității locuirii și a oportunităților de angajare la nivel de municipiu are 

efecte nefavorabile în ceea ce privește dezvoltarea municipiului pe termen lung.    

 

2.1.3. Repartiția populației și relația cu fondul construit 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuințelor din 

anul 2011, în municipiul Topliţa au fost înregistrate 2.912 clădiri din care 2.898 clădiri cu locuințe, 

respectiv 4.896 de gospodării ale populaţiei1.  

În  Municipiul Topliţa, numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare înregistrată în 

ultimii 10 ani, existând o creștere în anul 2019 cu aprox. 6% față de anul 2010. În această perioadă de 

timp, numărul locuințelor în proprietate publică a scăzut la 95 iar numărul celor aflate în proprietate 

privată a crescut la 5.954. Suprafața medie locuibilă este de 46,59 m2 pentru locuințele aflate în 

proprietate privată și de 41,59 m2 pentru cele aflate în proprietate publică.  

Figura 9: Evoluția numărului de locuințe din Municipiul Topliţa, în ultimii 10 ani 

 

Sursa: Date INS (LOC101B) 

În Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 municipiul Toplița derulează 4 

subprograme ce vizează atragerea tinerilor acasă. Acestea sunt: 7.1 Servicii adminstrative, 7.2 

Cooperare, 7.3 Platforma online, 7.5 Proiecte tehnice gratuire pentru case tradiționale. Scopul acestor 

                                                           
1
 Sursa: INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuințelor, 2011 
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programe este de a facilita conexiunea cu sectorul administrativ la nivel local și de a căuta doritori în 

vederea combaterii depopularizării din prezent. 

2.1.4. Profilul economic 

În municipiul Topliţa de la Revoluția din 1989 şi până în prezent au fost înregistrate la Registrul 

Comerțului un număr de 1.012 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 710 firme2, iar 

pentru anul 2019 au depus datele de bilanț un număr de 411 firme3. Procentul firmelor înregistrate în 

Municipiul Toplița este de sub 5% din totalul celor înregistrate în județul Harghita.  

Principalele domenii economice din municipiul Topliţa, în funcție de domeniile CAEN cu cifra de 

afaceri cea mai mare pe care o generează, sunt reprezentate de: fabricarea încălțămintei (24%), comerț 

cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate (11%), fabricarea prin tricotare sau croșetare a 

altor articole de îmbrăcăminte (10%). 

Figura 10: Distribuția cifrei de afaceri pe domenii de activitate, în municipiul Topliţa, 2019 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor www.listafirme.ro 

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în municipiul Topliţa, pe 

lângă activitatea de fabricarea încălțămintei (30,4%), fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor 

articole de îmbrăcăminte (24,6%) și tăierii si rindeluirea lemnului (12,3%), se remarcă activitățile de 

                                                           
2
 Sursa: https://app.confidas.ro/cautare-companii  

3
 Sursa: https://www.listafirme.ro/harta/harghita-toplita.htm  
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comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi şi tutun (9,8%) şi baruri şi alte activități de servire a băuturilor (6,9%). 

Figura 11: Distribuția angajaților pe domenii de activitate, în municipiul Topliţa în anul 2019 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor www.listafirme.ro 

Ca tipologie a întreprinderilor, mediul de afaceri din Municipiul Topliţa prezintă următoarele 

caracteristici:  

 90,56% din societățile comerciale active sunt microîntreprinderi care generează 35,70% din cifra 

de afaceri pe plan local; 

 64,30% din cifra de afaceri locală este generată de întreprinderile mici și mijlocii, care generează 

69,23% din locurile de muncă și reprezintă 9,44% din mediul de afaceri;   

La nivelul municipiului Topliţa nu sunt înregistrate întreprinderi mari, cu peste 250 de angajați, 

care să participe activ la cifra de afaceri a localității.  

Tabel 7: Tipologie întreprinderilor și structura mediul de afaceri din Municipiul Topliţa după nr. 

întreprinderi, cifra de afaceri generată și nr. angajați – 2019 

Nr. crt. Grupe de întreprinderi % nr. firme % cifra de afaceri % nr angajați 

0 angajati 140 38,89% 0,90% 0,00% 

1-9 angajati 186 51,67% 34,80% 30,78% 
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10 - 49 angajați 30 8,33% 43,81% 33,57% 

50-249 angajați 4 1,11% 20,49% 35,66% 

Sursa: Prelucrarea date www.listafirme.ro 

Se remarcă faptul că mediul economic se bazează pe activitatea microîntreprinderilor care generează 

mai mult de un sfert din cifra de afaceri pe plan local, dar marea parte a activității este realizată de 

întreprinderile mici și mijlocii.  

În Toplița, nu își desfășoară activitatea întreprinderi mari.  

Dinamica antreprenorială  

Ca şi dinamică a volumului de afaceri, în municipiul Topliţa activitatea economică a fost în 

continuă creștere în ultimii 10 ani, cu o ușoară scădere în perioada 2013 – 2015, sub efectele crizei 

economice, dar treptat începând cu 2016 cifra de afaceri înregistrează o nouă creștere.  

În ceea ce privește dinamica numărului de angajați, se înregistrează o ușoară scădere în ultimii 3 

ani.  

Figura 9: Evoluția cifrei de afaceri (mil. Lei) înregistrate de societățile comerciale din municipiul Topliţa în 

perioada 2005 – 2019 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi  www.listafirme.ro 

Dinamica cifrei de afaceri urmează evoluția înregistrată și la nivelul județului Harghita, în 

condițiile în care municipiul Topliţa genera la nivel de 2017 aproximativ 1,46% din cifra de afaceri de la 

nivelul județului.  

În municipiul Topliţa regăsim aproximativ 5% din societățile comerciale active la nivelul județului 

Harghita. 
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Figura 12: Evoluția cifrei de afaceri înregistrată de societățile comerciale din municipiul Topliţa raportată 

la nivelul județului Harghita, în perioada 2008 – 2019 (mil lei) 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi INS (INT104D) 

În ceea ce privește evoluția comparativă a numărului firmelor prezente în mediul de afaceri, se 

observă o ușoară scădere a numărului de întreprinderi la nivelul județului Harghita cu aproximativ 

12,59% în 2018 față de 2008 și o ușoară scădere a numărului de întreprinderi din Topliţa cu aproximativ 

7% în 2019 față de 2018.  

Figura 13: Evoluția numărului de întreprinderi la nivelul municipiului Topliţa 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi www.listafirme.ro 

Numărul de întreprinderi, atât la nivelul Municipiului Toplița cât și la nivelul județului Harghita 
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cazul municipiului Toplița, în timp ce, în cazul județului Harghita, se observă o tendință de creștere în 

ultimii 5 ani. 

Figura 14: Evoluția numărului de întreprinderi la nivelul municipiului Topliţa față de județul Harghita, în 

perioada 2008 – 2018 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi date INS (INT101O) 

În cadrul municipiului Toplița, evoluția numărului de angajați până la finalul anului 2019 a avut o 

tendință descrescătoare, diminuându-se cu aproximativ 52% ajungând de la 3.618 angajați în anul 2005 

la 1.722 angajați în anul 2019 (luând în considerare principalele domenii economice din municipiul 

Topliţa, în funcție de domeniile CAEN): 

Figura 15: Evoluția nr. de angajați la nivelul municipiului Topliţa în funcție de domeniile CAEN 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi www.listafirme.ro 

În topul societăților comerciale în raport cu cifra de afaceri sunt prezente firme de renume care 

își desfășoară activitatea în municipiul Toplița, activând în fabricarea încălțămintei, diferite tipuri de 

comerț, fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte, baruri şi alte activități 

de servire a băuturilor şi transport sau comerț.   

451 416 409 454 418 411 403 403 394 396 411 382 

8,585 
8,246 

7,572 

6,903 7,048 7,105 7,289 7,114 7,157 7,343 7,504 
7,804 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

340

360

380

400

420

440

460

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Numar firme Municipiul Toplita Numar firme Judetul Harghita

Liniar (Numar firme Municipiul Toplita) Liniar (Numar firme Judetul Harghita)

3,618 
3,139 3,006 

2,675 
2,342 2,183 2,366 2,234 2,159 2,029 1,841 1,914 1,904 1,811 1.718 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

Tabel 8: Topul societăților comerciale din Municipiul Topliţa, după cifra de afaceri din 2019 

Nr. 

crt. 

Denumire 

firmă 
CAEN 

Cifra de afaceri 

(lei) 

Profit 

(lei) 

Număr 

mediu de 

angajați 

1.  Toplita SA 1520 Fabricarea încălțămintei 26.184.177 -368.426 233 

2.  
Keps Products 

S.R.L. 
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor 9.493.642 2.460 3 

3.  
Comsport 

Luceafarul SRL 

4771 Comerț cu amănuntul al 

îmbrăcămintei, în magazine 

specializate 

3.842.802 635.937 7 

4.  
MONI & CSABI 

SRL 

4719 Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

nealimentare 

4.079.592 118.269 14 

5.  
Service Apollo 

SRL 

4711 Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 

6.043.192 379.121 15 

6.  
Farmacia Nova 

SRL 

4773 Comerț cu amănuntul al 

produselor farmaceutice, în 

magazine specializate 

6.110.997 469.602 16 

7.  Izabella SRL 5610 Restaurante 3.825.148 446.440 28 

8.  
Critos 

Distribution SRL 

4725 Comerț cu amănuntul al 

băuturilor, în magazine specializate 
16.670.708 387.105 29 

9.  Treforex SRL 

1629 Fabricarea altor produse din 

lemn; fabricarea articolelor din plută, 

paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

9.474.400 903.164 29 

10.  
Zenco-Trans 

SRL 
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4.091.010 731.021 36 

11.  Astoria-Service 5630 - Baruri şi alte activități de 12.360.572 891.731 45 
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SRL servire a băuturilor 

12.  Danico SRL 

1413 Fabricarea altor articole de 

îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 

corp) 

6.088.653 
1.162.68

7 
95 

13.  
Romtop 

Industries SA 

1439 Fabricarea prin tricotare sau 

croșetare a altor articole de 

îmbrăcăminte 

12.296.914 
1.865.74

8 
228 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi www.listafirme.ro 

Zona Municipiului Toplița reprezintă un punct de inters în ceea ce privește dezvoltarea 

economică și calitatea adecvată a vieții, precum și finanțarea comună4. Astfel se poate forma o zonă 

policentrică, în care aria de influență este îndreptată și către comunele periferice, oferindu-le tendințe 

asemănătoare de creștere și dezvoltând noi ecosisteme de afaceri. 

În cadrul Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030, municipiul Toplița este 

vizat în cadrul subprogramelor 2.1 Consolidare, formare profesională și asistență pentru afaceri și 2.2 

Comunicare și acces la internet ce vizează dezvoltarea sectorului IMM precum și dezvoltarea 

infarstructurii ce va susține digitalizarea.  

De asemenea, municipiul Toplița se regăsește și în industrializarea spațiului rural5, mai exact în 

subprogramul 4.2 Un mediu de afaceri prietenos ce are ca rol promovarea între antreprenori, crearea 

unui centru de incubare zonală, organizarea de evenimente specifice, consolidarea cluburior de 

antreprenori 

Industrie și servicii  

„Fabricarea încălțămintei” generează 13,02% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 

16,61% din totalul locurilor de muncă. 

În domeniul de activitate CAEN 1520 - Fabricarea încălțămintei, întâlnim cel mai mare 

producător pe plan local, Societatea Topliţa S.A. Societatea are ca principal acționar Star International 

S.R.L. fiind societate cu capital majoritar străin. Compania are o experiență vastă, aproximativ 29 ani în 

domeniul producerii încălțămintei, participând la 79,90% la cota de piaţă din domeniu cu cod CAEN 

1520, în cadrul județului Harghita şi 0,65% pe plan național. Societatea Topliţa S.A. se remarcă cu un 

număr de 233 salariați şi se numără printre principalii angajatori din municipiul Topliţa.  

                                                           
4
 Sursa: Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 

5
 Sursa: Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 
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În același sector se mai afirmă pe următoarele două locuri, dar la distanță semnificativă de 

Toplita S.A. ca volum de activitate: 

 Teranzol S.R.L. înființată în 2003, cu un număr de 27 de angajați la nivel de 2019 şi capital 

roman; 

 Kamar Minerva S.R.L. înființată în 2003, cu un număr de un angajat la nivel de 2019 şi capital 

roman; 

În ordinea volumului cifrei de afaceri după codul CAEN se remarcă 4725 - Comerț cu amănuntul 

al băuturilor, în magazine specializate care generează aproape 81,08% din totalul cotei de piaţă pe județ 

şi 5,57% pe ţară cu cod CAEN 4725. Pe plan local generează 7,41% din totalul cifrei de afaceri, 

concentrează 1,68% din numărul locurilor de muncă şi se remarca un singur agent economic - Critos 

Distribution S.R.L., înființat în 2007 şi are capital român.  

Având în vedere cota parte din cifra de afaceri după codul CAEN se remarcă 1439 - Fabricarea 

prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte care generează aproape 100% din totalul 

cotei de piaţă pe județ şi 2,4% pe țară cu cod CAEN 1439. Pe plan local generează 5,47% din totalul cifrei 

de afaceri, concentrează 13,47% din numărul locurilor de muncă şi se regăsesc 3 agenți economici, din 

care se remarcă -  Romtop Industries S.A. înființat în 1994 ( aproape 26 ani de activitate), cu număr de 

228 de angajați şi are capital român.  

Codul CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri este sectorul care aglomerează 32 de agenți 

economici activi, reprezentând  8,89% din totalul societăților din municipiul Toplița, concretizează 5,28% 

din locurile de muncă din Topliţa și generează 5,92 % din cifra de afaceri pe plan local.  

Activitatea cu cel mai mare impact economic în acest sector o desfășoară Zenco-Trans S.R.L. 

înființată in 1998, însumând un număr mediu de 36 angajați si are capital român. Zenco-Trans S.R.L. 

generează aproape 0,9 % din totalul cotei de piaţă pe județ şi 0,01% pe țară cu cod CAEN 4941. 

Sectorul de activitate în care se remarcă prezența celor mai mulți agenți economici (16,66% din 

total la nivelul municipiului) este sectorul „Comerț”, care generează 23,37% din cifra de afaceri la nivel 

de  municipiu.  

Numărul cel mai mare de agenți economici care activează în acest sector sunt în zona 

comerțului cu amănuntul - 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. 

 

 

Tabel 9: Principalele tipuri de activități de comerț din Municipiul Topliţa 
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Tip de activitate de comerț 
Nr. agenți 

economici 

Pondere 

(%) 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 
20 33,33% 

4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse nealimentare 
9 15,00% 

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine 

specializate 
1 1,67% 

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine 

specializate 
2 3,33% 

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 1 1,67% 

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine 

specializate 
1 1,67% 

4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice şi 

software-ului, in magazine specializate 
1 1,67% 

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 1 1,67% 

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi 

a celor pentru vopsit, în magazine specializate 
2 3,33% 

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor 

acoperitoare de podea, în magazine specializate 
1 1,67% 

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al 

articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 
1 1,67% 

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 1 1,67% 

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine 

specializate 
2 3,33% 

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine 

specializate 
1 1,67% 

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 3 5,00% 

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 

specializate 
2 3,33% 

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor, comerț cu 1 1,67% 
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Tip de activitate de comerț 
Nr. agenți 

economici 

Pondere 

(%) 

amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine 

specializate 

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4 6,67% 

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 1 1,67% 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin 

internet 
1 1,67% 

4799 - Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, 

chioșcurilor şi piețelor 
4 6,67% 

Sursa: date www.listafirme.ro 

 

Figura 16: Principalele tipuri de activități de comerț din Municipiul Toplița, în anul 2019 

 

Sursa: date www.listafirme.ro 

„Turismul” este un sector de activitate ce nu se afirmă din punctul de vedere al rezultatelor 

obținute, deși în cadrul Municipiului Toplița există în continuare potențial de dezvoltare. Sectorul 

concentrează 4,17% din agenții economici prezenți la nivelul municipiului și 5,52% din numărul 

angajaților, activitatea predominantă fiind în domeniul CAEN 5610 – Restaurante participând la cifra de 

afaceri cu un procent de 4,09%. 

CAEN 4711, 33.33% 

CAEN 4719, 15.00% 

CAEN 4721, 
1.67% 

CAEN 4722, 3.33% 

CAEN 4725, 
1.67% 

CAEN 4729, 1.67% 

CAEN 4741, 1.67% 

CAEN 4751, 1.67% 
CAEN 4752, 3.33% 

CAEN 4753, 1.67% 

CAEN 4759, 1.67% 

CAEN 4761, 1.67% 

CAEN 4762, 3.33% 

CAEN 4764, 1.67% 

CAEN 4771, 5.00% 

CAEN 4773, 3.33% 

CAEN 4776, 1.67% 

CAEN 4778, 
6.67% 

CAEN 4779, 1.67% CAEN 4791, 1.67% 

CAEN 4799, 
6.67% 

http://www.listafirme.ro/
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Din informațiile de mai sus se poate concluziona, ca importanță la nivel local predomină 

activitatea economică majoritară desfășurată de societățile comerciale din industria ușoară (tricotaje, 

încălțăminte), prelucrarea lemnului, construcții, comerț. Acest aspect este susținut de indicatorii 

înregistrați, respectiv gradul de ocupare al populației active în activitatea economică pe plan local, 

precum și valorile indicatorilor financiari, respectiv cifra de afaceri și profitul, care în mod indirect 

contribuie la dezvoltarea comunității locale prin taxele și impozitele virate la bugetul local. 

Se poate remarca diversitatea activităților societăților private în economia municipiului, dar 

activitățile complexe sunt încă în fază incipientă – de exemplu, în prelucrarea lemnului predomină 

prelucrarea primară, cu valoare intrinsecă redusă față de posibilități. De asemenea, se remarcă faptul că 

structura pe ramuri de activitate reflectă un stadiu neevoluat de viață economică - sectorul terțiar (ce 

include și serviciile legate de turism) reprezentând un procent relativ mic. 

Municipiul Toplița este amplasat într-un cadrul natural deosebit, având perspective multiple de 

a intra tot mai mult în circuitul turistic intern şi internațional. Activitățile legate de turism ar trebui sa 

aibă cea mai pronunțată expansiune, în vederea valorificării potențialului turistic existent și asigurarea, 

prin acestea, a relansării economice a municipiului și a zonei. 

Municipiul Toplița are pontețialul unui centru de coordonare turistică. De aceea este indicată 

inițierea unui demers de identificare a posibilităților de cooperare cu teritoriile învecinate (zona 

Borsecului, defileul Mureșului și munții Călimani și Gurghiului), pentru asigurarea de servicii turistice 

complementare. 

Principalele atracții turistice  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Toplița realizează informarea 

turiștilor despre ofertele și atracțiile turistice locale și zonale, baza de date fiind periodic actualizată6. 

Serviciile oferite de acest centru sunt următoarele: 

 informarea cu privire la oferta turistică locală și atracțiile turistice locale, naționale și regionale; 

 informarea privind oferta locală de cazare; 

 informarea cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum si cu privire la 

disponibilitatea ghizilor turistici locali și naționali specializați; 

 consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naționale; 

 oferirea de informații cu privire la autoritățile competente în soluționarea reclamațiilor care se 

înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice. 

                                                           
6
 Sursa: https://visitharghita.com/places/centrul-de-informare-turistica-toplita-_rpeifdzylxg2w  

https://visitharghita.com/places/centrul-de-informare-turistica-toplita-_rpeifdzylxg2w
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Folosirea corectă a informațiilor, identificarea unei identități locale şi autentice sporesc 

însemnătatea destinației şi locației. Municipiul Toplița, din punctul de vedere al diversității obiectivelor 

sale turistice, poate fi vizitat în orice anotimp al anului. 

Resursele hidro-minerale ale zonei constituie, la rândul lor, surse turistice cu o însemnătate 

deosebită: izvoarele foarte slab radioactive din Toplița au proprietăți radioactive rezultate din emanațiile 

de radon din substratul vulcanic şi reprezintă elemente de interes terapeutic .  

Apele minerale din zonă (ape bicarbonate, sodice, calcice, magneziene, hipotermale, slab 

radioactive) au indicații în afecțiuni cardiovasculare, ale tubului digestiv şi ale ficatului, nevroză astenică, 

stări de debilitate, surmenaj fizic şi intelectual, convalescență în stare în general bună. 

Un aspect important care contribuie la creșterea atracției turistice a orașului ar putea fi 

determinat de valorificarea potențialului turistic al drumețiilor care ar putea fi realizate în munții 

Căliman, bazinul Topliței și al Borsecului, defileul Toplița – Deda (partea stâncoasă a Munților Gurghiu) și 

în amonte pe râul Mureș. În plus, zona Topliței oferă posibilitatea organizării unor excursii şi drumeții 

plăcute, dar şi vizitarea obiectivelor istorice:  

 drumeție în munții Căliman pe o distanță de 24 km. De la Gura Secului, după 10 km se ajunge la 

Deluț, apoi după cinci ore prin mirificul peisaj montan la Dealul Alb, după care drumul duce spre 

lacul Iezer de origine vulcanică, cu o suprafață de 1.300 mp şi o adâncime de 3-5 m la o 

altitudine de 1.750 m. Lacul şi împrejurimile sunt rezervație naturală;  

 de la lacul Iezer se poate ajunge spre vârfurile Munţilor Căliman: Vârful Izvorului (2.035 m), 

Negoiu (2.046 m), Pietrosu (2.102 m); 

 pe șoseaua spre Borsec se poate ajunge peste pasul Creanga, la o altitudine de 1.105 m prin 

mirificul decor al pădurilor de brad, la popasul turistic care face legătura dintre Bazinul Topliței şi 

al Borsecului;  

 de la Borsec, drumul trece prin Corbu - Tulgheș şi după 77 km se ajunge la Durău sau mai 

departe spre Moldova (Tg. Neamț, P. Neamț, V. Dornei); 

 defileul Toplița - Deda, trece prin partea stâncoasă a Munţilor Gurghiu, urmându-și apoi cursul 

spre Reghin şi mai departe brăzdând Transilvania; 

 se pot efectua excursii în amonte pe Mureș trecând prin Lăzarea, unde se poate vizita castelul - 

Castelul din Lăzarea; 

 din Gheorgheni se poate opta pentru trasee, fie spre Lacu Roșu şi Cheile Bicazului, fie spre 

Izvorul Mureșului unde se poate vizita Mănăstirea cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” sau 

stațiunea unde se pot practica mai ales sporturi de iarnă; 
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 din Gheorgheni se ajunge la Odorheiul Secuiesc prin pasul Bucin şi stațiunea Homorod; mai 

departe pe firul Oltului, „fratele” Mureșului, se ajunge la Miercurea Ciuc, reședința județului 

Harghita. 

La obiectivele de mai sus se mai pot adăuga: 

 Obiective culturale:  

o Monumentul-mausoleu al eroilor căzuți în primul război mondial amplasat în drumul ce 

duce spre Borsec; 

o Casa culturală şi biblioteca din Toplița care reprezintă şi un centru de organizare a 

manifestărilor culturale județene;  

o Festivaluri de tipul „Zilele orașului”.     

 Obiective ecumenice: 

o Mănăstirea Doamnei din cartierul Moglănești; 

o Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie în drumul ce duce spre Reghin. 

Pe lângă multitudinea de resurse enumerate se mai pot menționa resursele antropice ce oferă 

oportunitatea de a valorifica o diversitate de atracții ce pot fi dezvoltate ca produse turistice. Potențialul 

turistic al municipiului se reflectă în condițiile deosebit de favorabile oferite pentru practicarea unei 

game variate de activități cu caracter turistic: turismul cultural, turismul activ, turismul de evenimente, 

de agrement și recreere, istoric, ecumenic, de afaceri și de tranzit, sportiv, etc. 

Infrastructura şi serviciile turistice sunt însă insuficient dezvoltate pentru a susține o ofertă care 

să poată, pe de o parte, valorifica potențialul turistic al municipiului şi, pe de altă parte, să genereze 

venituri şi o activitate economică din turism. Posibile cauze ar putea fi pregătirea insuficientă în 

domeniul antreprenoriatului și managementului turistic, lipsa personalului calificat, grad scăzut de 

instruire în turism sau promovare insuficientă a atracțiilor turistice din Municipiul Toplița. 

Diversitatea obiectivelor turistice prezentate mai sus ar putea asigura trecerea municipiului de la 

această categorie, la cea de destinație turistică de sine stătătoare  

Turismul ca industrie presupune existența unei resurse umane calificate care cuprinde ghizi 

turistici, personal hotelier, personal care asigură furnizarea serviciilor de cazare, dar și a unor servicii de 

transport adecvate sau a unei rețele de restaurante accesibile și atractive. Prin activitatea desfășurată 

de agenții economici implicați în asigurarea infrastructurii sau a serviciilor turistice corespunzătoare, se 

creează posibilitatea reorientării către un trend ascendent a evoluției economiei Municipiului, dar și a 

creșterii atractivității acestuia până la transformarea acestuia în destinație pentru forța de muncă 

disponibilă la nivelul județului sau țării. Așadar, o industrie turistică în plină dezvoltare poate conduce la: 
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 Creșterea economică inclusivă şi durabilă; 

 Incluziunea socială, ocuparea forței de muncă şi reducerea sărăciei; 

 Utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului şi atenția față de schimbările climatice; 

 Valori culturale, diversitate, moștenire; 

 Înțelegere reciprocă, pace, siguranță; 

Valorificarea potențialului turistic al Municipiului Toplița este posibilă prin luarea în considerare 

a unor aspecte care ar putea contribui semnificativ la crearea condițiilor pentru transformarea profilului 

economic într-unul predominant turistic. Aceste aspecte se referă la: 

 Crearea unei imagini cuprinzătoare reale atât la nivel intern, cât şi la nivel extern privind 

avantajele Topliței ca destinație turistică; 

 Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogățiile de mediu, 

culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru 

generațiile viitoare; 

 Recunoașterea turismului ca factor cheie în cadrul economiei, ca potențial generator de noi 

locuri de muncă; 

 Asigurarea respectării standardelor de calitate a produselor şi serviciilor; 

 Dezvoltarea şi implementarea unor planuri de marketing;  

 Crearea unei rețele de centre de informare turistică coordonate în toate principalele zone 

turistice pentru oferirea de informații corecte privind destinațiile turistice disponibile. 

              Turismul în cadrul unei economii locale se poate dezvolta ca o alternativă, acționând ca o poliță 

de asigurare în caz de impas economic, deoarece veniturile suplimentare rezultate la bugetul local pot 

permite sprijinirea industriilor tradiționale sau a altor activități economice, în cazul în care acestea se 

află sub presiune financiară.  

 

2.1.5. Zone afectate de sărăcie 

„Atlasul zonelor urbane marginalizate din România” , utilizează trei indicatori principali pentru 

definirea și analiza zonelor marginalizate: capitalul uman (indicator ce include nivelul de educație, starea 

de sănătate, mărimea și compoziția gospodăriei), ocuparea (respectiv gradul de implicare pe piața forței 

de muncă) și condițiile de locuire. Lucrarea delimitează conceptual între zone urbane ”dezavantajate” și 

”marginalizate”. Zonele urbane ”dezavantajate” sunt definite ca „zone din interiorul orașelor și 

municipiilor care nu ating un standard corespunzător pe unul sau două din criteriile principale de 

definire a unei zone urbane (capital uman, ocuparea forței de muncă și condițiile de locuit)” . Zonele 



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

urbane ”marginalizate” sunt definite ca „zone din interiorul orașelor și municipiilor care nu satisfac un 

standard corespunzător pe nici unul din cele trei criterii” . Zonele urbane marginalizate sunt descrise ca 

”sunt zone intraurbane, sărace, izolate din punct de vedere social, caracterizate prin excluziune socială, 

concentrare de persoane cu nivel scăzut de capital uman cu nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și 

condiții precare de locuire”. 

Conform Atlasul zonelor urbane marginalizate din România ce prezintă distribuția spațială a 

zonelor dezavantajate  și a comunităților marginalizate din mediul urban la nivel de oraș, județ și de 

regiune, prevede că Toplița are 4 zone marginalizate respectiv7:  

1. Cartierul Măgheruș: populație de 90 de locuitori, se situează în sud-vestul orașului Toplița, fiind, 

încadrat ca  zonă de tip mahala cu case.  

2. Zapode este situată la marginea orașului Toplița în partea sudică a acestuia, fiind mărginită la 

vest și la sud est de limita urbană a orașului. Zona urbană marginalizată are o populație de 140 

locuitori, fiind încadrată ca zonă de tip mahala cu adăposturi improvizate. 

3. Pârâul Baicaului este situată în partea de este a Municipiului Toplița.  Zona urbană marginalizată 

are o populație de 140 locuitori, fiind încadrată ca zonă de tip mahala cu adăposturi improvizate. 

4. Târgului: are o populație de 114 de persoane se situează în estul municipiului fiind, încadrat ca 

zonă de tip locuințe sociale modernizate. 

Figura 17: Comunități marginalizate din municipiul Toplița 

                                                           
7
 Sursa: Banca Mondială – Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate  

https://adrvest.ro/attach_files/Atlas_18Aprilie_RO_final.pdf
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La nivelul popolației municipiului Toplița, în Atlasul zonelor urbane marginalizate, se precizează 

faptul să un procent de 6,2% din populație trăiește în zone urbane marginalizate, 2,05% din populație 

trăiește în zone dezavantajate din punct de vedere al locuirii, 14,07% din populație trăiește în zone 

dezavantajate din punct de vedere al ocupării și 28,70% din populație trăiește în zone dezavantajate din 

punct de vedere al capitalului uman. 

 

2.1.6. Principalele zone de expansiune 

Tendințele de dezvoltare teritorială și intensitatea utilizării terenului sunt aspecte deosebit de 

relevante în evaluarea influenței unui centru urban, întrucât expansiunea urbană atrage după sine 

necesitatea dezvoltării de dotări și infrastructuri conexe, dar aduce și o presiune suplimentară asupra 

sistemului de transport care asigură legătura între oraș și zonele înconjurătoare, presiune ce de multe 

ori se manifestă cu precădere în anumite intervale orare, de care trebuie să se țină cont în 

dimensionarea serviciilor de transport. 

În municipiul Toplița, principalele zone cu potential de expansiune sunt reprezentate de zonele 

Banffy, Călimănel și dealul văii. 
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2.2. Rețeaua stradală 

2.2.1. Conectivitatea la nivel European și national 

Infrastructura rutieră 

Drumurile care străbat Municipiul Topliţa sunt: 

 Drum Naţional 12: Topliţa - Gheorgheni - Miercurea Ciuc – Brașov; 

 Drum Naţional 15 (E 578): Târgu Mureş - Reghin - Topliţa - Borsec - Piatra Neamț.  

DN 12 şi 15 se intersectează în zona centrală a localității, formând schema stradală existentă 

care este una ramificată, corespunzând configurației terenului şi a cadrului natural. 

Infrastructura feroviară 

Calea ferată 400 asigură conectivitatea în teritoriu, fiind un punct de transbordare între 

transportul rutier şi cel feroviar. Linia 400 traversează municipiul în direcția Sud - Nord, asigurând 

legătura pe ruta București – Brașov – Băile Tuşnad – Miercurea Ciuc – Gheorghieni – Topliţa şi partea de 

Nord - Vest a țării.   

Pe scară națională, circulația feroviară a cunoscut o decădere aproape constantă în ultimii 15 

ani, având ca rezultat reducerea volumului de transport feroviar, în favoarea transportului rutier.  

Calea ferată funcționează în Municipiul Topliţa în condiții satisfăcătoare, capacitatea de 

transport acoperind necesitățile, atât în transportul de persoane, cât şi în transportul de marfă. Dotările 

legate de această funcțiune sunt suficiente cantitativ, dar necesită îmbunătățiri și modernizări.  

O importantă disfuncțiune a rețelei de căi ferate – nu numai la nivelul județului Harghita şi 

municipiului Topliţa, ci și la nivelul național – o constituie lipsa unor legături feroviare între Odorheiu 

Secuiesc – Ciceu și Toplița – Borsec – Bicaz. Absența acestor legături defavorizează dezvoltarea 

corespunzătoare a zonelor respective din cuprinsul județului și totodată reduce fluența circulației 

feroviare între zonele centrale și cele estice ale țării. 

 

2.2.2. Rețeaua de circulații rutiere 

Străzile din localitate se clasifică în funcție de intensitatea traficului şi utilizare astfel: 

 Străzi de categoria III – colectoare; preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează 

spre străzile de legătură sau magistrale, având doua benzi de circulație; 

 Străzi de categoria IV – de folosință locală; asigură accesul la locuințe şi servicii curente sau 

ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. 

Figura 18 – Tipurile străzilor din municipiul Toplița 



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

 

În cadrul municipiului Topliţa, lungimea străzilor orășenești este de 89 km, distanță care 

cuprinde lungimea străzilor amenajate în cuprinsul localității și care asigură circulația între diverse părți 

ale acesteia, indiferent dacă au sau nu îmbrăcăminte asfaltică.  

Dintre acestea, lungimea străzilor modernizate este de 72 km, în creștere cu 125% față de 

situația din 2009 (când erau doar 32 km). În măsurarea acestui indicator au fost incluse și străzile cu 

îmbrăcăminte din piatră fasonată (respectiv îmbrăcămintea de piatră cubică, paralelipipedică sau de alte 

forme regulate), asfalt sau beton. Modernizarea străzilor din municipiul Topliţa este o preocupare 

constantă a municipalității, astfel încât proiectele de reabilitări străzi sunt implementate ori de câte ori 

există această oportunitate.  

Legendă:  

Drumuri colectoare 

 

Străzi de folosință locală 
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Până în prezent, în Municipiul Toplița nu există amenajate piste de biciclete. Pentru oferirea 

condițiilor de deplasare pe domeniul public pentru utilizatorii de biciclete în localitate, se recomandă 

amenajarea de piste de biciclete, în zonele unde trotuarele existente permit lărgirea. 

 

2.2.3. Capacitatea infrastructurii de transport rutier 

Pornind de la configurația urbanistică (dezvoltarea axială în lungul unui culoar nord-sud) dar și 

de la trama stradală existentă, principalele zone de congestie se regăsesc pe Străzile 1 Decembrie 1918, 

Avram Iancu și Ștefan Cel Mare și la intersecția acestora cu străzile colectoare (ex. Bd. Nicolae Bălcescu). 

O mare concentrare de generatori de trafic (spitale și unități de învățământ) face ca și str. Ștefan Cel 

Mare să fie adesea congestionată. Totuși problemele legate de congestie sunt semnificativ mai reduse în 

comparație cu alte orașe medii și mari din România. 

Figura 19: Situația traficului din Municipiul Toplița 

 

Nu există străzi cu nivel de serviciu E sau F (echivalentul la suprasolicitat sau chiar blocat), doar 

trafic lent pe străzile 1 Decembrie 1918, Avram Iancu și Ștefan Cel Mare care fac legătura cu ieșirile din 

oraș (trafic greu combinat cu navetism). Dificultăți există și în intersecția de la parcul central și primărie 

și cea de la intrarea în oraș.  
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2.2.4. Calitatea infrastructurii rutiere 

În cadrul municipiului Topliţa, lungimea străzilor orășenești este de 89 km, distanță care 

cuprinde lungimea străzilor amenajate în cuprinsul localității și care asigură circulația între diverse părți 

ale acesteia, indiferent dacă au sau nu îmbrăcăminte asfaltică.  

Dintre acestea, lungimea străzilor modernizate este de 72 km, în creștere cu 125% față de 

situația din 2009 (când erau doar 32 km). În măsurarea acestui indicator au fost incluse și străzile cu 

îmbrăcăminte din piatră fasonată (respectiv îmbrăcămintea de piatră cubică, paralelipipedică sau de alte 

forme regulate), asfalt sau beton. Modernizarea străzilor din municipiul Topliţa este o preocupare 

constantă a municipalității, astfel încât proiectele de reabilitări străzi sunt implementate ori de câte ori 

există această oportunitate. 

Figura 20: Situația străzilor din Municipiul Toplița 

 

 

2.3. Transport public 

2.3.1. Transport public international 

TRANSPORT PE CALE AERIANĂ 

Municipiul Toplița nu deține un aeroport propriu, însă cel mai apropiat se regăsește la Târgu 

Mureș la o distanță de 86,26 km. De asemenea, municipiul Toplița mai este deservit de următoarele 

aeroporturi:  

 Aeroportul Suceava – situat la distanță de aproximativ 115 km; 

 Aeroportul Cluj-Napoca – situat la o distanță de aproximativ 126 km; 

80.90 

19.10 

Situația străzilor din municipiul Toplița 

Lungime strazi modernizate Lungime strazi nemodernizate
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 Aeroportul Bacău – situat la o distanță de aproximativ 128 km. 

Figura 21 – Izocrona de accesibilitate rutieră a aeroporturilor din românia și vecinătăți 

 

TRANSPORT PE CALE FERATĂ 

Calea ferată 400 asigură conectivitatea în teritoriu, fiind un punct de transbordare între 

transportul rutier şi cel feroviar. Linia 400 traversează municipiul în direcția Sud - Nord, asigurând 

legătura pe ruta 400 Brașov - Sfântu Gheorghe - Miercurea Ciuc - Siculeni - Deda - Sărățel - Dej - Jibou - 

Baia Mare - Satu Mare.   

Pe scară națională, circulația feroviară a cunoscut o decădere aproape constantă în ultimii 15 

ani, având ca rezultat reducerea volumului de transport feroviar, în favoarea transportului rutier.  
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Calea ferată funcționează în Municipiul Topliţa în condiții satisfăcătoare, capacitatea de 

transport acoperind necesitățile, atât în transportul de persoane, cât şi în transportul de marfă. Dotările 

legate de această funcțiune sunt suficiente cantitativ, dar necesită îmbunătățiri și modernizări.  

O importantă disfuncțiune a rețelei de căi ferate – nu numai la nivelul județului Harghita şi 

municipiului Topliţa, ci și la nivelul național – o constituie lipsa unor legături feroviare între Odorheiu 

Secuiesc – Ciceu și Toplița – Borsec – Bicaz. Absența acestor legături defavorizează dezvoltarea 

corespunzătoare a zonelor respective din cuprinsul județului și totodată reduce fluența circulației 

feroviare între zonele centrale și cele estice ale țării. 

Figura 22 – Rețeaua  feroviară a româniei 

 

Toplița nu face parte din rețeaua TEN-T core și nici din TEN-T Comprehensive, neavând 

conexiuni directe cu alte orașe importante europene. Pentru a traversa granița, pasagerii care pornesc 

din Toplița trebuie să schimbe trenul la Brașov (către Ungaria - Debrecen).  
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TRANSPORT PE CALE RUTIERĂ 

Prin operatorii de transport persoane internațional pe cale rutieră municipiul Toplița beneficiază 

de conexiuni către majoritatea statelor din Europa Centrală, cele mai multe destinații fiind în Italia, 

Franța, Ungaria, Austria, Elvetia, Cehia, Anglia, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Germania, 

Luxembourg, Slovacia, Slovenia. Nu există însă legături facile cu statele din nordul Europei (Norvegia, 

Finlanda), cu țările Baltice sau cu Polonia, Croația și Bulgaria din Europa de Est. La nivel național, 

operatorii de transport persoane asigură legături directe către majoritatea centrelor urbane din regiune, 

către orașele din vest, Arad și Timișoara și către București. Nu există astfel legături facile cu Bucovina 

(Suceava – Iași) sau cu orașele din vestul țării. 

Figura 23 – Traseele de transport național de persoane pe cale rutieră 

 

 

2.3.2. Transport public județean 

Sistemul de transport public județean asigură în prezent legătura între municipiul Toplița și 

comunele și orașele învecinate prin 48 de curse grupate pe 29 de linii după cum este prezentat în tabelul 

de mai jos: 
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Tabelul 10 – Principalele curse de transport public la nivel județean 

Nr. 

Crt. 

Destinații L M M J V S D Ora plecării 

1 Bilbor        09.00; 19.30 

2 Borsec        06.30; 16.18; 20.40 

3 Borsec Băi        06.30; 18.00 

4 Capu Corbului        18.00 

5 Carta        07.15 

6 Ciceu        07.15 

7 Corbu        06.30; 18.00 

8 Danesti        07.15 

9 Ditrau        07.15; 19.30 

10 Frumoasa        10.40 

11 Gheorgheni        07.15; 10.40; 15.25; 19.30 

12 Izvoru Muresului        07.15; 10.40 

13 Joseni        19.30 

14 Lacu Rosu        15.25 

15 Lazarea        07.15; 19.30 

16 Lunca de Jos        10.40 

17 Lunca de Sus        10.40 

18 Madaras        07.15 

19 Miercurea Ciuc        07.15; 10.40 

20 Racu        07.15 

21 Sandominic        07.15; 10.40 

22 Sarmas        07.15; 15.25; 19.30 

23 Siculeni        07.15 

24 Subcetate        11.00; 18.00; 22.00 

25 Tomesti        07.15 

26 Tulghes        06.30; 18.00; 20.40 

27 Valea Frumoasă        18.00 

28 Valea Strambă        07.15 
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29 Voslobeni        06.30 

 

2.3.3. Transport public local 

În orașul Toplița nu există transport în comun, iar localitățile componente ale municipiului pot fi 

accesate prin următoarele curse de autobuz pe parcursul săptămânii. Aceste curse sunt realizate de 

operatori privați.  

Tabelul 11 – Principalele curse de transport public la nivel local 

PLECĂRI SOSIRI 

CĂTRE ORA DE LA ORA 

Subcetate 05.00 Subcetate 04.45 

Cluj-Napoca (Lunca 

Bradului → Rastolita → 

Deda → Morareni → 

Valenii de Mures → 

Reghin → Craiesti → 

Silivasu De Campie → 

Sarmasel Gara → 

Mociu → Cluj Napoca) 

06.00 

Ungheni 05.45 

Bilbor 06.00 Gheorgheni →  Joseni 

→ Lazarea → Ditrau → 

Sarmas 

06.00 

Borsec → Borsec Bai → 

Corbu → Tulghes → 

Grinties → Poiana 

Largului → Hangu → 

Bicaz → Stejaru  → 

Viisoara → Piatra 

Neamt 

06.30 

Bilbor 06.00 

Subcetate 07.00 Subcetate 06.45 

Sarmas → Ditrau → 

Lazarea → Gheorgheni 

07.15 Tulghes →  Valea 

Frumoasa →  Corbu →  
07.15 
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→ Valea Stramba → 

Voslobeni → Izvoru 

Muresului → 

Sandominic → Tomesti 

Carta → Danesti → 

Madaras → Racu → 

Siculeni → Ciceu → 

Miercurea Ciuc 

Capu Corbului →  

Borsec Bai →  Bilbor 

Bilbor 08.00 Bors 07.30 

Lunca Bradului → 

Rastolita → Deda → 

Morareni → Valenii de 

Mures → Reghin 

→Craiesti → Silivasu De 

Campie → Sarmasel 

Gara → Mociu → Cluj 

Napoca 

09.00 

Ungheni 08.45 

Bilbor 09.00 Subcetate 08.45 

Subcetate 09.00 Gheorgheni → Joseni 

→ Lazarea → Ditrau → 

Sarmas 

09.00 

Lunca Bradului → Deda 

→ Reghin → Targu 

Mures → Iernut → 

Ludus → Campia Turzii 

→ Turda → Cluj 

Napoca → Huedin → 

Alesd → Oradea → 

Baile Felix 

09.25 

Bilbor 09.00 

Reghin → Târgu Mures 09.45 Borca 09.06 

Cluj Napoca 09.45 Piatra Neamt → Bicaz 09.25 
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→ Bicaz Chei → Lacu 

Rosu → Gheorgheni → 

Sarmas 

Gheorgheni → Izvoru 

Muresului → 

Sandominic →  

Miercurea Ciuc → 

Frumoasa → Lunca de 

Sus → Lunca De Jos → 

Comanesti → Targu 

Ocna → Onesti → 

Bacau 

10.40 

Targu Neamt → Pipirig 

→ Poiana Largului → 

Borsec 

09.45 

Subcetate 11.00 Targu Neamt → Poiana 

Largului → Tulghes → 

Borsec Bai 

09.45 

Bilbor 12.00 Targu Mures → Reghin 10.40 

Borca 13.10 Subcetate 10.45 

Reghin → Târgu Mures 13.50 Bilbor 12.00 

Bilbor 14.00 Subcetate 13.45 

Subcetate 14.00 Bacau → Onesti → 

Targu Ocna → 

Comanesti → Lunca De 

Jos → Lunca de Sus → 

Frumoasa → Miercurea 

Ciuc → Sandominic → 

Izvoru Muresului → 

Gheorgheni 

13.50 

Brasov → Otopeni 

Aeroport → Bucuresti 

14.50 
Cluj Napoca 13.50 

Sarmas → Gheorgheni 

→ Lacu Rosu → Bicaz 

15:25 
Bilbor 14.00 
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Chei → Bicaz → Piatra 

Neamt 

Ungheni 15.30 Baile Felix → Oradea → 

Alesd → Huedin → Cluj 

Napoca → Turda → 

Campia Turzii → Ludus 

→ Iernut → Targu 

Mures → Reghin → 

Deda → Lunca Bradului 

→ 

15.25 

Bilbor 16.00 Subcetate 15.45 

Borsec Bai → Tulghes  

→ Poiana Largului → 

Targu Neamt 

16.00 

Bilbor 16.00 

Subcetate 16.00 Targu Mures → Reghin 16.00 

Borsec → Poiana 

Largului → Pipirig → 

Targu Neamt 

16.18 

Targu Mures → Reghin 16.18 

Bors 16.30 Subcetate 17.45 

Bilbor → Borsec Bai → 

Capu Corbului → Corbu 

→  Valea Frumoasa → 

Tulghes 

18.00 Miercurea Ciuc → 

Ciceu → Siculeni → 

Racu → Madaras → 

Danesti → Carta → 

Tomesti → Sandominic 

→ Izvoru Muresului→  

Voslobeni → Valea 

Stramba → Gheorgheni 

→ Lazarea → Ditrau →  

Sarmas 

18.00 

Subcetate 18.00 Cluj Napoca → Mociu 

→ Sarmasel Gara → 
18.30 
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Silivasu De Campie → 

Craiesti → Reghin → 

Valenii de Mures → 

Morareni → Deda → 

Rastolita → Lunca 

Bradului 

Sarmas → Ditrau → 

Lazarea → Joseni → 

Gheorgheni 

18.30 Piatra Neamt → 

Viisoara → Stejaru → 

Bicaz → Hangu → 

Poiana Largului → 

Grinties → Tulghes → 

Corbu → Borsec → 

Borsec Bai 

18.30 

Borca 18.30 Cluj Napoca 19.16 

Sarmas →  Ditrau →  

Lazarea →  Joseni →  

Gheorgheni 

19.30 Cluj Napoca → Mociu 

→ Sarmasel Gara → 

Silivasu De Campie → 

Craiesti → Reghin → 

Valenii de Mures → 

Morareni → Deda → 

Rastolita → Lunca 

Bradului 

19.30 

Bilbor 19.30 Bilbor 19.30 

Borsec → Tulghes → 

Grinties → Poiana 

Largului → Borca → 

Brosteni → Crucea →  

Chiril → Vatra Dornei 

→  Iacobeni → 

Campulung 

Moldovenesc 

20.40 

Bucuresti → Otopeni 

Aeroport → Brasov → 

Miercurea Ciuc → 

Gheorgheni 

20.40 
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Subcetate 22.00 Subcetate 21.45 

În lipsa unor servicii de transport în comun, locuitorii municipiului Toplița și al localităților 

limitrofe folosesc cu regularitate (în perioada estivală – din primăvară până în toamnă) bicicleta și taxiul 

ca mijloc de transport. De asemenea, conform chestionarului aplicat în municipiul Toplița, peste 60% din 

respondenți au declarat că folosesc mașina pentru principalele deplasări realizate.   

 

2.4. Transport marfă 

Transportul de mărfuri pe drumurile publice din Toplița se realizează cu vehicule de transport de 

mici și mari dimensiuni. Cu ocazia transportului de mărfuri se ivesc probleme deoarece de multe ori se 

folosește spațiul pietonal pentru descărcarea mărfurilor și parcarea vehiculelor de transport pe str. 

Nicolae Bălcescu. Nu există spații amenajate pentru descărcarea mărfurilor iar transportatorii se 

confruntă cu lipsa locurilor de parcare. Șpre deosebire de situația existentă pe piața centrală, 

poziționarea pieții într-o locație mai îndepărtată și planificarea bine gândită permite accesul ușor al pieții 

facilitarea procesului de transport/descărcare. 

Rezultatele chestionarelor aplicate și analizelor efectuate arată că tranzitul autovehiculelor de 

transport mărfuri reprezintă principala problemă din municipiul Toplița. 

Tabelul 12 – Media vehiculelor zilnice (zona centrală a Topliței) 

CENTRU 

Interval orar 
Biciclete, 

motociclet
e 

Vehicule 
ușoare 

(autoturisme
, microbuze, 

fugonete) 

Vehicule 
ușoare 

de 
transpor
t mărfuri  

Vehicule 
medii de 
transpor
t mărfuri  

Vehicule 
grele de 
transpor
t mărfuri  

Autobuze
, autocare 

Total 
vehicule 

fizice 

08.00 - 
10.00 40.00 2,330.00 93.00 36.00 39.00 7.00 2,545.00 

10.00 - 
12.00 39.00 2,492.00 91.00 34.00 54.00 4.00 2,714.00 

12.00 - 
14.00 48.00 2,472.00 90.00 33.00 69.00 3.00 2,715.00 

14.00 - 
16.00 59.00 2,619.00 87.00 14.00 61.00 3.00 2,843.00 

16.00 - 
18.00 44.00 2,327.00 88.00 13.00 48.00 1.00 2,521.00 

Total 230.00 12,240.00 449.00 130.00 271.00 18.00 13,338.00 
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Graficul 24 – Media vehiculelor zilnice (zona centrală a Topliței) 

 

Tabelul 13 – Media vehiculelor zilnice (str. Dealului) 

Str. Dealului 

Interval 
orar 

Biciclete, 
motociclete 

Vehicule 
ușoare 

(autoturisme, 
microbuze, 
fugonete) 

Vehicule 
ușoare de 
transport 
mărfuri  

Vehicule 
medii de 
transport 
mărfuri  

Vehicule 
grele de 

transport 
mărfuri  

Autobuze, 
autocare 

Total 
vehicule 

fizice 

8:00-
10:00 

33 1420 49 15 42 7 1566 

10:00-
12:00 

34 1489 35 17 40 4 1618 

12:00-
14:00 

38 1507 38 19 51 2 1655 

14:00- 46 1513 51 16 57 2 1685 

230.00 

12,240.00 

449.00 
130.00 271.00 18.00 
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mărfuri

Autobuze,
autocare

Media autoturismelor din zona centrală  
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16:00 

16:00-
18:00 

35 1425 34 15 43 1 1553 

Total 186 7354 207 82 233 16 8077 

 

Graficul 25 – Media vehiculelor zilnice (str. Dealului) 

 

Tabelul 14 – Media vehiculelor zilnice (Lidl - Piata agro-alimentara) 

Lidl - Piata agro-alimentara 

Interval 
orar 

Biciclete, 
motociclete 

Vehicule 
ușoare 

(autoturisme, 
microbuze, 
fugonete) 

Vehicule 
ușoare de 
transport 
mărfuri  

Vehicule 
medii de 
transport 
mărfuri  

Vehicule 
grele de 

transport 
mărfuri  

Autobuze, 
autocare 

Total 
vehicule 

fizice 

08.00 - 
10.00 

47 732 9 2 0 0 870 

10.00 - 
12.00 

28 678 12 1 0 0 719 

12.00 - 
14.00 

53 779 13 4 0 0 849 

14.00 - 
16.00 

52 495 8 2 0 0 557 

16.00 - 
18.00 

32 503 1 1 0 0 537 
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207 82 233 16 

8077 
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Total 212 3187 43 10 0 0 3532 

 

 

 

Graficul 26 – Media vehiculelor zilnice (Lidl - Piata agro-alimentara) 

 

Tabelul 15 – Media vehiculelor zilnice (Petrom) 

PETROM 

Interval 
orar 

Biciclete 
motociclete 

Vehicule 
usoare 

Vehicule 
usoare de 
transport 
marfuri 

Vehicule 
medii de 
transport 
marfuri 

Vehicule 
grele de 
transport 
marfuri 

Autobuze 
autocare 

Total 

08.00 - 
10.00 

28.00 2,434.00 136.00 33.00 42.00 7.00 2,680.00 

10.00 - 
12.00 

31.00 2,326.00 145.00 28.00 43.00 3.00 2,576.00 

12.00 - 
14.00 

27.00 2,383.00 132.00 25.00 49.00 4.00 2,620.00 

14.00 - 
16.00 

22.00 2,589.00 84.00 19.00 62.00 3.00 2,779.00 

16.00 - 
18.00 

23.00 2,312.00 73.00 21.00 51.00 1.00 2,481.00 

Total 131.00 12,044.00 570.00 126.00 247.00 18.00 13,136.00 
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Graficul 27 – Media vehiculelor zilnice (Petrom) 

 

Graficele de mai sus, realizate pe baza datelor de numărare a transportului arată că transportul 

de mărfuri în interiorul orașului se desfășoară în special cu vehicule ușoare de transport mărfuri și 

autoturisme.  

Datele arată de asemenea că orașul este străbătut zilnic de aproximativ 570 vehicule usoare de 

transport mărfuri (Petrom) și în jur de 12.044 vehicule de mici dimensiuni în intervalul analizat (08.00 – 

18.00). 

Pe de altă parte, există și un număr mare de biciclete/motociclete identificate în interiorul 

orașului, cele mai multe fiind în zona centrală și a Lidl-ulului și a pieței agro-alimentare.  

 

2.5. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și 

deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă) 

Datorită dimensiunilor mici ale municipiului Toplița sunt foarte populare metodele de mobilitate 

nemotorizate.  

 

131.00 

12,044.00 

570.00 
126.00 247.00 18.00 

13,136.00 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

Biciclete
motociclete

Vehicule
usoare

Vehicule
usoare de
transport
marfuri

Vehicule
medii de
transport
marfuri

Vehicule
grele de

transport
marfuri

Autobuze
autocare

Total

Media vehiculelor - Petrom 



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

 

 

 

 

Graficul 28 – Metode de mobilitate practicate municipiul Toplița 

 

2.5.1. Mersul pe jos 

Pe baza analizelor efectuate reiese că în Municipiul Toplița mersul pe jos se situează pe locul al 

treilea în topul preferințelor la egalitate cu mijlocul de transport în comun. Deși mulți preferă acest mod 

de mobilitate starea trotuarelor nu este corespunzătoare, făcând excepție doar zona centrală. 

O evaluare a calității trotuarelor din zone de locuințe a municipiului a identificat următoarele 

principale probleme larg-răspândite, menționate în ordinea gravității: 

 Trotuare înguste sau absente sau trotuare discontinue 

 Trotuare blocate de mașini parcate ilegal 

 Obstacole construite sau amplasate pe trotuare, suprafețe puternic deteriorate. 

În mod aparte, parcarea pe trotuare constituie o problemă remarcabilă atât în zona centrală cât 

și în toate cartierele de locuințe. Datorită factorilor indicați mai sus, precum și a amenajării în multe 

cazuri în mod necorespunzător a rampelor de conectare dintre trotuare și trecerile de pietoni, 

mobilitatea persoanelor în cărucioare cu rotile precum și a altor clase similare (adulți care împing 

21% 

32% 
26% 

21% 

Metodele de mobilitate practicate  
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cărucioare cu copii, persoane cu bagaje pe rotile) este în marea majoritate a cazurilor nesatisfăcătoare în 

municipiul Toplița. 

Lipsa trotuarelor este o problemă majoră și frecvent întâlnită în zonele periferice și extraurbane 

pe principalele drumurile care converg în municipiul Toplița. În multe cazuri, drumurile naționale 

aglomerate funcționează ca veritabile bariere, posibilitatea de traversare legală a acestora fiind relativ 

redusă. 

Pornind de la principiile de proiectare şi amenajare a spațiilor pietonale evidențiate anterior 

putem clasifica profilele stradale din municipiul Toplița după următoarele criterii: dimensiune 

(subdimensionat şi dimensionat corect) şi gradul de protecție (expus sau protejat). 

Analizând situația existentă a orașului, se identifică un număr crescut de spații pietonale 

dimensionate corespunzător in centrul orașului, protejate prin vegetație de aliniament și bolarzi. În 

același timp, în zonele de extremitate ale municipiului Toplița (zonele de expansiune urbană), se 

remarcă lipsa unui traseu pietonal, ce contribuie negativ la nivelul de accesibilitate și conectivitate la 

punctele de interes zonale (fabricii, firme). 

De asemenea, se poate observa și subdimensionarea spațiului pietonal în diferite zone ale 

orașului, ce contribuie la crearea unor trasee pietonale expuse, scăzând siguranța în tranzit a 

locuitorilor. Crearea unor legături pietonale cu zone de locuințe, reprezintă un element important 

pentru încurajarea transportului nemotorizat (pietonal și velo), susținând totodată accesibilitatea către 

aceste zone. 

Siguranța pietonală reprezintă un obiectiv major la nivelul sistemului de tranzit nemotorizat, 

așadar atingerea lui reprezintă o prioritate. Acest principiu este îndeplinit cu succes in centrul orașului, 

unde se întâlnesc diferite tipologii de bariere fizice ce întăresc siguranța pietonală a locuitorilor. 

Conform analizelor situați existente, am identificat zone unde nu se îndeplinește acest principiu, 

raportându-se un grad scăzut de siguranță pietonală. În urma analizei spațiilor pietonale putem constata 

un număr însemnat de străzi care nu dețin amenajări pentru pietoni. Acestea se află preponderent în 

zonele locuințe/periferice. 

 

2.5.2. Mersul cu bicicleta  

Cea mai preferată metodă de mobilitate și cel mai frecvent practicat în oraș, după autoturism 

este mersul pe bicicletă, deși nu există piste de biciclete și spații amenajate pentru parcarea bicicletelor 

sau pentru închirierea acestora. Conform rezultatelor analizelor în orașul Toplița 60% din persoanele 

intervievate dispun de bicicletă. 
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Odată cu efectuarea numărării traficului am analizat și circulația bicicliștilor care este întensă în 

zona centrală a orașului și în zona Lidl – piața agroalimentară.  

 

 

 

 

 

Graficul 29 – Frecvența bicicletelor din municipiul Toplița 

 

 

2.5.3. Facilități pentru persoanele cu dizabilități 

Majoritatea străzilor secundare nu dețin infrastructură pentru deplasări pietonale, iar 

amenajările nu respectă normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile 

individuale ale persoanelor cu handicap – NP 051-2012. Nu există încă în prezent aplicații care să ajute 

ghidarea nevăzătorilor prin oraș iar cea mai mare parte a mijloacelor de transport în comun și stațiile nu 

dispun încă de sisteme audio pentru informarea călătorilor. Semafoarele pe arterele principale sunt însă 

echipate cu semnale sonore pentru nevăzători. 
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2.5.4. Electromibilitatea 

În prezent pe teritoriul municipiului Toplița se află un singur punct de încărcare vehicule 

electrice (mufă Type 2), pe strada Stejarului, nr. 72, Călimănel.  

2.6. Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente 

de transport, signalistică, structuri de management existente la nivelul 

autorității planificatoare) 

2.6.1. Sistemul de management al traficului 

  Nu există un centru de control a traficului. Un principal avantaj oferit de un astfel de sistem de 

management al traficului îl constituie modul de funcționare adaptiv al componentelor unui posibil viitor 

sistem de semaforizare și dirijare a traficului, care constă în ajustarea timpilor de semaforizare din 

intersecții în funcție de valorile de trafic înregistrate de senzorii care preiau și transmit informații către 

centrul de control al traficului din oraș, prin intermediul rețelei de comunicații. La nivelul acestui centru, 

un soft specializat poate analiza informațiile culese și stabilește timpii de semaforizare în funcție de 

aceste informații – numărul de mașini care se apropie de intersecție, viteză cu care acestea rulează, 

direcția de mers, incidente rutiere, etc. Sistemul analizează toate variabilele și adaptează “timpul de 

verde” pentru a asigura un flux continuu al vehiculelor și pentru a preveni eventualele blocaje, în cazul 

Topliței favorizând fluxul majoritar E-V de pe DN, cel puţin până la degrevarea traficului de tranzit. 

Imbunătătirea traficului rutier se va face simțită în mod progresiv; în primele 3-4 luni de funcționare, 

sistemul colectează continuu date despre trafic și se adaptează treptat, astfel încât efectul de optimizare 

a traficului va putea fi observat de către locuitorii orașului după această perioadă de ajustare. 

  La nivelul municipiului Toplița există un singur semafor spre stațiunea Bunffy și două sensuri 

giratorii în centrul orașului.  

 

2.6.2. Parcarea 

La nivelul municipiului Toplița, nu există sistem public de parcare.  

 

 

2.6.3. Siguranță rutieră 

România se află în continuare pe primul loc la nivelul UE în ceea ce privește numărul 

persoanelor decedate în accidente rutiere (85 persoane decedate/1 milion de locuitori când media UE 

este de 42 / 1 milion de locuitori). Pentru că marile orașe europene acordă o importanță din ce în ce mai 

mare siguranței rutiere, o parte dintre acestea aplică conceptul de „Vision Zero”. Acest concept pornit în 
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Suedia anilor 1990 are ca principal obiectiv eliminarea totală a fatalităților și a rănilor grave provocate 

de accidente rutiere. Practic, se are în vedere conturarea unui sistem de transport care acceptă 

existența unor accidente rutiere fiind însă orientat spre eliminarea totală a fatalităților și persoanelor 

rănite grav. 

2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale 

protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracție/generare de trafic, zone 

intermodale – gări, aerogări etc.) 

Ținând cont de suprafața orașului, traficul municipiului Toplița nu dispune de zone și puncte cu 

grad înalt de complexitate. Municipiul Toplița cuprinde următoarele patru zone cu un grad relativ mare 

de complexitate: 

Zona Complexitatea 

Zona centrală 
Numărul ridicat de pietoni și traficul intens în 

același timp 

Strada Borsecului Aglomerare trafic 

Strada Ștefan cel Mare Aglomerare trafic 

Bulevardul Nicolae Bălcescu către pârtia de ski și 

cascada Mezotermală 
Aglomerare trafic în sezonul de iarnă 

Având în vedere faptul că marea parte a traficului de tranzit se regăsește pe DN15, mobilitatea 

urbană în această zonă are un rol important, necesitând îmbunătățiri pentru reducerea efectelor 

negative (degradarea fizică a asfaltului, poluare fonică și a aerului, aglomerație etc.). În acest sens, 

alături de reabilitarea fizică a infrastructurii, de modernizarea elementelor tehnice și de optimizarea 

sistemului de circulație, intervențiile în domeniul mobilității trebuie să vizeze extinderea și accentuarea 

componentei pietonale și cicliste. 
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3. MODELUL DE TRANSPORT 

3.1. Prezentarea generală și definirea domeniului 

Conform metodologiei recomandata pentru localitățile de rang II şi III, modelul de transport 

poate fi prezentat sub forma unui model simplu, care sa indice fluxurile existente şi viitoare de 

transport, sub forma unei foi de calcul. 

Conform acestor date nu am elaborat un model de transport, ceea ce este justificat pe lângă 

cele sus amintite și de faptul că municipiul Toplița are un sistem de trafic relativ simplu, iar numărul 

locuitorilor este redus. Pe deasupra modelul de trafic convențional se ocupă în special cu traficul de 

autoturisme, în municipiul Toplița însă cu excepția transportului de mărfuri de tranzit, problemele de 

transport se leagă de dezvoltarea infrastructurii metodelor de transport durabile. 

Caracterul traficului din municipiul Toplița – modelul acestuia – este dat de circulația pietonală și 

circulația cicliștilor, iar activitatea de dezvoltare se poate realiza prin diversificarea condițiilor și 

oportunităților de transport durabil, precum și prin limitarea metodelor nedurabile, prin folosirea 

diverselor instrumente, cum ar fi: 

 Divizarea suprafețelor carosabile în vederea utilizării diverselor metode de mobilitate; 

 Asigurarea siguranței în trafic în favoarea transportului durabil; 

 Stabilirea limitelor de viteză, restricționarea traficului; 

 Reglementarea parcării autovehiculelor; 

 Dezvoltarea culturii de transport. 

Dezvoltarea sistemului de transport din municipiul Toplița urmărește o viziune integrată, care în 

loc să separe diversele forme de mobilitate preferă dezvoltarea armonioasă a acestora. Astfel 

dezvoltarea sistemului de transport rutier al municipiul Toplița se realizează sub forma unui sistem 

complex care cuprinde și transportul public, pietonal și ciclist. În această viziune rețeaua de drumuri 

reprezintă suprafața de transport destinată fiecărui tip de mobilitate printre care și circulația pietonală. 

Avantajul este asigurat de faptul că situația diverselor forme de mobilitate – în special al celor care sunt 

stipulate în planul de mobilitate durabilă – apare în mod unitar, astfel aspectele, problemele și 

interacțiunile dintre diversele moduri de transport pot fi prezentate împreună. 
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3.2. Colectarea de date 

Colectarea și analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex și important, de vreme ce 

prin acestea se fundamentează analiza situați existente, identificarea și definirea problemelor – ambele 

etape intermediare obligatorii pentru identificarea intervențiilor și stabilirea unei liste lungi de proiecte. 

Au fost identificate principalele date socio-economice existente, datele ce trebuie considerate în 

cadrul etapelor de colectare, precum și indicatorii de rezultat, ce reprezintă rezultate ale PMUD (date de 

ieșire): 

1. Date primare existente 

o Date demografice, socio-economice și privind amenajarea teritoriului; 

o Populație, la nivel dezagregat; 

o Numărul de vehicule înmatriculate, pe categorii; 

o Reglementari urbanistice existente; 

o Distribuția principalelor activități economice din orașul; 

o Atributele și topologia sistemului de transport; 

o Topologia rețelei rutiere; 

o Statistica accidentelor rutiere; 

o Strategia de dezvoltare; 

o Proiecte de infrastructura in derulare sau de perspectiva. 

2. Date culese 

o Numărători de circulație clasificate; 

o Interviuri cu gospodăriile; 

o Grupuri de focus cu stakeholder. 

Consultantul a efectuat următoarele investigații: 

 4 puncte de recenzare a traficului: 

o Zona Petrom (intrarea în oraș dinspre Borsec); 

o Zona Lidl și a pieței; 

o Ieșirea din oraș spre Târgu Mureș; 

o Centru.  

 97 interviuri cu locuitori. 
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Figura 30 – Puncte  de recenzare traficului 

 

Cu ocazia numărării circulaţiei am înregistrat un număr acceptabil de elemente în trafic, conform 

reglementărilor naţionale în acest sens. Obiceiurile practicate în privinţa mobilităţii au fost analizate pe 

baza chestionarelor completate, (care au conţinut următoarele întrebări: „ţinta, intervalul orar” zi de 

lucru/ sfârşit de săptămână"). 

Pentru identificarea particularăților zonelor funcționale din municipiul Toplița, consultantul a 

desfășurat activități intense de tipul sondajelor, prin efectuarea de interviuri cu reprezentanții 

gospodăriilor și a agenților economici. 

Obiectivul general al interviuri și sondajului online este identificarea și descrierea problemelor 

de trafic și mobilitate care se manifestă în cadrul municipiului Toplița și a localităților aparținătoare, din 

punctul de vedere al infrastructurii de transport, al serviciilor oferite, etc. 
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Studiul are ca bază un sondaj de opinie efectuat în perioada 9-11 iunie 2022. Înaintea începerii 

sondajului de opinie, prin intermediul canalelor de informare locale (radio, pagina web, rețele de 

socializare online) localnicii au fost informați despre scopul și importanța participării în sondaj. 

Luând în seamă complexitatea chestionarului și avantajele completării acestuia cu ajutorul 

operatorilor, am optat pentru utilizarea operatorilor de interviu. Așadar sondajul a fost realizat cu 

ajutorul a 3 operatori de teren în 3 zile. 

Anterior efectuării sondajului de opinie echipa de specialitate a făcut vizite de teren, au cules 

informații despre numărul și structura populației locale, respectiv despre structura spațială a orașului. 

Pe baza acestor informații, respectiv cu ajutorul listei gospodăriilor locale a fost elaborat 

eșantionul final. Eșantionul a cuprins un număr de 200 de cazuri alese prin metoda eșantion probabilistic 

stratificat. Eșantionul a ținut cont de distribuția populației la nivel orașului, astfel ponderea populației 

din diferite zone și cartiere orașului au fost reprezentate în măsură asemănătoare în eșantion ca și în 

realitate. După registrarea și prelucrarea datelor a rămas un număr de 200 de cazuri, răspunsuri valide. 

Chestionarul a fost anonim, completarea acestuia a durat aproximativ 10 minute. Participarea la 

sondaj a fost voluntară. Chestionarul a fost construit în 14 întrebări, conținând atât întrebări deschise 

cât și închise, conținutul acestuia fiind aprobat de către beneficiar. Respondenții prin oferirea 

răspunsurilor la întrebările noastre au contribuit la o cât mai bună fundamentare a PMUD aflată în curs 

elaborare. Elaborarea și implementarea PMUD, impune cunoașterea atitudinii populației și nivelul de 

încredere față de instituțiile locale, respectiv cunoașterea stării de spirit. 

Datele obținute au fost prelucrate cu ajutorul programului statistic SPSS, pe lângă prezentarea 

frecvențelor fiind calculate tabele încrucișate, corelații, etc. Prezentăm cele mai importante rezultate ale 

sondajului în toate capitole respective (situație existente, evaluarea impactului actual). 

 

3.3. Dezvoltarea rețelei de transport 
 În scopul realizării Planului de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Toplița, a fost 

elaborat un model de trafic ce ia în considerare o rețea de drumuri suficient de detaliată pentru a 

satisface nevoile de modelare ale unei reţele urbane. 

Modelul de trafic pentru municipiul Toplița include reprezentări ale rețelei rutiere (utilizată de 

autoturisme, vehicule de marfă – grele și ușoare, biciclete). Rețeaua urbană cuprinde un nivel de 

detaliere adecvat unui model de atribuire, fiind de asemenea legată la rețeaua județeană și națională de 

transport. În figura de mai jos este prezentată rețeaua de transport modelată. Rețeaua de bază 

introdusă în modelul de trafic este formată din segmente (arce) de diferite tipuri, fiecare segment 
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prezentând caracteristici specifice relevante pentru modelul de afectare a traficului: capacitatea fiecărui 

segment, lungimea segmentului, viteza de circulație permisă, reguli de circulație (sens unic, circulație în 

ambele sensuri). 

Nodurile rețelei sunt reprezentate de intersecții, care au fost modelate în funcție de geometria 

existentă în teren. Rețeaua de drumuri şi străzi implementată în modelul de transport este prezentată şi 

clasificată în figura următoare: 

Figura 31 – Clasificarea străzilor din municipiul Toplița 

 

 

Legendă:  

Drumuri colectoare 

 

Străzi adiacente 
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3.4. Cererea de transport 

Conform datelor colectate în patru puncte importante ale municipiului, traficul mediu zilnic din 

municipiul Toplița arată în felul următor: 
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Tabelul 16 - Traficul mediu zilnic din municipiul Toplița 

Interval orar 
Biciclete, 

motociclete 

Vehicule 
ușoare 

(autoturisme, 
microbuze, 
fugonete) 

Vehicule ușoare 
de transport 

mărfuri 
(Autocamioane cu 

2 osii) 

Vehicule medii 
de transport 

mărfuri 
(autocamioane 
cu 3 sau 4 osii) 

Vehicule grele 
de transport 

mărfuri 
(Vehicule 

articulate – 5+ 
osii, tir, 
trenuri 
rutiere) 

Autobuze, 
autocare 

Total 
vehicule 

fizice 

Centru 

08.00 - 10.00 40.00 2,330.00 93.00 36.00 39.00 7.00 2,545.00 

10.00 - 12.00 39.00 2,492.00 91.00 34.00 54.00 4.00 2,714.00 

12.00 - 14.00 48.00 2,472.00 90.00 33.00 69.00 3.00 2,715.00 

14.00 - 16.00 59.00 2,619.00 87.00 14.00 61.00 3.00 2,843.00 

16.00 - 18.00 44.00 2,327.00 88.00 13.00 48.00 1.00 2,521.00 

Total 230.00 12,240.00 449.00 130.00 271.00 18.00 13,338.00 

Str. Dealului 

8:00-10:00 33.00 1,420.00 49.00 15.00 42.00 7.00 1,566.00 

10:00-12:00 34.00 1,489.00 35.00 17.00 40.00 4.00 1,618.00 

12:00-14:00 38.00 1,507.00 38.00 19.00 51.00 2.00 1,655.00 

14:00-16:00 46.00 1,513.00 51.00 16.00 57.00 2.00 1,685.00 

16:00-18:00 35.00 1,425.00 34.00 15.00 43.00 1.00 1,553.00 

Total 186.00 7,354.00 207.00 82.00 233.00 16.00 8,077.00 

Lidl - piața agroalimentara 

08.00 - 10.00 47.00 732.00 9.00 2.00 0.00 0.00 870.00 

10.00 - 12.00 28.00 678.00 12.00 1.00 0.00 0.00 719.00 

12.00 - 14.00 53.00 779.00 13.00 4.00 0.00 0.00 849.00 

14.00 - 16.00 52.00 495.00 8.00 2.00 0.00 0.00 557.00 

16.00 - 18.00 32.00 503.00 1.00 1.00 0.00 0.00 537.00 

Total 212.00 3,187.00 43.00 10.00 0.00 0.00 3,532.00 
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Petrom 

08.00 - 10.00 28.00 2,434.00 136.00 33.00 42.00 7.00 2,680.00 

10.00 - 12.00 31.00 2,326.00 145.00 28.00 43.00 3.00 2,576.00 

12.00 - 14.00 27.00 2,383.00 132.00 25.00 49.00 4.00 2,620.00 

14.00 - 16.00 22.00 2,589.00 84.00 19.00 62.00 3.00 2,779.00 

16.00 - 18.00 23.00 2,312.00 73.00 21.00 51.00 1.00 2,481.00 

Total 131.00 12,044.00 570.00 126.00 247.00 18.00 13,136.00 
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În anul 2015, conform recensământului realizat de CNAIR, prin intermediul CESTRIN, pe drumul 

European E578 au fost înregistrate între 3501 – 8000 vehicule pe zi. În anul 2022, în luna iunie, conform 

analizelor realizate prin centrul orașului Toplița treceau în medie 13.338,00 vehicule așa cum este 

detaliat în tabelul de mai sus.   

Din traficul zilnic mediu desfășurat pe drumul național (în total 13.338,00 de mijloace de 

transport), cicliștii reprezintă a proporție de 1,73. 

Conform datelor CESTRIN după anul 2000 se constată un trend ascendent al traficului de 

vehicule grele, pe rețeaua de drumuri naționale pe care în perioada 2000-2010 traficul a crescut cu 47%. 

In concluzie, traficul rutier în România pe ansamblul rețelei de drumuri naționale și autostrăzi a 

crescut de la o valoare MZA de 3077, în 1990 la 5441 în 2010. Imediat după 1990, când au fost anulate 

restricțiile referitoare la utilizarea drumurilor pentru transportul de mărfuri pe distanțe mai mari de 50 

km și combustibilul și autoturismele au devenit mai accesibile, s-a produs o creștere rapidă a traficului. 

Între 1995 și 2000 s-a înregistrat o stagnare a traficului rutier mediu. Această stagnare s-a înregistrat 

datorită creșterii motorizării, în ciuda scăderii PIB-ului. În perioada următoare, din 2000 până în 2005 s-a 

produs însă o creștere importantă, bazată pe creșterea mare a PIB. Traficul rutier de pe drumurile 

naționale și autostrăzi a înregistrat o creștere medie de 1.89% pe an între 1990 și 2000, și de 3.91% pe 

an din 2000 până în 2010. 
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4. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂȚII 

Evaluarea impactului actual al mobilității se realizează pe baza scenariului de referință, descris în 

capitolul de prognoze. De asemenea, sunt folosite informații statistice aferente anului de bază pentru a 

putea fundamenta evoluțiile indicatorilor considerați. 

Din punct de vedere al scenariului analizat și anume scenariul a face minimum, din perspectiva 

rețelei de transport și a serviciului de transport asociat, acest scenariu este similar scenariului a nu face 

nimic, deoarece sistemul de infrastructuri, alături de sistemul de servicii de transport sunt considerate a 

rămâne similare scenariului de bază la care au fost adăugate ajustările necesare pentru a reprezenta 

impactul proiectelor aflate în derulare. Acest scenariu consideră că pe termen mediu și lung 

caracteristicile tehnice ale străzilor, precum și cele ale serviciului de transport se vor menține la nivelul 

situației actuale. 

Mediul urban prezintă cele mai mari provocări la adresa sustenabilității transporturilor. În 

condițiile menținerii situației actuale orașul va suferi cel mai mult de pe urma congestiei, a calității 

reduse a aerului și a expunerii la zgomot. 

Transportul urban reprezintă o importantă sursă de emisii generate de transporturi. Proiectarea 

unui oraș durabil este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă factorii de decizie politică. 

Din fericire, mediul urban oferă numeroase alternative în materie de mobilitate. Trecerea la strategii mai 

nepoluante în domeniul energiei este facilitată de cerințele mai reduse în ceea ce privește tipurile de 

vehicule. 

Gestionarea cererii de transport și planificarea rațională a utilizării terenurilor, în vederea 

încurajării deplasărilor pe distanțe scurte pot contribui, de asemenea, în mod semnificativ, la volume de 

trafic mai reduse. Mersul pe jos și cu bicicleta, împreună cu transportul public, oferă adesea alternative 

mai bune, nu doar în ceea ce privește emisiile, ci și viteza acestor mijloace care ar putea înlocui cu 

ușurință numărul mare de deplasări care acoperă distante mai mici de 5 km. Pe lângă reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, ele pot asigura beneficii majore în ceea ce privește o stare mai bună a 

sănătății, un grad mai redus al poluării atmosferice și fonice, nevoi mai puține de spațiu rutier și un nivel 

mai scăzut de utilizare a energiei. 

Prin urmare, facilitarea mersului pe jos și a mersului cu bicicleta trebuie să devină o parte 

integrantă a mobilității urbane și a proiectelor de infrastructură. Transportul public trebuie să 

dobândească o pondere mai mare decât în prezent față de celelalte mijloace de transport, să devină 

ușor accesibil tuturor, să fie perfect integrat și să se efectueze cu mijloace de transport nepoluante. 

Utilizarea de bilete electronice integrate și de carduri inteligente poate furniza operatorilor și 
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autorităților de transport public date statistice în timp real privind comportamentul utilizatorilor. 

Respectând legislația privind protecția datelor cu caracter personal, aceste informații pot fi utilizate atât 

pentru a optimiza planificarea serviciului, cât și pentru a concepe strategii de piață vizând creșterea 

utilizării transportului public. 

Evaluarea impactului sistemului de transport a fost realizat pe baza analizei situației, 

consultărilor locale, vizitelor de teren, numărării circulației și analizelor efectuate prin completarea 

chestionarelor. Din răspunsurile date la întrebările formulate în chestionare reiese că principalele 

probleme sunt: 

 Lipsa locurilor de parcare, în special în zona centrală a orașului; 

 Prezenta vehiculelor de transport marfă în centrul orașului; 

 Mijloace de transport insuficiente; 

 Lipsa pistelor de biciclete; 

 Infrastructură pentru pietoni inadecvată; 

 Managementul traficului slab dezvoltat; 

 Situația străzilor; 

 Situații străzii care duce spre cascada mezotermală și către pârtia de ski, respectiv supra-

aglomerarea acesteia în timpul sezonului.  

Figura 32 – Principalele probleme de mobilitate din municipiul Toplița 
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4.1. Eficiență economică 

În condițiile actuale, eficiența economică a mobilității în orașul Toplița este semnificativ redusă 

datorită problematicii traversării de drumul European, motiv pentru care prin centrul Toplița fluxurile de 

trafic rutier (inclusiv trafic greu) sunt ridicate la ore de vârf, cu impact asupra dezvoltării locale 

economice, a desfășurării activităților specifice centrului de oraș (comerciale, instituționale, 

recreaționale). Accesul deficitar către localitățile componente, datorită slabei calități a infrastructurii 

rutiere care asigură accesibilitatea localităților aparținătoare, reprezintă de asemenea o barieră și 

conduce la ineficiență economică prin faptul că transportul de călători privat nu se poate dezvolta optim 

către aceste localități. Prin lipsa pistelor de bicicliști, locuitorii care au în proprietate un autoturism 
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personal optează pentru utilizarea acestuia, un alt aspect de ineficiență economică, în special 

considerând proximitatea între destinații. 

În anul 2030, transportul individual cu autoturismul reprezintă principal componentă 

generatoare de costuri cu congestia. În scenariul „A face minim”, problemele de fluență a circulației se 

manifestă în special pe arterele utilizate și de fluxurile de transit care străbat zona centrală. Costurile 

associate congestiei afectează în mod negative eficiența economic a sistemului de transport și se 

răsfrâng în costurile generalizate associate unei deplasări la nivelul rețelei stradale.  

În situația actuală la nivelul rețelei se întâlnesc sectoare în care autovehiculele sunt parcate 

neregulamentar (fie nu respect indicațiile de parcare conform locurilor amenjate, fie sunt parcate în 

locuri neamenajate), fapt care reduce capacitatea de circulație (prin ocuparea părții carosabile sau prin 

manevrele realizate pentru parcarea vehiculelor) și generează probleme de siguranță a circulației. Prin 

implementarea proiectelor din scenariul „A face maxim”se vor îmbunătăți condițiile de traffic 

comparative cu scenariul „A face minim”.  

În rezumat, principalele problem pertinente, prioritizate, care afectează eficieța economică a 

sistemului de transport, pentru care urmează să fie dezvoltate măsurile cuprinse în plan sunt: 

 Lipsa locurilor de parcare, în special în zona centrală a orașului; 

 Prezenta vehiculelor de transport marfă în centrul orașului; 

 Mijloace de transport insuficiente; 

 Lipsa pistelor de biciclete; 

 Infrastructură pentru pietoni inadecvată; 

 Managementul traficului slab dezvoltat. 

Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de vedere al 

criteriului privind Eficienţa economică: 

1. Accesul la locul de munca (timpul petrecut efectuând deplasarea de la punctul de origine la locul 

de muncă, în minute). Valoarea ideală urmărită: minim; 

2. Consumul de energie (în litri de combustibil consumați / zi). Valoarea ideală urmărită: minim; 

3. Ponderea călătoriilor cu vehicule motorizate (% călătorii auto, raport modal). Valoarea ideală 

urmărită: minim; 

4. Numărul pasagerilor care utilizează transportul public (% călătorii TP – raport modal). Alocarea 

ideală urmărită: minim. 
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4.2. Impactul asupra mediului 

Efectele generate de desfășurarea activităților de transport asupra mediului sunt diverse și 

cuprinzătoare. Cele mai importante se referă la calitatea aerului, zgomot, schimbările climatice și 

consumul de resurse neregenerabile. 

Impactul asupra mediului privește reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze 

cu efect de seră și a consumului energetic, fiind necesară o atenție sporită către atingerea țintelor 

naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice. 

4.2.1. Emisiile de substanțe poluante 
Transporturile rutiere reprezinta o sursă importantă pentru poluarea mediului. Este esențial să 

cunoaștem ariile în care activitățile corelate cu transporturile produc un efect negativ asupra mediului 

ambiant. În acest mod putem propune proiecte care să diminueze impactul negativ asupra mediului și să 

susținem o dezvoltare urbană durabilă, în care evoluția societății umane în toate aspectele sale este în 

armonie cu natură. În acest fel vom putea creeă un viitor sigur pentru generațiile următoare și vom 

putea asimila evoluția așezările umane unui mediu sănătos, în care resursele naturale și elementele 

ecosistemului păstrează un grad ridicat de funcționalitate. 

Cele mai cunoscute și mai importante tipuri de poluare și efecte negative pe care transporturile 

le generează sunt următoarele: poluarea aerului, poluarea fonica, poluarea apei, poluare solului, 

încălzire globală, distrugerea habitatelor și dereglarea sistemelor biotice. 

Poluarea aerului este în principal generată de eliberarea în atmosferă a emisiilor toxice, 

rezultate în urma arderilor combustibililor. În acest caz vorbim în principal despre emisiile ce conțin 

monoxid de carbon, oxizi de azot, bioxid de sulf, compuși organici volatili, plumbul (și alte metale toxice) 

și particule în suspensie. 

Aceste tipuri de substanțe toxice fac parte din grupa poluanților primari, generați în mod direct 

de către motoarele autovehiculelor. Există însă și o altă categorie de substanțe toxice cauzate de 

activitatea de transport, însă care nu sunt emise în mod direct. Acestea apăr în atmofera, în urmă 

reacțiilor chimice dintre substanțele poluante emise inițial în urmă procesului de combustie. Un 

exemplu în acest sens este reprezentat de ozon. 

Monoxidul de carbon este principal gaz poluant ce se regăsește în emisiile generate de 

autovehicule. Chiar dacă nu prezintă cel mai mare grad de periculozitate în comparație cu celelalte 

componente ale emisiilor despre care vorbim, ponderea acestuia îi conferă un rol vital în analiză calității 

aerului și în determinarea nivelului de poluare a aerului din municipiul Toplița. Valoarea limită pentru 

concentrația de monoxid de carbon din aer este de 10μg/m³. În cazul de față, scăderea traficului din 



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

arealului analizat va conduce la îmbunătățirea calității aerului, prin reducerea emisiilor de gaze nocive, 

cu efect dovedit asupra sănătății umane. 

Oxizii de azot sunt o sursă importantă de poluare deoarece pot afecta mediul și sănătatea 

umană în mai multe feluri. Datorită probabilității mari de oxidare și formare de acizi pe bază de azot, 

acești compuși sunt o sursă semnificativă de poluare. Vorbim în acest caz despre formarea ploilor acide, 

cu efect negativ asupra vegetației, clădirilor istorice, monumentelor, apelor stătătoare de dimeniuni 

medii și mici. În ceea ce privește efectul nociv asupra sănătății umane, s-au constatat de-a lungul 

timpului, afecțiuni ale cailor respiratorii, cu precaderea inflamarea plămânilor și împiedicarea 

funcționării normale a acestora. 

Bioxidul de sulf și restul de oxizi de sulf se formează în urma oxidării compușilor cu sulf din 

combustibilul ars. De menționat este efectul iritant pe care îl conferă acest tip de poluant, atât asupra 

aparatului respirator cât și asupra pielii. Creșterea ponderii de motoare Diesel a dus în mod direct la 

creșterea poluării datorate de bioxidul de sulf și alți oxizi de sulf. 

Hidrocarburile reprezintă o grupă de compuși organici, o parte dintre acestea fiind regăsite și în 

emisiile autoturismelor. În această grupă benzenul este substanță care poate produce efectele cele mai 

devastatoare, fiind un factor de risc pentru aparatia bolilor grave precum cancerul sau leucemia. Se 

cunoaște faptul că există o concentrație mare de benzen în petrol (depășește 4%), în special în cazul 

tipurilor premium. 

Pulberile în suspensie apar atât în urmă arderii incomplete a combustibililor, cât și datorită 

pneurilor mașinilor la oprirea acestora. O importanță deosebită o prezintă două categorii de pulberi în 

suspensie, clasificate după diametrul acestora măsurat în μm: PM10 și PM2,5. Aceste pulberi produc 

inflamarea și iritarea alveolelor pulmonare, intensifică crizele de astm, expunerea pe termen lung la 

acestea putând conduce la apariția cancerului și a morții premature. 

Plumbul și alte metale toxice apar în cenușile rezultate în urma combustiei combustibililor, 

motoarele Diesel prezentând o concentrație mai mare în acest caz. Efectul devastator pe care aceste 

metale îl prezintă asupra degradării mediului și a sănătății umane este legat de fenomenul de 

bioacumulare. Organismele umane și nu numai fiind expuse prin diferite surse la acești poluanți ajung să 

înmagazineze din ce în ce mai multe metale toxice, cu efecte negative semnificative asupra 

homeostaziei interne. 

Încălzirea globală este un efect negativ important pe care transportul îl produce. Dioxidul de 

carbon (CO2) și carbonul sunt principalele gaze cu efect de seră, iar arderea combustibililor fosili 

continuă să fie o sursă primară pentru încălzirea globală. Ozonul rezultă din reacțiile fotochimice din 
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atmosferă, având la bază poluanți atmosferici rezultați în principal în urma transporturilor, producerii 

energiei, agriculturii și industriei. 

O serie de substanțe gazoase poluante au efectul de a capta căldură. Deși bioxidul de carbon 

este principalul gaz cu efect de seră, există și alte gaze care depășesc de câteva ori capacitatea moleculei 

de bioxid de carbon de a capta căldură (metanul este de douăzeci de ori mai eficient, iar oxizii de azot de 

circa 300 de ori mai eficienți). Efectul cumulativ al gazelor cu efect de seră este unul în mare parte 

global, însă mobilitatea urbană durabilă trebuie să ia în considerare nu doar efectele locale ale poluării 

generate de activitățile de transporturi, cât și efectele globale. 

Modificările atmosferice la nivel macro se răsfrâng eventual către fiecare regiune în parte, prin 

urmare, propunerile din cadrul acestui raport sunt menite să diminueze efectele nocive asociate cu 

transporturile rutiere. 

Poluarea apei reprezintă un element important de luat în seama. În acest context, o importantă 

deosebită trebuie acordată măsurării impactului negativ pe care transporturile îl au asupra calității 

resurselor hidrologice. În acest sens amintim de rezervele de apa din pânză freatica, de izvoarele 

oligominerale atât de apreciate în cadrul curelor practicate în cadrul stațiunii, cât și de întreagă rețea de 

râuri și pârâuri din arealul studiat. 

Poluarea apelor se face în mai multe moduri. Substanțele xenobiotice cu efect negativ pot 

ajunge în apa prin intermediul precipitațiilor sau al scurgerilor de lichide din diferite surse de poluare 

mobile sau staționare. În cazul substanțelor nocive transportate prin intermediul precipitațiilor, vorbim 

despre antrenarea poluanților atmosferici, înglobarea acestora în picăturile de apa și relocarea lor 

cursurile de apa, pânză freatica, izvoare minerale etc. Tot în cazul precipitațiilor amintim și de efectele 

negative ale ploilor acide, exemplificate anterior. 

Autovehiculele, oricât de performate ar fi, înregistrează scurgeri de lichide, precum diferite 

uleiuri, lichide frână, antigel s.a. Acest lucru este ușor vizibil, înregistrându-se pete uleioase pe partea 

carosabila a drumului, în parcări, dar și pe suprafața apei din cadrul gropilor sau zonelor de drenaj a 

apei, paralele cu sensul de mers al automobilelor. 

De menționat sunt și lucrările de întreținere a drumurilor ce au efect negativ asupra calității 

apelor: utilizarea ierbicidelor și pesticidelor pentru covorul vegetal din imediată vecinătate a drumurilor 

și utilizarea clorurii de sodiu și a altor substanțe pentru înlăturarea gheții de pe carosabil, în sezonul 

rece. Ambele acțiuni produc efecte negative ce se răsfrâng asupra calității apei. Indicii afectați sunt ph-

ul, consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen (CBO), duritate, concentrație metale 

grele, concentrație de pesticide precum și diferiți indici biologici și bacteriologici. 
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Calitatea aerului este apreciată prin realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanți în 

atmosferă. Inventarul local al emisiilor de poluanți în atmosferă se realizează pe baza informațiilor 

furnizate de operatorii economici inventariați (nivelul producției, utilaje, instalații și vehicule utilizate și 

consumuri totale de carburanți/combustibili utilizați în anul precedent) și pe baza unor date statistice 

(număr de locuitori din județ, numărul și categoriile de autovehicule înmatriculate etc.). 

Pe teritoriul județului Harghita nu s-au constatat și nu s-au delimitat zone critice generate de 

poluarea atmosferei. Aceste concluzii sunt rezultatul activității de monitorizare a atmosferei, dar provin 

și din Studiile de Impact și Bilanțurile de Mediu, elaborate de diferite institute de specialitate pentru unii 

agenți economici. Indicatorii de poluare a atmosferei urmăriți (NOx, SO2, NH3, H2S, pulberi în suspensie 

și sedimentabile și Cl2) s-au situat mult sub valorile concentrațiilor maxime admise și nu s-au înregistrat 

precipitații acide. 

Principalele surse de poluare a aerului provin de la gazele de eșapament, aerosoli, pesticide, 

fumul de la încălzirea spațiilor de locuit, pulberi. 

Un alt factor de poluare îl reprezintă Drumul Național DN15, care trece prin orașul Toplița, astfel 

locuințele ce sunt în zona lui pot fi afectate prin zgomot, praf și noxe. Orașul Toplița nu este prins în 

programul de supraveghere, deoarece la nivelul administrativ-teritorial nu există surse majore de 

poluare a aerului, în zonă neexistând o activitate industrială cu impact. Ca urmare a faptului că 

monitorizarea poluanților atmosferici nu a relevat depășiri ale valorilor limită, se poate afirma că nu se 

conturează zone critice sub aspectul poluării atmosferei. 

Traficul de tranzit și de trecere pe axa principală DN15 este semnificativ și produce poluare 

atmosferică și fonică. Traficul greu traversează orașul prin zona centrală, fiind afectate trecerile de 

pietoni și accesul către punctele de interes ale orașului (școli, instituții etc.). 

Volumul de trafic este cu mult peste capacitatea rețelei rutiere urbane, fapt ce determină 

aglomerație în zona intersecțiilor între DN15 și celelalte drumuri județene și comunale chiar și în afara 

perioadelor de vârf, lucru ce conduce la poluare suplimentară. 

Mersul cu bicicleta este destul de redus din cauza lipsei structurii dedicate. 

Calitatea aerului este un factor important în asigurarea dezvoltării durabile a unui oraș. Având în 

vedere că emisiile de substanțe poluante pot avea efecte negative atât asupra mediului, cât și asupra 

sănătății populației, care, în mediul urban prezintă densitate ridicată, acestui aspect negativ al 

transporturilor trebuie să i se acorde o atenție deosebită. 

Una din consecințele creșterii gradului de motorizare este creșterea concentrațiilor de pulberi și 

benzen, aceștia fiind în directă corelație. 
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4.2.2. Zgomotul 
Nivelul de zgomot asociat sectorului transporturi reprezintă o problemă de mediu de importanță 

tot mai mare. Acesta contribuie la apariția deficiențelor de sănătate, la reducerea productivității muncii 

și la ineficiența timpului alocat recreerii. Nivelul de zgomot în mediul urban este determinat, în ultima 

vreme, mai ales de creșterea gradului de urbanizare și a mobilității populației. Când vorbim de zgomot 

ne referim la intensitate și frecvență. Prima este măsurată în decibeli și cea de-a doua în hertzi. O 

conversație obișnuită are aproximativ 65 dB, iar un strigăt are în jur de 80 dB. Deși diferența dintre o 

conversație și un strigăt este de doar 15 dB, intensitatea strigătului este de 30 de ori mai mare. 

Zgomotul generat de trafic are un impact negativ ce se reflectă în costuri de stres (disconfort, 

restricții etc.) și costuri de sănătate (vătămarea auzului, creșterea tensiunii arteriale, reducerea calității 

somnului, modificarea ritmului cardiac etc.). În cadrul U.A.T. Toplița, zgomotul este cauzat, în principal, 

de traficul rutier de pe DN15. 

Impactul zgomotului asociat transportului este direct influențat de următorii factori: 

 perioada din zi în care se produce - efectele cauzate de zgomotul din timpul nopții vor avea un 

impact mai mare decât cele din timpul zilei; 

 densitatea populației din apropierea sursei de zgomot – efectele zgomotului îi vor afecta numai 

pe cei care îl pot auzi; 

 nivelul zgomotului de fond. 

Când vorbim de efectele negative ale poluării fonice vorbim despre afectarea stării fiziologice și 

psihologice a organismelor, fie ele umane sau nu numai. Vorbind strict de efectele negative asupra 

omului ce țin de modificări biologice putem spune clar că expunerea îndelungată la zgomote produce 

traumatisme auditive, în cazul în care acestea depășesc limită superioară normală de percepere a 

organului auditiv. Pragul de 80 decibeli este nivel peste care intensitatea sunetului devine nociva. Mai 

mult de atât, organismul uman poate înregistra stări de oboseală, migrene ori alte afecțiuni mai grave 

ale diverselor sisteme de organe datorate zgomotului. 

Există o serie de metode prin care se poate reduce poluare fonică. Acestea încep cu designul 

pneurilor și a materialului antiderapant astfel că frânarea sau demarajul rapid de pe loc să nu mai 

producă sunete de intensitatea crescută, până la instalarea de limitatoare de viteză și chiar perdele 

vegetale care să camufleze sau să estompeze zgomotele de trafic. 

Orașul Toplița nu își poate permite să ignore poluarea acustică generată de traficul rutier. De 

asemenea, proiectele menite să reducă intensitatea poluării fonice vor oferi un nivel crescut al 

confortului rezidenților și implicit al calității vieții acestora. 
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Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de vedere al 

criteriului privind impactul asupra mediului: 

 Poluarea (CO2 kg, efectul de seră). Valoarea ideală urmărită: minim; 

 Consumul de energie (în litri de combustibil consumați / zi). Valoarea ideală urmărită: minim; 

 Ponderea călătoriilor cu vehicule motorizate (% călătorii auto, raport modal). Valoarea ideală 

urmărită: minim; 

 Numărul pasagerilor care utilizează transportul public (% călătorii TP – raport modal). aloarea 

ideală urmărită: minim. 

În urma realizării investițiilor propuse prin PMUD, respectiv înființarea unui sistem de transport 

public în comun și realizarea infrastructurii pentru mijloacele alternative de transport, atât poluarea 

fonică, cât și poluarea mediului vor fi semnificativ reduse.  

 

4.3. Accesibilitatea 

Accesibilitatea este o caracteristică a sistemului de transport, fiind dependentă atât de reţea, cât 

şi de parametrii tehnici şi calitativi specifici mijloacelor de transport utilizate şi de tehnologiile de 

exploatare (orarii de circulaţie, in special) in cazul transportului public indiferent de aria geografică 

(locală, zonală, interzonală). În literatura de specialitate există o gamă variată de abordări ale 

accesibilităţii, dintre care poate fi menţionată: 

"Accesibilitatea se referă la posibilitatea oamenilor de a ajunge la bunuri, servicii şi activităţi pe 

care le au de intreprins, cu alte cuvinte atingerea scopului activitătilor de transport. Reprezintă o condiţie 

prealabilă pentru participarea cetătenilor la dezvoltarea socio-economică la nivel local, regional, 

national". 

Planificarea unui sistem de transport care să asigure nevoile de mobilitate ale populaţiei trebuie 

să se bazeze pe evaluarea accesibilităţii reţelei fizice de transport și a reţelei de servicii. Accesibilitatea 

poate fi analizată sub trei aspecte: 

 din punctul de vedere al accesului la un serviciu de transport (al posibilităţii de a avea acces la o 

linie de transport); 

 din punctul de vedere al distanţelor pe jos până la o staţie deservită de linii de transport; 

 din punctul de vedere al serviciilor disponibile la un anumit moment dintr-un punct în care 

există acces la sistem. 
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Acest obiectiv strategic privește punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de 

transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-

cheie. 

Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între 

anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați 

de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică sau psihică) 

sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică). 

Accesibilitatea spaţială poate fi exprimată sub diferite forme, în funcţie de distanţă. Locurile care 

au o accesibilitate mai redusă sunt cele mai depărtate în spaţiu, faţă de un anumit punct de referinţă. În 

sistemele teritoriale există diferite căi de a depăși restricţiile date de distanţe, în funcţie de dezvoltarea 

zonelor şi de existenţa reţelelor de transport. Într-o societate modernă, conform cerinţelor dezvoltării 

durabile, sistemul de transport public trebuie să asigure indivizilor oportunităţi egale, în termeni de 

accesibilitate spaţială. Deoarece cele mai importante componente care acţionează asupra accesibilităţii 

în spaţiul economic sunt rezultatul schimbărilor în structura reţelelor de transport, examinarea 

accesibilităţii nodurilor unei reţele de străzi joacă un rol important în analiza spaţiului economic la nivel 

local, regional sau naţional. 

În general, accesibilitatea poate fi analizată ca: 

 accesibilitatea sistemului de transport public urban; 

 accesibilitatea sistemului de transport urban: acces pietonal, trotuare pentru persoanele cu 

mobilitate redusă, persoanele cu nevoi speciale, marcaje rutiere tactile, treceri de pietoni dotate 

cu semnale acustice; 

 accesibilitatea între rețelele de transport local, regional, național și internațional pentru 

transport și mărfuri. 

O altă măsură a accesibilității sistemului de transport public este dată de facilitățile pentru 

persoanele cu mobilitate redusă, pe care le prezintă infrastructura de transport și vehiculele: 

 peroane; 

 rampe de acces în vehicule; 

 sisteme de siguranță în vehicule pentru cărucioare; 

 amplasarea sistemelor de validare a biletelor, astfel încât să poată fi utilizate de persoanele cu 

mobilitate redusă sau nevăzători; 

 sisteme de informare atât vizuale, cât și acustice. 
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Din păcate, locuitorii orașului Toplișa (în special vârstnicii sau persoanele cu nevoi speciale) nu 

se pot bucura încă de asemenea facilități. În ceea ce privește accesibilitatea sistemului urban, în general, 

aceasta poate fi asigurată prin existența unei rețele pietonale adaptate persoanelor cu nevoi speciale, 

prin intermediul marcajelor tactile și sistemelor acustice pentru semnalizarea trecerilor de pietoni și a 

rampelor de acces la nivelul trecerilor de pietoni. 

De asemenea, în municipiul Toplița nu există sistem de transport public în comun, astfel că 

deplasărilor se realizează cu autorisme personale, însă există și un procent redus de locuitori care 

optează pentru mijloacele alternative de transport (deplasare cu bicicleta sau pietonală).  

În rezumat, principalele probleme pertinente, prioritizate, care limitează accesibilitatea 

sistemului de transport, pentru care urmează să fie dezvoltate măsurile cuprinse în plan sunt: 

 Sisteme alternative de transport slab dezvoltate – rețea de piste pentru biciclete, sisteme de 

închiriere biciclete, spații partajate, trasee pietonale; 

 Limitarea accesibilității pietonilor și periclitarea siguranței acestora de către autovehiculele 

parcate neregulamentar pe trotuare; 

 Lipsa sistemului de transport public în comun. 

 

4.4. Siguranța 

În ciuda eforturilor care s-au făcut la nivel european in ultimii ani, concretizate cu reducerea 

numărului de decese inregistrate in urma accidentelor rutiere produse in mediul urban, in aceste 

tragedii in anul 2019, la nivelul statelor EU-27 şi-au pierdut viaţa 22.756 persoane8. Datele statistice cu 

privire la acest subiect, situează România pe locul 1 in functie de valoarea raportului dintre numărul de 

morti inregistrati la 1 milion de locuitori. Valoarea acestui raport asociată României este de 96, in 

conditiile in care nivelul mediu la nivelul statelor membre este de 51, iar valoarea minimă 

corespunzătoare Suediei este de 22 (figura 33). 

Un alt motiv de ingrijorare privind siguranta circulatiei in oraşele din România este faptul că 62% 

din numărul total de accidente rutiere soldate cu morti au loc in mediul urban, situatie care de 

asemenea ne situează pe loc fruntaş in clasamentul european. 

Revenind la principiul care guvernează PMUD "Planificare pentru oameni!", caracterizarea 

situatiei existente la nivelul anului 2019 privind siguranta locuitorilor oraşelor din România indică faptul 

că din totalul celor 1864 persoane care şi-au pierdut viaţa in accidente rutiere, 729 sunt pietoni. 

Evaluarea impactului accidentelor este realizată prin cuantificarea costurilor asociate acestora, 

percepute drept costuri externe activitătii de transport. Principalele componente ale costurilor cu 
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accidentele sunt costurile serviciilor medicale, costurile serviciilor medicale, costurile asociate de 

pierderea/reducerea capacității de muncă. Valoarea acestor costuri nu depinde numai de gravitatea 

accidentului, ci și de sistemul de asigurări care activeaă în domeniu și de disponibilitatea de plată a 

cetățenilor pentru siguranță, fapt care atrage după sine diferențe semnificative ale costurilor cu 

accidente în funcșie de țara în care sunt produse. 

Figura 33 – Numărul de decese/1 milion de locuitrori 

 

Siguranța în trafic, atât a conducătorilor auto cât și a pietonilor și bicicliștilor, reprezintă una 

dintre cele mai mari probleme pentru municipiul Toplița, considerând procentul mare a accidentelor 

soldate cu victime. O serie de aspecte conduc la această situație, care trebuie remediată de urgență 

printr-o serie de măsuri și proiecte ce vizează atât componenta de infrastructură, cât și cea de iluminat 

public stradal, signalistică, măsuri „soft” de conștientizare și favorizare a deplasărilor sigure în municipiul 

Toplița: 

 Lipsa trotuarelor sau trotuare foarte înguste, deteriorate, la nivelul întregului oraș, pun în 

pericol siguranța pietonilor; 

 Ocuparea abuzivă, cu preponderență la nivelul zonei centrale a municipiului Toplița (pe artera 

cea mai intens circulată, str. Nicolae Bălcescu) de către autoturisme a trotuarelor forțează 

deplasarea pe carosabil a pietonilor, ceea ce pune în pericol siguranța acestora; 
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 Lipsa facilităților sigure și special-amenajate pentru staționarea vehiculelor în fața grădinițelor, 

școlilor, liceelor, pentru pick-up și drop-off; lipsa amanajărilor specifice pentru traversarea în 

siguranța a minorilor, în zonele menționate; 

 Insuficiență a trecerilor de pietoni pe drumurile naționale și județene, precum și lipsa acestora în 

arealele în care traversarea pietonilor este necesară (în special arealele unde există trotuar doar 

pe o parte) reprezintă o problemă importantă cu efecte mari asupra siguranței; 

 Vizibilitatea redusă și semnalizare insuficientă a trecerilor de pietoni, exacerbată de condițiile 

climatice ce favorizează apariția ceței și de un iluminat public de slabă intensitate; 

 Lipsa arealelor publice exclusiv-pietonale (exceptând parcurile) pe suprafața orașului și lipsa 

unor culoare velo, aspecte ce influențează negativ siguranța pietonilor pe arterele comerciale și 

a bicicliștilor angajați în trafic. 

Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de vedere al 

criteriului privind impactul asupra siguranței: 

 Densitatea traficului rutier (nr. călătorii urbane motorizate, total). Valoarea ideală urmărită: 

minim; 

 Km strazi modernizate (distanța străzilor propuse spre modernizare, km). Valoarea ideală 

urmărită: maxim; 

 Km infrastructură pentru ciclism (Lungimea traseelor propuse spre implementare, km). Valoarea 

ideală urmărită: maxim; 

 Lungimea coridoarelor pietonale (km coridoare pietonale propuse). Valoarea ideală urmărită: 

maxim; 

 Reducerea nr. de accidente (ponderea accidentelor rutiere în raza UAT-ului). Valoarea ideală 

urmărită: minim. 

 

4.5. Calitatea vieții 

În literatura de specialitate, relationarea mobilitătii cu aspecte ale calitătii vietii este realizată 

prin evaluarea impactului activitătii de transport asupra mediului (poluare chimică, fonică, consum de 

energie, gaze cu efect de seră), a accesibilitătii teritoriului şi a serviciilor de transport, a sigurantei 

cetătenilor (in special componenta de sigurantă a circulatiei) şi a eficientei economice. Toate aceste 

aspecte ale mobilitătii din Zona Metropolitană Târgu Mureş au fost tratate mai sus, desprinzându-se 

concluzia că, in general, calitatea mediului urban este afectată de forma actuală a mobilitătii, dominată 

de utilizarea autoturismului, cu următoarele consecinte: 
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 alocare majoră a spatiului stradal pentru circulatia şi stationarea automobilelor in dauna altor 

utilizări ale spatiului urban, pentru pietoni, biciclişti, amenajări peisagistice, artă urbană, 

activităti in aer liber; 

 infrastructura pentru pietoni in numeroase cazuri este subdimensionată şi ocupată abuziv, prin 

parcare neregulamentară sau cu alte tipuri de obstacole (stâlpi, panouri publicitare etc.); 

 degradarea peisajului urban şi devalorizarea patrimoniului arhitectural valoros, in special din 

zona centrală istorică; 

 degradarea ambiantei urbane ca urmare a zgomotului, vibratiilor, poluării, semnalelor 

luminoase. 

Din perspectiva problemelor identificate, acestea au fost detaliate in sectiunile referitoare la 

parcări şi la spatiul urban (Capitolul 2). În rezumat, principale probleme pertinente, prioritizate, care 

limitează calitatea vietii in arealul de studiu, pentru care urmează să fie dezvoltate măsurile cuprinse in 

plan sunt: 

 limitarea accesibilităţii pietonilor şi periclitarea siguranţei acestora de către autovehiculele 

parcate neregulamentar pe trotuare; 

 lipsa unei politici de parcare, care să susţină diminuarea călătoriilor cu autoturismele in zona 

centrală; 

 nivelul ridicat de zgomot in zonele riverane arterelor majore de fiind afectate in aceeaşi măsură 

şi zone cu caracter profund rezidenţial; 

 prezenţa redusă a spaţiilor cu prioritate pentru pietoni, pietonale sau cu utilizare in comun 

(semi-pietonale, de tip "shared-space"); 

 deficienţe in asigurarea circulaţiei pietonale intre puncte de interes din zona centrală; 

 existenţa problemelor de siguranţa circulaţiei asociate modurilor de transport alternativ 

(pietonal, cu bicicleta). 

Din analizele asupra problemelor identificate in acest domeniu, precum şi din analizele realizate 

in subcapitolele 4.1 - 4.4 in care au fost tratate subiecte care influentează calitatea vietii in mediul 

urban, reiese că transportul individual cu autoturismul afectează negativ in cea mai mare măsură 

calitatea vietii. Efectele produse de utilizarea acestuia pentru deplasările din mediul urban, precum 

emisii de noxe, zgomot, emisii de gaze cu efect de seră, etc. actionează asupra sănătătii populatiei, 

criteriu fundamental in caracterizarea nivelului atins de calitatea vietii. 
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Asadar, o imagine complexă asupra calitătii vietii cetătenilor poate fi creată prin prisma indicatorului 

care exprimă ponderea de utilizare a modurilor de transport prietenoase cu mediul (transport public, cu 

mijloace nemotorizate - bicicleta si pietonal) din totalul călătoriilor zilnice.  

5. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 

Planul de mobilitate se bazează pe dezvoltarea urbană existentă, planuri și strategii naționale și 

regionale și pe ghidurile și normativele europene cu privire la dezvoltarea urbană durabilă. 

Crearea unei viziuni de dezvoltare a mobilității, în contextul mai larg al dezvoltării urbane, este 

un pas esențial și rezultă din consultarea cu părțile interesate și realizând un echilibru între nivelul 

viziunii (ambiția) și nivelul de realism a ceea ce poate fi implementat în perioada 2021 – 2030. 

Viziunea generală a dezvoltării mobilității în Municipiul Toplița în perioada 2021 – 2030 

reprezintă crearea unui sistem de transport eficient, accesibil și durabil pentru a susține dezvoltarea 

economică și socială a orașului. 

Această viziune generală va fi implementată prin utilizarea cât mai eficientă a infrastructurii 

existente și propunerea unor proiecte de investiții conform necesităților, astfel încât să se asigure o 

rețea de transport utilizabilă și în condiții bune de exploatare în beneficiul societății civile și a mediului 

de afaceri, încurajând atât dezvoltarea socială, cât și dezvoltarea economică ulterioară și permițând 

accesul tuturor la facilitățile de bază. 

Viziunea pe termen mediu (2025) prevede asigurarea unui nivel ridicat de accesibilitate care să 

contribuie la incluziune socială în rândul cetățenilor. 

Viziunea pe termen lung (2030) presupune integrarea tuturor modurilor de transport într-un 

mediu urban atractiv care să susțină un standard de viață ridicat al locuitorilor. 

Obiective strategice: 

 accesibilitate; 

 siguranţă şi securitate; 

 mediu; 

 eficienţa economică; 

 calitatea mediului urban. 

Accesibilitatea reprezintă obiectivul central pentru planificarea transportului, întrucât 

transportul are rolul de a conecta locațiile activităților sociale și economice și de a facilita schimbul între 

oameni și mărfuri. 

Accesibilitatea are diferite dimensiuni: 

 dimensiunea de transport (opțiuni pentru transport); 
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 dimensiunea de utilizare a terenului (de calitate și distribuție spațială a locațiilor de activitate); 

 dimensiunea individuală bazată pe (diferite) nevoi, capacitățile și percepțiile (diferite) 

persoanelor; 

 dimensiunea temporală, activitățile / oportunitățile sunt adesea disponibile doar în anumite 

momente. 

Accesibilitatea poate fi îmbunătățită prin: reducerea distanței dintre locurile în care activitățile 

sunt desfășurate prin intermediul unor măsuri de planificare a utilizării terenurilor (de dezvoltare, adică 

densitate ridicată și de dezvoltare cu utilizare mixtă); oferirea de opțiuni mai bune de mobilitate / 

transport. La evaluarea accesibilității unei destinații trebuie acordată atenție nevoilor tuturor grupurilor 

sociale, inclusiv grupuri cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap. 

Obiective operaționale: 

 îmbunătățirea accesibilității pentru toate locațiile; 

 asigurarea standardelor minime de accesibilitate pentru toate tipurile de transport; 

 echilibrarea și satisfacerea cererii de servicii de mobilitate și transport; 

 integrarea tuturor modurilor de transport. 

Criteriul prin care se va evalua accesibilitatea este viteza de conectare cu locațiile care prezintă 

importanță majoră, precum serviciile publice, spațiile comerciale, locurile de muncă, instituțiile de 

învățământ etc. 

Siguranţa şi securitatea sunt componente de bază în crearea mobilității urbane durabile și 

reprezintă domeniile principale de acțiune ale planului prin îmbunătățirea infrastruturii de transport, 

astfel încât să ofere drumuri mai sigure pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor. Îmbunătățirea 

siguranței și securității modurilor de transport poate fi un pas extrem de important în încurajarea 

utilizatorilor să schimbe sau să testeze moduri alternative, mai ales atunci când acestea sunt percepute 

ca fiind „nesigure” (de exemplu, mersul cu bicicleta în orașe cu puțină infrastructură dedicată). 

Obiective operaționale: 

 creșterea siguranței pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor auto; 

 reducerea numărului și a severității accidentelor rutiere. 

În cadrul acestui grup tematic măsurile de siguranță și de securitate acoperă infrastructura, 

educația, tehnologia și măsuri de promovare. 

Mediu: Abordarea planului de mobilitate urmărește să protejeze și să îmbunătățească mediul 

prin măsuri privind reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a 

consumului de energie. 
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Obiective operaționale: 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 reducerea emisiilor toxice; 

 reducerea impactului zgomotului asupra populației; 

 reducerea consumului de energie. 

Eficienţa economică se referă la maximizarea beneficiilor pe care utilizatorii le pot obține de la 

utilizarea serviciului de transport după luarea în considerare a costurilor de furnizare și de funcționare. 

De exemplu, un sistem eficient de transport public facilitează mișcare rapidă în interiorul orașului, la un 

cost acceptabil pentru populație, care, la rândul său, este esențială pentru funcționalitatea urbană și 

prosperitate. 

Unul dintre cele cinci obiective principale ale planului de mobilitate urbană durabilă este de a 

îmbunătăți eficiența și rentabilitatea transportului de persoane și de mărfuri. Transportul eficient din 

punct de vedere energetic oferă un potențial imens pentru reducerea cererii de petrol și pentru energie, 

în general. 

Transportul eficient energetic poate fi încurajat pe trei niveluri: 

i. eficiența sistemului - utilizarea terenurilor și organizarea activităților economice și sociale în 

așa fel încât nevoia de transport și utilizarea combustibililor fosili este redusă; 

ii. eficiența călătoriilor - utilizarea mijloacelor eficiente energetic, cum ar fi transportul în comun 

și modurile de bază non-motorizate pentru a reduce consumul de energie per călătorie; 

iii. eficiența vehiculelor - consum cât mai mic de energie al unui vehicul per kilometru prin 

utilizarea tehnologiilor avansate și a combustibililor și prin optimizarea funcționării vehiculului. 

Obiective operaționale: 

 reducerea costurilor de transport pentru călători; 

 reducerea timpului de călătorie; 

 costuri reduse de operare a transportului public. 

Calitatea mediului urban 

Numărul autovehiculelor este în continuă creștere, ceea ce conduce la o deteriorare a calității 

vieții locuitorilor din mediul urban (zgomot, aer poluat, accidente, stres etc.). Totodată, consecințele 

transportului se fac resimțite și asupra sănătății populației, în special, în rândul grupurilor vulnerabile, 

cum ar fi copiii și persoanele vârstnice. Unele efecte ale strategiilor de transport asupra sănătății 

oamenilor sunt binecunoscute și variază de la neplăceri cauzate de zgomotul produs de trafic până la 

boli cardiovasculare. 
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Obiective operaționale: 

 reorganizarea și repartajarea spațiului public; 

 creșterea atractivității mediului urban; 

 îmbunătățirea sănătății populației; 

 reducerea impactului negativ al traficului asupra zonelor locuite. 

 

5.1. Viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale 

Dezvoltarea generală a oraşului are un efect major asupra nevoilor de transport şi 

comportamentului de mobilitate, atât in cazul persoanelor, cât şi al mărfurilor. 

Sistemul de transport constituie baza unui oraş performant, un factor cu 

importantă semnificativă asupra modelului de dezvoltare economică şi a calitătii 

mediului, parte componentă a politicii urbane adoptate. 

 

În anul 2030 Municipiul Toplița va avea un sistem de transport adaptat nevoilor cetătenilor, integrat la 

nivelul intregului teritoriu, care asigură deplasarea persoanelor şi a bunurilor cu impact redus asupra 

mediului! 

 

Viziunea de dezvoltare a sistemului de transport şi mobilitate din municipiul Toplița la orizontul 

anului 2030 va urmări ca acesta să fie caracterizat de următoarele atribute esentiale: 

 Sistem de transport viabil, durabil şi accesibil; 

 Sistem de transport care sprijină dezvoltarea şi economia locală;  

 Sistem de transport care nu afectează sănătatea locuitorilor; 

 Sistem de transport care conduce la creşterea gradului de sigurantă a locuitorilor; Sistem de 

transport care contribuie la imbunătătirea locuitorilor. 

La stabilirea obiectivelor de dezvoltare a mobilitătii din Municipiul Toplița s-a avut in vedere 

inscrierea in liniile directoare recomandate de Comisia Europeană pentru statele membre, respectiv: 

"Obiectivul principal al politicii europene a transporturilor este de a contribui la crearea unui 

sistem care să sprijine progresul economic european, să consolideze competitivitatea şi să ofere servicii 

de mobilitate de inaltă calitate, asigurând in acelaşi timp o utilizare mai eficientă a resurselor. În 

practică, transporturile trebuie să folosească energie mai puţină şi mai curată, să exploateze mai bine o 

infrastructură modernă şi să reducă impactul negativ pe care le au asupra mediului şi asupra unor 

componente fundamentale ale patrimoniului natural precum apa, solul şi ecosistemele." 
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Accesibilitatea si conectivitatea reprezintă usurinta cu care oamenii sau bunurile materiale pot 

ajunge dintr-un punct de origine intr-un punct de destinatie utilizând modurile de transport disponibile 

la nivelul teritoriului, a căror conexiune in raport cu criteriul ales este favorabilă intereselor 

beneficiarului transferului sau ale exploatării sistemului. Modul in care orasele facilitează accesul prin 

formele lor urbane şi sistemele de transport disponibile, prezintă impact direct asupra dezvoltării urbane 

şi bunăstării populatiei, componente prin care se descrie calitatea vieţii. 

Prin acest obiectiv strategic, se urmăreste ca sistemul de transport din municipiul Toplița să 

asigure accesibilitate ridicată pentru toate categoriile de utilizatori. 

Eficienţa economică se referă la sprijinul sistemului de transport in desfăsurarea activitătilor economice, 

cu impact pe termen lung prin generarea de venituri şi locuri de muncă in municipiul Toplița. 

Funcţionarea sistemului de transport, astfel incât să se asigure parametrii de eficacitate, eficientă şi 

calitate a deplasărilor persoanelor şi bunurilor către/ de la unitătile economice şi zonele turistice 

constituie unul dintre pilonii dezvoltării durabile. 

Siguranta reprezintă noţiunea inversă vulnerabilitătii participantilor la trafic la implicare in 

accidente de circulatie (soldate cu răniri sau pierderi de vieţii omenesti, respectiv pagube materiale). 

Prin Cadrul de politică al UE privind siguranţa rutieră 2021-2030 - Următorii pasi in direcţia „Viziunii 

zero" publicat recent, Uniunea Europenă si-a reafirmat ambitiosul obiectiv pe termen lung de a ajunge la 

aproape zero decese până in 2050 („Viziunea zero"). Suplimentar, s-a stabilit obiectivul de reducere la 

jumătate a numărului de vătămări grave in UE până in 2030, fată de nivelul de referinţă din 2020. 

Atingerea acestor ţinte asumate la nivelul statelor membre este posibilă prin transpunerea obiectivelor 

la nivel local si cuantificarea rezultatelor. 

Protejarea mediului și dezvoltarea durabilă se referă la desfăşurarea activitătii de transport prin 

asigurarea unui echilibru intre satisfacerea nevoilor de mobilitate manifestate la nivelul municipiului 

Toplița şi impactul asupra mediului. Obiectivul privind protecţia mediului, care se exprimă prin 

reducerea valorilor indicatorilor asociaţi (emisii de substanţe poluante, gaze cu efect de seră, zgomot) 

contribuie la atingerea dezvoltării urbane durabile şi implicit la creşterea calitătii vieţii. 

Calitatea se referă la calitatea mediului urban, coroborată cu aspecte privind accesibilitatea 

teritoriului şi a serviciilor de transport, siguranţa cetăţenilor, calitatea aerului, eficienţa economică a 

serviciilor de transport. 

Atingerea viziunii de dezvoltare urbană va fi posibilă prin aplicarea acesteia şi a obiectivelor 

asociate in domeniul mobilităţii atât la scara localităţii, cât şi la nivelul periurban (prin raportare la 

relaţiile cu teritoriul invecinat), respectiv la nivelul cartierelor/ zonelor cu nivel ridicat de complexitate. 
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Acţiunile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse trebuie să direcţioneze utilizatorii 

sistemului de transport (atât cei care constituie traficul local, cât şi navetiştii) către moduri de transport 

prietenoase cu mediul - pietonal, cu bicicleta, cu transportul public. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice se propun măsuri de intervenţie şi proiecte structurate 

in scenariul de dezvoltare "A face ceva", care funcţionează având la bază scenariul "A face minim" (de 

referinţă). Acesta evidenţiază ce reprezintă situaţia viitoare, in care se consideră că doar proiectele 

"angajate" se vor realiza inainte de anul de prognoză. Se consideră că proiectele incluse in scenariul de 

referinţă vor fi implementate cu certitudine, in circumstanţele actuale, intrucât acestea se află deja in 

construcţie sau fac parte dintr-un program ferm şi urmează a fi construite, existând astfel un 

angajament clar de finanţare. Pentru toate proiectele incluse in Scenariul de referinţă se presupune că 

este asigurată intreaga finanţare pentru finalizarea acestora, toate avizele necesare fiind obţinute şi 

implementarea va fi finalizată inainte de anul de prognoză. Scenariul de referinţă ("A face minimum") 

reprezintă situaţia viitoare faţă de care va fi comparat scenariul „A face ceva". 

 

5.1.1. La scară periurbană 

La nivelul zonei de influență, respectiv localitățile: Călimănel, Luncani, Măgheruș, Moglănești, 

Secu, Toplița (reședința), Vale, Vâgani și Zencani se pune accent pe crearea unui sistem de transport 

accesibil, eficient și echitabil, oferind tuturor categoriilor de persoane accesul la un mediu urban de 

calitate. 

Impactul dezvoltării unui sistem de transport public local: 

 Numărul călătoriilor va creşte în mod firesc, persoanele dezavantajate se pot simţi mai puţin 

excluse din societate, iar gradul de dependenţă al cetăţenilor de automobilele personale ar 

trebui să scadă, ceea ce va avea consecinţe benefice pentru mediul înconjurător. 

 Calitatea vieţii persoanelor cu mobilitate redusă şi independenţa persoanelor care lucrează sau 

locuiesc în zone care nu erau conectate în trecut la reţeaua de transport public pot creşte. 

Tendinţele demografice din Europa indică în mod clar că numărul persoanelor vârstnice va 

creşte în următorii ani. 

 Creşterea accesibilităţii transportului pentru această categorie de cetăţeni este una dintre cele 

mai importante provocări pentru dezvoltarea socială a oraşelor europene. De asemenea, 

persoanele care nu folosesc în mod obişnuit transportul public din cauza temerilor legate de 

securitate vor avea mai multă încredere după punerea în aplicare a măsurilor. 
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 Un sistem de transport public ce va utiliza mijloace de transport ecologice (electrice și hibride) 

va contribui la crearea unui mediu urban mai curat prin scăderea noxelor generate de traficul 

auto existent, pe care îl va înlocui într-o măsură considerabilă, dar și prin asigurarea unor 

vehicule de transport cu nivel scăzut de poluare. 

 

5.1.2. La scară urbană 

Viziunea mobilității în zona urbană, respectiv în orașul Toplița, se bazează cu precădere spre 

utilizarea eficientă a spațiului public, asigurarea siguranței cetățenilor și îmbunătățirea calității mediului 

urban. 

Beneficiile municipiului Toplița: 

 Spații publice mai atractive; 

 Un oraș bine organizat și durabil este mai atractiv pentru investitori; 

 Un mediu mai curat, mai puțin poluat, mai sănătos; 

 Condiții de transport mai sigure. 

 

5.1.3. La nivelul cartierelor 

La nivelul micro sunt vizate zonele rezidențiale centrale și periferice, suprafețe de teren dintre 

locuințele colective, squar-uri, locuri de joacă pentru copii și spațiile verzi. 

Viziunea la nivelul cartierelor reprezintă o prelungire a viziunii la nivelul urban și o îmbunătățire 

a calității infrastructurii de transport prin care se va asigura o bună conexiune cu zona centrală. 

Proiectele propuse prin PMUD vor genera următoarele avantaje la nivelul cartierelor: 

 Spații publice bine organizate și amenajate; 

 Mediu urban mai agreabil și mai sigur. 

 

5.2. Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor  

Pentru elaborarea și implementarea unei documentații PMUD integrate care să obțină efectul 

scontat și să atingă prevederile viziunii, este necesar un proces sistematizat de evaluare a proiectelor, 

având în vedere faptul că: 

 Există situația în care pot exista mai multe proiecte care să răspundă unui anumit obiectiv 

operațional, fiind astfel nevoie de un proces de selecție; 

 Anumite proiecte, deși răspund obiectivelor și îndeplinesc cerințele de rezultat, pot avea un 

raport calitate/preț mai scăzut decât altele și astfel pot fi ineficiente din punct de vedere 
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economic, fiind nevoie de implementarea unei metode corecte și independente de evaluare a 

proiectelor. 

Procesul de selectare a proiectelor implică elaborarea unei liste complexe de măsuri și proiecte, 

care se va verifica în raport cu obiectivele și direcțiile de acțiune, și identificarea proiectelor individuale 

care pot aborda numeroase obiective. Sistemele de transport urban sunt complexe, iar localizarea 

problemei nu se identifică întotdeauna cu locul în care sunt observate externalitățile negative ale 

acesteia – de aceea proiectele sunt propuse la nivel strategic, soluțiile tehnice și economice finale, fiind 

rezultatul unor studii și proiecte detaliate ulterioare. Metodologia de selectare a proiectelor cuprinde 

următoarele etape: 

 

1. Definirea obiectivelor strategice și operaționale 

La nivel strategic, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Toplița 2022 - 2030 

urmărește îndeplinirea viziunii de dezvoltare și a obiectivului general, prin convergenta a cinci obiective 

strategice: 
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Obiectivul Strategic 1. Accesibilitate sporită implică planificarea inteligentă și eficientă a 

transportului astfel încât acesta să faciliteze conectarea optimă a locațiilor de desfășurare a activităților 

sociale, economice și ale instituțiilor publice și private, facilitând schimbul între oameni și fluxul de 

populație, informație și bunuri. 

Accesibilizarea urmărește punerea la dispoziţia tuturor cetăţenilor a unor opţiuni de transport 

care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinaţii și servicii-cheie. 

Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite 

puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privaţi de 

oportunităţi de călătorie din cauza unor deficienţe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori 

sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică). 

Obiective operaționale: 

 mai bună accesibilitate a locațiilor-cheie în oraș și a localităților aparținătoare; 

 Asigurarea standardelor minime de accesibilitate pentru toate tipurile de transport; 

 Satisfacerea nevoii de servicii de mobilitate și transport la nivelul UAT Toplița, pentru toate 

tipurile de cetățeni și locuitori; 

 Integrarea și eficientizarea modurilor de transport. 

Municipiul 
Toplița, un 
municipiu 

pentru 
cetățeni 

1. 
Accesibilitate 

sporită 

2. Siguranță și 
securitate în 
mediul urban 

3. Impact 
redus asupra 

mediului 
înconjurător 

4. Eficiență 
economică 

5. Un mediu 
urban locuibil, 

de calitate 
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Obiectivul Strategic 2. Siguranţa și securitatea reprezintă ingrediente-cheie pentru o mobilitate 

urbană durabilă și un aspect de importanță foarte ridicată pentru asigurarea calității vieții în Orașul 

Toplița. Îndeplinirea acestui obiectiv reprezintă unul dintre pilonii prin care se va asigura creșterea cotei 

modale a mijloacelor alternative nemotorizate/nepoluante la nivel de oraș. În lipsa intervențiilor care să 

asigure reducerea numărului de accidente soldate cu victime în UAT Toplița, atractivitatea orașului va 

continua să scadă, iar numărul de autoturisme, să crească. La nivel de impact, implementarea 

obiectivului vizează reducerea sau chiar eliminarea numărului de accidente soldate cu victime, printr-un 

pachet de măsuri și proiecte care conlucrează către crearea unui context sigur (iluminat public, 

semnalizare, calitatea drumurilor, alternative viabile pentru bicicliști și pietoni). 

Obiective operaționale: 

 Siguranță sporită în deplasare pentru pietoni, bicicliști și conducători auto; 

 Un spațiu public urban sigur și prietenos, la orice oră. 

Obiectivul Strategic 3. Impactul redus asupra mediului înconjurător corespunde priorităților și 

politicilor de nivel înalt (EU, naționale, regionale și județene), iar abordarea PMUD urmărește să 

protejeze și să îmbunătățească mediul prin măsuri ce privesc reducerea poluării atmosferice și fonice, a 

emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific 

ţintele naţionale și ale Comunităţii Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice. 

Obiective operaționale: 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Reducerea consumului energetic pentru deplasări; 

 Reducerea poluării fonice și cu particule în suspensie ce afectează calitatea mediului urban. 

Obiectivul Strategic 4. Eficienţa economică vizează utilizarea eficientă și eficace a resurselor 

disponibile financiare pentru maximizarea beneficiilor către cetățeni și mediul de afaceri în utilizarea 

mijloacelor de transport și în efectuarea deplasărilor. Transportul eficient din punct de vedere economic 

trebuie să considere trei dimensiuni: dimensiunea sistemică (de organizare a activităților și 

instituțională, în așa fel încât implementarea proiectelor să se realizeze optim), dimensiunea deplasărilor 

(scăderea costurilor administrației și cetățenilor cu transportul prin utilizarea mijloacelor eficiente 

energetic și nemotorizate, precum și prin scurtarea timpilor de călătorie) și dimensiunea fizică (optarea 

pentru soluții cu consum redus de energie și pentru fiabilitate/flexibilitate în organizarea sistemului de 

transport public – vehicule, dar și pentru iluminat public). 

Obiective operaționale: 

 Reducerea costurilor de transport pentru locuitori; 
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 Reducerea timpilor de călătorie în UAT TOPLIȚA, pentru călători și transport marfă; 

 Reducerea costurilor administrării domeniului public și a serviciilor conexe, inclusiv a sistemului 

de iluminat public. 

Obiectivul Strategic 5. Calitatea mediului urban este esențială pentru a asigura sustenabilitatea 

dezvoltării unui oraș; în lipsa acesteia, și coroborat cu oportunitățile reduse economice, orașele mici și 

mijlocii, între care și Orașul Toplița, se lovesc de problema migrației și depopulării. Creșterea 

atractivității și calității mediului urban reprezintă astfel „prioritate 0”, pentru sănătatea și bunăstarea 

locuitorilor, pentru economie și pentru societate în ansamblu. 

Obiective operaționale: 

 Îmbunătățirea calității dotărilor și serviciilor din spațiul public și a imaginii urbane; 

 Reducerea impactului negativ al traficului asupra zonelor de locuire. 

2. Identificarea cauzelor fundamentale ale problemelor actuale 

În urma analizei situaţiei actuale (prezentate în capitolele anterioare), au fost identificate o serie 

de probleme, disfunctionalităţi care afectează mobilitatea la nivelul orașului. Aceste disfunctionalităţi 

sunt caracteristice fiecarui obiectiv strategic şi generează efecte negative asupra acestora. Tabelul 

următor prezintă în mod centralizat principalele disfunctionalitati, corelate cu obiectivele strategice şi 

efectele negative generate pentru mobilitate. Aceste probleme vor fi adresate prin intervenţiile cuprinse 

în Planul de Acţiune al P.M.U.D.. 

Tabel 17 - Centralizarea problemelor identificate în PMUD Toplița 

Tip transport  Descriere 

Tranport public 

P
ro

b
lem

e id
en

tificate 

Lipsa unui sistem public de transport călători, cu impact 

ridicat asupra accesibilității (cvasi-izolării) localităților 

componente. 

Stație de așteptare pentru transport interurban (privată) 

situată periferic, cu legătură slabă cu centrul orașului și 

punctele de interes turistic 

În afara localităților componente, există și alte zone de 

interes (turistic, economic) sau zone cu potențial de noduri 

intermodale în oraș care nu sunt deservite de transport 

Transport rutier 

și de marfă 

P
ro

b
lem

e
                             

id
en

tificate 

Traficul ridicat de tranzit prin localitatea Toplița – pe ruta 

Drumului Național 15. 

Traficul greu utilizează rețeaua orășenească de străzi – 

problemă are impact ridicat asupra siguranței, poluării, ș.a. 

Starea tehnică a unor străzi este deficitară; 

Prezența traficului greu în zone rezidențiale sau zone de 
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agrement are efecte poluante (noxe, zgomot) asupra 

mediului, duce la deteriorarea rapidă a infrastructurii rutiere 

și constituie un factor de risc pentru pietoni. 

Mersul pe jos 

P
ro

b
lem

e id
en

tificate 

În zona centrală, în anumite areale, trotuarele au dimensiuni 

insuficiente pentru fluxul pietonal iar îmbrăcămintea este 

deteriorată. 

În restul intravilanului localităților din municipiul Toplița, 

trotuarele lipsesc sau se regăsesc doar pe o singură parte a 

străzii, cu preponderență. Calitatea pentru trotuare și alei 

este necorespunzătoare. De asemenea, calitatea 

dotărilor/mobilierului urban este scăzută, acolo unde acestea 

există. 

Pietonii circulă pe carosabil datorită lipsei trotuarelor, ceea ce 

coduce sporirea accentuată a riscului de accidente și a 

accidentelor în sine. 

Ciclism 
P

ro
b

lem
e id

en
tificate 

Biciclistii au dificultăți în a circula pe stradă din cauza 

traficului auto și a traficului greu, în lipsa alternativelor sau a 

spațiilor dedicate. În prezent, nu există piste de bicicliști, deși 

din chestionarea populației reiese faptul că majoritatea 

locuitorilor posedă una sau mai multe biciclete. 

Lipsa infrastructurii și serviciilor dedicate: bike sharing, centre 

de închiriere, trasee de navetă și loisir, dotări cu rasteluri de 

biciclete, ș.a. 

Staționare 

P
ro

b
lem

e 

id
en

tificate 

Deplasarile in interiorul orașului sunt afectate de lipsa unei 

politici de parcare și implicit de staționarea neregulamentară 

3. Generarea proiectelor - Intervenţii generate din Probleme și Obiective 

Identificarea intervenţiilor succede etapelor de definire a obiectivelor strategice, de analiză a 

situaţiei existente și de definire a obiectivelor operaţionale. Această procedură asigură faptul că există o 

conexiune clară și observabilă între obiectivele generale, problemele identificate, obiectivele 

operaţionale corespondente precum și intervenţiile în sine. Această abordare asigură și faptul că 

intervenţiile se adresează unor probleme reale, legate de transport. Utilizarea Modelului de Transport 

determină existenta unei baze cantitative pentru definirea problemelor, a obiectivelor și a intervenţiilor. 

Strategia generală include trei direcţii de acţiune: 

 Dezvoltarea serviciului și dotărilor transportului public - Investiţii pentru creșterea 

competitivităţii transportului public; 
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 Rețea strategică de ciclism cu dotările aferente/Dezvoltarea serviciilor și facilităţilor aferente 

mobilităţii velo; 

 Imbunatatirea calității și aducerea spațiilor pietonale și infrastructurii rutiere la standarde 

actuale/Dezvoltarea serviciilor și facilităţilor aferente mobilităţii pietonale. 

4. Identificarea criteriilor de selecție și indicatorilor pentru cuantificare 

În scopul realizării unui portofoliu final de proiecte realiste, implementabile și finanțabile în 

contextul oportunităților relativ reduse oferite de curenta perioadă de programare, este necesar un 

proces de selecție a proiectelor care răspund cel mai bine necesităților locale. Prioritizarea proiectelor se 

realizează prin intermediul analizei multicriteriale, o metodă ce structurează și combină diferitele 

evaluări în baza indicatorilor și rezultatelor acestora, pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor 

referitor la portofoliul final. Criteriile sunt definite pentru a reflecta obiectivele PMUD Toplița  și viziunea 

de dezvoltare a acestuia. 

Se definesc pentru analiza multicriterială un număr de 5 criterii: economie, mediu, accesibilitate, 

siguranță și calitatea vieții: 

Tabel 18 – Definirea matricii pentru analiza multi-criterială și descrierea indicatorilor 

Criterii de evaluare Grupe indicatori Descrierea indicatorilor 

Economie Economie de cost 

Consumul de energie: măsurat în litri de 

combustibil (benzină și motorină) consumați pe zi, 

medie la nivel UAT. 

Ponderea calatoriilor cu vehicule motorizate, 

măsurată ca procent din călătorii total – raportul 

modal. 

Numărul pasagerilor care utilizează transportul 

public, măsurată ca procent din călătorii total – 

raportul modal, într-o anumită perioadă (zi, lună, 

an). 

Mediu Emisii CO2 echivalent 

Poluarea, măsurată ca Kilograme CO2 emisii – 

efectul de seră 

Consumul de energie: măsurat în litri de 

combustibil (benzină și motorină) consumați pe zi, 

medie la nivel UAT. 

Ponderea calatoriilor cu vehicule motorizate, 

măsurată ca procent din total călătorii – raportul 

modal. 

Numărul pasagerilor care utilizează transportul 

public, măsurată ca procent din călătorii total – 
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raportul modal, într-o anumită perioadă (zi, lună, 

an). 

Accesibilitate 
Cerere de transport 

generată și atrasă 

Accesul la cea mai apropiată stație de transport 

public (măsurată ca distanța medie la stațiile de 

TP), în metri 

Siguranță 

Numărul de accidente 

la nivel UAT și factori 

favorizanți 

Densitatea traficului rutier (numărul de deplasări 

urbane motorizate într-un interval de timp) 

Lungimea străzilor modernizate (km stradă propuși 

pentru modernizare conform listei de proiecte) 

Lungimea infrastructurii de ciclism (km trasee 

propuse spre implementare, conform listei de 

proiete) 

Lungimea coridoarelor pietonale (km coridoare 

pietonale propuse, conform listei de proiecte) 

Reducerea nr. de accidente (ponderea accidentelor 

rutiere în raza UAT-ului, cuantificată ca nr. 

evenimente într-o perioadă de timp: zi, lună, an) 

Calitatea vieții 
Impactul asupra 

sănătății populației 

Densitatea traficului rutier (numărul de deplasări 

urbane motorizate într-un interval de timp) 

Lungimea infrastructurii de ciclism (km trasee 

propuse spre implementare, conform listei de 

proiecte) 

Lungimea coridarelor pietonale (km coridoare 

pietonale propuse, conform listei de proiecte) 

 

5. Identificarea riscurilor 

Riscurile identificate privind implementarea cu succes a PMUD țin de următoarele aspecte: 

 Riscul de nefinalizare la timp a cererilor de finanțare/dificultăți întâlnite în faza de pregătire și 

implementare, cauzate de capacitatea scăzută a resurselor umane. Primăria municipiul Toplița 

beneficiază de o structură compactă, fără compartimente dedicate, de aceea acest risc este unul 

important, ce poate apărea (risc probabil). Se propune ca măsură de evitare asigurarea 

asistenței tehnice pentru implementarea proiectelor PMUD, fie ca asistență furnizată de 

nivelurile superioare prin finanțare POCA sau serviciu furnizat de ADR Centru – birou de 

informare, fie ca serviciu externalizat de consultanță. 

 Riscul creșterii valorilor estimate ale proiectelor ulterior elaborării studiilor de fezabilitate și 

aducerii la maturitate a acestora, datorită condițiilor de piață. 
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 Riscul neimplementării proiectelor prevăzute în MPGT (privind redezvoltarea transportului pe 

cale ferată, de călători și turistic). 

 

6. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII 

URBANE 

Direcțiile de acțiune și măsurile/acțiunile de intervenție identificate astfel încât să răspundă 

obiectivelor de mobilitate stabilite în acord cu viziunea de dezvoltare se înscriu în următoarele tematici 

de mobilitate: 

 

6.1. Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport 

Transportul public este un factor determinat al accesibilității, în special în orașe dispersate 

precum Toplița, reprezentând un aspect-cheie pentru dezvoltarea socială și economică viitoare și pentru 

facilitarea accesibilității și accesului populației la servicii, locuri de muncă, activități sociale. Se urmărește 

proiectarea unei rețele de transport public care să poată fi scalată odată cu creșterea cererii și să 

contribuie la creșterea calității vieții persoanelor, inclusiv cu mobilitate redusă, și la independența 

persoanelor care lucrează sau locuiesc în zone care nu sunt conectate cu principalele domenii de interes 

ale orașului. 

 

 

MOBILITATE URBANĂ DURABILA IN MUNICIPIUL 
TOPLIȚA 

• Transport de marfă 

• Rețea stradală 

• Sisteme alternative de transport 

• Managementul traficului 

• Transport public 

• Zone cu nivel ridicat de complexitate 
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Tabelul 19 – Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport 

Direcția de acțiune Proiect Descriere 

Nivel de 

prioritate 

(1-5) 

DA1 Gestionarea 

problemei cauzate de 

traficul de tranzit 

1.1 Realizarea unei șosele 

de centură a orașului 

Toplița 

În vederea fluidizării traficului 

din centrul orașului Toplița, se 

propune construirea unei șosele 

de centură.  

3 

DA2 Reabilitarea 

rețelei stradale urbane 

prin modernizarea 

infrastructurii rutiere și 

creșterea gradului de 

siguranță 

2.1 Lucrari de asfaltare 

strada Pădureni și strada 

Secu din Municipiul 

Toplița, județul Harghita 

Reabilitarea străzilor Pădureni și 

Secu din Municipiul Toplița, 

județul Harghita 
5 

2.2 Lărgirea străzii către 

cascada mezotermală și 

pârtia de ski 

În timpul sezonului de iarnă și în 

zilele de weekend, strada 

Bradului devine aglomerată, iar 

în vederea fluidizării traficului 

este necesară lărgirea străzii.   

3 

2.3 Asfaltarea străzilor 

lăturalnice din municipiu  

Reabilitare străzi care se 

regăsesc în condiții neadecvate 

în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de deplasare. 

4 

2.4 Modernizarea 

podurilor din Municipiul 

Toplița 

Reabilitarea podurilor din 

municipiul Toplița în vederea 

îmbunătățirii accesibilității.  

3 

2.5. Achizionare stații de 

reîncărcare 

Achiziționarea de stații de 

reîncărcare.  
5 

DA3 Dezvoltarea unei 

rețele continue de 

3.1 Amenajare zone 

pietonale în localitățile 

Construirea de trotuare în 

localitățile componente ale 
5 
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suprafețe pietonale 

sigure și atractive 

componente ale 

municipiului Toplița 

municipiului Toplița. 

3.2 Modernizarea 

trotuarelor degradate si 

dotarea acestora cu 

mobilier urban în orașul 

Toplița 

Reconditionarea suprafetei si a 

anexelor trotuarelor din UAT-ul 

Toplița si dotarea acestora cu 

piese atractive de mobilier 

urban(banci, fantani, rasteluri, 

ghivece) pentru sporirea calitatii 

si atractivitatii calatoriilor 

efectuate pe jos 

4 

3.3 Construirea de noi 

trotuare 

Trotuare noi cu dotarile 

aferente(mobilier urban, 

iluminat) la standarde actuale 

5 

3.4 Accesibilizarea 

trotuarelor 

Asigurarea continuitatii si a 

fluiditatii traseelor pietonale din 

UAT Toplita 

4 

DA4 Dezvoltarea unei 

rețele strategice de 

ciclism cu dotările 

aferente 

4.1 Construirea pistelor 

pentru cicliști în 

interiorul orașului 

Tronson 1: strada Nicolae 

Bălcescu și bulevardul Nicolae 

Bălcescu; 

Tronson 2: strada Ștefan cel 

Mare; 

Tronson 3: str. Avram Iancu 

5 

4.2 Pista pentru cicliști – 

conexiuni localități 

componente 

Conexiune Călimănel – E578; 

Conexiune Secu – Vale – str. 

Nicolae Bălcescu; 

Conexiune  Zencani – str. Ștefan 

cel Mare; 

Conexiune Luncani  - bd. Nicolae 

Bălcescu; 

Conexiune Vâgani – str. Ștefan 

cel Mare 

5 
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4.3 Parcaje biciclete in 

locatii strategice 

Construirea a 20-30 piese de 

mobilier urban cu rol de rastel 

pentru parcat biciclete, plasate 

in zone de interes, populare, 

comerciale sau turistice 

5 

4.4 Dotarea urbei cu 

biciclete de inchiriat 

Implementarea unui sistem cu 

statii cu auto-servire dotate cu 

biciclete de inchiriat cu timp 

limitat pentru localnici si 

vizitatori 

5 

 

6.2. Direcții de acțiune și proiecte operaționale 

Tabelul 20 – Direcții de acțiune și proiecte operaționale 

Direcția de acțiune Proiect Descriere 

Nivel de 

prioritate 

(1-5) 

DA 1: Înființarea 

serviciului și dotărilor 

de transport public 

local pentru municipiul 

Toplița (inclusiv 

localitățile 

componente) 

Achizitie flota autobuze 

ecologice 

Implementarea taxarii in avans 

sporeste operativitatea 

transportului public, reducand 

timpii petrecuti in statie(de 

unde rezulta o crestere a vitezei 

medii operationale) 

5 

Sistem de autotaxare in 

statii 

Amenajare totemuri informative 

cu identitatea(logo-ul) 

operatorului, harta cu rutele si 

destinatiile posibile precum si 

orele/frecventele de operare; 

Implementarea afisajelor 

digitale cu informare controlata 

centralizat, pentru afisarea 

dinamica a timpilor de asteptare 

5 
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si a urmatoarelor plecari 

Dotarea statiilor cu 

facilitatile si dotarile 

necesare 

Achizitionarea de 2-3 autobuze 

urbane de capacitate medie (8-9 

metri. 60-80 de locuri din care 

19-25 pe scaune) cu soluţii de 

propulsie ecologice. Aceste 

autobuze vor circula pe teritoriul 

orasuluii Toplița și a localităților 

componente. De asemenea, 

este necesară crearea unei rute 

către pârtia de schi și retur în 

sezonul rece atunci când traficul 

devine foarte aglomerat. 

5 

Construirea depoului si 

dotarea acesteia cu 

capacitatea tehnica de 

mentenanta a flotei de 

autobuze 

Construirea unui depou, a unei 

hale si dotarea acesteia cu un 

elevator, echipament tehnic de 

mentenanta(scule, compresor, 

elevator, echipament diagnoza, 

analizor gaze), 

exploatare(centru informatizat 

de management a circulatiei si 

mentenantei) si spalare mijloace 

de transport calatori 

5 

Reconditionarea si 

accesibilizarea strazilor 

degradate destinate 

operarii regulate a 

transportului public 

Reabilitarea strazilor degradate 

si modificarea profilului acestora 

prin accesibilizarea spatiului 

dedicat pietonilor si realizarea 

de alveole pentru statiile de 

transport public 

4 
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DA2 Asigurarea 

infrastructurii pentru 

managementul 

traficului 

2.1 Asigurarea 

infrastructurii pentru un 

sistem de management al 

traficului 

Componente: Control al 

traficului; Supraveghere video; 

Solicitarea culorii verde pentru 

pietoni; Rețea de comunicații 

prin fibră optică; Centru de 

Control 

5 

2.2 Restructurarea 

parcării din zona centrală 

Reducerea traficului din zona 

centrală și limitarea numărului 

autovehiculelor din centru se 

poate realiza prin eliminarea 

mașinilor parcate. Pe lângă 

restructurarea parcării prin 

transferarea locurilor în zonele 

de margine, trebuie instaurat și 

sistemul parcărilor cu plată și 

trebuie soluționată problema 

celor care lucrează în zona 

centrală sau aprovizionează 

această zonă. 

4 

2.3 Reglementarea 

parcării în zonele locuite 

Se vor înființa noi locuri de 

parcare, care însă nu pot acoperi 

cererea aflată în continuă 

creștere. De aceea va fi nevoie 

de introducerea unor 

reglementări (restricție cu 

privire la numărul locurilor de 

parcare gratuite pe 

apartament). 

4 

2.4. Modernizarea 

podurilor din Municipiul 

Toplița 

Reabilitarea podurile din 

municipiul Toplița.  
4 
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6.3. Direcții de acțiune și proiecte organizaționale 

Cele mai importante direcții privind îmbunătățirea cadrului instituțional la nivel local sunt 

reprezentate de întărirea cooperării la nivel local, pe de-o parte, între primărie și actorii implicați în 

mobilitatea urbană locală, iar pe de altă parte, de necesitatea stringentă de revizuire/reorganizare a 

atribuțiilor privind gestionarea mobilității locale și a problemelor acesteia, prin îmbunătățirea capacității 

și organizării Primăriei Municipiul Toplița. 

Tabelul 21 – Direcții de acțiune și proiecte organizaționale  

Direcția de acțiune Proiect Descriere 

Nivel de 

prioritate 

(1-5) 

DA1. Înființarea unui 

compartiment în cadrul 

municipalității pentru 

planificarea 

transportului și 

management-ul 

traficului, și sporirea 

capacității 

administrative pentru 

acestea 

1.1 Înființarea structurii 

necesare pentru 

managementul traficului 

Înființarea unui post responsabil 

pentru transport în cadrul 

secției de urbanism din Primăria 

Toplița, care va avea 

următoarele atribuții: 

colaborarea cu localitățile 

componente invecinate, 

monitorizarea continuă a stării 

drumurilor, managementul 

sistemului de parcare, înlocuirea 

semnalizărilor, culegere de date, 

asigurarea informațiilor, 

managementul reclamațiilor, 

elaborarea și implementarea 

proiectelor de dezvoltare și 

reabilitare, organizarea 

transportului public 

microregional 

5 

DA2 Înființarea 

serviciului de transport 

2.1 Înființarea serviciului 

de transport public și a 

Pentru funcționarea și 

administrarea serviciului de 
5 



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

public și a aparatului 

de gestiune al acestuia 

aparatului de gestiune al 

acestuia 

transport public este necesară 

înființarea unui serviciu 

specializat de transport public în 

cadrul autorității administrației 

publice locale, în baza Legii nr. 

92/2007 privind serviciile de 

transport public local. 

 

6.4. Direcții de acțiune și proiecte partajate pe niveluri teritoriale 

6.4.1. La scară periurbană, pentru municipiul Toplița 

 

 Realizarea unei șosele de centură a 

orașului Toplița; 

 Lucrari de asfaltare strada Pădureni și 

strada Secu din Municipiul Toplița, 

județul Harghita; 

 Lărgirea străzii către cascada 

mezotermală și pârtia de ski; 

 Asfaltarea străzilor lăturalnice din 

municipiu; 

 Modernizarea podurilor din Municipiul 

Toplița; 

 Achizionare stații de reîncărcare; 

 Modernizarea trotuarelor degradate si 

dotarea acestora cu mobilier urban în 

orașul Toplița; 

 Construirea de noi trotuare; 

 Accesibilizarea trotuarelor existente; 

 Construirea pistelor pentru cicliști în 

interiorul orașului; 

 Parcaje biciclete in locatii strategice; 

 Dotarea urbei cu biciclete de inchiriat; 
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 Achizitie flota autobuze ecologice; 

 Sistem de autotaxare in statii; 

 Dotarea statiilor cu facilitatile si dotarile 

necesare; 

 Construirea depoului si dotarea acesteia 

cu capacitatea tehnica de mentenanta a 

flotei de autobuze; 

 Reconditionarea si accesibilizarea 

strazilor degradate destinate operarii 

regulate a transportului public; 

 Asigurarea infrastructurii pentru un 

sistem de management al traficului; 

 Restructurarea parcării din zona centrală; 

 Reglementarea parcării în zonele locuite; 

 Sistem "smart" de management al 

parcărilor; 

 Înființarea serviciului de transport public 

și a aparatului de gestiune al acestuia; 

 Înființarea structurii necesare pentru 

managementul traficului. 
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6.4.2. La scara localităților de referință 

 

 Pista pentru cicliști – conexiuni localități 

componente; 

  Amenajare zone pietonale în localitățile 

componente ale municipiului Toplița; 

 Amenajare zone pietonale în localitățile 

componente ale municipiului Toplița. 

 

 

6.4.3. La nivelul cartierelor / zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

 

 Realizarea unei șosele de centură a 

orașului Toplița. 
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7. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII ÎN CAZUL CELOR 3 

SCENARII: ELABORATE PENTRU CELE 3 NIVELE TERITORIALE 

Pentru a realiza o evaluare clară a impactului mobilității pentru cele trei niveluri teritoriale s-au 

selectat 3 scenarii, pe baza direcțiilor de acțiune, dar și pe baza unor linii directoare majore. Aceste 

scenarii sunt definite astfel: 

 Scenariul minim investițional are la bază încurajarea deplasărilor efectuate în mod durabil. Acest 

scenariu poate fi privit ca o opțiune minimalistă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și 

problemelor identificate la nivelul mobilității. Acest scenariu presupune o serie de investiții în 

special în infrastructura de deplasare cu bicicleta, pietonal și la nivelul transportului public. 

 Scenariul mediu investițional este scenariul în care alături de încurajarea deplasărilor durabile 

plasează o responsabilitate și în ceea ce privește gestionarea nevoii de mobilitate, dar și în ceea 

ce privește o intervenție clară asupra îmbunătățirii condițiilor tehnice de desfășurare a 

transportului fie el public sau privat la nivel urban. Astfel se folosește capacitatea de circulație 

existentă a rețelei rutiere urbane, propunându-se ca în zonele de dezvoltare urbană să se 

prevadă infrastructură de circulații adecvată și suficientă pentru preluarea nevoii de mobilitate. 

 Scenariul maxim investițional este scenariul în care se adoptă o atitudine pro activă în ceea ce 

privește întâmpinarea nevoilor de mobilitate curente și viitoare. Acest scenariu conduce la 

îndeplinirea țintelor propuse și este în acord cu problemele majore identificate la nivel urban, 

cuprinzând totalitatea proiectelor propuse în cadrul PMUD. 

Scenariile „Do minimum”, „Do something” și „Do maximum” sunt astfel configurate încât să 

permit optimizarea sistemului de transport mizând pe proiectele aflate în curs de implementare din 

PMUD 2015. 

Scenariul „DO MINIMUM” include în primul rând proiectele cu o maturitate ridicată (SF/PT sau 

alte documentații pregătite) și cele care pot fi implementate cu ușurință și oferă un impact ridicat (ex. 

modernizare flotă). În acest sens, scenariul „Do minimum” se concentrează continuarea creșterii calității 

serviciului de transport public și extinderea lui către zona periurbană (modernizare flotă, investiții în 

autobază / depou și gară – nod intermodal). Totodată, acest scenariu încearcă să rezolve și problemele 

stringente de mobilitate care au rămas neabordate. Scenariul „Do minimum” include astfel și proiecte 

de regenerare urbană pentru două cartiere (cele cu rezerve de teren mai generoase și o nevoie ridicată) 

alături de proiecte care vizează reconfigurarea străzilor urmând conceptul de „living street” în zonele de 
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expansiune. Astfel, scenariul mizează pe creșterea: atractivității transportului public, siguranței rutiere, 

calității locuirii în cartierele rezidențiale și conectivității generând alternative la străzile centrale. 

Scenariul „DO SOMETHING” e construit pe resursele financiare și umane preconizate pentru 

perioada 2021-2030 și include cele mai importante proiecte de mobilitate care ar trebui realizate în 

acest interval. Scenariul are în vedere creșterea treptată a sistemului de transport public și a numărului 

de pasageri prin continuarea modernizării flotei, stațiilor de autobuz, a gării dar și prin prioritizare 

mijloacelor de transport în comun. De asemenea, scenariul are în vedere și consolidarea infrastructurii 

pentru biciclete pentru a crește atractivitatea acestui mode de transport prin completarea rețelei de 

piste pentru biciclete, dezvoltarea unui sistem de bike-sharing și suplimentarea rețelei de parcări pentru 

biciclete. De asemenea, acest scenariu are în vedere intervenții mai ample în ceea ce privește 

regenerarea urbană și reconfigurarea străzilor în zonele de expansiune. 

Scenariul „DO MAXIMUM” mizează pe un surplus de resurse financiare și umane și include astfel 

proiecte mai îndrăznețe cu un grad ridicat de complexitate dar și cu un impact benefic major asupra 

sistemului de transport. Scenariul include astfel două proiecte cheie: realizarea unei rute ocolitoare 

pentru traficul greu din oraș și înființarea unei rute de transport public în comun către pârtia de ski. 

Tabelul 22 – Gruparea proiectelor în funcție de scenarii 

ID NUME PROIECT RESPONSABIL SCENARIU ORIZONT 
SURSĂ 

FINANȚARE 

1.1. Realizarea unei șosele 
de centură a orașului 
Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do maximum 

2030 
 

Bugetul de stat, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.1. Lucrari de asfaltare 
strada Pădureni și 
strada Secu din 
Municipiul Toplița, 
județul Harghita 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.2. Lărgirea străzii către 
cascada mezotermală 
și pârtia de ski  

UAT Municipiul 

Toplița 
Do maximum 2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.3. Asfaltarea străzilor 
lăturalnice din 
municipiu 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.4. Modernizarea 
podurilor din 
Municipiul Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.5. Achizionare stații de 
reîncărcare 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 AFM/PNRR 

3.1. Amenajare zone 
pietonale în 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 POR 2021- 2030 
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localitățile 
componente ale 
municipiului Toplița 

3.2. Modernizarea 
trotuarelor degradate 
si dotarea acestora cu 
mobilier urban în 
orașul Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

3.3.  Construirea de noi 
trotuare 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

3.4. Accesibilizarea 
trotuarelor existente 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 POR 2021- 2030 

4.1.  Construirea pistelor 
pentru cicliști în 
interiorul orașului 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

4.2.  Pista pentru cicliști – 
conexiuni localități 
componente 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

4.3.  Parcaje biciclete in 
locatii strategice 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

4.4.  Dotarea urbei cu 
biciclete de inchiriat 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

5.1.  Achizitie flota 
autobuze ecologice 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

5.2.  Sistem de autotaxare 
in statii 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

5.3.  Dotarea statiilor cu 
facilitatile si dotarile 
necesare 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

5.4.  Construirea depoului 
si dotarea acesteia cu 
capacitatea tehnica 
de mentenanta a 
flotei de autobuze 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2030 

5.5. Reconditionarea si 
accesibilizarea 
strazilor degradate 
destinate operarii 
regulate a 
transportului public 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 

POR 2021- 
2030/Buget local 

6.1.  Asigurarea 
infrastructurii pentru 
un sistem de 
management al 
traficului 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 POR 2021- 2030 
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6.2. Restructurarea 
parcării din zona 
centrală 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 

POR 2021- 
2030/Bugetul local 

6.3. Reglementarea 
parcării în zonele 
locuite 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 

POR 2021- 
2030/Bugetul local 

6.4.  Sistem "smart" de 
management 
al parcărilor 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 POR 2021- 2030 

7.1. Înființarea serviciului 
de transport public și 
a aparatului de 
gestiune al acestuia 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 

Bugetul local/Alte 
surse 

7.2. Înființarea structurii 
necesare pentru 
managementul 
traficului 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 

Bugetul local/Alte 
surse 

 

7.1. Eficiența economică 

Cele trei scenarii sunt structurate ierarhic și sunt inclusive. Astfel, scenariu mediu include de 

asemenea proiectele și măsurile aferente scenariului minim, în timp ce scenariul maxim include atât 

scenariul minim, cât și pe cel mediu. 

Astfel, este de la sine înțeles că scenariul maxim investițional conduce la tratarea tuturor 

problemelor de mobilitate identificate, presupunând totodată o investiție mai mare, în raport cu 

celelalte două scenarii.  

Din punct de vedere financiar varianta „Do minimum” este cea mai oportună deoarece implică 

costuri reduse comparativ cu celelalte două scenario, însă rezultatele obținute nu vor fi satisfăcătoare.  

Un prim obiectiv operațional în ceea ce privește eficiența economică este cel al reducerii 

costurilor de transport pentru călători. Acest obiectiv implică în special utilizarea mijloacelor eficiente 

energetic dar, se poate referi și la calitatea rețelei de transport. 

Pe de altă parte, eficiența economică a mobilității este evidențiată și prin timpul de călătorie. 

În consecință, evaluarea eficienței economice se va face prin raportarea la: 

 metri lungime de trotuare construite/modernizate; 

 metri lungime de piste/benzi de biciclete realizate; 

 număr rute pentru transport public înființate; 

 frecvența mijloacelor de transport public rutier pe intervale orare; 

 metri lungime de străzi asfaltate/modernizate; 
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 număr locuri de parcare realizate. 

 

7.2. Siguranță 

Unul dintre obiectivele operaționale ale planului de mobilitate urbană durabilă referitoare la 

siguranță este creșterea siguranței pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor auto. Măsurile luate, cum ar 

fi intersecții reconfigurate, acțiunile de informare/conștientizare/educare privind transportul și 

siguranța în trafic, treceri de pietoni modernizate și amenajarea pistelor dedicate pentru biciclete, pot 

constitui indicatori pentru măsurarea îmbunătățirii siguranței pentru toți participanții la trafic. Prin 

implementarea proiectelor propuse se urmărește reducerea numărului de accidente rutiere. 

Evaluarea siguranței în urma implementării planului se va face prin raportarea la numărul 

suplimentar de: 

 intersecții reconfigurate; 

 acțiuni de informare/conștientizare/educare privind transportul și siguranța în trafic; 

 treceri de pietoni modernizate; 

 metri lungime pistă pentru biciclete. 

În perioada de analiză, scenariul mediu conduce la o îmbunătățire a siguranței rutiere, reducând 

numărul de accidente, în timp ce scenariul maxim are un impact mare ca urmare a stabilizĂrii cererii de 

transport pentru transportul public dar și a definitivării rețelei de transport prin crearea de variante 

ocolitoare și conexiuni, fapt ce conduce la rerutarea unor volume importante de trafic în afara zonelor 

dens locuite, deci la reducerea prestației rutiere a transportului individual și de marfă în interiorul 

orașului, conducând astfel la o reducere mai mare a numărului de accidente. 

 

7.3. Impactul asupra mediului 

Activitățile de transport au, de regulă, un efect negativ asupra calității aerului, cauza fiind gazele 

de eșapament emise în atmosferă. În strânsă legătură cu obiectivele operaționale cu privire la mediu se 

vor evalua următorii indicatori: 

 numărul de vehicule înmatriculate; 

 gradul de motorizare; 

 gradul de utilizare a vehiculelor; 

 numărul de autobuze electrice/ecologice achiziționate. 
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Există, însă, și indicatori nemăsurabili, care au un impact semnificativ asupra mediului, cum ar fi: 

creșterea utilizării transportului nemotorizat și a transportului public, îmbunătățirea mobilității pe 

distanțe scurte și implementarea unui sistem electric de transport public. 

Toți acești factori vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea 

emisiilor toxice, reducerea zgomotului și reducerea consumului de energie. 

Implementarea tuturor proiectelor propuse în cadrul PMUD (Respectiv Scenariul Maxim) conduce la o 

reducere semnificativă a emisiilor poluante de CO2, raportat la scenariul de referință. 

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 

2001/42/CE, adoptată în legislația națională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe prevede necesitatea monitorizării în scopul 

identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea 

planului și luării măsurilor de remediere necesare. 

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea 

impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să 

faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului. Monitorizarea verificabilă, în 

mod obiectiv, va avea în vedere următorii indicatori.  

Indicatori de monitorizare a mediului: 

 Aer: Concentrațiile de poluanți în aerul ambiental în raport cu valorile limită pentru protecția 

populației, vegetației; 

 Apă: Valorile indicatorilor fizico - chimici din analizele organoleptice; 

 Sol: Valorile produșilor poluatori la nivelul solului; 

 Populația și sănătatea umană: Valorile parametrilor care se referă la zgomote și vibrații, precum 

și emisiile de poluanți în aer conform legislației în vigoare; 

 Zgomotul și vibrațiile: Valoarea intensității surselor de zgomot și vibrații. 

Monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului implică: 

 verificarea acurateței respectării aplicării proiectelor conform specificațiilor prevăzute și 

aprobate în documentația care a stat la baza evaluării impactului; 

 verificarea eficienței măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. 

În acest sens, pe durata implementării proiectelor se vor face inspecții fizice care vor viza: 

amplasarea lucrărilor, materialele de construcții, depozitarea deșeurilor etc. Se vor executa măsurători 

asupra emisiilor folosind aparatură specifică și metode profesionale de prelucrare și interpretare. Unde 

este cazul se va aplica monitorizarea “on time”. 
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7.4. Calitatea vieții 

Calitatea vieții este afectată de starea degradată a spațiului public și de creșterea ponderii 

automobilității, care are un impact negativ asupra sănătății populației. 

Indicatorii prin care se va evalua calitatea vieții vor fi, în primul rând, cei care măsoară utilizarea 

eficientă a spațiului public: 

 metri lungime de trotuare construite/modernizate; 

 metri lungime de piste/benzi de biciclete realizate; 

 număr locuri de parcare realizate; 

 metri lungime de străzi asfaltate/modernizate. 

Și, în al doilea rând, indicatori care contribuie la starea de sănătate a populației prin încurajarea 

utilizării transportului nemotorizat și a transportului public: 

 gradul de utilizare a bicicletelor; 

 numărul de utilizatori ai serviciului de transport public. 

În ceea ce privește impactul asupra calității vieții evaluat prin reducerea nivelului mediu de 

zgomot pe total rețea urbană datorat traficului auto, ca urmare a atragerii unei parți importante din 

utilizatorii autoturismelor personale către sistemul de transport public, a eliminării traficului de tranzit 

pe rutele ocolitoare în afara orașului, dar și prin limitarea vitezei și a fluxurilor de trafic pe arterele 

majore ca urmare a implementării coridoarelor de mobilitate, se identifică o ușoară reducere a nivelului 

mediu de zgomot, emis la sursă în toate cele 3 scenarii. Reducerile prezentate nu par substanțiale, însă 

trebuie ținut seama de faptul că scara este una logaritmică, deci în preajma acestor valori, putem spune 

că o reducere 1dB echivalează cu înjumătățirea nivelului de zgomot, scenariile analizate conducând la 

reduceri de până la între 0,2 dB, ceea ce poate reprezenta o reducere simțitoare. Totodată trebui ținut 

seama că indicatorul se referă la rezultate globale pe întreaga zonă urbană, și că nivelul de zgomot 

resimțit pe zonele unde se vor implementa coridoarele de mobilitate, cu prioritizarea transportului 

public și a deplasărilor pietonale și cu bicicleta va fi mai puternic resimțit decât la nivelul întregii rețele. 
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8. CADRU PENTRU PRIORITIZAREA PROIECTELOR PE TERMEN SCURT, 

MEDIU ȘI LUNG 

8.1. Mecanismul de prioritizare a proiectelor 

Proiectele identificate fac obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport, cu scopul 

identificării acelor intervenţii care merită să fie promovate și pentru elaborarea strategiei de prioritizare 

a proiectelor. 

În funcţie de rezultatele produse de modelele de transport sau de evaluările experţilor s-a 

acordat un punctaj de la 0 la 100 pentru fiecare criteriu şi respectiv pentru fiecare scenariu, rezultând un 

punctaj final; Media acestora a determinat nota finală pentru fiecare scenariu evaluat evidenţiind 

diferenţele clare de impact asupra mobilităţii din Toplița pentru 2030. 

Datorită diferenţei clare de punctaj, scenariul câştigător de urmărit şi dezvoltat este al urmăririi 

investitiilor sugerate, al abordării integrate coordonate care îmbină proiecte specifice fiecărui mod de 

deplasare într-o sinergie sustenabilă. Acesta presupune o reducere a cotei deplasărilor motorizate cu 

aproximativ 30%, călătorii care se distribuie între transportul public, mers pe jos şi ciclism regulat şi care 

implică o reducere semnificativă a rulajului motorizat cu autovehiculul personal, scăzând proporţional 

poluarea aferentă. 

Metodologia de selectare a proiectelor a fost realizată în mai multe etape: 
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Analiza multicriterială include indicatori de performanță cuantificați, care să marcheze nivelul de 

realizare a fiecăruia dintre cele cinci criterii specificate anterior, utilizate şi pentru evaluarea impactului 

actual al mobilității, respectiv: 

 Eficiență economică; 

 Impactul asupra mediului; 

 Accesibilitate; 

 Siguranță; 

 Calitatea vieții. 

În cadrul analizei multicriteriale, s-a alocat fiecărui scenariu un număr de puncte, între 0 și 100 

(0 reprezentând varianta cu punctajul cel mai slab, iar 100 varianta cu punctajul cel mai bun). Criteriile 

de evaluare a proiectelor sunt următoarele: 
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 Accesul la cea mai apropiata staţie de transport public, măsurat în metri şi evaluat ca medie a 

tutoror locaţiilor din U.A.T. înspre staţiile de autobuz. Acest indicator este notabil mai mic în 

cazul existenţei mai multor staţii şi a transportului public urban; 

 Accesul la locul de muncă, măsurat în minute şi reprezentând timpul mediu parcurs de locuitori 

din Toplița spre/dinspre locul de muncă. Timpul este mai mare în cazul scenariului post-investiţii 

datorită sporirii ponderii mobilităţii lente, mai exact a călătoriilor cu bicicleta şi pe jos; 

 Densitatea traficului rutier, măsurat în numărul călătoriilor efectuate cu mijloace motorizate 

proprii. Aceasta este redusă prin oferirea de alternative în scenariul post-investiţii, punctual a 

transportului public şi reţelei de ciclism cu piste dedicate; 

 Poluarea, măsurată în CO2, reprezentând cantitatea de dioxid de carbon generată de traficul 

interurban motorizat. Acesta se reduce prin reducerea ponderii călătoriilor motorizate, explicată 

la criteriul precedent; 

 Consumul de energie, măsurat în litri. Acesta se determină proporţional cu kilometri rulaţi si 

precum la criteriile precedente, se modifică pozitiv cu scăderea ponderii autoturismelor în 

cadrul deplasărilor urbane; 

 Ponderea călătoriilor cu vehicule motorizate, reprezentată de raportul modal al deplasărilor cu 

autoturisme. Ultimii 4 indicatori, inclusiv prezentul, se leagă strâns de ponderea autoturismelor 

din raportul modal; 

 Km străzi modernizate, reprezentat de distanţa arterelor menite a fi reabilitate în fiecare 

scenariu. Scenariul cu investiţii implică modernizarea suplimentară a unor străzi prin POR, 

menite operării autobuzelor; 

 Numărul de pasageri care utilizează transportul public este dat de raportul modal al 

transportului public, mărit considerabil în scenariul care cuprinde introducerea transportului 

public urban în Toplița; 

 Km reţea ciclism cuantifică lungimea infrastructurii de ciclism propusă; 

 Lungimea coridoarelor pietonale reprezintă cumulul în kilometri trotuarelor largi, modernizate și 

mobilate cu dotări urbane specifice, atractive; 

 Reducerea numărului de accidente se referă la numărul de accidente rutiere produse, în medie, 

într-o zi. În scenariu post-investiţii, datorita reducerii ponderii călătoriilor auto, valoarea este 

mult redusă. 

Suplimentar, cu consecinţe în valoarea indicatorilor din analiza multi-criterială, un indicator 

important pentru evoluţia mobilităţii urbane este variaţiunea raportului modal. Aceasta descrie 
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ponderea călătoriilor efectuate cu diverse mijloace de transport, urmărind reducerea deplasărilor cu 

autoturismul personal și încurajarea metodelor alternative de deplasare. 

Astfel, scenariul preferat este „Do something” deoarece este cel mai realizabil, iar prin 

intermediul acestuia criteriile utilizate pentru evaluarea impactului mobilității sunt atinse în cea mai 

mare măsura.  

 

8.2. Prioritățile stabilite 
Tabelul 23 – Directii de acțiune și proiecte 

Direcția de 

acțiune 
Proiect Descriere 

Nivel de 

prioritate 

(1-5) 

Scenariu 

DA1 Gestionarea 

problemei cauzate 

de traficul de 

tranzit 

1.1 Realizarea unei șosele 

de centură a orașului 

Toplița 

În vederea fluidizării 

traficului din centrul 

orașului Toplița, se 

propune construirea 

unei șosele de centură.  

3 

Do 

maximum 

DA2 Reabilitarea 

rețelei stradale 

urbane prin 

modernizarea 

infrastructurii 

rutiere și 

creșterea gradului 

de siguranță 

2.1 Lucrari de asfaltare 

strada Pădureni și strada 

Secu din Municipiul 

Toplița, județul Harghita 

Reabilitarea străzilor 

Pădureni și Secu din 

Municipiul Toplița, 

județul Harghita 

5 

Do 

minimum 

2.2 Lărgirea străzii către 

cascada mezotermală și 

pârtia de ski 

În timpul sezonului de 

iarnă și în zilele de 

weekend, strada 

Bradului devine 

aglomerată, iar în 

vederea fluidizării 

traficului este necesară 

lărgirea străzii.   

3 

Do 

maximum 

2.3 Asfaltarea străzilor 

lăturalnice din municipiu  

Reabilitare străzi care se 

regăsesc în condiții 

neadecvate în vederea 

îmbunătățirii condițiilor 

de deplasare. 

4 

Do 

minimum 

2.4 Modernizarea 

podurilor din Municipiul 

Toplița 

Reabilitarea podurilor 

din municipiul Toplița în 

vederea îmbunătățirii 

accesibilității.  

3 

Do 

minimum 

2.5. Achizionare stații de 

reîncărcare 

Achiziționarea de stații 

de reîncărcare.  
5 

Do 

minimum 
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DA3 Dezvoltarea 

unei rețele 

continue de 

suprafețe 

pietonale sigure și 

atractive 

3.1 Amenajare zone 

pietonale în localitățile 

componente ale 

municipiului Toplița 

Construirea de trotuare 

în localitățile 

componente ale 

municipiului Toplița. 

5 
Do 

minimum 

3.2 Modernizarea 

trotuarelor degradate si 

dotarea acestora cu 

mobilier urban în orașul 

Toplița 

Reconditionarea 

suprafetei si a anexelor 

trotuarelor din UAT-ul 

Toplița si dotarea 

acestora cu piese 

atractive de mobilier 

urban(banci, fantani, 

rasteluri, ghivece) 

pentru sporirea calitatii 

si atractivitatii 

calatoriilor efectuate pe 

jos 

4 
Do 

something 

3.3 Construirea de noi 

trotuare 

Trotuare noi cu dotarile 

aferente(mobilier urban, 

iluminat) la standarde 

actuale 

5 
Do 

something 

3.4 Accesibilizarea 

trotuarelor 

Asigurarea continuitatii 

si a fluiditatii traseelor 

pietonale din UAT 

Toplita 

4 
Do 

minimum 

DA4 Dezvoltarea 

unei rețele 

strategice de 

ciclism cu dotările 

aferente 

4.1 Construirea pistelor 

pentru cicliști în 

interiorul orașului 

Tronson 1: strada 

Nicolae Bălcescu și 

bulevardul Nicolae 

Bălcescu; 

Tronson 2: strada Ștefan 

cel Mare; 

Tronson 3: str. Avram 

Iancu 

5 
Do 

something 

4.2 Pista pentru cicliști – 

conexiuni localități 

componente 

Conexiune Călimănel – 

E578; 

Conexiune Secu – Vale – 

str. Nicolae Bălcescu; 

Conexiune Zencani – str. 

Ștefan cel Mare; 

Conexiune Luncani - bd. 

Nicolae Bălcescu; 

Conexiune Vâgani – str. 

5 
Do 

something 
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Ștefan cel Mare 

4.3 Parcaje biciclete in 

locatii strategice 

Construirea a 20-30 

piese de mobilier urban 

cu rol de rastel pentru 

parcat biciclete, plasate 

in zone de interes, 

populare, comerciale 

sau turistice 

5 
Do 

something 

4.4 Dotarea urbei cu 

biciclete de inchiriat 

Implementarea unui 

sistem cu statii cu auto-

servire dotate cu 

biciclete de inchiriat cu 

timp limitat pentru 

localnici si vizitatori 

5 
Do 

something 

DA 5: Înființarea 

serviciului și 

dotărilor de 

transport public 

local pentru 

municipiul Toplița 

(inclusiv 

localitățile 

componente) 

5.1 Achizitie flota 

autobuze ecologice 

Implementarea taxarii in 

avans sporeste 

operativitatea 

transportului public, 

reducand timpii 

petrecuti in statie(de 

unde rezulta o crestere 

a vitezei medii 

operationale) 

5 
Do 

something 

5.2 Sistem de autotaxare 

in statii 

Amenajare totemuri 

informative cu 

identitatea(logo-ul) 

operatorului, harta cu 

rutele si destinatiile 

posibile precum si 

orele/frecventele de 

operare; Implementarea 

afisajelor digitale cu 

informare controlata 

centralizat, pentru 

afisarea dinamica a 

timpilor de asteptare si 

a urmatoarelor plecari 

5 
Do 

something 

5.3 Dotarea statiilor cu 

facilitatile si dotarile 

necesare 

Achizitionarea de 2-3 

autobuze urbane de 

capacitate medie (8-9 

metri. 60-80 de locuri 

5 
Do 

something 
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din care 19-25 pe 

scaune) cu soluţii de 

propulsie ecologice. 

Aceste autobuze vor 

circula pe teritoriul 

orasuluii Toplița și a 

localităților 

componente. De 

asemenea, este 

necesară crearea unei 

rute către pârtia de schi 

și retur în sezonul rece 

atunci când traficul 

devine foarte 

aglomerat. 

5.4 Construirea depoului 

si dotarea acesteia cu 

capacitatea tehnica de 

mentenanta a flotei de 

autobuze 

Construirea unui depou, 

a unei hale si dotarea 

acesteia cu un elevator, 

echipament tehnic de 

mentenanta(scule, 

compresor, elevator, 

echipament diagnoza, 

analizor gaze), 

exploatare(centru 

informatizat de 

management a 

circulatiei si 

mentenantei) si spalare 

mijloace de transport 

calatori 

5 
Do 

something 

5.5 Reconditionarea si 

accesibilizarea strazilor 

degradate destinate 

operarii regulate a 

transportului public 

Reabilitarea strazilor 

degradate si 

modificarea profilului 

acestora prin 

accesibilizarea spatiului 

dedicat pietonilor si 

realizarea de alveole 

pentru statiile de 

transport public 

4 
Do 

something 
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DA6 Asigurarea 

infrastructurii 

pentru 

managementul 

traficului 

6.1 Asigurarea 

infrastructurii pentru un 

sistem de management al 

traficului 

Componente: Control al 

traficului; Supraveghere 

video; Solicitarea culorii 

verde pentru pietoni; 

Rețea de comunicații 

prin fibră optică; Centru 

de Control 

5 
Do 

something 

6.2 Restructurarea 

parcării din zona centrală 

Reducerea traficului din 

zona centrală și 

limitarea numărului 

autovehiculelor din 

centru se poate realiza 

prin eliminarea 

mașinilor parcate. Pe 

lângă restructurarea 

parcării prin 

transferarea locurilor în 

zonele de margine, 

trebuie instaurat și 

sistemul parcărilor cu 

plată și trebuie 

soluționată problema 

celor care lucrează în 

zona centrală sau 

aprovizionează această 

zonă. 

4 
Do 

something 

6.3 Reglementarea 

parcării în zonele locuite 

Se vor înființa noi locuri 

de parcare, care însă nu 

pot acoperi cererea 

aflată în continuă 

creștere. De aceea va fi 

nevoie de introducerea 

unor reglementări 

(restricție cu privire la 

numărul locurilor de 

parcare gratuite pe 

apartament). 

4 
Do 

something 
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6.4. Modernizarea 

podurilor din Municipiul 

Toplița 

Reabilitarea podurile din 

municipiul Toplița.  

4 
Do 

something 

DA7. Înființarea 

unui 

compartiment în 

cadrul 

municipalității 

pentru 

planificarea 

transportului și 

management-ul 

traficului, și 

sporirea 

capacității 

administrative 

pentru acestea 

7.1 Înființarea structurii 

necesare pentru 

managementul traficului 

Înființarea unui post 

responsabil pentru 

transport în cadrul 

secției de urbanism din 

Primăria Toplița, care va 

avea următoarele 

atribuții: colaborarea cu 

localitățile componente 

invecinate, 

monitorizarea continuă 

a stării drumurilor, 

managementul 

sistemului de parcare, 

înlocuirea 

semnalizărilor, culegere 

de date, asigurarea 

informațiilor, 

managementul 

reclamațiilor, elaborarea 

și implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare și reabilitare, 

organizarea 

transportului public 

microregional 

5 
Do 

something 

DA7 Înființarea 

serviciului de 

transport public și 

a aparatului de 

gestiune al 

acestuia 

7.1 Înființarea serviciului 

de transport public și a 

aparatului de gestiune al 

acestuia 

Pentru funcționarea și 

administrarea serviciului 

de transport public este 

necesară înființarea 

unui serviciu specializat 

de transport public în 

cadrul autorității 

administrației publice 

locale, în baza Legii nr. 

92/2007 privind 

serviciile de transport 

5 
Do 

something 
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public local. 

 

 

 

9. PLANUL DE ACȚIUNE 

9.1. Intervenții majore asupra rețelei stradale 

Proiectele privind rețeaua stradală vizează următoarele investiții pentru perioada 2022-2030: 

Tabelul 24 – Proiecte intervenții rețea stradală 

Proiect Parteneri Sursa de finanțare 

2.1. Lucrari de asfaltare strada 

Pădureni și strada Secu din 

Municipiul Toplița, județul 

Harghita 

- 

Bugetul local, PNI „Anghel 

Saligny”, Alte surse 

2.2. Lărgirea străzii către 

cascada mezotermală și pârtia 

de ski 

- 

Bugetul local, PNI „Anghel 
Saligny”, Alte surse 

2.3. Asfaltarea străzilor 

lăturalnice din municipiu 

- 
Bugetul local, PNI „Anghel 

Saligny”, Alte surse 

2.4. Modernizarea podurilor din 

Municipiul Toplița 

- 
Bugetul local, PNI „Anghel 

Saligny”, Alte surse 

2.5. Reabilitarea podurilor din 

municipiul Toplița 

 
Bugetul local, PNI „Anghel 

Saligny”, Alte surse 

2.6. Achizionare stații de 

reîncărcare 

-  
AFM/PNRR 

 

9.2. Transport public 

Tabelul 25 – Proiecte transport public 

Proiect Parteneri Sursa de finanțare 

5.1. Achizitie flota autobuze - Programul Operațional Regional 
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ecologice 

5.2. Sistem de autotaxare in 

statii 
- Programul Operațional Regional 

5.3. Dotarea statiilor cu 

facilitatile si dotarile necesare 
- Programul Operațional Regional 

5.4. Construirea depoului si 

dotarea acesteia cu capacitatea 

tehnica de mentenanta a flotei 

de autobuze 

- Programul Operațional Regional 

5.5. Reconditionarea si 

accesibilizarea strazilor 

degradate destinate operarii 

regulate a transportului public 

- Programul Operațional Regional 

 

9.3. Transport de marfă 

Tabelul 26 – Proiecte transport marfă 

Proiect Parteneri Sursa de finanțare 

1.1. Realizarea unei șosele de 

centură a orașului Toplița 
- 

Bugetul de stat, PNI „Anghel 

Saligny”, Alte surse 

 

9.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și 

persoane cu mobilitate redusă) 

Tabelul 27 – Proiecte mijloace transport alternative 

Proiect Parteneri Sursa de finanțare 

3.1. Amenajare zone pietonale 

în localitățile componente ale 

municipiului Toplița 

- Programul Operațional Regional 

3.2. Modernizarea trotuarelor 

degradate si dotarea acestora 

cu mobilier urban în orașul 

Toplița 

- Programul Operațional Regional 
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3.3. Construirea de noi trotuare - Programul Operațional Regional 

3.4. Accesibilizarea trotuarelor - Programul Operațional Regional 

4.1. Construirea pistelor pentru 

cicliști în interiorul orașului 
- Programul Operațional Regional 

4.2. Pista pentru cicliști – 

conexiuni localități componente 
- Programul Operațional Regional 

4.3. Parcaje biciclete in locatii 

strategice 
- Programul Operațional Regional 

4.4. Dotarea urbei cu biciclete 

de inchiriat 
- Programul Operațional Regional 

 

9.5. Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente 

de transport signaletică, protecția împotriva zgomotului/sonoră) 

Tabelul 28 – Proiecte managementul traficului 

Proiect Parteneri Sursa de finanțare 

6.1. Asigurarea infrastructurii 

pentru un sistem de 

management al traficului 

- Programul Operațional Regional 

6.2 Restructurarea parcării din 

zona centrală 

- Programul Operațional 
Regional/Bugetul local 

6.3. Reglementarea parcării în 

zonele locuite 

- Programul Operațional 
Regional/Bugetul local 

6.4. Sistem "smart" de 

management al parcărilor 

- Programul Operațional Regional 

 

9.6. Aspecte instituționale 

Pentru dezvoltarea sistemului si serviciului de transport public, este necesar si obligatoriu 

incheierea unui contract de delegare a serviciului catre un operator de transport public, cu respectarea 

normelor legale aflate in vigoare si a directivelor europene. 

Pentru reglementarea transportului public, acest proiect va viza: 
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1. Elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a transportului public; 

2. Dezvoltarea si aprobarea unui caiet de sarcini și regulamentul serviciului de transport public, în 

conformitate cu art. 23 alin (4) din Legea nr. 51/2006; 

3. Elaborarea si aprobarea documentației pentru contractele de achiziții publice și de delegare, 

pentru a stabili condițiile de participare și criteriile de selecție pentru operatorii de transport, cu 

excepția atribuirii directe a contractelor după cum se menționează în art. 31 alin (1) din Legea 

nr. 51/2006; 

4. Adaptarea contractului de servicii publice în conformitate cu directivele europene privind 

serviciul public; 

5. Monitorizarea executarii contractului de gestiune, pentru a observa respectarea de către 

operator a clauzelor contractului; 

6. Implementarea si monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare a operatorului si 

serviciului de transport public, incluzand realizarea investitiilor planificate prin PMUD; 

7. Corelarea si realizarea celorlalte actiuni administrative, necesare dezvoltarii transportului public 

in comun. 

Intervențiile propuse vor presupune realizarea unui studiu de oportunitate privind 

reconfigurarea orarului de deplasari, pentru facilitarea deplasarilor la locul de munca si viabilizarea 

interconectarilor intre rute, atat interne cat si externe, frecventele de deservire, mai ales in orele de varf 

si reconfigurarea statiilor de transport public in comun, pe intreaga retea urbana, pentru asigurarea unei 

densitati mai mari a ariei de captare pe kilometru. 

Sunt necesare actiuni „soft” pentru sustinerea investitiilor in transportul public, complementare 

acestora, precum: o Gestionarea eficientă a utilizării parcului și resurselor consumate (planificarea 

curselor, planificarea programului conducătorilor de vehicule, coordonarea activităților de mentenanță, 

urmărirea circulației, constituirea unei baze de date pentru analize si decizii centralizate și fundamentate 

riguros etc.), o Monitorizarea traficului rutier pentru scheme eficiente de semaforizare și pentru 

creșterea siguranței traficului o Monitorizarea parcărilor și tarifare corectă a staționării autoturismelor, 

o Monitorizarea utilizării inadecvate a rețelei de piste de biciclete, o Informarea publicului călător: în 

vehicul și în stații, pe pagină web dedicată și prin aplicații specifice asupra diferitelor opțiuni de acces 

către destinații frecvent utilizate, o Tarifarea automată a călătorilor (ticketing), fidelizarea utilizatorilor 

transportului public urban, și a celor care utilizează scheme park&ride o Identificarea unei/unor zone 

pietonale cu acces limitat pentru riverani și vehicule ușoare de aprovizionare și colectare a deșeurilor, o 

Localizarea și dimensionarea adecvată a spațiilor de parcare pentru taximetre, o Reducerea şi/sau 
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taxarea superioară a parcării pe stradă, corelat cu identificarea și amenajarea unor spații adecvate de 

parcare pentru autoturisme (centralizate/în afara tramei stradale) și în număr suficient, inclusiv la 

periferia ariei urbane (pentru oferte de tip park&ride), o Reglementări referitoare la un număr minim 

necesar de spații de parcare pentru biciclete, amenajate și monitorizate în vecinătatea zonelor 

comerciale, industriale, a centrelor de afaceri, bănci, școli și licee etc., o Reglementarea numărului de 

taximetre în acord cu legislația în vigoare, o Reglementarea ferestrelor de timp pentru aprovizionarea 

centrelor comerciale, o Reglementarea sensurilor unice pe străzile colectoare, o Fundamentarea unui 

sistem de penalități pentru parcări neregulamentare, o Sistem de tarifare în transportul public urban 

integrat cu taxarea închirierilor de biciclete, și cu parcarea la periferia zonei urbane pentru facilitarea 

transferului modal către transportul public, o Reglementarea controlului periodic de către 

departamente ale autorității publice locale și analize ale aplicării reglementărilor adoptate. 
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10. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MOBILITATE 

URBANĂ DURABILĂ 

10.1. Stabilire proceduri de evaluare a implementării PMUD 

După adoptarea planului de mobilitate urbană durabilă, începe faza de implementare și 

monitorizare. Această fază are în vedere managementul implementării, monitorizarea și comunicarea 

rezultatelor alături de pregătirea pentru revizuirea PMUD-ului. Faza pornește odată cu definitivarea 

portofoliului de proiecte prioritare, asigurarea finanțării și stabilirea clară a entităților responsabile cu 

implementarea. 

Monitorizarea şi evaluarea se referă la modul în care rezultatele implementării PUMD sunt 

analizate şi folosite pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, respectiv a viziunii 

propuse de municipiul Toplița. 

Monitorizarea şi evaluarea sunt introduse în plan ca instrumente de gestionare esenţiale pentru 

a urmări procesul de planificare şi a evalua punerea în aplicare, dar într-un mod în care să se poată 

învăţa din experienţa de planificare, să se înţeleagă ceea ce funcţionează bine şi mai puţin bine, pentru a 

construi un plan de lucru îmbunătăţit în viitor. 

Un mecanism de monitorizare şi evaluare ajută la identificarea şi anticiparea dificultăţilor în 

pregătirea şi implementarea Planului de mobilitate urbană durabilă şi, dacă este necesar, la 

reorganizarea măsurilor pentru a atinge ţintele mai eficient şi în limitele bugetului disponibil. 

Raportarea trebuie să asigure prezentarea rezultatelor evaluării spre dezbatere publică, 

permiţând astfel tuturor actorilor să ia în considerare şi efectueze corecturile necesare (de exemplu, în 

cazul în care sunt atinse ţintele sau dacă măsurile par a fi în conflict unele cu altele). 

Mecanismele de monitorizare şi evaluare trebuie definite şi puse în aplicare cât mai devreme. 

Evaluarea P.M.U.D. va fi realizată prin evaluarea anuală a îndeplinirii indicatorilor stabiliți. 

Este imperativ ca aprobarea prezentului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă să nu fie percepută 

ca punct final al unei elaborări tehnice și nici ca un document de fundamentare finalizat cu o listă de 

proiecte implementabile cu ajutorul instrumentelor de finanțare nerambursabile. P.M.U.D. reprezintă 

un instrument de guvernare a orașului, flexibil și adaptabil în timp nevoilor în schimbare, care generează 

acțiuni publice și private cu valoare strategică pe termen lung pentru dezvoltarea competitivă a zonei 

orașului Hațeg și pentru reducerea disparităților din interiorul acesteia. Implementarea eficientă a 
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planului integrat pentru mobilitate, durabil, sustenabil și inteligent impune participarea activă a unui set 

amplu de actori. 

Guvernanța și cadrul administrativ al gestionării mobilității în oraș reprezintă un aspect complex 

care, pentru a putea sprijini procesul de implementare al unui document strategic ce vizează 

implementarea unui portofoliu de proiecte cu un număr amplu de beneficiari, trebuie să instituie un 

puternic leadership politic și în același timp o structură solidă de management al implementării, 

funcțională din punct de vedere al identificării responsabilităților actorilor antemenționați. 

Se pot delimita așadar o serie de precondiții pentru instituirea unui sistem funcțional de 

management al dezvoltării mobilității în municipiul Toplița: 

 Existența unei coordonări eficace și eficiente – reprezentată de către administrația locală Hațeg; 

 Existența unui parteneriat cu furnizorii de servicii de transport, instituții deconcentrate, mediul 

economic, academic, societatea civilă. Implicarea stakeholderilor/actorilor urbani care au 

participat la pregătirea planului în cele două ateliere de lucru de la nivel urban şi ulterior, a unor 

noi actori relevanţi care se recunosc în plan şi consolidează împărtășirea acestuia şi a 

iniţiativelor este esențială, generând un climat favorabil pentru crearea de parteneriate între 

actorii publici și cei privaţi; 

 Competențe relevante și responsabilități: reprezentarea actorilor în dezvoltarea politicilor 

integrate și proiectelor de infrastructură de transport; 

 Resurse umane și sustenabilitate financiară; 

 Reprezentativitate și abilitate de negociere cu nivelurile superioare (județean, național, UE). 

 

10.2. Dimensiunile implementării și monitorizării P.M.U.D. 

Implementarea P.M.U.D. presupune procesul prin care, în perioada de programare 2021-2030 și 

cea ulterioară, 2021-2030, resursele disponibile ale administrației publice locale și ale actorilor implicați 

fie ca beneficiari, fie ca parteneri se transformă în rezultatele calitative și cantitative prevăzute în Planul 

de Acțiune. 

Implementarea prevede atingerea tuturor obiectivelor Planului de Mobilitate în vederea 

atingerii viziunii. Implementarea planului trebuie să parcurgă un proces de corelare, între ceea ce este 

de dorit a fi realizat, cu ceea ce este posibil în condițiile resurselor existente şi ceea ce este probabil, în 

condițiile previzionate (climatul socio-economic național și European, resursele nerambursabile 

disponibile în această perioadă de programare). Cel mai important, implementarea P.M.U.D. presupune 

următoarele dimensiuni: 
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1. Dimensiunea instituțional-normativă – presupune implementarea prevederilor planului de 

acțiune al P.M.U.D. cu privire la crearea cadrului coordonare și cooperare, precum și aspectele 

ce țin de promovarea pachetului de documente normative și hotărâri care stau la baza unei 

dezvoltări corelate a mobilității, cu precădere a celor necesare pentru dezvoltarea viitoare a 

accesibilității municipiului, sprijinului pentru dezvoltare economică și a dezvoltării mobilității 

blânde; 

2. Dimensiunea strategică – este furnizată prin lista de proiecte prioritare ilustrate în prezentul 

plan de acțiune; 

3. Dimensiunea investițională – vizează direct partea de implementare a proiectelor prioritare din 

portofoliul P.M.U.D. și se referă la anvelopa bugetară și planificarea investițiilor din surse locale 

(bugetul municipalității), surse de la nivelul național și fonduri nerambursabile, precum și 

posibilitatea realizării de parteneriate public-private în scopul implementării anumitor proiecte 

P.M.UD. 

 

10.3. Stabilirea entităților responsabile cu monitorizarea 

Monitorizarea PMUD 2021-2030 se va face împreună cu SIDU 2021-2030 fiind principalele 

documente strategice la nivelul municipiului Toplița. Pentru acest aspect va trebui înființat un COMITET 

DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII SIDU ȘI PMUD reprezentant de: primar/viceprimar/administrator 

public), operatori și furnizori de servicii publice, instituții deconcentrate (IPJ, ISJ, APM etc.) și 

reprezentanți din sectorul ONG. Comitetul de monitorizare va elabora rapoartele anuale de progres care 

vor evidenția: 

 principalii indicatori de succes (mai puțin cei care țin de cota modală), 

 situația proiectelor în curs de implementare; 

 principalele provocări în implementarea și pregătirea proiectelor 

 propuneri de ameliorare a principalelor blocaje (inclusiv obiective de lobby la nivel central/ 

regional). 

Raport anual de monitorizare „Dezvoltarea Durabilă a Municipiului Toplița – anul X“ ar trebui 

prezentat publicului larg la fiecare sfârșit de an. Este important ca Comitetul de Monitorizare a 

Implementării SIDU și PMUD să fie conectat direct la toate grupurile de lucru active pe diverse teme și în 

diverse proiecte europene legate de mobilitatea urbană. Rapoartele anuale de monitorizare vor fi 

trimise pentru revizie și validare tuturor factorilor activi în domeniul mobilității urbane. 
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10.4. Implementarea, monitorizarea și evaluarea P.M.U.D. 
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a proiectelor, 

programelor şi politicilor prevăzute în planul de mobilitate şi de colectare şi raportare a informaţiilor 

asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relative la dezvoltarea 

comunităţii. Scopul monitorizării și evaluării implementării PMUD este reprezentat de evaluarea 

atingerii obiectivelor în timpul și în cadrul bugetului prevăzut, precum și evaluarea rezultatelor și 

impactului pe termen lung a proiectelor implementate. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Toplița 2021-2030 poate fi considerat ca 

fiind implementat cu succes atât timp cât obiectivele și direcțiile acesteia de acțiune sunt atinse. În acest 

sens și cu prioritate pentru perioada 2021 – 2030, etapele sunt următoarele: 

Implementarea 

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete de 

implementare. Fiecare proiect va conţine obiective, planul activităţilor necesare, perioada de 

desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de 

finanţare. În cazul unde proiectele se află în responsabilitatea unor beneficiari diferiți față de 

administrația locală, este în responsabilitatea acesteia (prin Compartimentul Transport) să obțină 

raportări periodice ale studiilor de fundamentare realizate, proiectelor depuse pentru finanțare, 

proiectelor ce urmează a fi implementate din bugetele locale, precum și modificări sau concretizări ale 

anvelopelor bugetare prevăzute pentru acestea. 

Monitorizarea 

În ceea ce privește monitorizarea și evaluarea, acestea reprezintă procese interdependente care 

depind de etapele și indicatorii definiți în Plan, dar și de stabilirea unor indicatori de monitorizare 

ulteriori, întrucât unele dintre cele mai presante nevoi la nivel local își găsesc răspunsul în proiecte 

prioritare al căror demers nu beneficiază de studii de fundamentare anterioare, fiind dificilă astfel 

cuantificarea realistă a indicatorilor de performanță în această fază. 

Monitorizarea este o etapă importantă, care sprijină procesul de implementare a măsurilor, 

proiectelor prevăzute în P.M.U.D. Instrumentele de monitorizare trebuie stabilite cât mai curând de 

echipa responsabilă cu monitorizarea. 

Comisia de monitorizare a P.M.U.D. Toplița va evalua aspecte precum: activităţi, rezultate, 

buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţilor locale, ipotezele 

formulate iniţial. 
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Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi prin 

planul de față. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de 

corectare. Monitorizarea implementării se va realiza către administrația locală, preferabil în cadrul unui 

grup mai larg de actori, o structură de evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor 

factorilor implicaţi în dezvoltare, precum a fost descris anterior. 

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi prin 

planul de față. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de 

corectare. 

Evaluarea implementării strategiei 

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de 

implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de 

implementare. 

Evaluarea este bi-componentă: 

1. Evaluarea implementării proiectelor din PMUD Toplița 

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de 

implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de 

implementare. 

O evaluare a impactului P.M.U.D. se va realiza la sfârșitul anului 2030, pentru portofoliul de 

proiecte, și va aprecia în egală măsură atât performanța cât și procesul, respectiv modul în care au fost 

atinse obiectivele strategice. 

2. Analiza impactului 

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influenţează 

criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua studii de impact de 

specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului. 

Monitorizarea și evaluarea se referă la modul în care rezultatele acțiunilor P.M.U.D. sunt analizate și 

cuantificate în urma procesului de implementare a acestuia. Monitorizarea și evaluarea sunt pași cheie 

în implemetarea corectă și adecvată contextului, și trebuie introduse în plan ca instrumente de 

gestionare esențiale pentru urmărirea procesului de planificare și de pe urma căruia să se 

îmbunătățească continuu. Una din cerințele necesare unei bune monitorizări și evaluări, este 

comunicarea și supravegherea continuă a proiectelor pentru a găsi cele mai eficiente metode de a 

atinge obiectivele stabilite. 

Necesitatea monitorizării P.M.U.D. pe parcursul implementării este legată de: 
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 îmbunătățirea continuă a proiectelor, a rezultatelor așteptate și a celor realizate, și corelarea 

indicatorilor de performanță cu obiectivele planului; 

 identificarea și combaterea posibilelor riscuri în implementarea P.M.U.D.; 

 actualizarea și continuarea P.M.U.D. pentru a îndeplini și viziunea stabilită pentru 2030; 

 implicarea tuturor actorilor implicați pe parcursul implementării P.M.U.D.  
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11. ANEXE 

1. Portofoliu de proiecte  

2. Chestionar PMUD Toplița desfășurat fizic 
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Anexa 1 - Portofoliu de proiecte 

ID NUME PROIECT RESPONSABIL SCENARIU ORIZONT 
SURSĂ 

FINANȚARE 

1.1. Realizarea unei șosele 
de centură a orașului 
Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do maximum 

2030 
 

Bugetul de stat, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.1. Lucrari de asfaltare 
strada Pădureni și 
strada Secu din 
Municipiul Toplița, 
județul Harghita 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.2. Lărgirea străzii către 
cascada mezotermală 
și pârtia de ski  

UAT Municipiul 

Toplița 
Do maximum 2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.3. Asfaltarea străzilor 
lăturalnice din 
municipiu 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.4. Modernizarea 
podurilor din 
Municipiul Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 

Bugetul local, PNI 
„Anghel Saligny”, 

Alte surse 

2.5. Achizionare stații de 
reîncărcare 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 AFM/PNRR 

3.1. Amenajare zone 
pietonale în 
localitățile 
componente ale 
municipiului Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 POR 2021- 2027 

3.2. Modernizarea 
trotuarelor degradate 
si dotarea acestora cu 
mobilier urban în 
orașul Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

3.3.  Construirea de noi 
trotuare 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

3.4. Accesibilizarea 
trotuarelor existente 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

minimum 
2030 POR 2021- 2027 

4.1.  Amenajare piste 
pentru biciclete în 
municipiul Toplița 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021-2 027 

4.2.  Pista pentru cicliști – 
conexiuni localități 
componente 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

4.3.  Parcaje biciclete in 
locatii strategice 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

4.4.  Dotarea urbei cu UAT Municipiul Do 2030 POR 2021- 2027 
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biciclete de inchiriat Toplița something 

5.1.  Achiziție mijloace de 
transport ecologice 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

5.2.  Implementare sistem 
de tarifare pentru 
sistemul de transport 
public 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

5.3.  Modernizare și 
înființare statii de 
autobuz 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

5.4.  Dezvoltare terminal 
de transport public și 
stații de încărcare 
autobuze 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 POR 2021- 2027 

5.5. Reconditionarea si 
accesibilizarea 
strazilor degradate 
destinate operarii 
regulate a 
transportului public 

UAT Municipiul 

Toplița 

Do 

something 
2030 

POR 2021- 
2027/Buget local 

6.1.  Asigurarea 
infrastructurii pentru 
un sistem de 
management al 
traficului 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 POR 2021- 2027 

6.2. Restructurarea 
parcării din zona 
centrală 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 

POR 2021- 
2027/Bugetul local 

6.3. Reglementarea 
parcării în zonele 
locuite 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 

POR 2021- 
2027/Bugetul local 

6.4.  Sistem "smart" de 
management 
al parcărilor 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 POR 2021- 2027 

7.1. Înființarea serviciului 
de transport public și 
a aparatului de 
gestiune al acestuia 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 

Bugetul local/Alte 
surse 

7.2. Asigurarea 
infrastructurii pentru 
un sistem de 
management al 
traficului 

UAT Municipiul 

Toplița 
Do something 2030 POR 2021 - 2027 

7.3. Implementare sistem 
de informare a 
călătorilor 

UAT Municipiul 
Toplița 

Do something 2030 POR 2021 - 2027 
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Anexa 2 - 2. Chestionar PMUD Toplița desfășurat fizic 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule, 
 
Municipiul Toplița are în derulare elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru  

Municipiului Toplița. Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările de mai jos, 

poate influența deciziile cu privire la proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în Municipiul 

Toplița, motiv pentru care vă rugăm să completați chestionarul următor. 

 
Vă mulțumim pentru implicare! 

 
Pentru fiecare din propoziţiile de mai jos, vă rugăm să completați sau să bifați răspunsurile 

corespunzătoare. 

A. Informații generale despre gospodărie 

1. Vă rugăm indicați cartierul/zona în care 
locuiți: 

 

2. Câte vehicule din fiecare categorie se găsesc 

în gospodăria dvs.? 

Biciclete: Autoturisme: 

3. Vă rugăm indicați durata de mers pe jos de 

la locuința dvs. până la cea mai apropiată 

stație de transport public (minute): 

  

 

B. Informații specifice privind mobilitatea 

1. Care este grupa de vârstă în care vă încadrați? 

□ sub 15 ani □ între 15 și 18 ani □ între 19 și 24 ani □ între 25 și 34 ani 

□ între 35 și 49 ani □ între 50 și 64 ani □ peste 65 ani 

 

2. Care este ocupația dvs.? 

□ elev/student □ angajat □ liber profesionist □ șomer 

□ pensionar □ casnică/ fără ocupație 

 

3. În cazul în care sunteți angajat, vă rugăm indicați care este domeniul în care activați: 
□ Agricultură, piscicultură, forestier □ Industrie □ Construcții □ Vânzări 

□ Finanțe, asigurări, imobiliare □ Transporturi, logistică, comunicații 

□ Utilități (electricitate, apă, gaze etc.) □ Servicii (hoteluri, restaurante) 

□ Educație □ Sănătate și asistență socială □ Altele:....... 

 

 

5. Va rugam indicati scopul fiecărei deplasări realizate în ultima zi lucrătoare anterioară  
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completării chestionarului: 

NOTĂ: O deplasare reprezinta mișcarea dintre o origine și o destinație așa cum se prezintă în schema 

de mai jos. În cele ce urmează răspundeți la întrebări referindu-vă la ziua de ieri sau altă zi în care 

aţi efectuat deplasări (preferabil zi lucrătoare: luni-vineri). 

 
 

 

 
Deplasare 

Scopul deplasării 

 

Serviciu 

 
Interes 

de 
serviciu 

 

Educație 

Ducere/ 
aducere 
copii la/ 

de la 
scoală 

 

Cumpărături 

Recreere 
(plimbare, 
vizită, 

agrement) 

 
Intoarcere  

la 
domiciliu 

 

Altul 

Deplasarea 
nr. 1 

        

Deplasarea 
nr. 2 

        

Deplasarea 
nr. 3 

        

Deplasare 
nr. 4 

        

Deplasarea 
nr. 5 

        

Deplasarea 
nr. 6 

        

 
 

6. Va rugam indicati modul/modurile de transport utilizat/utilizate pentru fiecare deplasare 

realizată în ultima zi lucrătoare anterioară completării chestionarului: 

 
Deplasare 

Pietonal Bicicleta Motocicleta 
Autoturism 
(șofer) 

Autoturism 
(pasager) 

Maxi-taxi 
(microbuz) Taxi 

Deplasarea  nr. 1        

Deplasarea  nr. 2        

Deplasarea  nr. 3        

Deplasare  nr. 4        

Deplasarea  nr. 5        

Deplasarea  nr. 6        
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7. Dacă v-ați deplasat cu autoturismul, câte persoane s-au aflat în total în autoturism (cu tot                   cu 

dvs.)? (Nu răspundeți dacă nu ați utilizat autoturismul ca mijloc de deplasare.) 

 

 

8. Cât a durat fiecare deplasare (durata totală aproximativă între origine și destinație)? 

 
Durata 

Deplasare 

Deplasarea  
nr. 1 

Deplasarea 
nr. 2 

Deplasarea 
nr. 3 

Deplasarea  
nr. 4 

Deplasarea 
nr. 5 

Deplasarea  
nr. 6 

0-5 minute       

6-10 minute       

11-15 minute       

16-20 minute       

21-25 minute       

26-30 minute       

Peste 30 minute       
 

 
9. Va rugăm să indicați care sunt principalele 3 probleme întâmpinate în timpul deplasărilor    

efectuate în interiorul orașului: 

□ Calitate necorespunzătoare pentru trotuare și alei pietonale 

□ Transport în comun ineficient 

□ Lipsa / insuficiența locurilor de parcare 

□ Lipsa facilităților pentru mijloace alternative de transport 

□ Treceri de pietoni/intersecții nesigure 

□ Străzi în stare tehnică proastă 

□ Trafic greu în oraș 

□ Nu stiu/ nu răspund 

□ Altele:................................................ 

 
10. Va rugăm să indicați principalele 3 probleme întâmpinate privind traficul auto: 

□ Blocajele care apar la orele de varf 

□ Lipsa locurilor de parcare/ parcări insuficiente 

□ Pietoni/bicicliști care circulă pe carosabil 

□ Blocaje generate de transportul public (viteze scăzute, lipsa alveole stații) 

□ Viteze scăzute din cauza stării proaste a străzilor 

Număr 
persoane din  
autoturism 

Deplasare 

Deplasarea 
nr. 1 

Deplasarea  
nr. 2 

Deplasarea   
nr. 3 

Deplasarea  
nr. 4 

Deplasarea  
nr. 5 

Deplasarea  
nr. 6 

1 persoană       

2 persoane       

3 persoane       

4 persoane       

5 persoane       



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA PENTRU PERIOADA 2021-2030 
 

□ Traficul auto ridicat 

□ Staționarea necorespunzatoare a autovehiculelor pe carosabil 

□ Prezența traficului greu prin oraș (se deplasează cu viteze reduse) 

□ Nu știu/nu răspund 

□ Altele:................................................ 
 

11. Vă rugăm să indicați importanța pentru principalele direcții de acțiune privind dezvoltarea 

mobilității în Municipiul Toplița. 

Atenție - pe fiecare rând poate fi selectată o singură opțiune! 

 
Domeniul de acțiune 

Nu este 
important 

Foarte 
puțin 

important 

Puțin 
important 

 
Important 

Foarte 
important 

Îmbunătățirea condițiilor de deplasare 
a  pietonilor 

     

Dezvoltatrea rețelei de piste de biciclete      

Dezvoltatea unui sistem de transport public      

Dezvoltarea facilităților de parcare      

Reabilitarea străzilor și amenajarea urbană      

 
12. Pentru deplasarea în zona centrală a orașului ce mod de deplasare utilizați frecvent? 

□ Transport public 

□ Autotusim 

□ Bicicleta 

□ Pietonal 

□ Altele:................................................ 

 

13. În cazul în care infrastructura și facilitățile ar permite, ce mod de deplasare ați prefera? 

□ Transport public 

□ Autotusim 

□ Bicicleta 

□ Pietonal 

□ Altele:................................................ 

 
14. Vă rugăm să indicați măsuri/proiecte/intervenții care în opinia dvs. vor contribui la 

rezolvarea problemelor și satisfacerea nevoilor de mobilitate de la nivelul Municipiului Toplița 

și/sau cartierului în care locuiți. 

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

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

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

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

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

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