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(1) P.M.U. - componenta de nivel strategic (corespunzătoare etapei I) 
1. Introducere 

1.1.  Scopul și rolul documentației 
 

Noțiunea de Plan de Mobilitate Urbană este introdusă prin Legea nr.190/2013 privind 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.  

Planul de mobilitate urbană este definit conform legii ca fiind instrumentul de 

planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a 

localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport ale 

persoanelor, bunurilor și mărfurilor.  

 

 

Figura 1.1-1. Orașul Valea lui Mihai 

 

Aria de studiu este reprezentată de UAT Oraş Valea lui Mihai aşa cum se prezintă în 

cap.3.3. Dezvoltarea reţelei de transport aferentă Modelului de Transport), iar orizontul 

de analiză al PMUD este 2016-2030 (aşa cum se prezintă în cap. 3.6. Prognoze) 
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1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială 
 

În Programul de Cooperare Teritorială 2014-2020 România-Ungaria, orașul Valea lui 

Mihai este cuprins în aria eligibilă, datorită poziției sale istorice geostrategice. Prin acest 

program se dorește îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea 

blocajelor (cooperare în domeniul accesibilității). 

Valea lui Mihai face parte din Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială – GECT 

(European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC). Un proiect important pentru 

zona studiată este drumul Peneszlek-Curtuișeni-Valea lui Mihai.  

 

Figura 1.2-1. Localizare în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-

Ungaria 

 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Național, orașul se află între două 

aeroporturi, cel din Oradea și cel din Satu Mare. Orașul nu este conectat la un culoar de 

transport european, dar este amplasat în proximitatea unui drum expres propus prin 

Oradea-Zalău-Satu Mare și a unei autostrăzi propuse între Cluj-Napoca și Ungaria. 

Orașul este traversat de cale ferată, dar inoperabilă și nefuncțională în relație cu centrul 

major Cluj-Napoca, sau capitala București. 
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Figura 1.2-2. Raportare la PATN 

 

Harta proiectelor rutiere din Master Planul General de Transport indică faptul că 

orașul Valea lui Mihai se află pe un drum Trans Regio, ceea ce oferă o bună 

conectivitate la nivel local și regional. 

Harta rutelor de cale ferată din documentație prevede reabilitarea liniei de cale ferată 

care trece prin oraș. De asemenea, ruta CF va fi proiectată pentru o viteză minimă de 

100 km/h, prin legarea la rețeaua TEN-T Comprehensive.  

 

 

Figura 1.2-3. Master Plan de Transport România 
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Orașul studiat face parte din 

Macroregiunea 1 de Dezvoltare 

a României, fiind amplasat în 

extremitatea nord-vestică. 

Macroregiunile sunt al patrulea tip 

de diviziune regională creată în 

România în 1998 și corespund 

nivelului NUTS I de diviziuni ale 

statelor membre ale Uniunii 

Europene.  

 

 

Figura 1.2-4. Raportare la Macroregiunea 1 de Dezvoltare 

 

Valea lui Mihai este parte constituentă a Regiunii Nord-Vest. Este amplasat între doi 

mari poli economici ai regiunii, Oradea și Satu Mare. În Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 se dorește creşterea accesibilităţii regiunii şi a 

mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor. De asemenea, este stipulat că zona 

Carei-Valea lui Mihai se află în afara zonei de accesibilitate de 30 min, dar se află în 

apropiere de Autostrada M3 din Ungaria. Prioritatea de intervenție urmărește 

conectarea regiunii la rețelele de transport europene și scoaterea din izolare a unor 

zone, cum e și orașul Valea lui Mihai.  

 

Figura 1.2-5. Încadrare în Regiunea Nord-Vest 

 

 

 

 



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 8/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

 

 

1.3.  Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 
 

Orașul Valea lui Mihai este localizat în partea de nord-

vest a județului Bihor, în Regiunea Crișana. Acesta 

este aşezat la intersecţia paralelei de 47°30' latitudine 

nordică cu meridianul de 20°08' longitudine estică.  

Orașul are o suprafață de 73,54 kmp, cu o densitate 

de 140 loc/kmp.  Activitățile economice specifice zonei 

studiate sunt agricultura și industria de încălțăminte și 

alimente. 

 

 

 

 

Figura 1.3-1. Localizare în cadrul județului 

 

Localitatea este situată între 

două centre urbane majore, la 

o distanță de 68 km de 

Oradea și 69 km de Satu 

Mare.  

De asemenea, orașul Valea 

lui Mihai este în proximitatea 

graniței cu Ungaria, la o 

distanță de 8 km, dar este și 

în apropiere de Debrecen, la o 

distanță de 40 km.  

 

Figura 1.3-2. Amplasare în 

relație cu localitățile vecine 

 

 

În Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bihor este specificat că localitatea 

Valea lui Mihai este un oraș de rang III, de importanță microzonală. Acesta este și un 

pol cu rol de echilibru la nivel macrozonal. De asemenea, are potențial de cooperare 

transfrontalieră. Din punct de vedere al infrastructurilor de transport, orașul se află pe 

culoarul drumurilor expres, cât și pe rețeaua de drumuri europene cu ocolitoare 

aprobate.  
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Figura 1.3-3. Încadrare în PATJ Bihor, Rețea de localități 

 

 

Figura 1.3-4. Încadrare în PATJ Bihor, Rețea de infrastructuri 
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În Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor 2014-2020 este stipulată una 

dintre inițiativele strategice la nivel teritorial care vizează diversificarea şi consolidarea 

bazei economice în microregiunea 

Valea Ierului (Marghita – Valea lui 

Mihai – Săcueni). Poziționarea 

strategică a triunghiului de așezări, 

în imediata vecinătate a graniţei cu 

Ungaria, poate genera beneficii 

economice semnificative, de 

interes pentru regiune, prin 

menținerea și chiar sporirea 

proiectelor de cooperare 

transfrontalieră. Un alt proiect 

menționat în strategie este 

construirea șoselei ocolitoare a 

orașului Valea lui Mihai. 

 

 

 

Figura 1.3-5. Triunghi strategic 

 

1.4.  Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru 
natural din documentele de planificare ale UAT-urilor 

1.4.1. Evoluția istorică 
 

Denumirea orașului este atestat în diferite documente sub forma Nogmyhal, Nagmihal, 

Nochmihal, Nogmichaly, Nogh Myhalfalva. Primul atestat scris despre Valea lui Mihai 

datează din 20 august 1270. În perioada corviniană este amintit printre cele 18 orașe 

ale județului Bihor. În 1844, 1930, 1989 Valea lui Mihai este declarat oraș.  

În 1312 primește de la regele Karol Robert drept de a percepe vamă, iar în 1459 

primește dreptul de a organiza târg. În 1587 turcii incendiază localitatea, iar populația 

evadează, revenind apoi în localitate și trecând la credința reformată. Biserica se 

reconstruiește, clopotul este turnat la Oradea în 1491, clopot care se găsește și astăzi 

în turnul bisericii. 

În sec. XVI – XVII numărul locuitorilor este foarte mic. În secolul XVIII începe formarea 

moșiilor mari ca Stubenberg, Bujanovics, Gencsy, Slavy și Bernat și odată cu acestea 

are loc și creșterea numărului de locuitori. Recensământul din 1800 atestă 1594 de 

locuitori. În prezent, conform recensământului din 2011 sunt 9.902 de locuitori. 
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Figura 1.4.1-1. Hartă istorică a orașului 

 

Așa cum reiese din hărțile militare, localitatea era una rurală, fără ziduri de apărare. S-a 

format lângă un curs de apă, la intersecția a două drumuri comerciale. Dezvoltarea sa 

este una de tip tentacular. Nucleul orașului s-a format înainte de sec XIX, având o 

densitate mare a locuințelor în lungul căilor de circulație.  

 

 

Figura 1.4.1-2. Hartă militară a orașului 1763-1787, respectiv 1806-1869 

 

Analiza documentațiilor existente la nivelul UAT-ului analizat, realizată în cadrul 

cap. 1.4 -  Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru 

natural din documentele de planificare ale UAT-urilor, au stat la baza fundamentării 

viziunii de dezvoltare, prezentatâ în cadrul cap. 5.1. De asemenea în cadrul cap. 5.1 se 



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 12/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

prezintă, în baza analizelor elaborate în cadrul cap. 1-4, modul în care PMUD-ul va 

susţine viziunea de dezvoltare prin prisma obiectivele PMUD şi a ţintelelor PMUD 

(prezentate de asemenea în cadrul cap. 5.1). 

 

 

1.4.2. Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Valea lui Mihai 2015-2020 
 
În Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Valea lui Mihai 2015-2020 orașul este 

prezentat ca un nod rutier, fiind la intersecția bifurcației drumului european E671 și a 

drumului național DN19C, rute ce leagă orașul de centre urbane majore: Oradea, Satu 

Mare, Debrecen. Infrastructura rutieră este completată de străzi secundare, parcări și 

trotuare, care însumează o lungime de 55,63 km, dintre care 3,45 km trotuare.  

O altă rută de acces importantă în oraș este calea ferată extracarpatică prin care se 

realizează legătura cu principale centre urbane din Câmpia Tisei (Satu-Mare, Oradea, 

Arad, Timişoara). Spre vest apare o ramificaţie de la Valea lui Mihai la Nyirabrany, cu 

trecere în Ungaria, care permite legături internaţionale.  

 

1.4.3. Încadrare în Planul Urbanistic General 2015 
 
Conform PUG 2015, orașul Valea lui Mihai are un intravilan existent de 973 ha, iar 

intravilanul propus este de 1289,75 ha. Teritoriul administrativ nu s-a mărit prin 

documentație, rămănând de 7345 ha, dintre care 5277 ha e teren agricol și 1264 ha 

păduri.  

 

Figura 1.4.3-1. Hartă intravilan existent și 

propus  

Sursa: PUG 2015 

 

Suprafața de intravian are următoarele 

funcțiuni : 

-Instituții și servicii publice - 13,49 ha 

-Comerț și alte servicii cu acces public - 8,44 

ha 

-Locuințe de toate tipurile - 606,38 ha 

-Locuințe cu vii și livezi -19,08 ha 

-Zone mixte - locuire, servicii publice și private compatibile cu zona reprezentativă a 

localităţii - 20,50 ha 

- Zone mixte - funcţiuni terţiare cu caracter intraurban, servicii specializate, servicii 

cvasi-industriale şi locuire  - 57,74 ha 

-Platforme industriale monofuncționale - 23,08 ha 

-Producție, depozitare și servicii industriale/agroindustriale - 22,78 ha 

- Zone pentru IMM productive și de servicii  - 2,34 ha 
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-Spaţii verzi publice - 26,36 ha 

-Căi de comunicație rutieră - 91,82 ha 

-Căi de comunicație feroviară și construcții aferente - 17,84 ha 

-Gospodărie comunală, cimitire -15,25 ha 

-Unități cu destinație specială - 2,93 ha 

-Terenuri agricole în intravilan - 26,38 ha 

-Ape - 5,77 ha 

-Situri abandonate / terenuri neconstruibile / neproductive - 154,80 ha 

Dintre aceste funcțiuni, căile de comunicație rutieră au un procent din totalul 

intravilanului de 8,24%, iar căile de comunicație feroviară 1,60%. 

 

Textura localității este dată de existența unor parcele lungi, de tip rural, cu clădiri tip 

vagon, dezvoltate în adâncimea lotului. În zona centrală sunt locuințe cu regim de 

înălțime P-P+1 cu mod de construire continuu și locuințe colective cu regim de înălțime 

P+4. Cele mai înalte puncte în silueta orașului sunt turnurile bisericilor.  

 

Figura 1.4.3-2. Plansă reglementări 

 

 

Orașul Valea lui Mihai este străbătut de E671/DN19 și DN19C, cu o lungime de cca 

12,50 km. Lungimea totală a străzilor aflate în administrația Consiliului Local este de 

55,63 km din care 52,18 km drumuri și 3,45 km trotuare. Din lungimea totală a străzilor, 

doar 4,6 km sunt drumuri asfaltate, restul fiind drumuri pietruite sau de pământ. 
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Nr. 

Crt. 
Drumuri Comunale  Elemente de identificare  

1 
Drum Comunal spre Galoşpetreu 

D.C. 272 

Drum pietruit; Lungimea =2800 m; Suprafaţa totală = 

16.800 mp Nr.topo 3551/1 

2 
Drum Comunal spre Cheşereu 

D.C.1261                   

Drum de pământ; Lungimea=3700m; Suprafata 

totală =11.100 mp Nr.topo 2241/1 

3 
Drum spre str.Zărandului  

D.C 970    

Drum de pământ; Lungimea = 3250m; Suprafaţa 

totală = 32.500mp Nr.topo 5755 

4 
Drum spre ferma Gyürüs  

D.E. 297 

Drum pietruit; Lungimea = 3500 m ; Suprafaţa totală 

= 21.000mp; Nr. Topo 3754/2; 6667 

5 
Drum între ferma Gyürüs şi ferma 

Gencsi tag D.E. 261 

Drum de pământ; lungimea = 1000m; Suprafaţa 

totală = 4000mp; Nr.topo 5122 

6 
Drum între ferma Gencsi şi ferma 

Mohos  D.E. 166 

Drum de pământ; lungimea = 2750m; suprafaţa 

totală = 8250mp; Nr.topo 3936  

7 
Drum între ferma Mohos şi Str. 

Zărandului D.E. 136 

Drum de pământ; lungimea = 1200m; suprafaţa 

totală = 3600mp; Nr.topo 3936 

8 Drum spre ferma Vizimalom D.E.676 
Drum pietruit; lungimea = 2000m; suprafaţa totală = 

12000mp; Nr.topo 6767 

9 Drum forestier de la D.N.19 
Drum de pământ; lungimea = 800m; suprafaţa totală 

= 3200mp; Nr.topo 3273 

10 Drum între D.N.19 şi ferma Arovit 
Drum asfaltat; lungimea = 800m; suprafaţa totală 

4000mp; Nr.topo 3009 

Figura 1.4.3-3. Tabel situație drumuri comunale 

 

Arterele majore de circulaţie rutieră sunt cele două ramuri ale drumului european, 

ambele modernizate, care au rolul de a asigura legăturile interzonale, accesul pe 

penetraţii şi tranzitul localităţii, fiind solicitate de traficul uşor, greu şi transportul în 

comun interurban. Alături de acestea, reţeaua principală cuprinde alte câteva artere de 

categoria III (2 benzi de circulaţie) cu sau fără zonă verde laterală, care fac legătura 

între cartiere. Unele dintre ele devin, în afara intravilanului trupului de bază, drumuri 

comunale sau de exploatare, care asigură legătura cu trupurile din teritoriul 

administrativ. 

Transportul pe cale rutieră – de mărfuri şi persoane – este asigurat de societăţi 

comerciale din sectorul privat. Acestea asigură transportul interurban de persoane, la 

nivel local nefiind asigurat transportul public organizat. Pe teritoriul oraşului sunt 

amenajate 5 staţii de autobuz.  

 

Oraşul Valea lui Mihai este un nod feroviar între Oradea şi Satu Mare, Carei şi Debreţin, 

fiind și un punct feroviar de trecere a frontierei (PTF) Valea lui Mihai–Nyirabrany. În 

Valea lui Mihai funcţionează în cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 

Oradea, Sectorul Poliției de Frontieră (SPF) Valea lui Mihai -  sector de tip I. Acesta are 
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o deschidere de 34,508 km la frontiera cu Ungaria şi are în componenţă 2 puncte de 

trecere a frontierei de stat: 

– un punct de control trecere frontieră rutier (PTF Valea lui Mihai) prin care se face 

legatura cu Ungaria (prin punctul de frontieră Nyirábrány aflat pe teritoriul statului 

vecin); 

– un punct de trecere frontieră feroviar (statia CFR Valea lui Mihai). 

 

În privinţa reţelei feroviare naţionale, oraşul Valea lui Mihai este deservit de linia 

secundară 402, cale simplă neelectrificată – Arad-Oradea-Săcuieni-Valea lui Mihai-

Carei-Satu Mare-Halmeu.  

De asemenea, există o ramificaţie de la oraşul Valea lui Mihai către Ungaria, ruta 

trenului internaţional Baia Mare-Budapesta. Oraşul Valea lui Mihai este racordat și la 

calea ferată extracarpatică prin care se realizează legătura principalelor centre urbane 

din Câmpia Tisei (Satu-Mare, Oradea, Arad, Timişoara), cu trecere în Ungaria, care 

permite legături internaţionale. Transportul de marfă pe calea ferată este slab 

reprezentat și înregistrează o cerere în scădere. Densitatea căilor ferate pe raza 

judeţului Bihor este de 62,82 km/1.000 kmp, fiind peste densitatea pe ţară de 46,2 

km/1.000 kmp.  

 

Viziunea propusă prin PUG 2015 prevede: 

     -  Reamenajarea zonei centrale pentru a-i reda coerenţa şi pentru a o transforma 

într-un spaţiu “prietenos”, în care prioritatea să o aibă pietonii; 

     - Amenajarea de centre zonale cu locuri de odihnă şi contemplare, care să 

favorizeze contactele sociale şi turismul; 

     - Reglementarea modului de amenajare a spaţiilor pietonale (pavimente, plantaţii, 

elemente decorative); 

     - Tratarea subzonelor mixte ca zone de dezvoltare direcţionată a oraşului în lungul 

unor artere majore de circulaţie rutieră, valorificând în acest scop infrastructura 

existentă; 

     - Realizarea unei infrastructuri integrate în sistemul regional, naţional şi la nivel 

european de căi de comunicaţie rutieră şi feroviară, telecomunicaţii etc; 

     - Asigurarea infrastructurii necesare promovării turismului – cu prioritate a turismului 

ecologic – în concordanţă cu cerinţele de protecţie a mediului. 

 

1.4.4.  Încadrare în Planul Urbanistic Zonal 
 

În cadrul orașului Valea lui Mihai sunt aprobate sau în curs de aprobare o serie de PUZ-

uri care vizează în principal construirea de hale sau modificări ale UTR-urilor: 

-construire hale pe Str. Revoluției la intersecția drumurilor european și național; 

-schimbare UTR 1 pentru construire unități industriale; 

-hale industriale pentru producție pe Str. Fabricii, în proximitatea gării CFR; 

-construire magazie cereale și silozuri în UTR 7; 
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-hală producție, depozitare și magazin de prezentare pe Str. Revoluției; 

-schimbare destinație din locuință în casă de rugăciuni, la intersecția dintre Str. Băncii și 

Str. Cantacuzino; 

-sediu firmă pe Str. Szent Gyorgyi Albert; 

-modificare UTR 1 și UTR 2 (situate în zona centrală a orașului Valea lui Mihai, fiind 

accesibile din drumurile publice care alcătuiesc rețeaua stradală) și UTR 11 (adiacent 

drumului public care constituie artera pricipală a orașului și care în extravilan devine DN 

19). 

 

2. Analiza situației existente 
2.1. Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a 

activităților economice 
2.1.1. Populația și structura demografică 

 
Județul Bihor este situat în partea nord-vestică a României și se învecinează cu 

județele: Arad (partea de sud), județul Alba (zona sud-est), Cluj-Napoca și Sălaj (în 

zona de est), județul Satu-Mare (în zona de nord). În partea vestică a județului este 

granița României cu Ungaria. Împreună cu județele Arad și Sălaj (cea mai mare parte a 

acestora), extremitatea sudică a județului Satul Mare și extremitatea nordică a județului 

Hunedoara, județul Bihor formează regiunea Crișana. 

 

Figura 2.1-1. Regiunea nord-vest (Crișana) și județul Bihor 

 

Principalele orașe și municipii situate pe teritoriul județului Bihor sunt Oradea (reședința 

de județ), Salonta, Marghita, Beiuș, Săcuieni, Aleșd, Valea lui Mihai, Ștei, Vașcău, 

Nucet. Județul Bihor numără 4 municipii, 6 orașe și 450 sate administrate în 91 de 

comune. 
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O populație considerabilă (peste 200.000 locuitori) este concentrată în Municipiul 

Oradea, Municipiul Salonta se situează în jurul valorii de 20.000 locuitori, restul 

localităților având  o populație sub acest prag. 

O reprezentare mai detaliată a situației locuitorilor din localitățile județului Bihor este 

prezentată în cele două tabele de mai jos: 

 

 

 

Tabelul 2.1.1. Evoluția populației rezidente a județului Bihor pe fiecare localitate 
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Tabel 2.1.2. Evoluția populației rezidente a județului Bihor pe fiecare localitate 

 

Așa cum se observă din tabelele prezentate mai sus, o proporție majoritară este 

reprezentată de localitățile sub 5000 de locuitori (aproximativ 83% din totalul acestora, 

pe durata celor 17 ani de analiză). 10% este reprezentată de localitățile cu populație 

cuprinsă între 5.001 și 10.000 locuitori și 6% cu populație cuprinsă între valorile 10.001-

25.000 locuitori. 
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Situația detaliată este prezentată în graficul din figura 2.1.2. 

 

 

Figura 2.1-2. Populația localităților din județul Bihor 

 

În ultimii 15 ani, județul Bihor a înregistrat scăderi ale populației de aproximativ 2% 

(comparație între populația la începutul anilor 2000 și prezent), aceste scăderi  putând fi 

justificate prin lipsa locurilor de muncă sau inexistența unui nivel de trai suficient de 

ridicat. O alta cauză a scăderii populației mai este reprezentată de faptul că județul 

Bihor este situat în vecinătatea graniței cu Ungaria, motiv în plus pentru reconversia și 

migrația forței de muncă către alte orașe învecinate sau către alte zone din occident. 

 

Figura 2.1-3.Populația județului Bihor – Total locuitori 2000-2016 
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La nivelul zonei rurale și a celei urbane se remarcă scăderi și creșteri ale populației 

odată cu trecerea timpului. Comparativ cu populația din mediul rural în anii 2003-2004, 

în prezent există scăderi cu aproximativ 4%. În mediul rural, populația din Județul Bihor 

a cunoscut o scădere bruscă în anul 2005, situația rămânând în aceeași manieră până 

în anul 2016. 

Zona urbană a cunoscut o creștere bruscă tot în anul 2005, fapt ce ne indică migrarea 

populației din zona rurală către cea urbană. Creșterea în rândul populației a fost de 

aproximativ 3 procente. Din anul 2005 până în anul 2016 populația din zona urbană a 

scăzut cu valori relative mici, în prezent există o scădere de aproximativ 3 procente. 

 

 

Figura 2.1-4. Populația județului Bihor – locuitori pe medii de rezindeță 

 

Populația orașului Valea lui Mihai a suferit o scădere în ultimii 8 ani, ajungând în anul 

2016 la valoarea de 11.049 locuitori. Comparativ cu anul 2008, scăderea a fost de 

aproximativ 4%. Din anul 2002 până în anul 2008 numărul locuitorilor a cunoscut 

ușoare creșteri, procentul fiind de aproximativ 1%. 
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Figura 2.1-5. Populația orașului Valea lui Mihai – total locuitori 

 

 

 

Figura 2.1-6. Populația orașului Valea lui Mihai – pe zone, conform modelului de 

transport 
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În conformitate cu datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, populația 

orașului Valea lui Mihai, la nivelul anulul 2016, este de 11.049 locuitori. Numărul 

locuitorilor din oraș este compus în proporție de 48% din persoane de sex masculin și 

52% din persoane de sex feminin (tot la nivelul anului 2016). În graficul de mai jos este 

prezentată compoziția populației în perioada 2002-2016. 

Figura 2.1-7. Populația orașului Valea lui Mihai – locuitori pe sexe 

 

Distribuția pe grupe de vârstă pentru orașul Valea lui Mihai se prezintă în figura 2.1.8, 

prezentată mai jos. 

Se observă o populație majoritară ce se încadrează în intervalele 25 – 35 ani și 35 – 50 

ani. Între aceste două intervale este cuprinsă 42% din populația orașului Valea lui Mihai. 

La populația cu vârste peste 70 de ani se remarcă un număr semnificativ mai mare al 

persoanelor de sex feminin.  

▪ 70 – 74 ani: numărul  persoanelor de sex masculin reprezintă 61% din cel al 

persoanelor de sex feminin; 

▪ 75 – 79 ani: numărul  persoanelor de sex masculin reprezintă 38% din cel al 

persoanelor de sex feminin; 

▪ 85 ani și peste: numărul  persoanelor de sex masculin reprezintă 32% din cel al 

persoanelor de sex feminin; 
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Figura 2.1-8. Populația orașului Valea lui Mihai – pe grupe de vârstă și sexe (2016) 

 

 

Oraşul Valea lui Mihai face parte din cadrul Regiunii Nord-Vest, jud. Bihor, iar 

Analiza contextului socio-economic al Oraşului Valea lui Mihai prezentată în cadrul cap. 

2.1. a pornit de la încadrarea în teriotoriu a Zonei de Analiză (Oraşul Valea lui Mihai), 

acesta fiind motivul pentru care s-a făcut referire la regiunea Nord-Vest, urmând ca 

analizele prezentate în continuare să se refere la Contextul socio-economic şi 

identificarea densităților de populație și a activităților economice a Zonei de Analiză 

(Oraşul Valea lui Mihai).  

 

2.1.2. Mișcarea naturală a populației 
 

Pentru mișcarea naturală a populației analizăm numărul născuților vii, cel al persoanelor 

decedate și sporul natural (ca diferență dintre numărul născuților vii și persoane 

decedate). 

La nivelul orașului Valea lui Mihai se remarcă o variație a numărului de născuți vii, 

valoarea cea mai mare înregistrată a fost în anul 2005 (148 persoane), iar cea mai mică 

o identificăm în anul 2012 (80 persoane). De-a lungul perioadei analizate, numărul 

născuților vii a avut valori relativ constante în perioada 2002 – 2004, s-a înregistrat o 

creștere majoră în anul 2005 și apoi o scădere la valoarea de 130 de persoane, 

scădere ce avea să stagneze până în anul 2008. După această perioadă, numărul 
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născuților vii avea să scadă până în anul 2012. În 2013 și 2014 s-au înregistrat creșteri 

de 15 până la 20 de persoane în rândul născuților vii. 

Anul 2009 a înregistrat 153 de persoane decedate (maximul din perioada de analiză), 

minimul fiind alocat anului 2013. În perioada anilor 2002-2006 numărul persoanelor 

decedate a scăzut de la 150 până la 133, apoi a înregistrat creșteri până în perioada 

anului 2009. După anul 2009 au existat variații ale persoanelor decedate, anul 2014 

înregistrând 131 morți. 

 

 

 

Figura 2.1-9. Sporul natural (2002-2014) 

 

 

2.1.3. Mișcarea migratorie a populației 
 

În ceea ce privește stabilirea domiciliului sau părăsirea orașului, la nivelul Văii lui Mihai 

plecările cu reședința au variat pe durata anilor 2002-2015. Cele mai multe plecări s-au 

înregistrat în anul 2008 (105 plecări cu reședința), valoarea minimă fiind cea din anul 

2004 (cu 49 de plecări). Așa cum prezintă graficul din Figura 2.1.10, valori ridicate ale 

plecărilor cu reședința se regăsesc și în anii 2003 și 2013, există creșteri și scăderi 

bruște în funcție de condițiile sociale și economice din perioada respectivă; remarcăm 

faptul că anul 2008 (an corespunzător începerii crizei economice în România) 

înregistrează cele mai multe plecări cu reședința din perioada supusă analizei. 
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Numărul plecărilor din anul 2008 este dublu în comparație cu situația anilor 2004 și 

2015 (situația se prezintă similar și în cazul anului 2013 unde se înregistrează 103 

plecări cu reședința). 

Pentru stabilirile de reședință remarcăm variații dependete în aceeași măsură de 

contextul social și economic. Valorile maxime (67 stabiliri de reședință) le regăsim în 

anii 2003 și 2009, minimul înregistrat fiind în dreptul anului 2012. 

 

Figura 2.1-10. Mișcarea migratorie a populației (2002-2015) 

 

Ca diferență dintre numărul stabilirilor și cel al plecărilor cu reședința, anul 2002 este 

singurul care înregistrează o valoare pozitivă (mai multe stabiliri în comparație cu 

plecările). În restul cazurilor situația este inversă, vor exista mai multe plecări. În anul 

2013 discrepanța este cea mai mare; au existat cu 63 mai multe plecări față de stabiliri 

cu reședința.  

Figura 2.1-11. Diferența dintre Stabiliri de reședință și Plecări cu reședința (2002-2015) 
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2.1.4. Forța de muncă 
 

În județul Bihor, la nivelul anului 2014, populația activă reprezenta 44% din populația 

totală, iar la nivelul anului 2009 proporția era de 46%. 

 

Figura 2.1-12. Populația activă și Populația ocupată – județul Bihor 

 

La nivelul populației active se observă valori mai mari în perioada anilor 2008-2010, 

anul 2011 înregistrând o scădere semnificativă de aproximativ 3 procente (comparație 

cu  anul 2010) și de aproximativ 4 procente (comparație cu anul 2009). 

Anul 2012 înregistrează o creștere în rândul populației active (2 procente față de 2011), 

însă în următorii doi ani se vor produce ușoare scăderi (situația devenind similară cu 

cea din anul 2011). 
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Figura 2.1-13. Raportul Populație Ocupată / Populație Activă – județul Bihor 

În conformitate cu graficul 2.1-13, remarcăm că anul 2008 a înregistrat valorile cele mai 

mari din raportul prezentat mai sus; aproximativ 97% din populația activă era ocupată. 

Se observă scăderi cu aproximativ 2,8% în următorii doi ani, ca apoi să existe ușoare 

creșteri  începând cu anul 2011 (numărul persoanelor ocupate reprezenta aproximativ 

96% din numărul persoanelor active). Această statistică s-a menținut în aceleași limite 

până în anul 2014. 

 

Pentru anul 2016, populația orașului Valea lui Mihai reprezintă 1,78% din populația 

totală a județului Bihor (tabelul 2.1-1). 

Conform datelor statistice pe care le regăsim în strategia de dezvoltare a orașului Valea 

lui Mihai, la nivelul anului 2015, populația activă reprezintă 48,6% din totalul numărului 

de locuitori, iar populația inactivă reprezintă 51,4%. 

Din totalul populației active, avem un procent de 98% a populației ocupate (persoane 

angajate+întreprinzători) și un procent de 2% al șomerilor. 

În ceea ce privește populația inactivă, ponderile cele mai mari sunt în rândul 

pensionarilor (53%), restul populației reprezentând 47 procente (elevi/studenți, 

casnice,întreținuți de alte persoane,etc.). Situația structurii populației este reprezentată 

în graficul din figura 2.1-14. 

 

 

 

Figura 2.1-14. Structura populației din orașul Valea lui Mihai 
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În figura 2.1-15. este prezentată statistica privind numărul de salariați la nivelul orașului 

Valea lui Mihai, respectiv statistica privind numărul de șomeri. 

 

 

Figura 2.1-15. Evoluția numărului mediu al salariaților – Valea lui Mihai 

 

Din graficul prezentat în figura de mai sus se observă o creștere continuă a numărului 

de salariați; în 5 ani (2002-2007) numărul acestora a crescut cu 1487 salariați (o 

creștere de 52 procente față de anul 2002). 

După anul 2007, deși se înregistrează ușoare scăderi ale numărului salariaților, valorile 

rămân peste pragul de 4000 – se observă un maxim de 4378 în anul 2011 - . 

În 2013 numărul salariaților scade sub 4000, situație fără precedent în ultimii 10 ani. 

Aceste creșteri ale numărului salariaților au fost posibile datorită dezvoltării industriei 

ușoare la nivel local, mai exact fabricarea produselor de încălțăminte și prelucrarea 

articolelor textile. 

 

 

Figura 2.1-16. Evoluția numărului de șomeri – Valea lui Mihai 
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Conform datelor furnizate de INS, (Institutul Național de Statistică), numărul șomerilor 

de sex masculin reprezenta un procent semnificativ mai mare comparativ cu cel al 

șomerilor de sex feminim. Situația anilor 2010-2015 este prezentată în graficul de mai 

jos. 

 

Figura 2.1-17. Statistica șomerilor pe sexe – Valea lui Mihai – (2010-2015) 

 

În ceea ce privește repartiția populației ocupate a orașului Valea lui Mihai pe activități 

ale economiei naționale, se remarcă 4 activități principale: agricultura, silvicultura și 

pescuitul (24,52%) ,industria (20,62%), industria prelucrătoare(18,62%), comerțul cu 

ridicata și cu amănuntul – repararea autovehiculelor și motocicletelor(10,73%). 

Aceste 4 activități însumează aproximativ 75% din totalul populației orașului, indicator 

ce arată că baza preocupărilor și activităților din orașul Valea lui Mihai se canalizează 

pe aceste paliere. 

Figura 2.1-18 prezintă în manieră detaliată activitățile economice corespunzătoare 

orașului și ponderea acestora exprimată în procente. 
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Figura 2.1-18. Structura populației ocupate a orașului Valea lui Mihai pe activități ale 

economiei naționale 

 

2.1.5. Produsul intern brut  
 
Regiunea Nord – Vest – Crișana este constituită din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, 

Cluj, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, ocupând 14,3% din suprafața totală a țării, și cu o 

pondere în produsul intern brut pe total economie de aproximativ 11%.  

 

 

Evoluția valorii PIB/ locuitor este prezentată în figura 2.1-19, fiind un indicator sintetic 

utilizat pentru aprecierea gradului de dezvoltare. 
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Figura 2.1-19. Evoluția PIB [euro/locuitor] – județul Bihor (2005 – 2013) 

 

Pentru situația PIB-ului corespunzător județului Bihor și situația PIB-ului la nivel 

național, vom atașa două grafice. 

 

 

Figura 2.1-20. Evoluția PIB-ului la nivelul județului Bihor 

 

Ca aport la PIB-ul național, județul Bihor contribuie cu aproximativ 2,5% (media ultimilor 

9 ani). Conform graficului din figura 2.1-20, anul 2008 înregistrează valoarea cea mai 

mare a PIB-ului, urmat de anul 2007. 
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Figura 2.1-21. Evoluția PIB-ului la nivel național 

Datorită unei erori materiale s-a omis numertarea cap. 2.2 (s-a trecut de la 2.1 la 

2.3), acesta fiind numerotat 2.3, iar numerotarea capitolelor următoare a fost 

incrementată în consecinţă. 

 

2.3. Rețeaua stradală 
 

În cadrul cap. 2.2. Reţeaua stradală (care este numerotat 2.3) s-a urmărit 

prezentarea informaţiilor şi analizelor relevante în cadrul Zonei de Analiză (Oraşul Valea 

lui Mihai) urmărind recomandările Ghidului JASPERS pentru PMUD precum şi 

Criteriile/Cerinţele din Grila de verificare a admisibilităţii PMUD cu privire la conţinut în 

care se precizează că: “Sunt prezentate date, descrieri, analize sau reprezentări grafice 

referitoare la reţeaua stradală existentă? Acestea se pot referi la informaţii referitoare la 

[…]”. Astfel, având în vedere caracterul orinetativ al recomandărilor precum şi faptul că 

în urma analizelor din cadrul PMUD nu s-au identificat probleme deosebite în ceea ce 

priveşte nivelul de congestie rutiră / intarzieri semnificatve / gatuiri in retelele de 

transport, evalute prin intermediul contorizărilor de trafic, înregistrărilor asupra duratelor 

de deplasare şi a raportului volum capacitate, nu s-a considerat relevant prezentarea 

acestor aspecte, capitolul privind Reţeaua stradală prezentând aspecte referitoare la 

caracteristicile Reţelei Stradale (trasee principale, ierarhia străzilor, Îmbrăcăminţile 

rutiere, Starea Tehnică) şi a trotuarelor şi a locurilor de parcare adiacente.   

2.3.1. Rețeaua de transport rutieră 
 
Orașul Valea lui Mihai se întinde pe o lungime de aproximativ 5 km pe direcția nord – 

sud și aproximativ 4.4 km pe direcția vest – est. 

Drumul european E671 care realizează legătura orașului Valea lui Mihai cu municipiul 

Oradea și Satu Mare, este principala cale de acces. E671 străbate orașul de la sud la 

nord și intersectează drumul național DN 19C în interiorul localității. 
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Drumul național 19C este sectorul de drum care asigură ieșirea de pe teritoriul 

românesc, acesta conectează orașul Valea lui Mihai  cu orașul Debrecen (aparținător 

Ungariei). 

 

Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulația la nivel local și regional, întrucât 

reprezintă calea de acces pentru numărul mare de navetiști ce tranzitează orașul și 

localitățile limitrofe. 

Rețeaua de străzi secundare, parcări, trotuare, are în prezent o lungime de aproximativ 

55,63km (rețea administrată de Consiliul Local Valea lui Mihai). Din această valoare, 

52,18 km sunt reprezentați de drumuri și 3,45 km sunt reprezentați de trotuare. 

 

 

Figura 2.3.1-1. Rețeaua stradală din orașul Valea lui Mihai 

 

În figura 2.2.-1, coridoarele principale sunt marcate cu galben (E 671 și DN 19C), restul 

străzilor fiind de categorie secundară - străzi ce deservesc diferite zone  ale orașului 

Valea lui Mihai. 

Din punct de vedere funcțional și administrativ – teritorial, în ordinea importanței, 

drumurile publice din oraș se împart în următoarele categorii: 

a) drum de interes național și județean; 

b) drum de interes local. 

Drumul european E671  face parte din rețeaua de drumuri europene și se află în 

întregime pe teritoriul României. Acesta are originea Timișoara și se încheie în Livada, 

în județul Satu Mare. Traseul său se suprapune peste drumurile naționale DN69, DN79 

și DN19. Drumul european se întinde pe teritoriul a 4 județe (Timiș, Arad, Bihor, Satu 

Mare) și traversează 38 de localități. 
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Categorie 
drum 

Număr 
Total km 
drumuri 

Total km 
trotuare 

Total km 
alei 

pietonale 

Număr 
locuri de 
parcare 

Drum 
comunal 2 2,79 0 0 0 

Drum vicinal 0 0 0 0 0 

Străzi 98 52,18 3,45 0 4 

TOTAL 100 54,97 3,45 0 4 

 

Tabelul 2.3.1-1. Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Valea lui 

Mihai 

 

Exceptând drumurile principale menționate anterior, starea tehnică a rețelei drumurilor 

în orașul Valea lui Mihai este precară, doar 11,08 procente dintre drumuri fiind asfaltate. 

În principal, cea mai mare parte a drumurilor nu este modernizată, drumurile sunt 

pietruite cu balast, sau balast amestec cu pietriș și se încadrează în categoria de trafic 

ușor. Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe o 

lungime de 3,45 km, acostamentele fiind în majoritate din pământ înierbat. 

 

Categorie 
drum 

Lungime drumuri (km) 

Total 
(km), din 

care 

Drumuri 
asfaltate 

Drumuri de 
pământ 

Drumuri 
Reabilitate - 
modernizate 
în perioada 
2008- 2013 

Drum comunal 2,79 0 2,79 0 

Drum vicinal 0 0 0 0 

Străzi 52,18 5,78 36,4 10 

TOTAL 54,97 5,78 39,19 10 

 

Tabelul 2.3.1-2. Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Valea lui Mihai 
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Figura 2.3.1-2. Reprezentare în manieră procentuală a tipurilor de străzi                           

– Valea lui Mihai –  

 

Figura prezentată mai sus indică o majoritate de aproximativ 71 de procente în dreptul 

drumurilor cu balast compactat, 11 procente pentru străzile dotate cu structuri asfaltice 

(cazul DN 671, DN 19C și a altor străzi – Strada Republicii, Brezlelor) și un procent de 

18% pentru drumuri reabilitate în perioada 2008 – 2013. 

 

Spre deosebire de drumurile naționale  care sunt modernizate în mare parte, în cazul 

drumurilor județene şi cele din interiorul orașului existӑ zone cu drumuri publice cu 

îmbrӑcӑminți rutiere uşoare sau chiar pietruite, însă în cele mai multe situații regăsim 

drumuri ce prezintă structuri de balast compactat. Starea tehnicӑ a drumurilor naționale 

este în mare parte bunӑ (drum categoria I), pe când starea drumurilor județene şi 

orășenești este precarӑ. Drumurile județene/comunale sunt de clasӑ tehnicӑ IV şi V, 

având o stare tehnicӑ  în general nesatisfӑcӑtoare. 

 

Figura 2.3.1-3. Situația existentă a străzilor în orașul Valea lui Mihai 

 

 

2.4. Transportul public 
 

Orașul nu este deservit de un sistem de transport public urban, dar este traversat de 

traseele județene și regionale de transport. 

 

De asemenea orașul este conectat feroviar cu regiunile țării, însă deplasarea cu trenul 

nu este un element cheie al mobilității curente la nivelul orașului și a intereselor de 

deplasare între localități. 

 
2.5. Transportul de marfă 
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În cazul transportului de marfă la nivel național, se remarcă o utilizare accentuată a 

rețelelor rutiere în detrimentul transportului cu ajutorul căilor ferate sau a altor moduri de 

transport ( aerian, naval, etc.). 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, ponderea modurilor de 

transport în desfășurarea traficului intern de marfă este reprezentată în figura de mai 

jos: 

 

 

Figura 2.4-1. Mărfuri transportate pe moduri de transport 

 

Identificăm un procent de aproximativ 59% pentru marfa transportată prin intermediul 

rețelelor rutiere, fapt ce conduce către o serie de neplăceri cauzate de aglomerația ce 

se formează pe rețea, poluarea cauzată de noxe, valori ridicate ale zgomotului, precum 

și riscul mărit de accidente. 

 

La nivelul orașului Valea lui Mihai, principalele căi de acces sunt linia feroviară și 

drumurile naționale. Orașul Valea lui Mihai este racordat la calea ferată extracarpatică 

prin care se realizează legătura principalelor centre urbane din Câmpia Tisei (Satu-

Mare, Oradea, Arad, Timișoara). Spre vest apare o ramificație de la Valea lui Mihai la 

Nyirabrany, cu trecere în Ungaria, care permite legături internaționale. 

 

Din cauza dezvoltării industriei ușoare la nivel local, mai exact fabricarea produselor de 

încălțăminte și prelucrarea articolelor textile, în orașul Valea lui Mihai există puncte 

importante de lucru care atrag și generează trafic de marfă. 

Strada Calea Revoluției nr. 82, Strada Hunyadi Matyas nr.12 și Strada Fabricii nr. 1 

sunt polii principali la nivel local pentru industria fabricării încălțămintei (un total de 

peste 3000 de angajați). 

Evidențierea polilor este realizată cu ajutorul figurii de mai jos: 
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Figura 2.4-2. Evidențierea punctelor principale care generează și atrag transporturile de 

mărfuri în orașul Valea lui Mihai 

 

Pe lângă transportul de marfă generat de industria ușoară, o pondere semnificativă o 

înregistrează și transportul de marfă ce tranzitează localitatea. Din cauza poziționării în 

apropierea graniței cu Ungaria, dar și prin prezența drumului național și european care 

conectează orașul Valea lui Mihai de Municipiile Satu-Mare, Oradea, Arad și Timișoara, 

transportul de marfă de tranzit înregistrează frecvențe destul de ridicate.  

 

Transportul greu de marfă (HGV – heavy goods vehicle) 

 

La nivelul anului 2020 se preconizează valori crescute ale traficului greu de marfă, atât 

prin prisma creșterii numărului vehiculelor, cât și a cantităților transportate (creșterea 

este estimată la aproximativ 30% la nivel general). 

Din punct de vedere al cantității mărfurilor transportate, orașul Valea lui Mihai înregistra 

în anul 2011 aproximativ 93 tone transportate/an. Pentru anul 2020 se estimează o 

valoare de aproximativ 130 tone/an. 

 

Cea mai mare parte a legăturilor și conexiunilor dintre oraș și alte zone de interes sunt 

constituite din: 

- Macroregiunea Nord-Vestică - 26,44%; 

- Municipiul Oradea – 26,28%; 

- Municipiul Satu Mare – 10,17%; 

- Ungaria – 9,59%. 
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Procentele scrise mai sus reprezintă ponderea din totalul tonelor transportate la nivelul 

unui an înspre și dinspre orașul Valea lui Mihai. 

 

Dinspre orașul Valea lui Mihai spre aceste 4 zone și invers se transportă aproximativ 

73% din totalul mărfurilor și bunurilor la nivelul unui an.  

Restul de 27% este reprezentat de celelalte Macroregiuni (Sud-Vestică, Nord-

Estică,etc.) și localități (Urziceni, Săcuieni, Carei, Cherechiu,etc.), așa cum indică figura 

de mai jos: 

 

Figura 2.4-3. Transportul greu de marfă (HGV) prognozat la nivelul anului 2020 

 

Transportul ușor de marfă (LGV – light goods vehicle) 

 

Creșteri ale numărului vehiculelor și cantității mărfurilor transportate sunt preconizate și 

în cazul vehiculelor ușoare de marfă. 

În anul 2011, dinspre orașul Valea lui Mihai spre alte zone și invers, s-au transportat 94 

tone/an. Pentru anul 2020 se preconizează o creștere la valoarea de aproximativ 121 

tone transportate/an - (creștere de aproximativ 22 procente). 

 

La fel cu situația prezentată anterior, transportul în regim LGV își găsește conexiunile și 

legăturile tot în sfera celor 4 zone menționate anterior: 

- Macroregiunea Nord-Vestică 28,17%; 

- Municipiul Oradea – 22,37%; 

- Municipiul Satu Mare – 7,37%; 
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- Ungaria – 14,08%. 

 

Dinspre orașul Valea lui Mihai spre aceste 4 zone și invers se transportă aproximativ 

72% din totalul mărfurilor și bunurilor la nivelul unui an.  

 

 

Figura 2.3-4. Transportul ușor de marfă (LGV) prognozat la nivelul anului 2020 

 

 

În cadrul cap. 2.4. Transport de marfă (respectiv numerotat 25) s-a urmărit prezentarea 

informaţiilor şi analizelor relevante în cadrul Zonei de Analiză (Oraşul Valea lui Mihai). Astfel, 

s-a identificat şi prezentat în cadrul Figurii 2.4-2. punctele principale (localizarea) care 

atrag/generează transporturile de mărfuri în orașul Valea lui Mihai. Totodată s-a identificat şi 

menţionat faptul că datorită poziționării în apropierea graniței cu Ungaria, dar și prin prezența 

drumului național și european care conectează orașul Valea lui Mihai de Municipiile Satu-Mare, 

Oradea, Arad și Timișoara, o pondere imortantă a traficului general este reprezentată de 

transportul de marfă de tranzit. Această principală problemă identificată ca urmare a desfasurarii 

transportului de marfa a condus la propunerea în cadrul Listei de proiecte de investiții privind 

realizarea Centurii ocolitoare pentru devierea traficului greu din oraș și a celui de tranzit 

(Proiectul P9). 
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2.6. Mijloace alternative de mobilitate – deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și 
deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă 
 

2.6.1. Deplasările cu bicicleta 
 

Deplasările cu bicicleta au început să devină o alternativă viabilă pentru deplasările  din 

interiorul orașelor. Acest mijloc de deplasare conduce către un stil de viață sănătos, 

promovează conceptul de mediu nepoluat și ajută la scăderea congestiei de pe rețelele 

rutiere.  

În orașul Valea lui Mihai există deja acest ”trend” al mersului cu bicicleta pentru 

deplasările la serviciu și nu numai, bicicleta fiind o alegere potrivită datorită distanțelor 

scurte dintre diferitele puncte de origine și destinație.  

Din nefericire, lipsa pistelor speciale conduce către o deplasare cu bicicleta în condiții 

îndoielnice din punct de vedere al siguranței circulației. Conflictul autovehicul - biciclist 

tinde să genereze din ce în ce mai multe accidente, lipsa unei căi dedicate sau a unei 

delimitări vizibile între suprafața carosabilă și porțiunea dedicată pentru biciclete 

descurajează deplasările de acest fel. 

În orașul Valea lui Mihai deplasările cu bicicleta se realizează pe șosea, sau în imediata 

vecinătate a acesteia (pe acostament); procentul străzilor asfaltate fiind scăzut (11 %), 

înseamnă o majoritate a deplasărilor cu bicicleta pe porțiuni betonate, pietruite sau cu 

pământ. 

 

Cele trei poze atașate arată în manieră sugestivă modul în care se desfășoară 

deplasările cu bicicleta în interiorul orașului. Lipsa infrastructurii dedicate pentru acest 

mijloc de transport îi determină pe bicicliști să circule pe marginea străzii, deplasările 

efectuându-se cu un risc mărit de accidente. 
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2.6.2. Mersul pe jos 
 

Similar cu deplasările cu bicicleta, mersul pe jos încurajează conceptul de mobilitate 

durabilă și aduce o serie de beneficii atât la nivel micro (beneficii îndreptate către 

cetățean), dar și la nivel mai larg (din perspectiva mediului social). 

 

În orașul Valea lui Mihai deplasările pietonale sunt frecvente , însă accesul pietonal este 

slab dezvoltat. Cauza principală care influențează negativ deplasările pietonale este 

lipsa trotuarelor amenajate (doar 3,45 km de trotuare la nivel de oraș). Fiindcă în afara 

celor 3,45 km nu există spații dedicate pentru pietoni, deplasările pietonale se 

realizează pe acostament – care sunt în majoritate din pământ înierbat - , sau pe 

suprafața carosabilă.  

 

Spațiile publice sunt inaccesibile persoanelor cu mobilitate redusă, în special din cauza 

diferențelor de nivel și lipsei planeității circulațiilor pietonale la traversarea carosabilului, 

dar și din cauza absenței rampelor. Accesul cărucioarelor și al persoanelor cu deficiențe 

de văz este de asemenea îngreunat, la nivelul orașului nu există spații pietonale cu o 

infrastructură dedicată. Ținând seama de situația existentă, condițiile actuale 

descurajează utilizarea mai extinsă a mersului pe jos și de asemenea au un impact 

negativ asupra confortului accesului la transportul public sau a altor puncte din interiorul 

orașului. 

 

Mersul pe jos foarte aproape de suprafața carosabilă implică asumarea unui risc ridicat 

de accident, mai ales că există un număr semnificativ de elevi de gimnaziu și de școală 

primară care se deplasează pe jos atunci când efectuează deplasări în interes 

educațional.  

 

 

Figura 2.5.2-1. Deplasările pe jos în orașul Valea lui Mihai 

 

 

2.6.3. Analiza persoanelor cu mobilitate redusă 
 

La nivelul orașului Valea lui Mihai s-au înregistrat 239 de persoane cu mobilitate 

redusă. Figura de mai jos indică în manieră explicită repartiția persoanelor cu dizabilități 

pe teritoriul orașului.  
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În cadrul proiectului este importantă identificarea persoanelor cu mobilitate redusă, 

întrucât se urmărește o analiză cât mai complexă a situației existente și a problemelor 

din contextul social și economic. 

 

Figura 2.5.3-1. Harta persoanelor cu mobilitate redusă repartizate pe zone ale orașului 

 

Se observă un număr mai mare de persoane cu handicap concentrat în zona 10 a 

orașului și a zonelor  6, 9 și 12. 

 

Figura 2.5.3-2. Proporția persoanelor cu handicap pe zone ale orașului 

 

Realizând o analiză a numărului persoanelor cu dizabilități raportat la populația pe 

zonă, poziționăm zona 4 pe locul fruntaș (13 persoane cu handicap din 337 identificate 
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în zona respectivă), pe locul doi fiind zona 7 (17 persoane cu handicap din 541 

indentificate). 

 

Analiza din punct de vedere a veniturilor  pentru persoanele cu dizabilități se prezintă în 

figura de mai jos: 

 

Figura 2.5.3-3. Situația veniturilor – persoane cu dizabilități 

 

Se observă un procent majoritar de 51% dintre  persoanele cu dizabilități care nu 

încasează niciun venit la sfârșitul lunii, urmat de un procent de 20% reprezentat de 

persoane care încasează o pensie de invaliditate. 22% au o pensie limită de vârstă, 4% 

pensie de urmaș, restul de 3% fiind salariați. 

 

 

Figura 2.5.3-4. Handicapul persoanelor cu dizabilități 

 

Din graficul  prezentat mai sus observăm că handicapul din punct de vedere fizic este 

cel mai răspândit în rândul persoanelor cu mobilitate redusă (36% din total). 
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Handicapul asociat, mental și nevăzător au o pondere de 12% fiecare, cel psihic și 

somatic reprezentând  câte 14%. Pentru handicapul de tip auditiv s-a înregistrat un 

procent de 1% din total. 

 

 

Figura 2.5.3-5. Grafic care prezintă tipul deficiențelor persoanelor cu handicap 

 

Din punct de vedere al deficiențelor înregistrate, la nivelul orașului Valea lui Mihai 55% 

dintre persoanele cu handicap suferă de deficiențe funcționale accentuate. 

Pentru deficiențele funcționale grave (cu asistent) s-a identificat un procent de 31% 

dintre persoane, pentru cele grave (cu însoțitor) 4%, iar restul de 10% dintre persoane 

suferă de deficiențe funcționale grave (fără asistent). 

 

2.7. Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme 
inteligente de transport, signalistică, structuri de management existente la 
nivelul autorității planificatoare) 

 

În orașul Valea lui Mihai există câteva artere care au prioritate față de toate străzile cu 

care se intersectează. Acestea vizează în special arterele majore de circulație pe 

direcția vest – est (Strada Ferenc Kazinczy - Strada Aron Marton – Strada Hunyadi 

Matyas - Calea Revoluției), adică DN 19C și E 671. 

La intersecția Străzii Calea Revoluției cu Strada Hunyadi Matyas există un sens 

giratoriu care permite accesarea drumurilor care conduc spre Satu Mare și spre 

Oradea. 

 

Referitor la spațiile de parcare, este de precizat faptul că locurile special amenajate 

lipsesc sau sunt într-un număr insuficient. 
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Figura 2.7.1.Parcare spontană la marginea drumului 

 

Spațiile amenajate pentru parcarea mașinilor există doar în proximitatea instituțiilor 

publice (Primărie), în restul situațiilor șoferii sunt nevoiți să parcheze la marginea 

drumului sau să improvizeze o soluție de compromis. 

Circulația este reglementată prin intermediul indicatoarelor rutiere și a intersecției cu 

sens giratoriu. 

 

2.8.  Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate 
 

Circulații 

 

Orașul este deservit de un drum european și unul național care se intersectează în ”T” 

în zona centrală. Aceste rute sunt generatoare de trafic, dar și conectează orașul la polii 

economici regionali și la Ungaria. Valea lui Mihai este conectat și la ruta de cale ferată, 

având o gară situată în nordul orașului.  

Ca puncte generatoare de trafic, ocazional se enumeră târgul din zona centrală (zilele 

de joi și sâmbătă).  
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Figura 2.7-1. Circulații 

 

Zone protejate 

 

Conform PUG 2015 sunt stabilite 23 de zone de protecție a siturilor arheologice, ce 

prevăd conservarea imaginii tradiționale, specifice a orașului.  
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Figura 2.7-2. Zone protejate 

 

Unități de învățământ și instituții publice 

 

Unitățile de învățământ principale ale orașului sunt Şcoala „Zelk Zoltan”, cu două 

corpuri pentru învățământul gimnazial și șapte locații pentru școala cu clasele I-IV și 

Colegiul Agricol nr.1. De asemenea, sunt 6 unități de învățământ preșcolar. Valea lui 

Mihai nu are însă unități de învățământ superior.  

Instituțiile publice reprezentative ale localității sunt primăria orașului și poliția. 
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Figura 2.7-3. Unități de învățământ și instituții 

 

Unități comerciale 

La nivelul orașului sunt cinci companii în industria încălțămintei, care susțin economia 

orașului. Acestea sunt amplasate la drumurile principale ce tranzitează orașul sau în 

relație cu zona modală a gării. 
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Figura 2.7-4. Unități comerciale 

Diagnostic 

 

Localitatea este poluată și aglomerată din cauza lipsei unei centuri ocolitoare a orașului. 

Astfel, traficul de tranzit se desfășoară prin centrul orașului, suprapunându-se cu 

circulația urbană. Soluția din prezent, de a devia traficul greu pe străzi secundare, 

nemodernizate, cu capacitate portantă depășită, nu reprezintă o soluție pe termen lung.  

 

 

Figura 2.7-5. Trafic de tranzit prin oraș 

 

Drumurile secundare au o stare precară, fiind în general alcătuite din amestecuri 

neomogene de pământ, pietriș și piatră spartă. De asemenea, au profile 

necorespunzătoare și o capacitate de circulație depășită. Mai mult, din cauza refacerii 

succesive, au ajuns mult mai înalte decât trotuarele. Toate acestea îngreunează 

accesul locuitorilor la servicii (învățământ, sănătate, comerț, administrație).  

 

Figura 2.7-6. Stare precară a drumurilor secundare 
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Figura 2.7-7. Stare îmbrăcăminte asfaltică străzi secundare 

 

 

Figura 2.7-8. Diferență nivel trotuar-carosabil 

 

O altă problemă o constituie îngreunarea circulației pe tronsonul străzii Republicii, dintre 

Piaţa Széchenyi István şi gară, în zona istorică a localităţii.  

 

Accesele la proprietăţi sunt parţial amenajate de către localnici, cu podeţe tubulare sau 

dalate, iar parțial are loc blocarea continuităţii şantului în dreptul acceselor, fapt ce 

conduce la stagnarea apelor pluviale.  
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Figura 2.7-9. Blocarea șanțurilor 

 

Orașul are un deficit de locuri de parcare. Instituțiile publice au amenajate câteva locuri 

de parcare, dar zonele de servicii și comerț nu au astfel de dotări, ducând la parcări 

spontane și blocarea circulației pietonale. 

 

 

Figura 2.7-10. Lipsa unui număr suficient de locuri de parcare  

 

Calea ferată are un număr insuficient de treceri, iar zonele de traversare sunt în general 

slab amenajate. 
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Figura 2.7-11. Treceri insuficiente peste calea ferată 

 

 

Figura 2.7-12. Treceri neamenajate peste calea ferată 

 

Nu există un sistem de piste pentru bicicliști, cu toate că deplasările cu acest mijloc de 

transport sunt foarte bine reprezentate la nivel de oraș.  

 

 

 

Figura 2.7-13. Lipsa pistelor pentru bicicliști 

 

Trotuarele sunt înguste, în prezent ele sunt în curs de amenajare cu îmbrăcăminte 

specifică și lățime pentru un flux -  60 cm. Trotuarele sunt realizate în zona centrală și 

pe artele principale, dar ele lipsesc pe artele secundare din zonele rezidențiale.  
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Figura 2.7-14. Trotuare înguste și îngreunate de scurgerile pluviale 

 

 

Figura 2.7-15. Trotuare înguste în curs de amenajare 

 

La nivel local nu există transport public. Transportul periurban este realizat doar de 

câteva firme private, ceea ce scade conectivitatea la nivelul regional.  

 

 

Figura 2.7-16. Stație de autobuz periurban 

 

Scenariul If Not 

Cea mai mare problemă a orașului este reprezentată de străzile neasfaltate și cu profile 

neadecvate, aspect ce se va înrăutăți în caz de neintervenție. Situația se va agrava și 

mai mult în sezonul ploios, din cauza lipsei îmbrăcăminții asfaltice și a sistemului 
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învechit de evacuare a apelor. Acest lucru va adânci aspectul rural al localității. 

Continuarea refacerii drumurilor prin aducerea de straturi succesive de pietriș va ridica 

și mai mult nivelul carosabilului în raport cu trotuarele.  

La nivelul orașului există intersecții neamenajate corespunzător, care pot duce la 

îngreunarea deplasărilor și chiar producerea de accidente. În alte zone trama stradală 

nu are continuitate, ceea ce duce la formarea de fundături și trasee lipsite de coerență.  

În cazul în care nu se va implementa o rută ocolitoare pentru traficul de marfă și cel de 

tranzit, orașul va fi din ce în ce mai aglomerat și poluat fonic și cu noxe. Mai mult, 

traversarea orașului de către traficul de marfă va dezvolta în zona centrală un traseu 

neadecvat de tranzit.  

O altă problemă de trafic o constituie aglomerarea zonei centrale istorice, unde 

gruparea de puncte de interes (primărie, gară, târg etc.) aduce un număr mare de 

mașini în raport cu profilul străzilor și numărul de locuri de parcare. Situația va deveni 

din ce în ce mai problematică în cazul în care nu se vor găsi soluții. 

Scurgerea apelor pluviale sunt blocate din cauza construirii de către localnici a unor 

podețe de acces în curte, întrerupând continuitatea șanțurilor. Acest aspect pe termen 

lung poate duce la inundații ale construcțiilor sau ale drumurilor.  

 

La nivelul orașului numărul de locuri de parcare pentru rezidenți sau vizitatori nu 

acoperă necesarul, astfel că situația pare să se agraveze tot mai rău prin creșterea 

numărului de staționări neregulamentare la limita carosabilului.  

Calea ferată devine o barieră în cadrul orașului, prin lipsa unui număr necesar de 

traversări și treceri neamenajate, insuficient semnalizate, care pot duce la eventuale 

accidente. 

Cu toate că multe zone au rasteluri pentru biciclete, în cadrul orașului nu există un 

sistem de piste pentru cicliști, cu toate că acesta este un mod foarte utilizat de 

deplasare. Deplasarea pe partea carosabilă a bicicliștilor poate duce la accidentări, mai 

ales că profilul îngust al multor drumuri nu permite deplasarea în paralel a mai multor 

mijloace de transport.  

Lipsa de amenajare continuă a trotuarelor poate duce la imposibilitatea de deplasare a 

pietonilor în condiții sigure. Scurgerile apelor pluviale în șanțul drumului duc la 

traversarea trotuarelor la înălțimi mici, ceea ce duce la îngreunarea deplasărilor 

pietonale. De asemenea, nu există trasee pietonale la nivelul orașului.  

Transportul public este slab reprezentat la nivel periurban, acest aspect ducând la 

izolarea orașului și limitarea schimburilor economice cu centrele urbane vecine. 

Transportul public în cadrul orașului nu există, ceea ce îngreunează deplasările interne 

către instituțiile necesare: spital, primărie, piață.  
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Figura 2.7-17. Scenariul If Not 

3. Modelul de transport 
 
3.1. Prezentare generală și definirea domeniului 

 

Pentru ilustrarea mobilității la nivelul orașului Valea lui Mihai s-a dezvoltat un model 

simplu de transport pentru atribuirea pe itinerarii pentru transportul privat și pentru 

transportul public.  

 

Modelul a fost conceput prin utilizarea versiunii 14 a software-ului VISUM. Aceasta 

platformă software este una din cele mai utilizate platforme de modelare la nivel 

european cu o largă reprezentativitate în utilizare și la nivel global. 

 

De asemenea, în scopul utilizării modelului s-au folosit și produse software adiționale 

pentru prelucrarea diverselor seturi de date, cum ar fi Microsoft Excel sau AutoCAD 

Map. 

 

Modelul de trafic al orașului Valea lui Mihai cuprinde : 

- Modelul de atribuire pe itinerarii al traficului rutier privat 

- Modelul de evaluare a emisiilor poluante 

- Modelul de atribuire pe itinerarii al transportului public – pentru scenariile propuse 

- Modelul de calcul al indicatorilor transportului public – pentru scenariile propuse 

 

Metodologia generală pentru un model de transport urban cuprinde două etape majore 

și anume: 

- Definirea modelului de transport de bază 
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- Definirea modelului de transport de prognoză. 

 

 

Schema de mai jos descrie procesul de lucru pentru dezvoltarea modelului de transport: 

 

 

 

 

Figura 3.1.-1. Schema procesului de lucru pentru dezvoltarea unui model de transport 

 

 

Capitolul 3.1 oferă o prezentare generală asupra Modelului de Transport. Modelul a 

fost conceput prin utilizarea versiunii 14 a software-ului VISUM. Aceasta platformă 

software este una din cele mai utilizate platforme de modelare la nivel european cu o 

largă reprezentativitate în utilizare și la nivel global. Formalizarea modelului de transport 

este prezentată în cadrul cap. 3.2-3.4 unde se prezintă în cadrul figurii 3.4.2.- fluxurile 

existente de transport pe cele 4 segmente modale definite (Autovehicule private, 

Vaicule de Marfă, Biciclete, Mers pe jos; Calibrarea şi validarea modelului de transport 

este prezentată în cadrul cap 3.5, iar fluxurile viitoare (prognozate de transport) sunt 

prezentate în cadrul figurii 3.6.1 (stanga – 2020, dreapta – 2030). Modelul de transport 

a fost utilizat pentru evaluarea impactului mobilităţii pentru cele 3 nivele teritoriale (Cap 

7.) unde se prezintă prin prisma indicatorilor de Eficienţă Economică, Impact asupra 

mediului, Accesibilitate, Siguranţă şi Calitatea vieţii datele de ieşiere pentru Scenariul 

de Referinţă (fără proiecte) şi Scenarile de mobilitate (cu proiect) în perspectiva anilor 

2020 respectiv 2030.  
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3.2. Colectarea de date 
 
În perioada lunii mai 2016, s-au realizat colectări de date în zona de analiză în vederea 

surprinderii caracteristicilor deplasărilor. În acest sens s-au elaborat chestionare 

adaptate nevoilor formalizării modelului de transport, aceste chestionare ajutând la 

colectarea datelor prin intermediul anchetelor la domiciliu. 

 

Anchetele la domiciliu au avut ca scop principal colectarea datelor cu privire la ultima 

deplasare realizată de interlocutor în vederea realizării unei imagini complete asupra 

călătoriilor efectuate de rezidenții unei zone studiate. S-au colectat date cu privire la 

caracteristicile socio-economice la nivelul gospodăriei (venit mediu, număr de 

autoturisme aflate în posesie), precum și scopul, frecvența și modul de transport utilizat 

etc. 

 

Anchetele s-au desfășurat pe un eșantion calculat pe baza formulelor statistice, astfel 

încât să se asigure reprezentativitatea acestuia. Eșantionul reprezentativ a avut o 

dimensiune de 65 de gospodării anchetate, distribuite pe întreaga zonă administrativă a 

orașului, în funcție de densitățile demografice ale zonelor. În cele 65 de gospodării au 

fost intervievate 168 de persoane. 

 

3.2.1. Caracteristicile socio-economice 
Date cu privire la gospodărie și vehiculele deținute 
 

Din cele 65 de gospodării anchetate, 92% dintre acestea au fost reprezentate de  

locuințele individuale, 8% reprezentând imobile colective maximum P+4, inclusiv. 

 

Figura 3.2.-1. Tipul gospodăriei 

 

92%
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În ceea ce privește numărul membrilor din gospodării, la nivelul eșantionului anchetat, 

s-a identificat un număr mediu de 2,6 membri pe gospodărie. 26% dintre gospodării 

având 1 membru, 26% - 2 membri, 18% - 3 membri, 25% - 4 membri, 2% - 5 membri și 

3% - 6 membri. 

 

Figura 3.2-2. Număr de gospodării care găzduiesc 1,2,…6 membri 

 

În ceea ce privește tipul gospodăriilor, s-a observat că există o preponderență a 

locuințelor individuale, 159 de persoane dintre cele intervievate locuiesc în imobile 

individuale, restul de 9 locuind în imobile colective maxim P+4, inclusiv. 

 

Figura 3.2.-3. Persoane pe tipuri de gospodărie 

 

Venitul mediu al gospodăriilor anchetate este de aproximativ 1900 lei. Anchetele la 

domiciliu au indicat un procent de aproximativ 37% pentru persoane cu venituri între 

501-1500 lei, 29% persoane cu venituri între 1501-2500 lei, 15% persoane cu venituri 

cuprinse între 2501-3500 lei și 9% din total, populație cu venit cuprins între 3501-5000 

lei. Mai remarcăm un procent de 1,5% corespunzător persoanelor cu venituri peste 
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5000 lei și 3% pentru persoane cu venituri între 0-500 lei. Situația veniturilor înregistrate 

este prezentată în manieră explicită în graficul de mai jos. 

 

Figura 3.2.-4. Venituri pe gospodărie 

 

În cadrul celor 65 de gospodării s-a identificat un număr de 131 de vehicule dintre care 

22% erau autoturisme, 76% biciclete, 2% motociclete și 1% tractoare. 

În gospodăriile unde sunt deținute câte o bicicletă sau un autoturism, raportul este de 

aproximativ 1/3,4 autoturisme/biciclete, în timp ce acest raport este de aproximativ 1/2,6 

pentru gospodăriile cu mai mult de 3 vehicule. 

 

Figura 3.2.-5. Proporția autovehiculelor din gospodării și tipul acestora 
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Pentru analiza numărulul mediu de autoturisme raportată la clasa de venit/gospodărie, 

atașăm următorul tabel: 

 

 

Tabelul 3.2.-1. Situația autoturismelor și bicicletelor în raport cu venitul/gospodărie 

 

Se observă că în medie 29% dintre cei cu venituri/gospodărie cuprinse între intervalul 

501-1500 lei dețin autoturisme. 

- 47% pentru intervalul de venit 1501-2500 lei; 

- 70% pentru intervalul 2501-3500 lei; 

- 100% pentru 3501-5000 lei. 

 

Figura 3.2.--5. Procentul autoturismelor/gospodărie raportat la clasa de 

venit/gospodărie 

 

 

În cazul bicicletelor, numărul acestora/gospodărie este semnificativ mai mare. Conform 

tabelulul de mai sus, observăm că există gospodării (exemplul gospodăriilor cu clasele 

de venit cuprinse între 2501-3500 lei, 3501-5000lei  și > 5000 lei) unde sunt prezente 2 

sau chiar 2,67 biciclete/gospodărie. 
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Figura 3.2.-6. Procentul bicicletelor/gospodărie raportat la clasa de venit/gospodărie 

 

Parcul auto la nivelul orașului Valea lui Mihai are o vechime medie de aproximativ 5 ani. 

Statistic, 44% din parc (autoturisme+motociclete/motorete/scutere) este mai nou de 5 

ani, 48% reprezintă parcul cu vechime cuprinsă între 5 și 10 ani, restul de 8% fiind 

vehicule mai vechi de 10 ani. 

 

 

Figura 3.2.-7. Analiza parcului auto la nivel general 

 

Statistica la nivelul carburantului utilizat de către parcul auto (cuantificat în anchetele la 

domiciliu) este prezentată în graficul de mai jos. Se observă un procent majoritar al 

autovehiculelor pe benzină. 
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Figura 3.2.-8. Tipul combustibilului 

 

 

Vehiculele deținute în cadrul gospodăriilor anchetate sunt parcate pe durata nopții cu 

preponderență în curte/garaj. Așadar, 98% dintre posesorii de biciclete (din cadrul 

anchetelor la domiciliu) utilizează garajul sau curtea pentru depozitarea acestora, în 

cazul autoturismelor procentul fiind de 83% pentru staționarea pe timpul nopții în 

garaj/curte.  

10% dintre posesorii de autoturisme parchează la marginea drumului, iar 7% dintre 

aceștia utilizează parcarea amenajată deschisă. 

 

Figura 3.2.-9. Staționarea autovehiculelor pe durata nopții 

 

3.2.2. Date cu privire la populație 
În cadrul anchetelor la domiciliu distribuite pe întreaga zonă administrativă a orașului, în 

funcție de densitățile demografice ale zonelor, în cele 65 de gospodării au fost 

intervievate 168 de persoane. Dintre aceste persoane, 79 au fost de sex masculin și 89 
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de sex feminin. Repartiția pe grupe de vârstă a persoanelor intervievate indică o 

preponderență a persoanelor în vârstă de muncă, încadrate în grupa 25-54 ani. Această 

grupă reprezintă 44% din populația de sex masculin și 36% din populația de sex 

feminin. O reprezentare explicită a distribuției persoanelor pe grupe de vârstă este 

exemplificată în poza de mai jos. 

 

Figura 3.2.-10. Distribuția populației intervievate pe grupe de vârstă  

 

Dintre respondenții încadrați în grupa de vârstă 25-54, 60% au studii medii (liceu sau 

școală postliceală), 12% dintre aceștia au realizat studii superioare (facultate) și un 

procent destul de important de 28% pentru persoanele care au finalizat doar studiile 

gimnaziale. Important de menționat este faptul că analiza a luat în considerare ultima 

școală absolvită. 

Pentru distribuția nivelului de studii pe grupe de vârste atașăm figura de mai jos: 

 

Figura 3.2.-11. Distribuția nivelului de studii pe grupe de vârstă 

 

Dintre respondenții în vârstă de muncă încadrați în intervalul de 18-65 ani, 47% dintre 

persoanele intervievate sunt angajate, 9% sunt neangajați și 25% sunt pensionari. 
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Figura 3.2.-12. Repartizarea populației în funcție de statut 

 

Din punct de vedere al repartiției persoanelor angajate pe domenii de activitate, situația 

este prezentată mai jos. 

 

Se remarcă un procent majoritar corespunzător industriei prelucrătoare - cu 

preponderență industria ușoară și cea a fabricării încălțămintei (57% din populația 

activă), mai regăsim 7% în domeniul construcțiilor, 5% pentru educație, 5% în domeniul 

agriculturii, silviculturii și pescuitului și tot 5% în domeniul sănătății și al asistenței 

sociale.  

 

Alte categorii sociale desfășoară activități și în domeniul comerțului cu amănuntul (5% 

din populația activă) și alte industrii (7% din total). 
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Figura 3.2.-13. Distribuția persoanelor active intervievate pe domenii de activitate 

 

3.2.3. Rezultate în privința mobilității 
 

În vederea identificării caracteristicilor de deplasare a populației orașului Valea lui Mihai, 

în cadrul anchetelor la domiciliu s-au colectat date cu privire la frecvența deplasărilor, 

scopul deplasărilor, modul de transport utilizat, zona de origine și destinație, precum și 

durata de deplasare. 

 

La nivel general (neținând cont de un interval de vârstă), din cele 168 persoane 

intervievate, 36% sunt angajați, 51% neangajați și 13% sunt elevi/studenți. 

 

Persoanele angajate au fost considerate cele cu normă întreagă sau fracțiune de 

normă, iar în categoria persoanelor neangajate au fost incluse: pensionarii, șomerii, 

casnicii/casnicele,liber profesioniștii și persoanele din alte categorii. 

 

În figura de mai jos se evidențiază frecvența deplasărilor din timpul saptămânii și la 

sfârșit de săptămână (week-end) realizate în diverse scopuri. 

 

(a) Luni-Vineri 

2%
2%

3%

5%

5%

7%

5%

57%

7%

5%

2%

2%

Nu e cazul

Servicii (hoteluri si
restaurante)

Sectorul public (administratie,
aparare)

Educatie

Sanatate si asistenta sociala

Altele

Agricultura, silvicultura,
pescuit

Industria prelucratoare

Constructii

Comert cu amanuntul

Finante, asigurari, imobiliare

Transport, depozitare si
comunicatii



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 66/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

 

(b) Sâmbătă - Duminică 

 

Figura 3.2.-14. (a) Frecvența deplasărilor săptămânale (luni-vineri) în funcție de scop. 

(b) Frecvența deplasărilor în week-end (sâmbătă și duminică) în funcție de scop. 

 

În figurile de mai sus se evidențiază deplasările zilnice ale persoanelor angajate, 

neangajate și ale elevilor, către diferite destinații (serviciu, cumpărături, etc.) în timpul 

săptămânii (a) și în week-end (b). 

 

Se observă o medie de 5 deplasări pe saptămână a persoanelor angajate către locul de 

muncă și 5 deplasări ale elevilor și studenților către unitățile de învățământ. Deplasările 

în scop recreațional sunt foarte frecvente, identificăm în medie 7 deplasări pe 

săptămână în cazul persoanelor angajate și în cazul elevilor/studenților. 

De asemenea, se remarcă o preponderență și în cazul  deplasărilor  pentru cumpărături 

(5 deplasări pe săptămână în cazul elevilor/studenților și 3,5 pentru persoanele 

angajate). 

Restul deplasărilor (vizită, alt scop) sunt în medie 2 sau 3 pe săptămână - cazul 

persoanelor angajate și a celor neangajate. 
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În perioada zilelor nelucrătoare (sâmbăta și duminica) se evidențiază pentru toate 

grupele de persoane (angajați, neangajați și elevi/studenți) deplasările către activități 

recreaționale, vizite și cumpărături. 

 

În cazul elevilor și al studenților, observăm o medie de aproximativ 2 deplasări destinate 

vizitelelor și în scop recreațional, persoanele neangajate  efectuând mai mult de o 

deplasare în alte scopuri  și 1,78 deplasări în scop recreațional. 

 

Persoanele angajate efectuează 2 deplasări în scop recreațional și în medie o 

deplasare către scopurile recenzate. 

 

Din punct de vedere al repartiției deplasărilor persoanelor chestionate pe moduri de 

transport, a rezultat că 81% din deplasări se realizează cu mijloace de transport 

nemotorizate, iar 19% se realizează cu mijloace de transport motorizate. 

 

Dintre deplasările nemotorizate, 37% sunt realizate utilizând bicicleta iar restul (63%) pe 

jos. Deplasările motorizate se realizează în procent majoritar cu autoturismul; 83% fiind 

conducătorul autovehicului, restul de 17% călătorind ca pasageri. 

 

În figura de mai jos se exemplifică în manieră grafică situația deplasărilor în funcție de 

modul de transport. 

 

 

Figura 3.2.-15. Repartiția modală a deplasărilor 

 

Repartiția modală a deplasărilor realizate diferă de la o categorie la alta. Astfel, 

anchetele au indicat faptul că persoanele angajate utilizează pentru deplasări cu 

preponderență mersul pe jos și bicicleta (37 procente pentru fiecare mod de transport) 

și 25% dintre persoane, deplasări utilizând autoturismul personal. 
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Persoanele neangajate se deplasează pe jos în proporție de 58%, cu bicicleta 

efectuează deplasări 28%, iar restul de 15% utilizează autoturismul. 

 

În cazul elevilor și al studenților proporția este de 80%-10%-10% pentru mersul pe jos, 

bicicleta ca mijloc de transport și autoturismul personal. 

 

Se remarcă un procent considerabil al persoanelor care merg pe jos în cazul elevilor/ 

studenților și în cazul persoanelor neangajate. 

 

În cazul persoanelor angajate distribuția modurilor de transport este mai echilibrată, în 

acestă categorie utilizarea autoturismului personal înregistrează valorile cele mai mari 

(25%). 

 

 

 

 

Figura 3.2.-16. Repartiția modală a deplasărilor pe categorii de persoane 

 

În reprezentarea de mai jos se evidențiază repartiția modală a deplasărilor în raport cu 

motivul deplasării și s-a identificat faptul că persoanele intervievate se deplasează către 

locul de muncă cu autoturismul personal în proporție de 17%. Valori mai ridicate 

corespunzătoare autoturismului personal le regăsim în cazul deplasărilor în scop 

educațional (31%),  în cazul deplasărilor la cumpărături (23%) și în cazul deplasărilor în 

vizită (23%). Restul deplasărilor (alte scopuri, domiciliu) înregistrează valori mai 

scăzute, sub 20%. 
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Figura 3.2.-17. Repartiția modală a deplasărilor în raport cu motivul deplasării 

 

Mersul pe jos este foarte frecvent în comportamentul de deplasare al persoanelor 

anchetate, observăm un procent de 92% pentru deplasările în scop recreațional și 68% 

pentru vizite.  

 

Deplasările realizate pe jos în diverse scopuri sunt cuprinse în intervalul 44%-92%, 

procente ridicate regăsim și în cazul deplasărilor la serviciu (44%), scop educațional 

(56%), alte scopuri (50%), domiciliu (50%). Așa cum ne indică figura de mai sus, mersul 

pe jos este principalul mod de deplasare în orașul Valea lui Mihai. 

 

Deplasările cu bicicleta în diverse scopuri au de asemenea o pondere mare. 38% dintre 

persoanele angajate se deplasează cu bicicleta la locul de muncă și 33% utilizează 

bicicleta atunci când se deplasează la cumpărături. 

 

Pentru alte activități, procentul persoanelor care merg cu bicicleta este de 42%, iar 

pentru deplasările la domiciliu s-a înregistrat 31%.  

 

Durata medie percepută a unei deplasări cu bicicleta este de aproximativ 13 minute, a 

unei deplasări cu autoturismul (șofer) - 12 minute și a unei deplasări cu autoturismul 

(pasager) - 29 minute. În cazul mersului pe jos s-a recenzat o durată medie percepută 

de deplasare de aproximativ 14 minute. 

 

3.3. Dezvoltarea reţelei de transport 
 

Formalizarea rețelei de transport constă în transpunerea rețelei rutiere și a serviciilor 

associate acesteia într-o manieră digitizată și reprezentarea ei prin intermediul unui graf 

orientat. 
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Modelul rețelei de transport este o reprezentare stratificată a sistemului de activități și 

de transport cu următoarele straturi principale: 

- Arce și noduri, aferente rețelei principale de transport 

- Zone de transport, aferente sistemului de activități la nivelul orașului 

- Conectori, aferenți rețelei aggregate de acces creând legătura dintre sistemul de 

activități și rețeaua de transport urban 

 

Realizarea rețelei de transport s-a dezvoltat ținând cont de descrierea segmentelor de 

drum care o alcătuiesc. Segmentele de drum din modelul de transport sunt descrise 

prin: 

 

- Noduri la fiecare capăt al segmentului de drum – fie că sunt intersecții cu alte 

segmente sau modificări ale descrierilor 

- Lungimea segmentului de drum 

- Tipul și standardul segmentelor de drum, exprimate prin categorie, descriere 

funcțională –număr de benzi, categorie funcțională. 

- Relația viteză-debit specifică tipului de segment de drum, declarată general la 

nivelul tipului 

- Capacitatea segmentului de drum. 

- Orice restricție pentru anumite tipuri de vehicule etc. 

 

Modelul de trafic pentru orașul Valea lui Mihai include reprezentări ale rețelei rutiere 

(utilizată de autoturisme, vehicule de transport public, vehicule de marfă, biciclete, 

pietoni), precum și reprezentarea serviciului de transport public urban (realizată prin 

traseul propus de transport public urban). 

 

Rețeaua urbană cuprinde un nivel de detaliere adecvat unui model de atribuire, fiind de 

asemenea legată la rețeaua județeană majoră de transport. În figura de mai jos, este 

prezentată rețeaua de transport modelată. 
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Figura 3.3.1- Rețeaua de transport modelată la nivelul orașului 

 

Sistemul de zonificare include un set de zone externe orașului reprezentate de județele 

tării cu impact asupra mobilității la nivelul orașului. Sistemul de zonificare are la bază 

împărțirea orașului pe cartiere, zonele fiind ulterior dezagregate astfel încât să se poată 

determina o bază  privind cererea de mobilitate.  

 

Această bază permite sintetizarea cererii de mobilitate în funcție de origine-destinație 

din caracteristicile zonale, dar și prognozarea ulterioară pentru zonele unde s-ar putea 

înregistra o creștere a numărului de deplasări ca urmare a densificării sau modificării 

condițiilor zonale socio-economice. 

 

Sistemul de zonificare constă din 17de zone urbane, care descriu orașul și 12 zone, 

care descriu principalele centre urbane, județele învecinate și restul țării în zone de 

influență conform împărțirii pe macroregiuni/regiuni, care influențează mobilitatea în 

oraș. 

 

Fiecare zonă urbană conține informațiile necesare pentru descrierea sa din punct de 

vedere demographic și socio-economic, astfel că informațiile disponibile la nivelul 

fiecărei zone sunt: 

- Informații demografice – populație totală, activă și inactivă, precum și populație 

angajată, neangajată, etc 
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- Informații socio-economice – centre de învățământ, zone de recreere, centre 

comerciale majore, locuri de muncă. 

 

 

Figura 3.3.2- Sistemul de zonificare si atributele acestuia 

 
 

3.4. Cererea de transport 
3.4.1. Metodologia de lucru 

 

Matricile origine-destinație au fost realizate separat pentru următoarele moduri de 

transport: 

- Transport privat:  

- Autoturism  

- Vehicule de marfă 

- Transport public (pentru scenariile de prognoză) 

- Mers pe jos  

- Bicicletă. 

 

Generarea/atracția  deplasărilor, alături de distribuție și repartiție modală s-au estimate 

simultan în modelul de transport din rezultatele anchetelor cu privire la comportamentul 

de deplasare.  

 

Matricele origine-destinație pentru transportul privat rutier s-au completat cu influențele 

traficului rutier din Modelul Național de Transport. 
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La nivelul orașului, pentru realizarea matricelor origine-destinație s-au folosit date 

aferente unui eșantion de 1,5% din populația orașului. 

 

Ținând cont de zonificarea realizată și de informațiile dezagregate din prelucrarea 

rezultatelor anchetelor cu privire la: 

- Categoria demografică care utilizează un anume mod de transport per zonă 

- Ratele de deplasare pentru o anume activitate și mod per zonă, 

se realizează o estimare directă a mobilității reprezentată prin matricele origine-

destinație pentru fiecare mod de deplasare (exprimată specific în număr de deplasări).  

 

Matricea obținută direct din anchetele origine-destinație este extrapolată pe baza 

informațiilor demografice specifice fiecărei zone. 

 

Afectarea cererii de mobilitate pe itinerarii este realizată specific atât pentru transportul 

privat, cât și pentru cel public. 

 

Alocarea matricelor de transport pe itinerarii, ceea ce presupune suprapunerea cererii 

de transport peste oferta de transport reprezentată de rețeaua de infrastructuri de 

transport și serviciile asociate acesteia, s-a realizat utilizând algoritmi de calcul care 

evaluează ” costul generalizat” al unei deplasări origine-destinație.  

 

Costul generalizat se calculează utilizând următorii parametri: 

 

Costul generalizat pentru Autoturism sau Vehicul de marfă = 6,6 * durata percepută de 

deplasare (în secunde)  

 

Pentru transportul privat cu automobilul, dar și pentru vehicule de marfă, modelul de 

alocare pe itinerarii este unul la echilibru ( Equilibrium LUCE). Algortimul de alocare 

folosit modelează procesul de adaptare al utilizatorului la condițiile de trafic oferite de 

rețeaua utilizată. Atribuirea se bazează pe principiul ”totul sau nimc”, procesul constând 

în acumularea unor informații din rețea din iterația anterioară pentru deciziile luate în 

iterația curentă. În cadrul procedurii se realizează un process iterative în care sunt 

identificate mai multe potențiale drumuri minime pe baza estimărilor costului generalizat 

dedus în funcție de costul generalizat al volumului curent și al rutei anterioare. Pentru a 

realiza aceste evaluări, fluxurile de trafic sunt alocate la fiecare iterație. 

 

Procedura se încheie doar atunci când duratele de deplasare estimate care scot în 

evidență ruta aleasă coincid într-un anume procent cu duratele de deplasare rezultate 

din aceste rute. Această stare de echilibru care se atinge are o probabilitate foarte mare 

de a reprezenta fidel comportamentul real al utilizatorului de alegere al itinerariului. 

Condiția de terminare este dată de pragul de precizie considerat (1e-005). 
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3.4.2. Evaluarea nevoii de deplasare – rezultatele modelării 
 

Din punct de vedere al ratelor de deplasare pentru persoanele intervievate, s-au obținut 

următoarele valori: 

 

Tabel 3.4.-1. Ratele de deplasare pentru anul de bază 

Global Bicicleta Mers pe jos Autoturism 

Rata de 

generare 

Rata de 

atractie 

Rata de 

generare 

Rata de 

atractie 

Rata de 

generare 

Rata de 

atractie 

Rata de 

generare 

Rata de 

atractie 

1.67 3.33 0.67 0.67 0.33 1.33 0.67 1.33 

5.86 4.71 1.57 1.14 1.57 1.57 2.71 2.00 

2.43 2.43 0.29 0.29 0.43 0.43 1.71 1.71 

1.20 0.80 0.00 0.20 1.20 0.60 0.00 0.00 

1.18 1.18 0.35 0.35 0.71 0.71 0.12 0.12 

2.00 2.00 0.46 0.46 1.38 1.38 0.15 0.15 

5.33 5.00 1.67 0.67 2.33 2.00 1.33 2.33 

2.00 1.50 0.88 0.88 0.88 0.63 0.25 0.00 

2.45 2.36 0.27 0.27 0.55 0.55 1.64 1.55 

8.80 9.80 2.50 2.60 3.60 3.80 2.70 3.40 

2.00 2.33 0.11 0.11 0.56 0.44 1.33 1.78 

1.89 1.89 0.67 0.67 0.78 0.78 0.44 0.44 

2.38 2.25 0.38 0.25 1.25 1.25 0.75 0.75 

2.36 2.00 0.55 0.55 1.45 1.27 0.36 0.18 

3.13 4.00 1.25 1.88 1.38 1.63 0.50 0.50 

3.75 3.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00 2.50 

1.00 1.00 0.60 0.60 0.40 0.40 0.00 0.00 

 

Din punct de vedere al deplasărilor cu autoturismul, ratele de deplasare țin cont și de 

gradul de ocupare al vehiculelor, care are o valoare medie de 2,55 persoane/vehicul. 

 

În vederea realizării distribuției deplasărilor în teritoriu și definirea matricei origine-

destinație, s-a realizat extrapolarea rezultatelor obținute din prelucrarea datelor 

sondajelor realizate.  

 

Rezultatele sunt prezentate mai jos: 

 

Tabel 3.4.-2. Matricele origine-destinație pentru anul de bază 

Autoturism (veh) Intern Extern 

Intern 4166 1457 

Extern 268 30 
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Vehicule de marfa (veh) Intern Extern 

Intern   180 

Extern 94 58 

Bicicleta (pers) Intern Extern 

Intern 8248   

Extern     

Mers pe jos (pers) Intern Extern 

Intern 12705   

Extern     

 

Din punct de vedere al repartiției modale aceasta a fost evaluată prin prelucrarea 

datelor din sondaje și extrapolată la populația care desfășoară activități socio-

economice la nivelul orașului. De asemenea pentru a oferi o imagine globală asupra 

repartiției modale, în evaluarea acesteia se cuprind și deplasările externe care 

influențează mobilitatea urbană. Rezultatele sunt prezentate mai jos: 

 

Figura 3.4.1.- Repartiția modală a deplasărilor din modelul de transport 

 

Se constată că zonele cele mai solicitate din punct de vedere al mobilității sunt zona 

central (zona 10) – cu puncte de interes recreativ și administrative, zonele cu locuri de 

muncă și concentrări demografice mari (2,12,7,15,6). 

 

Din punct de vedere al atribuirii pe itinerarii se constată că traficul rutier este intens pe 

drumul principal (DN19 – ambele ramificații), precum și pe strada Republicii, strada 

Morii, strada Fabricii și strada Gyorgy Albert. Din punct de vedere al deplasărilor pe 

biciclete și pe jos acestea sunt răspândite uniform pe strazile cu profil rezidențial și se 

concentrează în fluxuri majore pe drumul principal 19 si 19C, precum și pe strada 

Republicii, Kalvin Janos, Izvorului și Băncii. 
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Figura 3.4.2.- Afectarea pe itinerarii 

3.5. Calibrarea şi validarea datelor 
 

Scopul calibrării modelului este acela de a asigura că modelul de transport reflectă 

condiţiile existente în rețeaua de transport curentă. Calibrarea este un proces iterativ, 

prin care modelul este continuu revizuit pentru a se asigura că reprezintă o replică 

suficient de precisă a condiţiilor anului de bază. Procesul de validare a modelului 

utilizează date independente pentru a verifica modelul de transport pentru anul de bază. 

 

Un model „adecvat scopului" atinge standardele cerute atât pentru calibrare, cât şi 

pentru validare, pe baza criteriilor şi datelor evaluate. 

 

Procesul de calibrare a modelului include: 

- verificarea succesivă a rețelei de transport a modelului, pentru a reprezenta cel mai 

bine condiţiile existente, cum ar fi tipologia diverselor segmente de drum, capacităţile 

şi limitările de viteză.  

- Compararea succesivă pe tot parcursul procesului a volumelor de trafic atribuite cu 

volumele observate, fie la nivelul sectoarelor de drum, fie la nivelul fluxurilor de trafic 

din intersecții sau ambele.  

 

Volumul cererii de transport din  model este calibrat pe baza valorilor obținute din 

prelucrarea datelor culese automatizat prin estimarea matricei origine-destinație. 

Metoda iterativă de calibrare proporțională constă în parcurgerea unui algoritm de 

ajustare în care matricea origine-destinație este calibrată astfel încât diferența dintre 
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valorile observate și cele modelate ale deplasărilor generate/atrase să fie sub 1%. 

Pentru matricele realizae condiția de calibrare este îndeplinită, prin urmare modelul 

descrie corespunzător nevoia de mobilitate urbană. 

 

Tabel 3.5.-1. Calibrarea matricelor origine-destinație 

 
Deplasari observate Deplasari modelate Diferente 

Autoturism 10640 10639 0.01% 

Mers pe jos 12705 12705 0.00% 

Bicicleta 8186 8248 0.76% 

 

Validarea modelului este realizată pe baza duratelor de deplasare. Se constată că 

valorile modelate ale duratelor de deplasare se află într-o marjă de maxim 11% față de 

cele observate utilizând aplicația Google Maps. 

 

Rezultatele obținute arată că modelul rețelei de transport este valid și oferă informații 

robuste asupra duratelor de deplasare în sistem. Aceste rezultate sunt prezentate în 

tabelul de mai jos. 

 

Tabel 3.5.-2. Validarea pe baza duratelor de deplasare - rezultate 

 

    

Valori observate 

(min) 

Valori modelate 

(min) Diferente 

Mers pe jos Axa nord-sud 36 38 6% 

  Axa est-vest 54 51 6% 

Autoturism Axa nord-sud 11 12 9% 

  Axa est-vest 9 10 11% 

 
De asemenea, este important de precizat faptul că s-a urmărit ca modelul de atribuire 

pe itinerarii să conducă la reprezentarea cât mai fidelă a realității asigurându-se că 

criteriul de convergență este unul acceptabil. Prin urmare, modelul de atribuire a atins o 

valoare de GAP de 9,9 e-10, iar procentul diferentei volumelor pe arc sub 5% pentru 

vehiculele afectate între iteraţii este de 99,6%. 

 
3.6. Prognoze 

 
Matricele origine-destinație pentru anii de prognoză vor fi derivate din matricele 

calibrate pentru anul de bază pe baza factorilor de creștere estimați atât pentru zona 

urbană, cât și pentru zonele de influență asupra orașului din model.  

 

În acest sens se folosește un model de distribuție Furness. Procedura permite ca pentru 

celulele matricei origine-destinație să se poată estima numărul viitor de deplasări.  
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Procedura este una iterativă realizată în două etape și anume: 

- Celulele matricei de bază pe fiecare rând sunt multiplicate de factorul de creștere 

al zonei aferente, calculul repetându-se pentru fiecare rând în parte al matricei, 

astfel se obțin toate deplasările viitoare generate de fiecare zonă.  

- Celulele matricei de bază pe fiecare coloană sunt multiplicate de factorul de 

creștere al zonei aferente, calculul repetându-se pentru fiecare coloană în parte a 

matricei, astfel se obțin toate deplasările viitoare atrase de fiecare zonă. 

 

Procedura se oprește atunci când totalul rândurilor și coloanelor este similar (într-o 

marjă de câteva deplasări) față de totalul deplasărilor prognozate de origine și de 

destinație. Acest model converge repede către o soluție. 

 

Matricea origine-destinație pentru anii de prognoză depinde astfel de matricele calibrate 

din modelul de transport și de factorii de creștere.  

 

Factorii de creștere s-au constituit pe baza prognozelor demografice și socio-

economice, dar și pe baza influențelor în traficul generat la nivel local al localităților și 

județelor țării.  

 

Ținând cont de evoluția traficului prognozată la nivel național în Modelul Național de 

Transport pentru perioada 2011-2020 în privința drumurilor care traversează orașul, 

factorii anuali de creștere sunt prezentați mai jos: 

Factor anual Deplasări generate Deplasări atrase 

Autoturism 1.018 1.023 

Vehicule de marfă 1.036 1.043 

 

Acești factori sunt aplicați matricelor origine-destinație externe pentru fiecare mod de 

deplasare considerat. 

 

La nivelul prognozei matricelor interne urbane, factorii de creștere sunt determinați 

printr-o combinație liniară a evoluției demografice (dată de populație) și economice 

(dată de PIB), pornind de la statistica acestor date anterior prezentată. Factorul anual 

de creștere a fost plafonat la o valoare medie între creșterea anuală obținută pe o 

perioadă statistic de 5 ani și una de 10 ani, ajungând la o valoare anuală de 1,024, 

aplicată pentru întreaga matrice internă origine-destinație. 

 

Prin urmare, cererea de transport pentru anii de prognoză 2020, respectiv 2030 are 

următoarele valori: 

 

 

Tabel 3.6.-1. Cererea de transport prognozată pentru anii 2020 -2030 
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2020 2030 

Autoturism (veh) Intern Extern Autoturism (veh) Intern Extern 

Intern 4540 1769 Intern 5792 2215 

Extern 312 38 Extern 373 45 

Vehicule de marfa 

(veh) Intern Extern 

Vehicule de marfa 

(veh) Intern Extern 

Intern   255 Intern   378 

Extern 133 82 Extern 197 121 

Bicicleta (pers) Intern Extern Bicicleta (pers) Intern Extern 

Intern 9080   Intern 11546   

Extern     Extern     

Mers pe jos (pers) Intern Extern Mers pe jos (pers) Intern Extern 

Intern 13986   Intern 17785   

Extern     Extern     

Se constată că traficul de marfă se intensifică considerabil, alături de cel privat de 

tranzit, prin urmare influența regiunilor de dezvoltare asupra orașului este în creștere 

conducând la un impact serios asupra mobilității urbane în cazul în care nu se 

realizează intervenții asupra rețelei. 

 

Ținând cont de tendințele dictate de Master Planul Național de Transport, traficul rutier 

de marfă va înregistra pânî în anul 2030 o dublarea a volumului, în vreme ce traficul 

privat rutier va înregistra cu creștere cu până la 50% față de situația curentă. 

 

Prin urmare, pentru a se putea adapta unei evoluții crescătoare la nivelul traficului de 

tranzit, în condițiile satisfacerii cu prioritate a nevoii urbane de transport este necesară o 

gestiune eficace și eficientă a rețelei, prin ierarhizarea acesteia și implementarea unor 

măsuri de diminuare a impactului traficului de marfă la nivelul orașului. 

 

Figura 3.6.1.Mărimea fluxurilor de trafic în rețeaua urbană 

 

3.7. Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz 
 
Elasticitatea modelului de transport se realizează prin testarea unei scheme rutiere, 

care constă în implementarea unei centuri ocolitoare pentru traficul de tranzit. 
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Se consideră că acest proiect nu implică modificarea cererii de transport globale, ci are 

implicații asupra alegerii itinerariului. Diferențele obținute la nivelul alegerii itinerariului 

sunt prezentate în figura de mai jos. Din punct de vedere al cererii de transport pentru 

noua schemă propusă se constată că noua centură preia 43% din traficul extern privat 

și 70% din traficul de marfă privat la implementarea sa. De asemenea, se constată că 

axa nord-sud a orașului va fi solicitată suplimentar prin redistribuirea cererii de transport 

în rețea, eliminându-se presiunea de pe axa est-vest. 

 

Figura 3.7.1.Prezentarea comparativă a scenariului cu proiect (centură) si cel de bază 

(diferente de fluxuri pentru anul de bază) 

 

Rezultatele obținute sunt prezentate mai jos: 

Cerere de transport 

  

Trafic auto 1755 

Trafic de marfa 332 

Solicitare centura  

  

Trafic auto 753 

Trafic de marfa 229 

Sarcina preluata de centura 

  

Trafic auto 43% 

Trafic de marfa 69% 

 

Variația principalilor indicatori de rețea la nivel urban sunt: 

- Diminuarea duratei de deplasare globale la nivelul rețelei urbane pentru 

transportul cu autoturismul cu 17% (de la 15 minute la 12 minute). 
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- Diminuarea prestației rutiere a vehiculelor de marfă în rețeaua urbană cu 16% 

(distanța medie parcursă în rețeaua urbană scande de la circa 3,2km la circa 

2,7km). 

 

4. Evaluarea impactului actual al mobilității 
 
4.1. Eficiență economică 

 
Pentru ca planul de mobilitate urbană pentru 2030 să fie sustenabil, el trebuie să fie, de 

asemenea și eficace și să dezvolte un sistem de transport eficient din punct de vedere 

al costurilor.  

 

Un astfel de sistem poate fi benefic atât pentru utilizatorii de servicii de transport, ce pot 

beneficia de servicii confortabile și eficiente la un preț rezonabil și convenabil, cât și 

pentru autoritățile publice, ce își pot gestiona mai bine bugetele (bani economisiți 

datorită operațiunilor eficiente) pentru a dezvolta, nu doar întreține, sistemul, în timp ce 

acordă atenție mediului aflat mereu în schimbare. 

 

Eficiența economică este un aspect sensibil al planificării durabile, deoarece atinge o 

varietate de probleme, în multiple componente ale sistemului, de la nivel instituțional 

până la gestionarea mobilității și a tehnologiilor de transport implicate în operațiuni. 

 

În prezent, analiza situației financiare existente a scos în evidență faptul că, la nivelul 

orașului Valea lui Mihai, reusrsele bugetare alocate pentru investiții au înregistrat o 

creștere de 96% în perioada 2013 – 2015, în această situație, ponderea sumelor 

alocate pentru investiții în transporturi a variat intre 24% și 11%.  În anul 2013 la 

investiția în transporturi se adaugă și aportul Proiectelor cu finanțare din fonduri 

europene nerambursabile pentru perioada 2007 – 2013 (6%). 

 

Gradul de îndatorare în procente (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100) se 

menține la un nivel scăzut față de limita de îndatorare admisă de 30%, în anul 2015 

fiind de numai 3%. 

 

Tabel 4.1.-.1. Analiza financiară a autorității locale 

Denumire indicatori 

Executie buget local  - lei 

2013 2014 2015 

Comisioane și alte costuri aferente 

imprumuturilor interne 20.471 19.073 17.448 

Dobanzi aferente datoriei publice interne 

directe 153.251 108.900 61.209 

Rambursari de credite aferente datoriei publice 

interne locale  321.568 674.123 150.695 
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Serviciul anual al datoriei publice locale 495.290 802.096 229.352 

Limita de indatorare 30% din venituri proprii 1.951.160 2.137.236 2.291.584 

Venituri proprii totale 6.503.867 7.124.121 7.638.613 

Gradul de indatorare (serviciul anual al 

datoriei / venituri proprii x 100) 8% 11% 3% 

 

În figura de mai jos este ilustrat gradul de îndatorare al autorității locale. 

 

Figura 4.1.-1. Gradul de îndatorare al autorității locale 

 

Această situație atestă dreptul de contractare de noi credite pe termen lung, din partea 

Instituțiilor de Finanțare Internaționale, în completarea fondurilor comunitare, posibile 

pentru proiecte eligibile. 

 

 

Eficiența economică este un aspect sensibil al planificării durabile, deoarece atinge o 

varietate de probleme, în multiple componente ale sistemului, de la nivel instituțional 

până la gestionarea mobilității și a tehnologiilor de transport implicate în operațiuni. 

Pentru ca propunerile de proiecte din cadrul planului de mobilitate urbană pe orizontul 

2030 să fie sustenabile, ele trebuie desigur să poată fi susţinute financiar şi de 

autoritatea loacală prin asigurarea cotei de cofinanţare. În cadrul cap. 4.1 principala 

problemă identificată a fost nivelul scăzut al gradului de îndatorare al autorităţii locale 

care a oscilat între 3%-11% în perioada 2013-2015 şi pentru ca măsurile cuprinse în 

PMUD să poată fi dezvoltate s-a recomandat contractarea de noi credite pe termen 

lung, din partea Instituțiilor de Finanțare Internaționale, în completarea fondurilor 

comunitare. 

 

 
4.2. Impactul asupra mediului 

 
Această secțiune expune posibilele efectele care ar putea apărea în urma implementării 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 
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4.2.1. Metodologia evaluării strategice de mediu  
 

Evaluarea strategică de mediu se realizează conform prevederilor Directivei 

2001/42/EC a Parlamentului European și a Consiliului, transpusă în legislația română 

prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe. 

 

Evaluarea mediului este un proces care caută să asigure luarea în considerare a 

impactului asupra mediului în elaborarea propunerilor de dezvoltare la nivel de politică, 

plan, program sau proiect înainte de luarea deciziei finale în legătură cu promovarea 

acestora. Ca atare, evaluarea mediului este un instrument pentru factorii de decizie, 

care îi ajută să pregătească și să adopte decizii durabile, respectiv decizii prin care se 

reduc la minimum formele negative de impact asupra mediului și se pun în valoare 

aspectele pozitive. Evaluarea mediului este astfel, în esență, o parte integrantă a 

procesului de luare a deciziilor cu privire la promovarea unei politici, unui plan, unui 

program sau unui proiect. 

 

Analiza de mediu vizează fiecare factor de mediu, apă, aer, sol, subsol, biodiversitate, 

peisaj, precum și factorul uman. 

 

Etapele procesului de evaluare strategică de mediu: 

- Conform articolului 9(1) al Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 titularul PMUD 

notifică Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului și informează publicul 

(prin două anunţuri publicate în presa locală) asupra iniţierii procesului de 

elaborare a planului și realizarea primei versiuni; 

- Etapa de încadrarea - în urma căreia se decide dacă Planul de mobilitate urbană 

durabilă pentru orașul Valea lui Mihai se supune procedurii evaluării de mediu sau 

se adoptă fără aviz de mediu; 

- În cazul în care planul de mobilitate se supune evaluării de mediu, procedura se 

continuă cu etapa de definire a domeniului - stabilirea nivelului de detaliu al 

informaţiilor ce vor fi incluse în Raportul de Mediu precum și analiza efectelor 

semnificative ale planului se va realiza în cadrul grupului de lucru special consituit; 

- Etapa de întocmire a Raportului de Mediu – raportul de mediu sintetizează toate 

rezultatele și concluziile evaluării de mediu; 

- Consultarea cu autorităţile publice interesate de Planul de mobilitate urbană 

durabilă, precum și cu publicul interest – raportul de mediu va ţine cont și de 

rezultatele consultărilor; 

- Etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu - analiza calităţii Raportului de 

Mediu este realizată de către Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului 

împreună cu membrii grupului de lucru special constituit pentru procedura de 

evaluare strategică de mediu; 
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- Organizarea dezbaterii publice - se va organiza dezbaterea publică în sedinţă 

deschisă în prezenţa titularului de proiect, întocmitorului Raportului de mediu, 

reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale și non guvernamentale, cetăţenilor 

interesaţi; 

- Luarea deciziei de avizare a planului de mobilitate – factorul de decizie, respectiv 

autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului va ţine cont de rezultatele 

evaluării precum și de concluziile stabilite în procesul de consultare a publicului. 

- Monitorizare – Planul de monitorizare propus prin raportul de mediu va fi parte 

integrată din planul de mobilitate. 

 

Efectele asupra mediului generate de Planul de mobilitate urbană durabilă pentru orașul 

Valea lui Mihai, vor fi monitorizate și înregistrate. Dacă sunt indentificate efecte adverse 

se vor propune măsuri corespunzătoare pentru eliminarea/diminuarea acestora. 

 

Raportul de mediu integrează concluziile Studiului de Evaluare Adecvată (dacă este 

cazul) inclusiv recomandările privind măsurile propuse pentru 

evitarea/reducerea/compensarea impactului asupra ariilor Natura 2000. 

Raportul de mediu este anexă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 

 

4.2.2. Starea actuală a mediului 
 

Orașul Valea lui Mihai este situat în partea nordică a județului Bihor, la 8 km de frontiera 

cu Ungaria, la o latitudine nordică de 47° 31´ și o longitudine estică de 22°8´. 

 

Formele de relief caracteristice atât regiunii Valea Ierului, cât și orașului Valea lui Mihai 

sunt dominate de câmpie cu o suprafață ușor ondulată, potrivite pentru activitățile 

agricole. Aici începe Câmpia Valea lui Mihai-Carei, zonă în care nisipurile mobile și 

semimobile sunt reprezentative, originea acestora fiind pe de o parte fluviale, aduse de 

către râurile Tisa și Someș pe parcursul diferitelor perioade de formare geologică, pe de 

altă parte sunt eoliene, fiind preluate și transportate aici de vânt.  

 

Clima acestei zone este continental-moderată, cu nivelul anual al precipitaţiilor de 750–

800 l/mp, mai ridicat decât în alte zone similare din ţară. Datorită poziţiei şi maselor de 

aer venite din vest, temperatura medie a celei mai calde luni este de 21oC, iar a celei 

mai reci între -1oC şi -2oC; rezultă de aici o diferenţă de 22oC-23oC, mai redusă decât în 

Câmpia Română, ceea ce denotă o nuanţă mai oceanică a climatului sub raport termic. 

Temperaturile extreme înregistrate sunt: – 21,3oC şi +37,2oC. 

 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul orașului se încadrează în bazinul Crișurilor, 

subbazinul Ierului. Configurația hidrografică a localității este dominată de numeroase 

pârâuri, printre care cele mai importante sunt Mouca și Salcia. Lungimea totală a 

cursurilor de apă este de 14 km. Apa subterană se găsește la adâncimi variabile de-a 
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lungul perimetrului orașului. Astfel, în zona centrală, apa freatică se interceptează la 

adâncimi de 2,50 m, iar în zona gării la adâncimi de 3 m. În anotimpul ploios, nivelul 

apei subterane se ridică la 0,81 – 1,00 m. În adâncime apa se găsește la orizontul de 

până la 200 m exploatabil. 

 

În ceea ce privește flora și fauna din regiune, vegetația forestieră este reprezentată în 

proporție de 90% de salcâm, specie plantată în anii 1890 în regiune, pe terenurile 

nisipoase. Totodată, vegetația autohtonă naturală a pădurilor a fost de stejar, tei, ulm și 

arțar. Cele mai importante plante agricole întâlnite în regiune sunt secara, grâul, 

cartoful, floarea soarelui, legume (ardei, gogoșari, roșii, etc.) și bostănoase (pepeni 

verzi și galbeni). În ceea ce privește fauna din regiune, zonele împădurite sunt populate 

cu cerbi, căpriori, iepuri, fazani, iar terenurile neîmpădurite cu viezure, nevăstuică, 

popândău, hârciog, dihor, etc.  

 

Din punct de vedere etnografic, Valea lui Mihai se află în regiunea etnografică și 

economică Valea Ierului, regiune în care forma de unitate administrativă predominantă 

este comuna. Singurele orașe mici din regiune sunt Valea lui Mihai, respectiv Săcuieni. 

Orașul este un centru economic, social și cultural în regiunea Valea Ierului, putând fi 

considerată ”capitala” economică, etnografică și culturală a regiunii. 

 

4.2.3. Starea calităţii atmosferei 
 

La nivelul judetului Bihor, monitorizarea calităţii aerului se realizează printr-o reţea   

formată din staţii automate de monitorizare. Staţiile automate sunt amplasate în trei 

puncte din municipiul Oradea şi în localitatea Ţeţchea. În oraşul Valea lui Mihai nu 

există staţie de monitorizare, din acest motiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor nu 

deţine valori ale concentraţiilor poluanţilor atmosferici din această localitate.  

 

În oraşul Valea lui Mihai, poluarea aerului cu impact major asupra populaţiei este 

cauzată în principal de societăţile comerciale care au în dotare instalaţii de uscare a 

cerealelor. Alte surse de poluare cu efect de seră îl constituie industria textilă prin 

eliminare de compuşi organici volatili în atmosferă, depozitul de deşeuri prin eliminare 

de gaz metan, precum şi incendierea terenurilor agricole. 

 

Ca surse permanente de poluare a aerului rămân gazele de eşapament cauzate de 

traficul rutier şi sistemul de încălzire a locuinţelor: numărul locuinţelor racordate la 

reţeaua de gaze naturale este relativ mic, restul populaţiei asigurându-şi agentul termic 

prin achiziţionarea materialului lemnos. 

 

În Valea lui Mihai o sursă de poluare cu particule în suspensie o reprezintă furtunile de 

nisip care afectează cu precădere nord-vestul localităţii, pe direcţia vânturilor 

dominante, situaţia fiind agravată de lipsa îmbrăcăminţii rutiere pe majoritatea străzilor: 
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cei peste 20 de km de străzi acoperite cu nisip reprezentând o suprafaţă de peste 

191.000 mp. 

 

Pentru ameliorarea situaţiei, alături de necesitatea acută de modernizare a străzilor, se 

impune realizarea de plantaţii de protecţie pe terenurile nisipoase, inclusiv pe traseele 

cele mai circulate din extravilan. 

 

Realizarea centurii ocolitoare a oraşului Valea lui Mihai ar elimina din zona centrală 

mijloacele de transport de tonaj depşit şi ar fluidiza traficul rutier, reducându-se astfel 

emisiile de noxe în atmosferă. 

 

4.2.4. Starea calităţii apei 
 

Oraşul Valea lui Mihai dispune de importante resurse hidrografice formate din ape 

subterane, apele curgătoare fiind nesemnificative pentru a constitui o alternativă la 

soluţia de alimentare cu apă a oraşului din acviferul de adâncime.  

 

Apele curgatoare din zonă sunt râul Salcia (situat la vest de localitate) şi Mouca (care 

traversează intravilanul de la nord-est la sud-vest), cu afluentul său Csikfolyas. Pe 

anumite sectoare, albiile au fost corectate prin lucrări de drenaj, îndiguiri, adânciri. 

 

O categorie aparte de suprafeţe aflate permanent sub apă o reprezintă bălţile şi lacurile 

endoreice, acumulări locale create pentru satisfacerea necesarului de apă în irigaţii, şi 

preluarea apelor din canalele de desecare. Apele pluviale provenite din interdune sunt 

recepţionate de Pârâul Mouca. 

 

Sursa de alimentare cu apă a oraşului este constituită din 5 foraje cu caracter de 

explorare, cu adâncimea de 100 m, și cu debitul de apă furnizată de fiecare dintre ele 

(de cca. 18 mc/oră). 

 

În perioada 2009-2012 apa brută captată a fost introdusă nefiltrată în sistemul de 

distribuţie. În orele de vârf a utilizării apei, modificându-se debitul din reţea, sedimentele 

depuse de-a lungul anilor au modificat substanţial calitatea apei. În lunile octombrie-

noiembrie 2013 s-a recurs la curăţarea în întregime a sistemului de distribuţie a apei 

potabile.  

 

În a doua jumătate a anului 2012 s-a realizat dotarea uzinei de apă cu sistem de filtrare 

al arsenului, fierului şi manganului, astfel că, în anul 2013, nu s-au constatat depăşiri 

ale limitelor de concentraţie maxime admise, apa potabilă livrată către utilizatorii finali 

respectând standardele de calitate. 
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Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere în Valea lui Mihai se află în curs de 

execuţie. Lucrarea cuprinde un sistem de colectare a apei uzate menajere de pe toate 

străzile localităţii şi transvazarea apelor uzate la staţia de epurare. Emisarul pentru apa 

uzată epurată va fi Pârâul Mouca. 

 

Reţeaua de canalizare menajeră a fost realizată în proporţie de cca. 30%, iar staţia de 

epurare a apelor uzate în proporţie de 40%. 

 

Apele freatice au un grad ridicat de poluare, cauzat în general de activitatea antropică –  

activităţile productive – agricultură şi industrie, zonele din intravilan fiind afectate în 

special de poluarea cauzată de depozitul de deşeuri încă funcţional şi apele uzate 

menajere. Prin infiltraţie, reziduurile lichide poluează suprafeţele agricole, în special 

grădinile (mai ales în verile ploioase, când creşte nivelul apelor subterane). Folosirea la 

irigare a apei poluate din fântâni şi puţuri reprezintă un pericol pentru sănătatea 

populaţiei. 

 

4.2.5. Arii naturale protejate 
 

Pe teritoriul oraşului Valea lui Mihai au fost nominalizate trei arii naturale protejate de 

interes comunitar :  

A. Situri de importanţă comunitară: 

1. ROSCI0020 Câmpia Careiului; 

2. ROSCI0021 Câmpia Ierului; 

B. Arii speciale de protecţie avifaunistică:  

1. ROSPA0016 Câmpia Nirului– Valea Ierului. 

 

Din totalul teritoriului administrativ al oraşului Valea lui Mihai de 7.345 ha, 3.531,56 ha, 

adică 48,08% se află în aria protejată. Din suprafaţa totală de 1.115 ha a intravilanului, 

14,94% (166,54 ha) se află în aria protejată. 
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Figura 4.2.1. Harta Siturilor Natura 2000 

 

ROSCI0020 – Câmpia Careiului 

 

Coordonate: Latitudine N 47º 37' 10''; Longitudine E 22º 11' 59'' 

Supratafaţa: 24.224 ha 

Judeţul: Satu Mare (62%), Bihor (38%) 

Judetul Satu Mare: Ciumesti (59%), Foieni (52%), Piscoit (52%), Sanislau (67%), 

Urziceni -46%  

Judetul Bihor: Curtuiseni (28%), Simian (41%), Valea lui Mihai (47%) 

Clase de habitate: mlaştini, turbării, culturi (teren arabil), păşuni, păduri de foioase, vii şi 

livezi, habitate de păduri (păduri în tranziţie), alte terenuri arabile. 

 

http://natura2000.mmediu.ro/upl/photos/harti/b2(2)
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Deşi pe suprafaţa sitului doar 8 specii de plante sunt strict protejate din cele 240 

identificate, acest sit este deosebit de important din punct de vedere botanic şi 

fitogeografic, pentru fitocenozele pe nisipuri care sunt extrem de rare în România. 

 

Calitate şi importanţă 

 

Situl Câmpia Careiului, pe o suprafaţă de aproximativ 14.000 ha, adăposteşte un număr 

de 10 tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale 

de conservare. În aceste habitate au fost identificate un număr de 32 asociaţii vegetale 

importante din punct de vedere fitosociologic. Situl are o importanţă deosebită pentru 

speciile de amfibieni - 13 specii, dintre care 9 sunt strict protejate.  

 

Speciile de păsări: 32 dintre cele 151 identificate, necesită declararea ariilor speciale de 

conservare, alte 82 de specii fiind strict protejate de lege. Deşi pe suprafaţa sitului doar 

8 specii de plante sunt strict protejate din cele 240 identificate, acest sit este deosebit 

de important din punct de vedere botanic şi fitogeografic, pentru fitocenozele pe nisipuri 

care sunt extrem de rare în România. 

 

Zona este vulnerabilă din cauza impactului antropic, prin: defrişări, asanări, păşunat 

abuziv, răspândirea puieţilor de salcâmi în zone importante conservativ, în scopul 

recoltării ulterioare a lemnului acestora, recoltarea neautorizată a speciilor din floră şi 

faună sălbatică, în vederea comercializării sau prelucrării industriale, și nu în ultimul 

rând a braconajului. 

 

4.2.6. Vegetaţia pe teritoriul Valea lui Mihai 
 

Specii arborescente indigene se întâlnesc în arboretele naturale de pe solurile 

nisipoase de la nordul intravilanului – în zona Pásztorgaz: stejar pedunculat (Quercus 

robur) şi în măsură mai mică cireşul (Prunus avium), arţarul tătăresc (Acer tataricum), 

părul pădureţ (Pirus), mesteacănul (Betula pendula), plopul alb (Populus alba) şi rare 

exemplare de cer (Querrcus ceris), iar dintre arbuşti, alunul (Corylus avelleana), lemnul 

câinesc (Ligustrum vulgare), porumbarul (Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina) 

salba moale (Euonymus europaea), salba râioasă (Euonymus verrucosa), spinul 

cerbului (Ramnus cathartica), cornul (Cornus mas), socul negru (Sambucus nigra). 

 

În interdune se găsesc: aninul negru (Alnus glutinosa), călinul (Vibrum populus), salcia 

(răchita) căprească (Salix caprea). La marginea zonei nisipoase de depresiuni se mai 

întâlnesc: frasinul comun (Fraxinus excelsior), ulmul (Ulmus minor).  

 

Tipuri de păduri artificiale pe coame şi coaste de dune:  

pineto-salcâmete,  

plopete de plopi hibrid – pe suprafeţe plane şi interdunele largi,  
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salcâmete cu subarbore de soc negru diseminat – în interdune joase umede,  

plopete cu plopi negru hibrid – izolate în petice mici, în zona periurbană Pásztorgaz.  

 

ROSPA 16 – Câmpia Nirului – Valea Ierului 

Coordonate: Latitudine N 47º 58' 67''; Longitudine E 22º 27' 97'' 

Supratafaţa: 38.563.70 ha 

Altitudine (m): Minimă 102.00 Maximă 160.00 Medie 126.00 

Judeţul: Satu Mare (60%), Bihor (40%) 

Câmpia Nirului şi Valea Ierului reprezintă rămăşiţele întinselor zone umede din această 

parte a  ţării. Este caracterizată prin varietatea habitatelor semi-naturale, fâneţe, păşuni, 

tufărişuri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee, 

mlaştini de interdună.  

 

Asigură conservarea sau refacerea stării de conservare favorabilă a 26 specii de păsări 

de interes comunitar şi a habitatelor în care trăiesc acestea. 

 

Teritoriul cuprinde 5 situri separate:  

- Câmpia Nirului, începând de la Şimian (S) şi până la Urziceni (N), incluzând păduri 

de stejar (Foeni, Urziceni) şi plantaţii de salcâm,  

- Dune de nisip (Şimian, Valea lui Mihai, Curtuişeni, Scărişoara Nouă, Urziceni, 

etc.),  

- Mlaştini de interdune (Scărişoara Nouă, Sanislău, etc.),  

- Păşuni pe sol nisipos (Şimian, Valea lui Mihai, Sanislău, Urziceni etc.).  

- Valea Ierului: Acumularea Albiş; Pescăria Moftinu Mic; Lacul Cicoş şi Rezervaţia 

de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni, 

trupul de pădure TR. Pucioasa. 

 

Include şi 3 rezervaţii naturale de interes naţional: 

- 2.676 – Pădurea Urziceni,  

- 2.677- Dunele de nisip Foieni  

- 2.679 – Mlaştina Vermeş. 

 

Clase de habitate: mlaştini, turbării, culturi (teren arabil), păşuni, alte terenuri arabile, 

păduri de foioase, vii şi livezi, habitate de păduri (păduri în tranziţie).  

 

Calitate şi importanţă 

 

Prioritate nr. 21 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de judeţe ale 

ţării. 

C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii: şoimul dunărean (Falco cherrug) 

– observat cu regularitate, fiind posibilă apariţia sa, pe viitor, ca specie cuibăritoare, 
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dumbrăveanca (Coracias garrulus) şi vânturelul de seară (Falco vespertinus) – care 

cuibăresc în pâlcurile de copaci de pe păşuni 

C4 – aglomerări mari de păsări acvatice în timpul migraţiei; 

C6 – specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 6 specii: erete de stuf (Circus 

aeroginosus), stârc roşu (Ardea purpurea), buhai de baltă (Botaurus stellaris) – trăiesc 

în zonele umede, pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus) – răspândită în zonele 

nisipoase, fiind singura populaţie semnificativă din vestul României, erete sur (Circus 

pygargus) şi barză albă (Ciconia ciconia) – depind de existenţa zonelor umede dar şi de 

pajişti, populaţia de barză albă fiind probabil cea mai numeroasă din ţară 

 

Vulnerabilitate: 

- furtuni puternice;  

- înmulţirea necontrolată a speciilor invazive;  

- impactul antropic: urbanizarea şi industrializarea;  

- intensificarea agriculturii; cositul prea timpuriu – cositul în perioada de cuibărire; 

schimbarea habitatului semi-natural datorită încetării activităţilor agricole precum 

cositul sau păşunatul; arderea vegetaţiei – arderea stufului în perioada de 

cuibărire; schimbarea majoră a habitatului acvatic;  

- împăduririle zonelor naturale sau seminaturale; amenajări forestiere şi tăieri în 

timpul cuibăritului speciilor periclitate; defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care 

au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari; tăierile selective ale arborilor în 

vârsta; adunarea lemnului pentru foc;  

- reglarea cursurilor râurilor; managementul nivelelor de apă; desecarea zonelor 

umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării; 

electrocutare şi coliziune în linii electrice; practicarea sporturilor extreme; 

- lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere – 

deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori), distrugerea 

cuiburilor, a pontei sau a puilor;  

- vânătoarea în timpul cuibăritului şi în zona locurilor de cuibărire a speciilor 

periclitate; braconajul; prinderea păsărilor cu capcane; scoaterea puilor pentru 

comerţ ilegal;  

 

Avifauna pe teritoriul Valea lui Mihai  

 

Printre speciile de păsări se numără fazanul, potârnichea, prepeliţa, ca şi păsările 

răpitoare – eretea, uliul, şoimul, etc. Dintre păsările acvatice apare egreta, gâsca 

sălbatică, stârcul, raţa şi barza. 

 

ROSCI0021 – Câmpia Ierului 

Coordonate: Latitudine N 47º 27' 26'' ; Longitudine E 22º 15' 7'' 

Supratafaţa: 21.785 ha  
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Judeţul Bihor: 64% – Cherechiu (59%), Curtuişeni (14%), Diosig (2%), Sacueni (18%), 

Salacea (50%), Şimian (3%), Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%)  

Judetul Satu Mare: 36% – Andrid (42%), Cauas (7%), Pir (22%), Pişcolt (1%), Sântau 

(19%), Tiream -37% 

 

 

 

Descriere generală 

Situată în sectorul nordic al Câmpiei de Vest, valea joasă a Ierului străbate o distanţă 

de circa 85 km, având o lăţime ce variază între 5 şi 15 km. Câmpia Ierului s-a format în 

locul unui străvechi şanţ tectonic, care, până la începutul holocenului, era albia de 

scurgere a întregului sistem hidrografic al Tisei superioare. 

 

În urma lucrărilor de hidroameliorare efectuate în perioada 1968-1980 aspectul regiunii 

s-a schimbat radical. În prezent vechile habitate caracteristice văii Ierului cu flora şi 

fauna specifică se mai întâlnesc numai insular. 

 

Clase de habitate: mlaştini, turbării, culturi (teren arabil), păşuni, terenuri arabile. 

 

Calitate şi importanţă 

Valea Ierului cuprinde o parte din rămăşiţele întinselor zone umede din această zonă a 

ţării. Este caracterizată printr-o varietate a habitatelor semi-naturale, fâneţe, păşuni, 

tufărişuri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee şi 

zone mlăştinoase. Este propusă ca SCI pentru conservarea a 6 habitate de interes 

comunitar, din care două sunt prioritare, 2 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni şi 

reptile, 5 specii de peşti, 4 specii de insecte şi 5 specii de plante de interes conservativ 

comunitar. 

Deşi localităţile din aria protejată şi cele învecinate nu sunt neapărat mari, impactul 

antropic asupra ariei naturale protejate este semnificativ: intensificarea agriculturii, 

schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni),  braconaj, desecarea zonelor 

http://natura2000.mmediu.ro/upl/photos/harti/b3(2)
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umede prin canalizare de-a lungul pârâului, industrializare şi creşterea zonelor urbane, 

arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor), reglarea cursului pârâului, înmulţirea 

necontrolată a speciilor invazive, defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca 

rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari, tăierile selective a arborilor în vârstă sau a 

unor specii, adunarea lemnului pentru foc, împăduririle zonelor naturale sau 

seminaturale (păşuni, fâneţe etc.), schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. 

construirea barajelor). 

 

Siturile ROSCI0020 Câmpia Careiului şi ROSPA0016 Câmpia Nirului–Valea Ierului, 

practic, se suprapun, constituind aceeaşi unitate geomorfologică care ocupă 

extremitatea vestică a judeţelor Satu Mare şi Bihor. Relieful s-a format în urma 

depunerii de material aluvionar – o mare cantitate de nisipuri, care uneori ating 

grosimea de 70-90 m. Nisipurile răscolite de vânt au dus la formarea dunelor care se 

întind de la Urziceni-Pădure până la Valea lui Mihai.  

Pe teritoriul Valea lui Mihai dunele sunt situate la nord de calea ferată care trece în 

Ungaria, la vest de punctul în care aceasta se intersectează cu şoseaua, prezentând 

mai multe zone neacoperite de salcâmi în comparaţie cu dunele de la Voivozi.  

 

Parcul dendrologic 

Parcul dendrologic se află printre cele 13 arii naturale protejate declarate la nivel 

judeţean. Fosta moşie a familiei istorice Bujanovics, edificată la sfârşitul secoluluil al 

VIII-lea, dispune de o grădină, amenajată iniţial în stilul peisager al grădinilor engleze 

din aceea perioadă. Conform Deciziei nr. 19/1994 şi nr. 19/1995 a Consiliului Judeţean 

Bihor privind Constituirea, respectiv Măsurile de Organizare, Administrare, Gestionare 

şi Ocrotirea Rezervaţiilor (Zonelor, Ariilor) Protejate şi Monumentelor Naturii din Judeţul 

Bihor, grădina a fost declarată parc dendrologic ocrotit datorită speciilor forestiere şi 

ornamentale rare, adevărate monumente ale naturii: specii de arbori autohtoni şi exotici 

de vârste apreciabile – tisă (Taxus baccata), Ginkgo biloba, pin strob (Pinus strobus), 

plop alb (Populus alba), platan (Platanus acerifolia), tei cu frunze late (Tilia platyphyllos) 

etc. Înainte de retrocedare, această oază verde a oraşului constituia o grădină publică 

adăpostind spitalul orăşenesc amenajat prin transformarea clădirii istorice. 

 

Deşi grădina propriu-zisă a rămas în proprietatea publică a UAT Valea lui Mihai, 

ambiguitatea situaţiei juridice timp de câţiva ani a făcut ca această grădină istorică să 

fie abandonată, aflându-se astăzi într-o stare de degradare. 

Regulamentul local de urbanism propune instituirea statutului de zonă construită 

protejată şi clasarea grădinii istorice în Lista Monumentelor Istorice. 

 

Pârâul Mouca 

 

Pârâul Mouca traversează localitatea pe direcţia NE-SV, împărţind-o în două părţi uşor 

inegale. Cursul pârâului creează un aliniament morfo-hidrografic activ, fără a provoca 



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 94/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

fenomene de risc hidrologic ori geomorfologic. În sectoarele superior şi inferior relaţia 

pârâului se realizează predominant cu terenurile agricole şi ochiurile de vegetaţie 

palustră, în sectorul central relaţia pârâului cu mediul ambiental făcându-se prin 

intermediul părţii antropice, acest sector fiind cel mai afectat de poluare.   

 

Datorită importanţei zonelor naturale care însoţesc cursul pârâului, în anul 2009 a fost 

elaborat studiul intitulat: "Amenajarea morfohidrografic-peisagistică a Pârâului Mouca 

din Oraşul Valea lui Mihai", realizat de catre Universitatea din Oradea, prin Centrul de 

Studii şi Analize Teritoriale (C.S.A.T.) şi Departamentul de Geografie, Turism şi 

Amenajarea Teritoriului (D.G.T.A.T.). 

 

Studiul a relevat ca flora şi fauna identificate la nivelului pârâului Mouca sunt extrem de 

diferite în funcţie de sectoarele acestuia. Astfel, se deosebesc 3 zone distincte din punct 

de vedere al vegetaţiei şi a faunei:   

1. mlaştina din amonte de zona urbanizată,   

2. sectorul intermediar care străbate oraşul  

3. mlaştina din aval de oraş.  

 

Deosebirile dintre acestea sunt consecinţe ale unor factori ecologici naturali, dar în cea 

mai mare parte sunt urmarea unor acţiuni antropice. Cele două mlaştini şi în special cea 

din amonte au o deosebită valoare conservativă, pe când sectorul intermediar, puternic 

antropizat, necesită intervenţii urgente pentru a elimina efectele poluării şi a putea 

deveni un culoar verde, amenajat corespunzător.  

 

Particularităţile zoogeografice şi ecologice reliefează importanţa zonelor limitrofe 

pârăului Mouca. Respectivul cortegiu de forme este unic într-o zonă limitată din 

România şi teritoriile limitrofe din Ungaria.  

 

Sectorului din amonte de oraş se remarcă prin herpetofauna particulară, în sectorul 

inferior, caracterul natural fiind, de asemenea, omniprezent. Sectorul mijlociu, unde 

urbanizarea intră în conflict cu natura, solicită o atenţie suplimentară pentru a pune în 

acord mediul construit cu natura mai puţin alterată.  

 

În ciuda importanţei celor două mlaştini, acestea sunt afectate antropic. Astfel, în 

ambele zone sunt depozitate numeroase deşeuri menajere. În capătul de nord al 

mlaştinii din amonte, în vecinătatea habitatului P. taurica există chiar un depozit de 

gunoi folosit de locuitorii din respectiva zonă a oraşului.  

 

Mlaştina din aval este afectată de incendieri. Incendierea mlaştinilor a fost semnalată în 

alte habtiate similare din nord-vestul României, având impact direct asupra multor specii 

ale herpetofaunei. 
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În sectorul superior, flora şi vegetaţia realizează fitocenoze de luncă şi de curs 

hidrografic interesante la nivel de biodiversitate, care pot fi rezonabil valorificate 

economic ca şi până acum, dar care merită să fie conservate şi observate ecoturistic. 

Se pot realiza intervenţii, echipări şi dotări edilitar-peisagistice, dar fără a strica 

naturalitatea locului. 

 

Fâneaţa umedă din amonte nu trebuie afectată de nicio acţiune de amenajare de 

anvergură a pârâului. Exploatarea lor la nivelul actual (cositul) poate continua, fiindcă 

impactul acesteia este minor. Acţiunile precum incendierea vegetaţiei uscate sau 

depozitarea de gunoaie vor trebui oprite. Cel puţin parţial acelaşi lucru trebuie aplicat şi 

părţii umede din aval.  

 

În sectorul din aval de centrul orașului, flora şi vegetaţia prezintă specii dominant 

comune şi fără aranjare deosebită, astfel încât pot fi realizate lucrări de hidroconstrucţie 

limitate pe cursul apei, însă conservându-se biotopurile naturale de luncă şi terase. 

Astfel, orice acţiuni ulterioare asupra Părâului Mouca vor trebui să ţină cont de aceste 

particularităţi.  

 

În sectorul mijlociu care traversează grădini particulare, flora şi vegetaţia sunt 

diversificate şi permit acelaşi regim de utilizare economică, alte intervenţii trebuind 

limitate doar la operaţiuni fără anvergură tehnică deosebită, doar descoperire turistică.  

Acţiunile de amenajare a sectorului intermediar vor trebui să se limiteze la amenajarea 

malurilor şi a albiei, fără a fi afectat în vreun fel nivelul apei. Orice modificare de nivel ar 

afecta regimul hidric din mlaştinile constituite pe pârâu şi ar conduce la afectarea 

speciilor relicte legate de treapta umedă învecinată. Micile băltoace din mlaştini sunt 

habitate de reproducere ale amfibienilor şi tocmai acestea ar fi primele afectate de 

modificarea nivelului apei. Orice amenajare de ape stătătoare de agrement trebuie să 

aibă loc în afara celor două mari sectoare supraumectate şi fără a afecta în vreun fel 

resursele de apă ale pârâului.  

 

Spaţii în care se pot realiza liber de restricţii activităţi de amenajare sunt cele din 

perimetrul urbanizat al oraşului (exceptie facând zonele protejate arhitectural/istoric). 

Aici nu există decât specii comune, adaptabile.  

 

Planul Urbanistic General realizat în perioada 2013-2014 impune revizuirea limitelor 

ariilor naturale, deoarece limitele perimetrelor şi zonelor de restricţie aferente reţelei 

ecologice Natura 2000 nu au fost transpuse pe teren. Această delimitare a fost realizată 

în sistem electronic la nivel naţional, fără studierea precisă a sitului, fiind cuprinse în 

ariile protejate, (SCI şi SPA) zone intravilane constituite, puternic antropizate, 

fragmentând nejustificat căi de circulaţie, curţi şi construcţii deja existente.  
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Pentru zonele aferente reţelei Natura 2000 se va elabora un regulament specific de 

către custozii care vor fi desemnaţi pentru aceste arii naturale protejate. Pentru ariile 

naturale protejate care nu dispun de un plan de management, se instituie interdicţie 

temporară de construire, până la întocmirea şi aprobarea planului de management. 

Niciuna dintre ariile protejate nu este atribuită în custodie, fiind monitorizate de APM 

Bihor. 

 

4.2.7. Situația spațiilor verzi 
 

În oraşul Valea lui Mihai nu se poate identifica o reţea coerentă de spaţii plantate publice. 

Zonele verzi sunt interconectate între ele prin plantaţiile de aliniament care însoţesc majoritatea 

arterelor rutiere, ca şi vegetaţia malurilor pârâurilor şi canalelor, făcând legătura cu terenurile 

din extravilan – păşuni, terenuri forestiere sau cu vegetaţie forestieră. Spaţiile verzi amenajate 

se regăsesc sub formă de parcuri, scuaruri, amenajări pentru sport şi plantaţii de aliniament, 

respectiv terenurile de sport şi zonele de agrement slab amenajate, unele situate în extravilan, 

adiacent localităţii de bază (terenul pe care se desfăşoară festivalul anual Scalcâmul în floare şi 

competiţiile de motocross).  

 

O categorie aparte a zonelor verzi intravilane o constituie rămăşiţele vechilor mlaştini din nord-

estul localităţii, acestea având o valoare ecologică deosebită, datorită speciilor rare care 

supravieţuiesc în condiţiile speciale de aici. 

 

4.2.8. Poluarea fonică 
 

Majoritatea activităţilor omeneşti sunt generatoare de zgomote. Poluarea sonoră poate 

fi generată de surse naturale şi surse artificiale. Omul este afectat îndeosebi de sursele 

artificiale de zgomot. Dintre acestea amintim: traficul auto, traficul feroviar, zgomotul 

provenit din industrie, construcţii, zgomotul provenit de la societăţi comerciale, etc. 

 

În oraşul Valea lui Mihai traficului de tranzit, traficului greu, al cărui traseu străbate 

inclusiv zona centrală a localităţii constituie principala sursă de poluare fonică. Sunt 

afectate în primul rând străzile: Márton Áron – piaţa Széchenyi István – str. Republicii 

(traseul spre nord) şi Str. Zorelelor – spre Est.  

 

Deşi reprezintă un reper tehnic şi economic al oraşului, DN19 şi ramura sa DN19C, 

constituie o sursă de disconfort şi un factor poluant semnificativ. Lipsa centurii 

ocolitoare spre nord a oraşului face ca traficul de penetraţie şi de tranzit să se 

desfăşoare pe arterele din centrul localităţii, suprapunându-se cu circulaţia urbană, cu 

impact negativ asupra oraşului din cauza poluării aerului cu gaze de eşapament, a 

poluării fonice şi a trepidatiilor, la care se adaugă desele accidente de circulatie.  

 

Soluţia actuală pentru devierea traficului greu pe străzi secundare nemodernizate nu 

este una definitivă, capacitatea portantă a acestor drumuri fiind cu mult depăsită, iar 
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elementele geometrice în plan, profil longitudinal şi transversal corespund doar parţial 

normativelor tehnice în vigoare. În perioadele ploioase, situaţia se agravează din cauza 

lipsei îmbrăcăminţii rutiere şi a sistemului deficitar de colectare şi evacuare a apelor din 

zona drumului (pe cea mai mare parte a traseelor şanţurile sunt colmatate).  

 

Devierea traficului greu din perimetrul zonei centrale a localităţii este o necesitate 

stringentă, chiar şi în situaţia în care traficul de tranzit spre Satu-Mare va fi eliminat din 

intravilan prin realizarea arterei ocolitoare. 

 

4.2.9. Considerente 
Una dintre principalele probleme cu care se confruntă oraşul Valea lui Mihai este 

circulaţia deficitară cauzată de starea tehnică precară a drumurilor (extravilan şi 

intravilan deopotrivă), de configuraţia reţelei stradale actuale, precum şi de bariera pe 

care o reprezintă liniile de transport feroviar, având ca efecte negative poluarea cu 

zgomot, vibraţii şi praf, precum şi efecte negative asupra mobilităţii populaţiei.  

 

Pentru ameliorarea situaţiei, alături de necesitatea acută de modernizare a străzilor, se 

impune realizarea de plantaţii de protecţie pe terenurile nisipoase, inclusiv pe traseele 

cele mai circulate din extravilan. 

 

O altă problemă se datorează situării în trei arii naturale protejate constituite (SCI şi 

SPA), a unor mari suprafeţe de teren intravilan neconstruibile din cauze naturale sau 

antropice (terenuri mlăştinoase cu valoare conservativă, terenuri inundabile sau terenuri 

defuncţionalizate şi degradate, acoperite cu vegetaţie spontană). Pe teritoriul ariilor 

naturale protejate, accesul public cu mijloace motorizate este permis numai pe căile de 

circulaţie rutieră amenajate – pe drumurile naţionale, judeţene şi comunale existente, pe 

drumurile de exploatare agricole (de către proprietarii/deţinătorii de teren agricol şi 

personalului angajat de aceştia pentru cultivarea/întreţinerea terenului); pe drumurile 

existente, publice sau construite special pentru angajaţii societăţii care administrează 

parcurile de extracţie a ţiţeiului şi gazelor naturale. Din acest motiv trebuiesc promovate 

mijloacele de transport ecologice şi prevăzute piste pentru biciclete. 

 
4.3. Accesibilitate 

 

Accesibilitatea este definită ca nivel de calitate a călătoriei sau ca abilitatea de a ajunge 

la bunurile, serviciile și activitățile dorite de către toți locuitorii. 

 

O accesibilitate mai bună crește calitatea vieții și generează dezvoltarea socială și 

economică, prin acces îmbunătățit la educație, locuri de muncă, servicii urbane, cultură 

și alte persoane, asigură o mai bună integrare a categoriilor sociale cu risc crescut de 

izolare. 
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Accesibilitatea reflectă costurile generalizate (timp, bani, disconfort și risc) investite 

pentru a ajunge la activități. 

 

Accesibilitatea poate afecta tipurile de afaceri, valoarea proprietăților sau dezvoltarea 

economică ce are loc într-o zonă. Accesibilitatea necesită mobilitate, ce este abilitatea 

și nivelul de ușurință cu care se pot mișca bunuri, oameni și servicii. Aceste două 

aspecte depind unul de celălalt și pot fi considerate ca bază a fiecărui sistem integrat de 

transport. 

 

 

Figura 4.3.-1. Accesibilitatea urbană oferită de infrastructura utilizată pentru mersul pe 

jos și cu bicicleta (accesul către zona central între 5min-60 min) 

 

La nivelul accesibilității oferite, se constată că mersul pe jos și bicicleta pot oferi o 

accesibilitate satisfăcătoare către zona centrală, în care se desfășoară principalele 

activități socio-economice. 

 

Din perspective accesului către zona central, rezultatele sunt prezentate tabular mai jos: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3.-1. Indicator de accesibilitate al situației existente 

   Acces populatie activă  Acces dinspre scoli  

Acces -min  Bicicleta  Mers pe jos  Bicicleta  Mers pe jos  

2  2%  0%  7%  2%  

5  8%  3%  31%  10%  

10  27%  9%  42%  30%  



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 99/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

15  31%  14%  15%  27%  

20  24%  16%  4%  14%  

25  5%  15%  1%  8%  

30  2%  16%     5%  

35     15%     2%  

40     8%     1%  

45     2%        

50     1%        

55     1%        

 

Analiză SWOT 

 

Puncte tari 

     - orașul se află pe traseul drumului european E671 care traversează orașul; 

     - se situează la o distanță foarte mică de frontiera cu Ungaria (7km) ; 

     - se află la o distanță relativ mică de trei aeroporturi internaționale sau naționale 

(Oradea, Satu Mare, Cluj-Napoca) ; 

     - are legătură pe calea ferată cu centre economice importante la nivel regional; 

     - un atu îl reprezintă și poziționarea strategică în regiunea Vale Ierului: tradițional și 

ocupațional este un centru economic; 

     - mulți oameni fac naveta pentru a lucra în oraș, datorită locurilor de muncă 

disponibile. 

 

Puncte slabe 

     - infrastructura rutieră este nesatisfăcătoare, întrucât doar drumul principal este 

asfaltat, restul fiind drumuri nepavate; 

     - lipsa asfaltării drumurilor în oraș duce la creșterea poluării cu praf, din cauza 

consistenței solului;  

     - starea drumurilor dă orașului un aspect rural; 

     - o serie de intersecții CF și auto nu sunt amenajate corespunzător; 

     - accesul pietonal în afara centrului este slab dezvoltat (lățime de 60cm) sau 

deteriorat; 

     - pistele pentru bicicliști lipsesc în ciuda faptului că foarte mulți angajați se 

deplasează zilnic la locul de muncă cu bicicleta; 

     - nu există o rută ocolitoare pentru traficul greu care tranzitează orașul; 

     - lipsa transportului public în oraș. 

 

Oportunități 

     - orașul își poate asuma pe viitor un statut de intermediar între România, Ungaria și 

Ucraina datorită poziției geostrategice; 

     - are legătură directă cu orașul Debrecen; 
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     - dezvoltarea unei zone de tranzit logistic prin punctul de trecere a frontierei pentru 

transportul de mărfuri. 

 

Amenințări 

     - lipsa drumurilor asfaltate reprezintă un obstacol în dezvoltarea economică a 

orașului;  

     - accesibilitate scăzută din cauza transportului slab reprezentat în legătură cu 

localitățile vecine. 

 

4.4. Siguranță 
 

Locuitorii din orașul Valea lui Mihai dețin 3155 vehicule înmatriculate, atât persoanele 

fizice cât și persoanele juridice. Având un număr al locuitorilor de 11.049 (la nivelul 

anului 2016), orașul are un grad de motorizare de 286 vehicule la 1000 locuitori, sub 

media națională. Deși anchetele la domiciliu au indicat un grad destul de scăzut al 

deplasărilor cu autovehicule, de-a lungul timpului s-au înregistrat o serie de accidente. 

 

Între anii 2011-2016 numărul accidentelor a avut o evoluție crescătoare, având un 

maxim în anii 2013 și 2014 (cu 6 accidente înregistrate). Din anul 2015 a existat o 

scădere majoră a numărului de accidente (2 accidente înregistrate în anul 2015), ca 

apoi să se înregistreze o creștere în anul 2016 (4 accidente înregistrate). 

 

 

Figura 4.4-1. Evoluția numărului de accidente 
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Figura 4.4-2. Numărul persoanelor rănite/decedate în accidente 

 

În figura de mai sus se prezintă o statistică desfășurată în perioada 2011-2016 în 

legătură cu ponderea persoanelor decedate/rănite în accidente rutiere. 

 

În anii 2011, 2013 și 2016  s-au înregistrat accidente rutiere în urma cărora au decedat 

persoane. În anul 2011, 40% dintre accidente s-au soldat cu morți, procentul pentru anii 

2013 și 2016 situându-se între intervalul 20-40%. 

 

De-a lungul perioadei de analiză au existat în fiecare an persoane rănite grav, în anul 

2015 toate accidentele rutiere înregistrate s-au soldat cu răniți grav, în restul anilor 

existând procente mai mici. 

 

Procentul răniților ușor este mai mare în anul 2014 (mai mult de 80% dintre persoanele 

care au suferit accidente rutiere în acest an au suferit răni ușoare).  

 

În perioada 2011-2016 cele mai multe accidente s-au produs ca urmare a neadaptării 

vitezei la condițiile de drum (conform Figura 3.2-3.) Așadar, este importantă 

introducerea limitărilor de viteză, dar și reabilitarea carosabilului pentru eliminarea 

accidentelor din cauze obiective (asfalt denivelat, gropi,etc). 
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Figura 4.4-3. Cauzele producerii accidentelor 

Cele mai multe accidente s-au produs pe artere majore de circulație: 

 

     - DN 19C (Drum Național) 

     - Strada Republicii (drum în oraș) 

     - Strada Revoluției (drum în oraș) 

 

 

Figura 4.4-4. Locul producerii accidentelor 

 

Figura de mai jos arată în manieră sugestivă faptul că majoritatea accidentelor se 

întâmplă pe artera principală care traversează orașul; accidentele s-au înregistrat și pe 

artera din interiorul orașului dar și în afara acesteia. 
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Figura 4.4-5. Artere cu număr mare de accidente 

 

Conform datelor primite, cele mai multe accidente s-au înregistrat în lunile iunie și 

septembrie, așa cum observăm în figura 4.4.-6. 

 

 

Figura 4.4-6. Statistică accidente în funcție de luna în care s-au înregistrat (2011-2016) 
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Calitatea mediului urban este în permanență supusă riscului de neglijare, atunci când 

se planifică sectorul transporturilor. Practicile din trecut s-au concentrat deseori pe 

dezvoltarea infrastructurii de transport fără a extinde schimbările/îmbunătățirile 

realizate, pentru creșterea calității peisajului urban, acolo unde este posibil.  

 

Concentrarea pe utilitate și structură, în special în furnizarea unei infrastructure de bună 

calitate pentru transportul motorizat, combinată cu creșterea numărului de autoturisme 

personale au determinat scăderea amenajărilor pentru pitoni și a calității spațiilor 

publice, în general. 

 

Un mediu atractiv și confortabil, asigurat de amenajările de bază, are potențialul de a 

influența toate celelalte aspecte ale vieții urbane și a sistemului de transport. Siguranța 

este îmbunătățită atunci când spațiul urban abundă în pietoni. Accesibilitatea este 

îmbunătățită atunci când se iau în considerare nevoile pietonilor, deoarece toate 

călătoriile încep și se termină, în mod natural, în calitate de pieton. 

 

Calitatea aerului se îmbunătățește ca rezultat al gestionării traficului și a parcărilor și a 

utilizării tot mai frecvente a transportului nemotorizat. Chiar și eficiența sistemului 

economic crește, pe măsură ce mediile urbane atrag tot mai mulți utilizatori ai spațiilor 

urbane. 

 

Astfel detaliem următoarea listă de probleme care afectează calitatea spațiului urban : 

- aflat la intersecția drumurilor dintre Oradea și Satu Mare, orașul are o 

infrastructură precar ierarhizată, traseul urban principal fiind dat de infrastructura 

drumurilor naționale care se intersectează. Prin urmare, traficul de tranzit este 

inglobat în traficul general al orașului fără posibilități de deviere în afara acestuia 

- chiar dacă mersul pe jos este preponderant ca mijloc de deplasare zilnic, doar 4% 

din infrastructură este destinată acestei categorii de utilizatori,  

- imaginea de ansamblu a profilului stradal este una cu accente rurală și mai puțin 

cu accente urbane 

- cartierele au străzi înguste, parcelare rurală și accesibilitate de multe ori limitată 

- la nivelul orașului, deși numărul de autoturisme se află sub media națională, iar 

utilizarea automobilului este relative limitată se constată că există situații în 10% 

din cazuri în care parcarea se face la marginea drumului, fără o gestionare din 

partea municipalității 

- orașul nu dispune de un sistem de transport public, pentru a satisface nevoia de 

mobilitate pentru toate categoriile sociale și pentru a oferi o alternativă cu caracter 

social cetățenilor săi. 

 

Prin urmare, obiectivele și proiectele propuse vor conduce la o schimbare a imaginii 

globale a orașului, aducând și un aport semnificativ în calitatea spațiului urban. 
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5. Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane 
5.1.  Viziune privind transportul durabil în orașul Valea lui Mihai 

 
Crearea viziunii și a obiectivelor planului de mobilitate s-a realizat prin prisma consultării 

şi analizei strategiilor existente, a situației curente și a consultării publice asupra 

problemelor curente ale comunității urbane: 

 

 

Figura 5.1-1. Dezvoltarea viziunii și obiectivelor 

 

La nivelul considerațiilor legate de viziunile și strategiile de dezvoltare urbană, acestea 

au fost asumate prin analiza comparativă între Planul Urbanistic General și materialele 

disponibile din Strategia de Dezvoltare a Orașului Valea lui Mihai. Astfel că, dezvoltarea 

urbană este previzionată într-o manieră conservatoare, realizându-se în planul de 

mobilitate și o serie de recomandări cu privire la regenerarea urbană, revitalizarea 

urbană a unor zone. Aceste recomandări vin în sprijinul dezvoltării viitoare a mobilității 

urbane durabile și conduc la creșterea calitativă a spațiului urban. 

 

Planul de mobilitate urbană durabilă este un document strategic și un instrument al 

politicii de dezvoltare, ce folosește un program software de simulare a transportului și 

care își dorește să răspundă nevoilor de mobilitate ale indivizilor și afacerilor din oraș și 

din împrejurimile acestuia, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în timp ce contribuie la 

atingerea obiectivelor europene legate de protecția mediului și eficiența energetică. 

 

PMUD Valea lui Mihai își dorește să asigure implementarea conceptelor europene de 

planificare și management pentru mobilitate urbană durabilă, adaptate la condițiile 

specifice ale regiunii. Pentru acest lucru, planul va include o listă de măsuri dezvoltate 

pentru îmbunătățirea mobilității pe termen scurt, mediu și lung. 
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Planul de mobilitate urbană durabilă este destinat obținerii unui plan strategic pentru 

oameni și locuri și va avea următoarea viziune pentru dezvoltarea mobilității în zona de 

interes pentru perioada 2016-2030: 

 

*Un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze 

dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o 

calitate ridicată a vieții. 

 

PMUD a interpretat viziunea pentru regiune în cinci obiective operaționale realizabile: 

• (I) Accesibilitate – Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de 

transport ce le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale; 

• (II) Siguranță și Securitate – Îmbunătățirea siguranței și securității; 

• (III) Mediu – Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu 

efect de seră și a consumului de energie; 

• (IV) Eficiență economică – Îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a 

transportului de persoane și mărfuri; 

• (V) Calitatea mediului urban – Contribuie la creșterea atractivității și calității 

mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al 

societății. 

 

Politicile și măsurile definite în Planul de mobilitate urbană durabilă vor acoperi toate 

modurile și formele de transport din aglomerarea urbană, publice și private, de pasageri 

și de marfă, motorizate și nemotorizate, în mișcare și parcate. 

 

Pentru realizarea obiectivelor operaționale prezentate mai sus, PMUD utilizează politici 

de transport de nivel înalt. Aceste politici grupează proiecte similare cu diferite tipuri de 

intervenție și le prioritizează pentru o eficiență și eficacitate maximă. 
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Figura 5.1-2. Strategii sectoriale de nivel înalt 

 

Planul de mobilitate urbană durabilă transpune la nivel practic viziunea și strategia pe 

termen lung a orașului Valea lui Mihai. Acesta va asigura un cadru de lucru structurat și 

va influența schemele de finanțare atât din surse proprii, cât și din surse furnizate de 

parteneri și organisme externe de finanțare. 

 

Acest plan de mobilitate urbană durabilă se bazează pe dezvoltarea urbană existentă, 

planuri și strategii urbane în curs, pe ghidurile și normativele europene cu privire la 

dezvoltarea urbană durabilă și pe politicile generale ale orașului. 

Consultările publice cu principalii actori implicați în proces au avut un rol important 

pentru fundamentarea planului de mobilitate, alături de toate elementele menționate 

anterior. 

 

Viziunea generală a planului de mobilitate se poate rezuma astfel: 

”Planul de mobilitate va asigura un sistem de transport eficient, sigur și adaptat nevoilor 

cetățenilor, care să deservească nevoile de deplasare a bunurilor și persoanelor în 

condițiile de minimizare a impactului asupra mediului.” 

 

Această viziune generală va fi implementată prin: 

- utilizarea cât mai eficientă a infrastructurii existente și propunerea unor proiecte de 

investiții conform necesităților astfel încât să se asigure o rețea de transport 

utilizabilă și în condiții bune de exploatare în beneficiul mediului de afaceri local, 
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încurajând în același timp dezvoltarea economică ulterioară și permițănd accesul 

tuturor la facilitățile de bază. 

- promovarea deplasărilor durabile pentru a permite reducerea traficului rutier cu 

autoturismul propriu și pentru a avea o contribuție importantă asupra sănătății și 

calității vieții la nivel urban, având în același timp un impact pozitiv asupra 

mediului. 

 

Viziunea planului de mobilitate se bazează pe faptul că analiza deplasărilor urbane 

ilustrează un procent ridicat al deplasărilor pe jos la nivel cotidian urban și un procent 

ridicat al deplasărilor cu bicicleta. Astfel că, pe lângă modificările semnificative la nivelul 

infrastructurilor rutiere urbane,  promovarea și încurajarea transportului durabil în acord 

cu noile soluții tehnologice reprezintă de asemenea o prioritate. 

 

Deși planul de mobilitate identifică o serie de proiecte care sunt necesare în vederea 

promovării mobilității durabile, trebuie ținut cont de faptul că noii factori de presiune, 

cum ar fi constrângerile financiare tot mai limitative în ceea ce priveşte cheltuiala 

publică, pot conduce la limitarea listei de investiții pe termen scurt. 

 

În concluzie, viziunea de mobilitate a orașului Valea lui Mihai pe termen scurt își 

propune să transforme mediul urban într-un loc sigur și sănătos pentru locuitori săi, în 

care locuirea, munca, educația și recreerea să se realizeze fără impedimente de 

mobilitate. Astfel că, prin lista investițiilor propuse se promovează un sistem de 

transport sigur, accesibil și durabil care vine în sprijinul regenerării urbane și 

prosperității, în acord cu expansiunea zonei urbane, în același timp cu reducerea 

utilizării autoturimului propriu și a emisiilor de CO2. De asemenea, proiectele propuse 

prin planul de mobilitate îmbunătățesc condițiile de mediu și în general conduc la 

îmbunătățirea calității vieții și sănătății comunității. 

 

Principalele obiective specifice sunt descrise mai jos, fiind concentrate sub următoarele 

categorii: 

 

- Obiective economice: 

- Minimizarea și fiabilizarea duratelor de deplasare în rețeaua urbană de transport;  

- Îmbunătățirea condițiilor străzilor urbane și a trotuarelor, în ideea promovării 

modurilor de deplasare durabile; 

- Creșterea percepției calitative în ceea ce privește transportul public; 

- Susținerea proiectelor la nivel regional, național și internațional, păstrând o parte a 

beneficiilor acestor proiecte la nivel local (nivelul comunității). 

 

- Obiective de siguranță și securitate 

- Îmbunătățirea performanțelor de siguranță a rețelei urbane de transport, prin 

reducerea efectivă a numărului de accidente. 
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- Creșterea percepției de siguranță în ceea ce privește transportul public 

 

- Obiective de mediu 

- Reducerea emisiilor de carbon generate de traficul rutier; 

- ”Captarea” beneficiilor de mediu ale proiectului de realizare a unei centuri 

ocolitoare a orașului; 

- Reducerea nivelurilor de poluare a aerului la nivel urban; 

- Reducerea poluării fonice, în special în zona centrală. 

 

- Obiective de accesibilitate 

- Creșterea accesibilității către punctele de interes (la nivelul rețelei) pentru a 

susține incluziunea social (accesibilitate spațială și temporală); 

- Creșterea repartiției modale pentru modurile durabile de deplasare pentru a 

promova o dezvoltare economică cu limitarea traficului motorizat asociat; 

- Realizarea accesului la sistemul de transport public urban. 

 

- Obiective de integrare 

- Susținerea dezvoltării teritoriului în jurul coridoarelor de transport durabil; 

- Promovarea unui trai sănătos prin încurajarea mersului pe jos și cu bicicleta într-

un mediu/intr-o rețea sigur/ă. 

 

Pentru a ține cont de îndeplinirea unor obiective SMART conform cerințelor naționale și 

internaționale, planul de mobilitate este realizat pentru a susține îndeplinirea unor ținte 

(rezultate) pe termen scurt astfel încât obiectivele stabilite să poată fi monitorizate de-a 

lungul perioadei de implementare. 

 

Prin urmare, considerând obiectivele majore setate ale planului de mobilitate, țintele 

propuse sunt următoarele: 
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Figura 5.1.-3. Țintele planului de mobilitate 

 

5.2.  Cadrul/Metodologia de selectare a proiectelor 
 

PMUD Valea lui Mihai va asigura punerea în aplicare a conceptelor europene de 

planificare și management pentru mobilitatea urbană adaptate la condițiile specifice 

regiunii și include lista măsurilor/proiectelor de îmbunătățire a mobilității pe termen 

scurt, mediu și lung. 

➢ Obiective 
economice 

➢ Reabilitarea a aproximativ 71% din rețeaua existentă a 
străzilor urbane (perioada 2016-2020) 

➢ Implementarea unui sistem de transport public sigur și 
eficient, ca unul dintre obiectivele principale ale proiectului 

➢ Obiective de 
siguranță 

➢ Reducerea numărului de accidente datorită investițiilor în 
infrastructură - până în 2020 (raportat la anul 2014) 

➢ Obiective de 
mediu 

➢ Reducerea emisiilor poluante prin devierea traficului greu și de 
tranzit pe centura ocolitoare   

➢ Reducerea poluării fonice în zona centrală – unul dintre 
obiectivele planului de mobilitate 

➢ Obiective de 
accesibilitate 

➢ Realizare piste de biciclete (10,5 km) - până în 2020 
➢ Conectarea cartierelor cu accesibilitate limitata din zona de 

nord – 2km de traseu cu utilizare mixta 
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Figura 5.2.-1. Cadrul de selectare al proiectelor 

 

 

 

În cadrul capitolului 5.2. este prezentată schematic metodologia de selectare a 

proiectelor în cadrul scenariilor de mobilitate. Aceasta porneşte de la Definirea unei 

viziuni, Stabilirea Obiectivelor, Definirea Ţintelor, Identificarea Proiectelor care 

corespund obiectivelor, Evaluarea proiectelor prin prisma criteriilor definite, Ierarhizarea 

Proiectelor în cadrul Scenariilor de mobilitate şi Stabilirea Scenariului recomandat. 

Viziunea, Obiectivele şi Ţintelor sunt prezentate în cadrul cap 5.1; Identificarea 

Proiectelor este prezentată tabelar în cadrul cap.6.4 iar fiecare proiect este descris pe 

larg în cadrul cap.2.1-2.7 din partea a 2-a PMUD; Evaluarea fiecărui proiect prin prisma 

criteriilor definite în capitolele 4.1-4.5 si a indicatorilor selectati pentru fiecare din aceste 

criterii este prezentatâ în cadrul cap 1.1 din partea a 2-a a PMUD; Ierarhizarea 

Proiectelor în cadrul Scenariilor de mobilitate a fost realizată utilizând metoda de 

analiză multicriterială Onicescu şi este prezentată în cadrul cap. 1.2 din partea a 2-a 

PMUD; Stabilirea Scenariului recomandat a fost realizată pe baza evaluării indicatorilor 

de performanță ai rețelei de transport pentru fiecare scenariu de mobilitate prezentate în 

tabelul 6.4.5. precum şi a criteriilor de Eficienţă Economică, Impact asupra mediului, 

Accesibilitate, Siguranţă şi Calitatea vieţii  prezentate în cadrul cap 7.1-7.5. 
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6. Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane pentru 2030 
 

În secțiunile următoare se definesc și se detaliază pe baza celor 7 politici de nivel înalt 

prezentate în secțiunea anterioară, direcțiile de acțiune și proiectele de dezvoltare a 

mobilității urbane pentru orizontul 2030. Vor fi descrise exemple de implementări de 

succes a fiecărei politici, împreună cu beneficiile acestora. În general, aceste politici 

sunt interdependente și contribuie la crearea unei scheme de transport și mobilitate 

durabile pentru orașul Valea lui Mihai. 

 
6.1.  Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport 

 

În condițiile remodelării accesibilității în acord cu caracteristicile funcționale, morfologice 

și de valoare istorică, culturală ale diferitelor zone urbane și în acord cu planificarea 

evoluției lor urbanistice, se consideră necesară trecerea de la logica de investiții în 

infrastructură și de satisfacere necondiționată și nediferențiată a cererii de trafic 

motorizat, la logica de (re)modelare a accesibilității și structurii modale a deplasărilor 

prin strategii și politici integrate de mobilitate. 

 

De asemenea, pentru identificarea unor soluții contextualizate, complexe și detaliate, se 

afirmă necesitatea unor planuri zonale de mobilitate, la nivel de cartiere. Această 

planificare zonală a mobilității se impune a fi integrată unui studiu complex de 

planificare a dezvoltării și/sau regenerării urbane a zonei. 

 

Promovarea transportului public 

 

Obiectivele principale ale politicilor de transport public sunt de a îmbunătăți funcționarea 

și atractivitate acestor servicii și a rețelelor utilizate, toate aceste lucruri pentru a motiva 

utilizatorii să facă o schimbare în alegerea modală. Mai mult, aceste politici lucrează 

pentru a face serviciile de transport mai eficace și mai eficiente din punct de vedere al 

costurilor. 

 

PMUD are ca obiectiv principal să creeze un sistem de transport public, care să pună în 

valoare avantajele rețelei actuale și îmbunătățește moduri complementare pentru a oferi 

servicii de transport public de înaltă calitate pentru toate categoriile de călători. Mijlocul 

de transport în cauză este autobuzul de medie/mică capacitate, eficient din punct de 

vedere al consumului, care îndeplinește condițiile de siguranță și confort și înglobează 

un nivel îmbunătățit de serviciu. 

 

Promovarea transportului nemotorizat 
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Promovarea mai multor zone care adoptă caracteristicle spațiilor pietonalizate pot crea 

spații urbane mai accesibile, sigure și atractive pentru toți locuitorii. Aceste politici 

contribuie la extinderea zonelor pietonale ca o rețea pe suprafețe mai întinse. 

 

Simultan cu acestea, va fi creată o rețea pentru biciclete ce va servi ca bază nu numai 

pentru investițiile viitoare în infrastructura pentru biciclete, dar va contribui la atragerea 

unui număr și mai însemnat de bicicliști. 

 

Siguranță rutieră 

 

Atât pentru EU și în mod similar pentru România, siguranța rutieră este o prioritate 

înaltă. Principalele surse care generează un număr însemnat de decese din accidente 

de circulație este efectul traficului de mare viteză prin zonele rezidențiale sau prin 

zonele din vecinătatea cartierelor de locuințe. Un scop cheie al politicilor este să prevină 

impactul vitezelor mari din trafic, acest lucru putând fi realizat prin aplicarea de măsuri 

de management al vitezei, facilități îmbunătățite pentru utilizatorii vulnerabili și creșterea 

nivelului de conștientizare al conducătorilor auto. 

 

În majoritatea zonelor/cartierelor din Valea lui Mihai se impune realizarea treptată a 

unor străzi și areale cu prioritate pentru pietoni și pentru transportul nemotorizat în 

general, zone ale școlilor și grădinițelor, ale scuarurilor și locurilor de joacă, ale spațiilor 

percepute și utilizate de locuitori ca spații comunitare, de interacțiune socială și 

recreere. 

 

6.2.  Direcții de acțiune și proiecte operaționale 
 
Managementul drumurilor și parcărilor 

 

Politicile privind calitatea drumurilor ajută la focalizarea lucrărilor de modernizare și 

facilitează construcția de drumuri la zonele care necesită acest lucru. Se pune accentul 

pe oferirea de facilități de înaltă calitate, ce va permite traficului de autoturisme să 

ocolească centrul orașului, reducând astfel congestia din zonă. 

 

Sunt propuse măsuri imediate ce se pot adopta pentru activitățile de logistică urbană și 

servicii urbane, necesitatea unei analize mai detaliate a măsurilor ce se impun în acest 

domeniu pe termen lung, inclusiv o bună utilizare a drumurilor și spațiului public. 

 

Managementul parcărilor reprezintă o politică esențială ce trebuie implementată, cu 

precădere în zonele centrale (în imediata apropiere a instituțiilor publice, spitalelor, 

unităților de învățământ, zonelor comerciale, etc.), dar și în zonele rezidențiale. 
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Politicile care previn parcarea în centrul orașului îmbunătățesc deplasările nemotorizate 

prin eliberarea trotuarelor și a altor spații ocupate de mașini parcate ilegal. O politică 

coerentă pentru zonele rezidențiale, care să contribuie la schimbarea comportamentului 

de călătorie al locuitorilor și la optimizarea utilizării spațiului urban în cartierele 

aglomerate este de asemenea propusă. 

 

Managementul mobilității cu ajutorul tehnologiilor operaționale 

 

Aceste politici valorifică dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de informații și date 

disponibile nu numai pasagerilor, dar și  operatorilor de transport public și autorităților. 

Folosirea tehnologiilor operaționale poate contribui la asigurarea de servicii de transport 

public fiabile, prin oferirea unei supravegheri în timp real a nivelului de servicii. Sistemul 

de tarifare integrat și distribuirea de informații pentru pasageri fac întreaga rețea de 

transport mai eficientă și mai atractivă. 

 
6.3. Direcții de acțiune și proiecte organizaționale 

 
Consolidare instituțională și dezvoltarea capacității administrative 

 

Consolidarea instituțională și dezvoltarea capacității administrative se concetrează pe 

operarea și calitatea instituțiilor și organizațiilor care administrează în mod direct și 

proiectează transporturile legate de transporturi. Acestea sunt împărțite în trei obiective 

ale politicilor, ce definesc împreună jurisdicția și autoritatea fiecărei instituții, creând 

claritate și eficiență în sistem. 

▪ Instituțiile și jurisdicțiile lor vor fi clar diferențiate de alte organizații. În plus, 

fiecare instituție  va avea autoritatea de a lua decizii și de a acționa în aria ei de 

competență. 

▪ Se va pune la dispoziție legislația adecvată ce va permite instituțiilor să-și 

îndeplinească atribuțiile definite cu succes. Aceasta include asigurarea lor cu 

fondurile și autoritatea operațională necesare. 

▪ Resursele umane trebuie să aibă capacitatea și competențele adecvate pentru a 

permite instituțiilor să-și îndeplinească atribuțiile într-un mod eficient și eficace. 

 

Integrarea mobilității cu planificarea urbană 

 

Utilizarea terenurilor este un factor principal în elaborarea cererii de transport. Anumite 

utilizări de teren atrag și produc călătorii, totuși, morfologia și distribuția zonelor poate 

avea un impact semnificativ asupra tipului de circulație creat. Desigur, metodele de 

zonare separate creează doar accesibilitate pentru autoturisme, acestea incluzând 

parcuri de afaceri la periferiile orașului, centre comerciale în zone sub-urbane și altele.  
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În prezent există o tendință în creștere de urbanizare care integrează nu doar tipurile de 

zone ci și infrastructură de servicii de transport.  

 

S-a demonstrat că densitatea și combinările tipurilor de zone scad nevoia de deplasări 

cu autoturismul personal deoarece nevoile zilnice ale locuitorilor sunt accesibile pe o 

distanță scurtă. Aceste zonări cuplate cu infrastructuri de calitate înaltă poate produce 

efecte pozitive majore asupra modului de deplasare nemotorizat. De asemenea, este 

posibilă integrarea infrastructurii de transport public în această schemă prin proiectarea 

dezvoltării viitoare în care prevederea unei accesibilități sustenabile să fie considerentul 

principal. 

 

6.4.  Direcții de acțiune și proiecte partajate pe niveluri teritoriale pentru 2030 
 

Capitolul următor introduce ierarhizarea intervențiilor și diferențierea pe proiecte la 

scară periurbană/metropolitană (proiecte angajate/aflate în implementare de către 

autoritățile publice locale, proiecte la nivel național), la scara localităților de referință – 

Proiecte sectoriale și la nivelul zonelor cu nivel ridicat de complexitate, scenariul optim 

urmând să fie definit și detaliat în continuarea proiectului. 

 

Lista proiectelor este detaliată mai jos și acestea este reflectată de calitatea precară a 

mediului urban și de problemele identificate la nivelul orașului prin prisma nevoii de 

mobilitate: 

 

Tabel 6.4.-1. Lista proiectelor de investiții 

 

Sector 
Proiect 

Infrastructura 

Asfaltarea străzilor de interes local corespunzătoare  zonelor din orașul 

Valea lui Mihai și reabilitarea celor existente 

Reabilitare carosabil pe porțiunea de drum destinată bicicletelor si 

transportului public 

Lărgirea și reabilitarea drumurilor în partea de nord-vest a orașului (zona 

de nord-vest) 

Ierarhizarea retelei rutiere prin stabilirea unui traseu cu sens unic central - 

strada Republicii/ strada Breslelor 

Transport 

public 

Implementarea unui sistem de transport public în regim cadențat, astfel 

încât acesta să deservească principalele zone care generează și atrag 

deplasări, dar și zonele cu accesibilitate redusă  

Deplasari 

nemotorizate 

Realizarea unui sistem de iluminat stradal și a spațiilor destinate 

pietonilor 

Realizarea pistelor de biciclete cu scopul  creării unei conexități între 

zonele de locuit și principalii poli care atrag deplasări (fabrici,școli, etc.) 
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Sector 
Proiect 

Managementul 

parcarilor 
Crearea și modernizarea locurilor de parcare 

Infrastructura 

pentru 

conexiune 

regionala 

Centură ocolitoare pentru devierea traficului greu din oraș și a celui de 

tranzit 

Dezvoltarea legăturilor transfrontaliere pentru transportul rutier 

Integrare 

sociala  

Realizarea unei conexiune intre cartier Zarandului si zona urbana prin 

reabilitarea strazii Zarandului si alocarea unui serviciu de transport public 

 

Scenariile pentru cele trei niveluri teritoriale vor fi următoarele: 

- Scenariul minim investițional – scenariu concentrate pe zone complexe de 

mobilitate 

- Scenariul mediu investițional – scenariu concentrat la scară urbană 

- Scenariul maxim investițional – scenariu concentrat pe asigurarea unui tranzit 

eficient 

 

Scenariul minim investițional – concentrat pe aspecte complexe de mobilitate 
(local) 
 

Scenariul minim investițional promovează deplasările durabile și investițiile cu efecte 

rapide asupra mobilității în mediul urban.Acest scenariu permite o ierarhizare a rețelei 

rutiere cu concentrare asupra creării unui profil urban stradal, cu accente pe siguranța și 

calitate urbană.  Acesta implică următoarele proiecte: 

 

Tabel 6.4.2. Proiecte analizate în scenariul minim 

Sector 
Proiect 

Infrastructura 

Reabilitare carosabil pe porțiunea de drum destinată bicicletelor si 

transportului public 

Transport 

public 

Implementarea unui sistem de transport public în regim cadențat, astfel 

încât acesta să deservească principalele zone care generează și atrag 

deplasări, dar și zonele cu accesibilitate redusă  

Deplasari 

nemotorizate 

Realizarea pistelor de biciclete cu scopul  creării unei conexități între 

zonele de locuit și principalii poli care atrag deplasări (fabrici,școli, etc.) 

Integrare 

sociala  

Realizarea unei conexiune intre cartier Zarandului si zona urbana prin 

reabilitarea strazii Zarandului si alocarea unui serviciu de transport public 

 

Scenariul mediu investițional – scenariu concentrat la scară urbană (urban) 
 



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 117/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

Acest scenariu are ca scop satisfacerea tuturor aspectelor negative ale situației 

existente în mediul urban, concentrându-se pe îmbunătățirea aspectului spațiului urban 

și sporirea considerabilă a calității mediului urban. 

 

Pe lângă proiectele minime de îmbunătățire necesare pentru a atinge un minim de 

confort urban, acest scenario mai cuprinde și următoarele proiecte: 

 

Tabel 6.4.3. Lista de Proiecte complementare introduce în scenariu mediu 

Sector 
Proiect 

Infrastructura 

Asfaltarea străzilor de interes local corespunzătoare  zonelor din orașul 

Valea lui Mihai și reabilitarea celor existente 

Lărgirea și reabilitarea drumurilor în partea de nord-vest a orașului (zona 

de nord-vest) 

Ierarhizarea retelei rutiere prin stabilirea unui traseu cu sens unic central - 

strada Republicii/ strada Breslelor 

Deplasari 

nemotorizate 

Realizarea unui sistem de iluminat stradal și a spațiilor destinate 

pietonilor 

Managementul 

parcarilor 
Crearea și modernizarea locurilor de parcare 

 

Acest scenariu prin proiectele pe care le propune suplimentar permite tratarea 

problemelor legate de spațiu destinat pietonilor, dar și de gestiunea global a 

transporturilor urbane. 

 

Scenariul maxim investițional – scenariu concentrat pe asigurarea unui tranzit 
eficient (periurban) 
 

Scenariu maxim investițional propune tratarea mobilității prin prioritizarea aspectelor 

urbane ale deplasării și asigurarea unei conexiuni rutiere eficiente, sigure pentru traficul 

de tranzit. De asemenea, acest scenariu investițional are în vedere amplasarea orașului 

și potențialul de colaborare transfrontalieră în eventualitatea suportului politic. Proiectele 

specifice considerate se referă la: 

 

Tabel 6.4.4. Lista proiectelor specifice scenariului maxim de investiții 

Sector 
Proiect 

Infrastructura 

pentru conexiune 

regionala 

Centură ocolitoare pentru devierea traficului greu din oraș și a 

celui de tranzit 

Dezvoltarea legăturilor transfrontaliere pentru transportul rutier 
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Considerente asupra scenariilor propuse 
 

Scenariile considerate au fost analizate în orizontul de timp 2016-2030, considerând 

toate aspectele legate de variații ale sistemului de activități, dar și ale sistemului de 

transport. 

 

Centralizând rezultatele obținute la nivelul principalilor indicatori de rețea, acestea sunt 

prezentate mai jos: 

 

Tabel 6.4.5. Indicatori de performanță ai rețelei de transport pentru scenariile de 

mobilitate 

  Mod de 

transport 

Unitate 

de 

masura 

Scena

riu de 

baza 

Scenariu de 

referinta 

Scenariu local 

(minim 

investiíonal) 

Scenariu urban 

(mediu 

investiíonal) 

Scenariu 

periurban 

(maxim 

investiíonal) 

        2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030 

C
e
re

re
a
 d

e
 t
ra

n
s
p
o
rt

 

Autoturism Vehicule 5177 5756 7295 5579 7071 5579 7071 5579 7071 

Vehicule 

de marfa 

Vehicule 331 471 696 471 633 471 633 471 633 

Deplasari 

pietonale 

Persoane 12705 13987 17785 13427 17074 13427 17074 13427 17074 

Deplasari 

cu bicicleta 

Persoane 8248 9080 11546 8717 11084 8717 11084 8717 11084 

Transport 

public 

Persoane       1391 1769 1391 1769 1391 1769 

O
re

 p
e
tr

e
c
u
te

 i
n
 t
ra

fi
c
/z

i 

Autoturism h/zi 2231 2603 3246 2144 2664 2004 2455 2020 2475 

Vehicule 

de marfa 

h/zi 696 988 1462 949 1338 944 1330 1997 2816 

Deplasari 

pietonale 

h/zi 4720 5196 6608 3240 4120 3419 4348 3419 4348 

Deplasari 

cu bicicleta 

h/zi 2222 2447 3111 1764 2243 1833 2331 1833 2331 

Transport 

public 

h/zi       387 492 387 492 387 492 

D
is

ta
n
ta

 p
a
rc

u
rs

a
/z

i 

Autoturism km/zi 102945 122552 151843 117044 144843 116222 143748 118391 146445 

Vehicule 

de marfa 

km/zi 38227 54319 80335 54107 76414 54037 76317 54960 77435 

Deplasari 

pietonale 

km/zi 20349 22402 28486 13202 16787 13921 17702 13921 17702 

Deplasari 

cu bicicleta 

km/zi 17471 19234 24457 17744 22564 17837 22681 17837 22681 

Transport 

public 

km/zi       3076 3912 3077 3912 3077 3912 
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În cadrul cap 6.1-6.3 sunt prezentate directiile de actiune pentru infrastructura de transport – Cap 6.1 

(Promovarea transportului public, Promovarea transportului nemotorizat, Creşterea Siguranței rutiere), 

pentru proiecte operaţionale – cap. 6.2 (Managementul drumurilor și parcărilor, Managementul mobilității cu 

ajutorul tehnologiilor operaționale), pentru proiecte organizaționale – cap 6.3 (Consolidare instituțională și 

dezvoltarea capacității administrative, Integrarea mobilității cu planificarea urbană) iar în capitolul 6.4 sunt 

prezentate proiectele propuse – Tabelul 6.4-1., iar fiecare proiect este descris pe larg în cadrul cap.2.1-2.7 

din partea a 2-a PMUD. 

 

 

7. Evaluarea impactului mobilităţii pentru cele 3 nivele teritoriale 
7.1. Eficienţă economică 

 

Eficiența economic a scenariilor considerate se evaluează prin prisma economiilor de 

timp, dar și de cost de operare a vehiculelor. 

 

Analizând prestația totală aferentă fiecărui scenariu se constată o îmbunătățire a 

duratelor medii de deplasare în rețeaua urbană de transport, după cum urmează: 

 

Tabel 7.1.1  Economiile de timp aferente fiecărui scenario analizat 

Scenariu An 

Durata 

medie de 

deplasare 

(min) 

Economie 

de timp 

(h/zi) 

Distanta 

medie de 

deplasare 

(km) 

Reducerea 

prestatiei 

zilnice 

(km/zi) 

Viteza 

medie de 

deplasare 

(km/h) 

Scenariu de 

baza   21.44   7.86   22 

Scenariu de 

referinta  

2020 21.86   7.86   23 

2030 21.72   7.86   23 

Scenariu local 

(minim 

investițional)  

2020 16.59 2750.61 10.06 13334.45 24 

2030 16.48 3570.75 10.06 20601.30 23 

Scenariu urban 

(mediu 

investițional) 

2020 16.54 2645.95 9.73 13413.98 24 

2030 16.36 3469.77 9.73 20760.78 24 

Scenariu 

periurban 

(maxim 

investițional) 

2020 16.58 1577.08 9.73 10321.58 24 

2030 16.40 1963.86 9.73 16945.64 24 
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Din perspectivă economic, monetizarea beneficiilor aduse de implementarea scenariilor 

se realizează pornind de la valorile unitare ale efectelor pozitive considerate.  

 

La nivelul economiilor de timp și al celor aferente costurilor de operare se constată 

următoarele rezultate: 

 

Tabel 7.1.2  Monetizarea economiilor scenariilor analizate la nivelul efectelor zilnice 

  
Economie de 

timp (h/zi) 

Valoarea 

monetara a 

timpului (lei/h)* 

Prestatie 

rutiera 

(km/zi) 

Economia unitara 

a costului de 

operare al 

vehiculelor 

(lei/km)* 

Monetizarea 

efectelor 

pozitive 

cauzate de 

diminuarea 

duratelor de 

deplasare 

(lei/zi) 

Scenariu 

local (minim 

investițional)  

2020 2750.61 

23.75 

171150.604 

0.05 

73549 

2030 3570.75 221256.699 
95434 

Scenariu 

urban 

(mediu 

investițional) 

2020 2645.95 170258.801 71021 

2030 3469.77 220065.422 

92979 

Scenariu 

periurban 

(maxim 

investițional) 

2020 1577.08 173351.206 45787 

2030 1963.86 223880.564 

57401 

*Sursă : Valori adaptate pentru PMUD Valea lui Mihai din Master Plan General de 

Transport pentru România.Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de 

Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master 

Planului.Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu 

Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc 

 

Realizând o evaluare pe perioada 2020-2030 a economiilor de timp și cost de operare 

s-a constatat că scenariul cu efectele monetare cele mai puternice este scenariul local 

după cum reiese din tabelul de mai jos: 

 

Tabel 7.1.3  Monetizarea economiilor scenariilor analizate pe perioada 2020-2030 

  

Perioda de 

analiza 

Monetizarea efectelor 

pozitive cauzate de 

diminuarea duratelor de 

deplasare (lei) 

Scenariu local 

(minim investițional) 

2020-2030 

252,209,504 

Scenariu urban  221,329,863 
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(mediu investițional) 

Scenariu periurban 

(maxim investițional) 

      

154,198,317  

 

Mai mult pe lângă aceste economii de timp, fiecare proiect aferent scenariilor propuse 

însumează o serie de alte efecte pozitive cuantificabile, precum efecte de mediu, 

creșterea siguranței, sporul de accesibilitate și creșterea calității mediului urban.  

 

Din perspective costurilor, scenariile propuse variază considerabil, de la un scenariu 

local cu un cost scăzut la un scenariu cu extindere periurbană și de conectare cu un 

cost ridicat. În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile estimative ale scenariilor 

propuse. 

 

Tabel 7.1.4 Costurile de investiție aferente scenariilor pentru cele trei niveluri teritoriale 

   Proiecte 

Costul total al 

scenariului (lei) 

Scenariu local (minim investițional) 4 31,294,128 

Scenariu urban (mediu investițional) 9 99,232,537 

Scenariu periurban (maxim investițional) 11 119,457,719 

Evaluând sintetic costurile economice în raport cu beneficiile economice pe o perioadă 

de 15 ani a PMUD (considerând 5 ani perioadă necesară pentru implementarea 

scenariului) se constată următoarele: 

 

Tabel 7.1.5  Evaluarea economică a scenariilor de mobilitate 

 

An de 

referință 

Costul 

economic 

scenariului 

(lei) 

Costul 

operare/întreținere 

(lei)* 

Beneficii 

estimate 

(lei) 

Indicator 

economic – 

rata de 

rentabilitate 

Indicator 

economic 

– raport 

beneficiu 

cost 

Scenariu local 

(minim 

investițional) 

2016 

31 mil 15 mil 272 mil 36% 5,7 

Scenariu 

urban (mediu 

investițional) 98 mil 49 mil 238 mil 9% 1,6 

Scenariu 

periurban 

(maxim 

investițional) 118 mil 59 mil 171 mil -1% 0,95 

*Operarea/întreținerea anuală a fiecărui scenariu se consideră 5% din valoarea de investiție. 

 

Se constată că scenariul maxim investițional are o perioadă mai mare de recuperare a 

investiției economice, fiind rentabil după 15 de la implementarea sa, în vreme ce 
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investițiile scenariului local au efecte puternice pe termen scurt imediat după 

implementare. 

 

De asemenea, scenariul periurban conține și un proiect de anvergură mare pentru oraș, 

ceea ce conduce la utilizarea unui buget mare cu o rentabilitate economic pe termen 

lung. 

 

Prin urmare, cele trei scenarii rezolvă problemele curente de mobilitate, însă acestea 

trebuie în mod evident prioritizate în funcție de disponibilitatea bugetară și de impactul 

individual al fiecărui proiect. 

 

Deși eficiența economică este mai greu de atins pe perioada de implementare a PMUD 

se consider indicat promovarea unui scenariu maxim investițional cu posibilități de 

implementare pe termen lung, cu prioritizarea pe termen scurt și mediu a proiectelor cu 

potențial economic considerabil. 

  

7.2. Impactul asupra mediului 
 

Impactul asupra mediului a fost analizat pentru toate scenariile considerate astfel: 

- menținerea infrastructurii curente și variația ascendentă a sistemului de activități 

- acțiuni și Proiecte cu implicații asupra celor 3 niveluri teritoriale. 

 

Evaluarea emisiilor de noxe 
 

Evaluarea emisiilor de poluanți s-a realizat considerând calculul principalilor poluanți 

emiși la sursă. Diminuarea duratelor de deplasare, a distanțelor de deplasare prin 

crearea unor trasee directe mai atractive, alături de considerarea unui sistem de 

transport public electric, eficient și eficace conduce în final la diminuarea poluării 

aerului. 

 

Cantitățile globale de poluanți au fost evaluate pornind de la o evaluare matematică 

bazată pe o ecuație polinomială de grad 5, care are ca principali parametric viteza de 

deplasare și compoziția traficului pentru fiecare rută. Ținând cont de scenariile analizate 

rezultatele obținute sunt prezentate mai jos: 

 

Tabel 7.2.1. Evaluarea emisiilor de noxe la nivelul orașului Valea lui Mihai 

Scenariu de referinta 

2020 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 15693 4453 128 16174 

Vehicul de marfa 2426 518 14 1775 

Total 18131 5014 144 18121 
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2030 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 19947 5815 168 21183 

Vehicul de marfa 2664 460 11 1465 

Total 22533 6323 181 22876 

Scenariu local 

2020 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 16157 4103 118 14720 

Vehicul de marfa 1905 280 7 859 

Total 18026 4424 126 15751 

2030 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 20456 5442 157 19632 

Vehicul de marfa 2596 382 9 1161 

Total 22960 5888 168 21089 

Scenariu urban 

2020 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 15312 3678 106 13114 

Vehicul de marfa 1899 275 6 837 

Total 17184 3991 113 14111 

2030 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 19574 4770 137 17039 

Vehicul de marfa 2615 377 9 1139 

Total 22136 5213 148 18470 

Scenariu periurban 

2020 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 15642 3766 108 13445 

Vehicul de marfa 1594 246 6 769 

Total 17247 4061 116 14412 

2030 NOX SO2 CO HC 

                 Um                   

veh g/zi g/zi kg/zi g/zi 

Autoturism 20100 4923 142 17604 
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Vehicul de marfa 2063 319 8 998 

Total 22201 5329 152 18967 

 

Diferențele din punct de vedere al îmbunătățirii calității aerului între scenarii față de 

scenariul de referință reprezentat ca fiind ilustrarea doar a evoluției sistemului de 

activități sunt prezentate mai jos: 

 

Tabel 7.2.2. Prezentarea comparativă din punct de vedere al impactului asupra mediului 

a scenariilor analizate 

 

  
NOX SO2 CO HC 

Scenariu minim (local) 

  

2020 1% 12% 12% 13% 

2030 -2% 7% 7% 8% 

Scenariu mediu (urban) 

  

2020 5% 20% 21% 22% 

2030 2% 18% 18% 19% 

Scenariu maxim (periurban) 

  

2020 5% 19% 19% 20% 

2030 1% 16% 16% 17% 

 

 

S-a constatat că din punct de vedere al mediului, scenariul mediu aduce o îmbunătățire 

considerabilă a calității aerului, fiind urmat de scenariul maxim investițional (periurban). 

Din perspective calității aerului, scenariul minim (local) este o soluție pe termen mediu 

pentru adresarea problemelor locale legate de mobilitate, prognoza arâtînd că 

menținerea doar a acestor investiții va conduce la o creștere cu 2% a emisiilor de NOx. 

 

Analizând prin prisma transportului de marfă, se constată că scenariul cel mai favorabil 

pentru mediu este cel maxim investițional (periurban), deoarece prin eliminarea 

traficului de tranzit îmbunatățirea calității aerului variază între 23% și 32%. 

Din punct de vedere al echivalării gazelor cu efect de seră emise de traficul rutier, se 

constată următoarele rezultate: 

 

Tabel 7.2.3. Evaluarea gazelor cu efect de seră 

  
Co2e (tone/an) 

 

  
Autoturism Vehicule de marfa Total Diferente 

Scenariu de referinta 
2020 5913 934 6847   

2030 5856 1554 7410   

Scenariu minim 
2020 5382 890 6272 8% 

2030 5383 1257 6640 10% 

Scenariu mediu 
2020 4457 734 5191 24% 

2030 4457 1036 5493 26% 

Scenariu maxim 2020 4444 914 5358 22% 
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2030 4454 1276 5730 23% 

 

Evaluarea cantității de CO2e se realizează pe baza prestației anuale (distanțelor anuale 

petrecute în trafic), a vitezei medii de deplasare în rețea pentru fiecare scenario, precu 

și a claselor de utilizatori de la nivelul rețelei din Valea Lui Mihai. Se constată că 

scenariul mediu are un impact considerabil din punct de vedere al mediului, fiind urmat 

de scenario maxim. Acesta din urma are o împărțire diferită a claselor de utilizatori, 

deoarece 2% din prestație se realizează în afara mediului urban, implicând totodată o 

diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră în mediul urban, însă generând astfel de 

emisii în zona imediat învecinată. 

 

Din punct de vedere al zgomotului, nivelul mediu evaluat al zgomotului pentru scenariile 

analizate este prezentat mai jos: 

 

Tabel 7.2.4. Evaluarea nivelului mediu al zgomotului 

Nivelul mediu al zgomotului 

Scenariu de 

referinta 

Scenariu local 

(minim investițional) 

Scenariu urban 

(mediu investițional) 

Scenariu periurban 

(maxim investițional) 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030 

52.34 53.77 52.94 53.95 52.15 53.45 52.25 52.81 

 

De asemenea se constată că pe termen lung scenariul maxim investițional (periurban) 

are un impact favorabil prin eliminarea traficului greu de tranzit din oraș, înregistrând o 

diminuare a zgomotului cu 2%, în vreme ce în mediul urban nivelul maxim de zgomot 

scade de la 67,78 la 64,05 dB. 

 

În figura de mai jos este prezentată harta zgomotului pentru anul de bază al planului de 

mobilitate (2016), valoarea maximă a nivelului zgomotului se înregistrează la intrarea în 

oraș pe DN19. La nivel urban strada Hunyadi Matyas este strada pentru care s-a 

evaluat un nivel al zgomotului de circa 64 dB, fiind cea mai zgomotoasă stradă din 

mediul urban. Totodată figura următoare prezintă evoluția nivelului de zgomot pentru 

perioada de prognoză pe termen lung. 
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Figura 7.2. -1. Harta de zgomot la nivelul anului de bază – maxim evaluat – 65,56 dB –

medie -52,34 dB 

 

Figura 7.2. -1. Harta zgomotului estimată pentru 2030 (stanga sus- scenariul de 

referință, dreapta sus – scenariul minim, stanga jos – scenariul mediu și stânga sus – 

scenariul maxim) 
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7.3. Accesibilitate 
 

Accesibilitatea se referă la asigurarea unor opțiuni de transport pentru toți cetățenii care 

să le faciliteze atingerea unor oportunități socio-economice. 

 

Din acest punct de vedere, scenariile propuse sunt analizate pentru a releva nivelul de 

acces oferit de rețeaua de transport propusă în raport cu principalele zone generatoare 

de deplasări. 

 

Astfel, scenariile propun asigurarea accesului la un serviciu de transport public, care 

facilitează atingerea principalelor puncte de interes din oraș - instituții, școli și/sau locuri 

de muncă. 

 

Indicatorul de accesibilitate considerați pentru fiecare scenariu se referă la : 

- Populația aflată în bazinul de alimentare al sistemului de transport public 

- Cererea estimată de transport pentru transportul public 

- Accesul către zona centrală utilizând transportul public, bicicleta și autoturismul. 

 

Din punct de vedere al populației aflate în bazinul de alimentare, se constată că acesta 

constă din 7 zone, având o populație care realizează zilnic deplasări de 5437 persoane. 

 

De asemenea, din cuantumul deplasărilor zilnice s-a evaluat că 4% sunt deplasări 

atrase de noul mod de transport pus la dispoziția utilizatorilor (pe baza disponibilității de 

a utilize acest mod prin prelucrarea datelor de mobilitate). 

 

Prin urmare, cererea estimată de transport public este estimată la 1391 deplasări/zi 

pentru anul 2020 și 1769 deplasări/zi pentru anul 2030 în toate cele trei scenarii 

teritoriale. 

 

Din punct de vedere al accesului către zona centrală, se constată următoarele: 

 

Tabel 7.3.-1. Accesibilitate 

  

Scenariu local Scenariu urban Scenariu periurban 

Mers 

pe 

jos Bicicleta 

Transport 

Public 

Mers pe 

jos Bicicleta 

Transport 

Public 

Mers pe 

jos Bicicleta 

Transport 

Public 

2 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 

5 3% 6% 2% 3% 6% 2% 3% 6% 2% 

10 10% 29% 10% 10% 29% 10% 10% 29% 10% 

15 15% 37% 21% 15% 38% 21% 15% 38% 21% 

20 18% 22% 20% 18% 22% 20% 18% 22% 20% 

25 18% 3% 19% 18% 3% 19% 18% 3% 19% 
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Scenariu local Scenariu urban Scenariu periurban 

Mers 

pe 

jos Bicicleta 

Transport 

Public 

Mers pe 

jos Bicicleta 

Transport 

Public 

Mers pe 

jos Bicicleta 

Transport 

Public 

30 15% 2% 13% 15% 2% 13% 15% 2% 13% 

35 13% 0% 7% 13% 0% 7% 13% 0% 7% 

40 4% 0% 2% 4% 0% 2% 4% 0% 2% 

45 2% 0% 2% 2% 0% 2% 2% 0% 2% 

50 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 

60 1% 0% 2% 1% 0% 2% 1% 0% 2% 

 

Se constată o îmbunătățire a accesului cătrea zona central atât pe bicicletă, cât și pe 

jos în raport cu scenariul de referință. 

 

Figura 7.3.-1. Ilustrarea accesului către zona central (5min – 60 min) – mers cu bicicleta 

și pe jos. 

 

7.4. Siguranţă 
 

Din perspective siguranței rutiere, se constată pentru cele trei scenario următoarele 

diminuari ale prestației: 

Scenariu An 

Reducerea prestatiei 

zilnice (km/zi) 

Scenariu local (minim investițional)  

2020 13334 

2030 20601 

Scenariu urban (mediu investițional) 

2020 13413 

2030 20760 

Scenariu periurban (maxim investițional) 

2020 10321 

2030 16945 
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Conform evaluării numărul de accidente raportat la prestația exprimată în mil x veh x km 

este 1,21e-07, conform statisticii prestației rutiere urbane și a numărului mediu de 

accidente înregistrate statistic. 

 

Prin urmare se constată că în perioada 2030 -2030, cele trei scenario conduc la 

îmbunătățirea similară a numărului de accidente evitate, acestea fiind aproximativ 6 

accidente în cei 10 ani. 

 

7.5. Calitatea vieţii 
 

Contribuie la îmbunătățirea atractivității și calității mediului și aspectului urban în 

beneficiul cetățenilor economiei și societății în general. 

 

Acest obiectiv este de asemenea dificil de previzionat și depinde foarte mult de 

considerațiile legate de designul urban. Totuși, au fost identificate câteva probleme 

cheie, cea mai importantă fiind daunele produse de accesul și parcarea vehiculelor 

nerestricționate pe domeniul public, atât cele legale cât și cele ilegale.  

 

Astfel, criteriile recomandate vizează îmbunătățirea spațiilor pentru pietoni și bicicliști ca 

mod de transport urban prietenos cu mediul și potențialul impact la politicilor de 

management al cererii pentru controlul cererii de parcare în zonele importante ale 

orașului. Astfel, indicatorul acestui criteriu este reprezentat de numărul locurilor de 

parcare estimate a se reglementa (și anume 200). 

 

 

 
(2) P.M.U. - componenta de nivel operaţional (corespunzătoare etapei II) 
 
1. cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung 

1.1. cadrul de prioritizare; 
 

Prioritizarea proiectelor propuse se realizează pe baza unei analize multicriteriale.  

 

Analiza multicriterială este instrumentul care permite realizarea unei evaluări 

preliminare pentru proiectele propuse, având ca scop ierarhizarea acestora și 

constituirea lor în scenarii de mobilitate pentru a se putea susține strategia planului de 

mobilitate și planul de acțiuni previzionat. 

 

Analiza multicriterială se realizează pe baza a 6 criterii, grupate astfel: 

- 4 criterii de maxim: economie, accesibilitate, siguranta, mediu, calitatea spațiului 

urban 

- 1 criteriu de minim: cost 
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Criteriile au fost considerate astfel încât să oglindească obiectivele planului de 

mobilitate și viziunea generală a planului de mobilitate de a oferi un sistem de transport 

durabil, aplecat către reducerea mobilității motorizate. 

 

Fiecare proiect cuprins în scenariile descrise anterior este analizat individual prin prisma 

criteriilor considerate. Evaluarea se realizează pornind de la performanța rețelei urbane 

aferentă scenariului de mobilitate de referință.  

 

P1. Asfaltarea străzilor de interes local corespunzătoare  zonelor din orașul Valea 
lui Mihai și reabilitarea celor existente 
 

Reabilitarea străzilor de interes local va permite îmbunătățirea condițiilor de deplasare, 

contribuind la economii de timp, de cost și la îmbunătățirea mediului înconjurător. 

Ținând cont de faptul că deplasarea trebuie să ofere un grad de confort ridicat cu o 

rulare lină fără demarări și frânări bruște, se estimează un spor a vitezei circulație pe 

sectoarele rehabilitate de până la 10km/h (șinând cont de limitarea pe străzile înguste la 

30km/h).  

Ținând cont de prestația realizată pe rețeaua propusă spre reabilitare, evaluarea din 

punct de vedere al beneficiilor aduse este prezentată mai jos: 

 

 
Valoarea 

Prestație zilnică – km/zi 4450 

Reducere emisii - toneCO2e/an 46 

Reducere durata de deplasare - h/an 45468 

 

Beneficiu 

Valoare 

unitara (lei) 

Total 

beneficiu 

Economic - valoarea timpului economisit   23,75 lei/oră 1079865 

Economic - valoarea costului de operare economisita   0.5 lei/km 667494 

Mediu   257 lei/tonă 11750 

*Costuri unitare conform Master Plan General de Transport pentru România - Volumul 

2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi 

a Analizei de Risc. 

 

P2. Reabilitare carosabil pe porțiunea de drum destinată bicicletelor si 
transportului public 
 

Reabilitarea străzilor de interes local va permite îmbunătățirea condițiilor de deplasare, 

permitând dezvoltarea ulterioară a unei rețele de piste de biciclete și mai mult a unui 

sistem de transport public urban și contribuind astfel la economii de timp, de cost și la 

îmbunătățirea mediului înconjurător. Ținând cont de faptul că deplasarea trebuie să 

ofere un grad de confort ridicat cu o rulare lină fără demarări și frânări bruște, se 
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estimează un spor a vitezei circulație pe sectoarele rehabilitate de până la 10km/h 

(șinând cont de limitarea pe străzile înguste la 30km/h).  

 

Ținând cont de prestația realizată pe rețeaua propusă spre reabilitare, evaluarea din 

punct de vedere al beneficiilor aduse este prezentată mai jos: 

 

 
Valoarea 

Prestație zilnică – km/zi 1481 

Reducere emisii - toneCO2e/an 15 

Reducere durata de deplasare - h/an 15130 

 

Beneficiu 

Valoare 

unitara (lei) 

Total 

beneficiu 

Economic - valoarea timpului economisit   23,75 lei/oră 359332 

Economic - valoarea costului de operare economisita   0.5 lei/km 222113 

Mediu   257 lei/tonă 3910 

*Costuri unitare conform Master Plan General de Transport pentru România - Volumul 

2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi 

a Analizei de Risc. 

 

P3. Realizarea unui sistem de iluminat stradal și a spațiilor destinate pietonilor 
 

Proiectul permite îmbunătățirea calității mediului urban și sporirea securității și a 

siguranței deplasărilor pietonale la nivelul întregii rețele destinată pietonilor. 

 

Prin urmare, acest proiect asigură crearea unui mediu urban calitativ superior și aduce 

o schimbare monetizabilă a percepției utilizatorilor. 

 

Beneficiile se referă la îmbunătățirile aduse spațiului urban și sunt monetizate astfel: 

Beneficiu 

Valoare 

RO, 

preturi 

2016 U.M. 

Asigurarea camerelor de supraveghere cu monitorizare si inregistrare  0.04 lei/min 

Asigurarea iluminat public de calitate 0.06 lei/deplasare 

Asigurarea unui spatiu aerisit cu elemente de design si arta urbana 0.03 lei/deplasare 

 

Ținând cont de duratele petrecute în deplasare și de numărul de utilizatori, acest 

beneficiu se evaluează la o valoare anuală de 238453 lei/an. 

 

P4. Lărgirea și reabilitarea drumurilor în partea de nord-vest a orașului 
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În mod similar proiectelor P2 și P1 acesta este un proiect de infrastructură, care 

satisface criteriile economic și de mediu. 

 

Ținând cont de prestația realizată pe rețeaua de drumuri propusă spre lărgire, 

evaluarea din punct de vedere al beneficiilor aduse este prezentată mai jos: 

 

 
Valoarea 

Prestație zilnică – km/zi 987 

Reducere emisii - toneCO2e/an 10 

Reducere durata de deplasare - h/an 10087 

 

Beneficiu 

Valoare 

unitara (lei) 

Total 

beneficiu 

Economic - valoarea timpului economisit   23,75 lei/oră 239555 

Economic - valoarea costului de operare economisita   0.5 lei/km 148075 

Mediu   257 lei/tonă 2607  

*Costuri unitare conform Master Plan General de Transport pentru România - Volumul 

2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi 

a Analizei de Risc. 

 

P5. Ierarhizarea retelei rutiere prin stabilirea unui traseu cu sens unic central - 
strada Republicii/ strada Breslelor 
 

În mod similar anterioare care adresează problema rețelei rutiere, acesta este un 

proiect de infrastructură, care satisface criteriile economic și de mediu. Ținând cont de 

prestația, evaluarea din punct de vedere al beneficiilor aduse este prezentată mai jos: 

 

 
Valoarea 

Prestație zilnică – km/zi 658 

Reducere emisii - toneCO2e/an 7 

Reducere durata de deplasare - h/an 6724 

 

Beneficiu 

Valoare 

unitara (lei) 

Total 

beneficiu 

Economic - valoarea timpului economisit   23,75 lei/oră 159703 

Economic - valoarea costului de operare economisita   0.5 lei/km 98717 

Mediu   257 lei/tonă 1738 

*Costuri unitare conform Master Plan General de Transport pentru România - Volumul 

2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi 

a Analizei de Risc. 
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P6. Implementarea unui sistem de transport public în regim cadențat, astfel încât 
acesta să deservească principalele zone care generează și atrag deplasări, dar și 
zonele cu accesibilitate redusă 
 

Din perpectiva transportului public, bazinul de alimentare a liniei de transport public 

propusă în cele trei scenarii acoperă zone dense de populație având dimensiunea de 

5437 persoane care realizează deplasări. 

 

Pentru a identifica numărul de utilizatori ai acestui serviciu de transport public s-a 

considerat prelucrarea datelor cu privire la mobilitate din anchetele realizate, 

constatându-se 51% s-au declarat interesate de realizarea unei linii de transport ca fiind 

recomandarea principal și doar 9% dintre cei 51% găsesc dificil de utilizat mijloacele 

curente de deplasare în condițiile în care decizia de deplasare este bazată pe 

considerente de cost/timp. Prin urmare, cota de piață a acestei linii este estimată global 

la 4% din deplasările curente, prin raport la disponibilitatea de a utiliza o alternativă la 

mijloacele dificil de utilizat în mod curent. 

 

Beneficiile rezultate se referă la următoarele aspecte: 

- Economie de timp 

- Reducere emisii 

- Reducere accidente 

Beneficiu 
 

Total beneficiu (lei/an) 

Economie de timp 24130 h/an          573,024  

Reducere emisii 43 tone CO2e/an            10,992  

Reducere accidente 0.02 accidente/an            11,892  

 

P7. Realizarea pistelor de biciclete cu scopul  creării unei conexități între zonele 
de locuit și principalii poli care atrag deplasări (fabrici,școli, etc.) 
 

Proiectul constă în asigurarea comfortului și siguranței deplasării pe bicicletă. Proiectul 

implică o îmbunătățire a calitatății pentru peste 8248 deplasări. 

 

Introducerea pistelor de biciclete la nivelul orașului va avea un impact imediat asupra 

comfortului și calității deplasărilor existente. Comfortul și calitatea deplasărilor sunt date 

de următoarele aspecte: 

- Realizarea unor rute atractive cu parcurgerea unor zone liniștite(parcuri), dar și 

zone urbane de tipul zonelor cu caracter comercial/industrial 

- Suprafața ciclabilă lină, fără denivelări și obstacole 

- Semnalizarea vizibilă la intervale regulate a pistei de biciclete 
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- Adaptarea semaforizării în girații pentru a veni în întâmpinarea utilizatorului de 

bicicletă. 

 

Cuantificarea acestor aspecte de comfort conduce la un beneficiu unitare al unei 

deplasări de 0,5 lei/deplasarea cu bicicleta (conform Bussiness Case Manual 2013 – 

TFL). 

 

Din analiza statistic a accidentelor se constată că introducerea pistelor de biciclete cu 

delimitări clare și reglementări stabilite va conduce la reducerea numărului de accidente 

în medie cu 1 accident/a. 

 

Beneficiile cuantificate sunt: 

Beneficiu 

Valoare 

unitara (lei) 

Total 

beneficiu 

Siguranță   597246 597246 

Comfort   0.5 lei/depl 1240270 

 

P8. Crearea și modernizarea locurilor de parcare 
 

Proiectul are impact asupra calității mediului urban prin eliminarea parcărilor spontane, 

dar mai mult asupra duratelor de deplasare, prin eliminarea timpilor petrecuți în trafic în 

căutarea unui loc de parcare. 

Beneficiu 
 

Total 

beneficiu 

Economie de timp  0,7 min/depl 20770636 

Mediu  9 tone CO2e/an 2180 

 

P9. Centură ocolitoare pentru devierea traficului greu din oraș și a celui de tranzit 
 

Proiectul permite preluarea traficului de tranzit din mediul urban. Acesta este un proiect 

de infrastructură, care satisface criteriile economic și de mediu. 

 

Ținând cont de prestația realizată pe rețeaua de drumuri propusă spre lărgire, 

evaluarea din punct de vedere al beneficiilor aduse este prezentată mai jos: 

 

 
Valoarea 

Prestație zilnică – km/zi 915 

Reducere emisii - toneCO2e/an 125 

Reducere durata de deplasare - h/an 2745 
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Beneficiu 

Valoare 

unitara (lei) 

Total 

beneficiu 

Economic - valoarea timpului economisit   23,75 lei/oră 65187 

Mediu   257 lei/tonă 32125 

*Costuri unitare conform Master Plan General de Transport pentru România - Volumul 

2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi 

a Analizei de Risc. 

 

P10. Realizarea unei conexiune intre cartier Zarandului si zona urbana prin 
reabilitarea strazii Zarandului si alocarea unui serviciu de transport public 
 

Proiectul este unul de incluziune social. Se adresează unui grup social de 200 de 

persoane aflate în zona nordică a orașului, avâdn probleme majore de accesibilitate 

către instituțiile și oportunitățile socio-economice ale orașului. 

 

Beneficiile se referă la: 

- Reducerea duratelor de deplasrae 

- Reducerea emisiilor din zonă 

- Creșterea comfortului pentru deplasările cu bicicleta 

- Creșterea calității mediului urban prin îmbunătățirea zonei pietonale 

 

Beneficiu 

 
Valoare 

unitara (lei) Total beneficiu 

Reducerea duratelor de 

deplasrae 

3362 h/an  

 23,75 lei/oră 

                      

129,210  

Reducerea emisiilor din 

zonă 

3,4 tone CO2e/an 

 257 lei/tonă 

                              

869  

Creșterea comfortului 

pentru deplasările cu 

bicicleta 

36624 depl/an 

0,5 lei/depl 

                        

18,358  

Creșterea calității mediului 

urban prin îmbunătățirea 

zonei pietonale 

43626 km/an 

0,1 lei/min 

                          

5,424  

 

Tabelul centralizator al proiectelor analizate este prezentat mai jos. 

Tabel 1.1.1. Evaluarea economică individuală a proiectelor propuse  
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Perioada de timp la care se referă proiectele este prezentată în cadrul cap. 2  din partea a 2-a 

PMUD, Tabelul 2-1 unde sunt incluse Denumirea proiectelor, clasificate pe fiecare 

Sector/Direcşie de Acţiune, valoarea investiţiei, sursa de finanţare şi prioritizarea în timp a 

fiecăruia – Temen Scurt 2016-2020 / Termen Mediu 2021-2025 / Termen Lung 2026-2030. 

 

 

1.2. priorităţile stabilite; 
 

În vederea ierarhizării proiectelor pentru stabilirea scenariilor de analiză şi selectarea 

unui mix de proiecte care are impactul cel mai mare cu un  cost de investiţie minim, s-

au cuantificat efectele produse de fiecare proiect asupra condiţiilor economice, 

accesibilităţii, siguranţei şi factorilor de mediu. 

 

Pentru ierarhzarea proiectelor funcţie de criteriile selectate s-a utilizeazat Metoda 

Onicescu care constă în: 

- stabilirea matricei consecinţelor alternativelor decizionale (cuantificarea criteriilor) 

- ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu în ordine descrescătoare a 

consecinţelor dacă criteriul se optimizează prin maximizare sau în ordine 

crescătoare a consecinţelor dacă criteriul se optimizează prin minimizare, altfel 

spus ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu în ordine descrescătoare, 

pornind de la valoarea optimă -> matricea A 

- contorizarea de câte ori o variantă i ocupă locul j în clasament -> matricea B 

- Ierarhizarea variantelor după o funcţie de agregare de forma f:V->R, ierarhizarea 

variantelor fiind dată de valorile descrescătoare ale acestei funcţii, şi este definită 

prin: 

 

Rezultă funcţia obiectiv (factorul de impact) pentru fiecare proiect: 

Proiect P3 P7 P1 P6 P8 P2 P10 P9 P4 P5 

Factor de impact 3 2.6 2.4 2.3 1.9 1.5 1.3 1.2 1 0.7 
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Prin urmare pornind de la beneficiile economice pe care aceste Proiecte le au la nivel 

urban ordinea de implementare propusă este P3, P7, P1, P6, P8, P2, P10, P9, P4, P5.  

De asemenea trebuie relevant faptul că deși apare prioritar P7 nu poate fi implementat 

anterior proiectului P2, datorită legăturii dintre infrastructuri. Totodată, implementarea 

acestor Proiecte trebuie corelată și cu celelalte investiții în infrastructure ale primăriei.  

 

În cadrul capitolului 1.2 din partea a 2-a PMUD, s-a stabilit ca prioritate principală acel 
mix de proiecte care are impactul cel mai mare (în termeni de Eficienţă Economică, 
Impact asupra mediului, Accesibilitate, Siguranţă şi Calitatea vieţii  prezentate ) cu un 
cost de investiţie minim, astfel s-a stabilit, aşa cum se prezintă în tabelul Tabelul 2-1 din 
partea a 2-a PMUD ca proiecte prioritare ce urmează a fi implementate pe termen scurt 
următoarele: P7 - Realizarea pistelor de biciclete, P6 - Implementarea unui sistem de 
transport public, P3 - Realizarea unui sistem de iluminat stradal și a spațiilor destinate 
pietonilor, P2 - Reabilitare carosabil pe porțiunea de drum destinată bicicletelor si 
transportului public şi P1 - Asfaltarea străzilor de interes local și reabilitarea celor 
existente. 
 
 

 

 
2. Planul de acţiune 

 
Planul de acțiune este prezentat sintetic mai jos: 

 

Tabel 2 -1 . Plan de acțiune al PMUD 

Sector Proiect 

perioada de 
implementare 

Termen 
scurt 

Termen 
mediu 

Termen 
lung 

Surse de 
finantare 

valoare 
investitii 
totala 
perioada (lei) 

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

Infrastructura 

Asfaltarea străzilor de 
interes local 
corespunzătoare  zonelor 
din orașul Valea lui Mihai și 
reabilitarea celor existente 

50,130,792 x  x   

Buget local, 
Institutii 
Financiare 
Internationale 

Reabilitare carosabil pe 
porțiunea de drum 
destinată bicicletelor si 
transportului public 

15,557,832 x     

POR, buget 
local, institutii 
financiare 
internationale 

Lărgirea și reabilitarea 
drumurilor în partea de 
nord-vest a orașului (zona 
de nord-vest) 

10,371,888     x 

Buget local, 
Institutii 
Financiare 
Internationale 

Ierarhizarea retelei rutiere 
prin stabilirea unui traseu 
cu sens unic central - 
strada Republicii/ strada 
Breslelor 

4,215,229   x   

Buget local, 
Institutii 
Financiare 
Internationale 
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Sector Proiect 

perioada de 
implementare 

Termen 
scurt 

Termen 
mediu 

Termen 
lung 

Surse de 
finantare 

valoare 
investitii 
totala 
perioada (lei) 

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

Transport 
public 

Implementarea unui sistem 
de transport public în regim 
cadențat, astfel încât 
acesta să deservească 
principalele zone care 
generează și atrag 
deplasări, dar și zonele cu 
accesibilitate redusă  

7,494,000 x     
POR, buget 
local 

Deplasari 
nemotorizate 

Realizarea unui sistem de 
iluminat stradal și a spațiilor 
destinate pietonilor 

408,000 x     
POR, buget 
local 

Realizarea pistelor de 
biciclete cu scopul  creării 
unei conexități între zonele 
de locuit și principalii poli 
care atrag deplasări 
(fabrici,școli, etc.) 

3,500,000 x     
POR, buget 
local 

Management
ul parcarilor 

Crearea și modernizarea 
locurilor de parcare 

2,812,500   x   

Buget local, 
Institutii 
Financiare 
Internationale 

Infrastructura 
pentru 
conexiune 
regionala 

Centură ocolitoare pentru 
devierea traficului greu din 
oraș și a celui de tranzit 

20,225,182     x 

Buget local, 
Institutii 
Financiare 
Internationale 

Integrare 
sociala  

Realizarea unei conexiune 
intre cartier Zarandului si 
zona urbana prin 
reabilitarea strazii 
Zarandului si alocarea unui 
serviciu de transport public 

4,742,296   x   
POR, buget 
local 

Masuri 
institutionale 

Numire Responsabil PMUD - x     Buget local 

Constituire Grup de lucru 
pentru PMUD 

- x     Buget local 

Reglementari privind 
programul de realizare a 
serviciilor de utilitati publice 

- x     Buget local 

Reglementӑri privind 
deplasarea cu maxim 
30km/h în zonele 
rezidențiale (unde strӑzile 
nu au trotuare sau acestea 
sunt utilizate partajat) 

5,000 x     Buget local 

Reglementari privind 
calatoriile cu bicicleta pe 
teritoriul Municipiului 

260 x     Buget local 

Reglementari privind 
normele tehnice locale 
pentru realizarea pistelor si 
facilitatilor pentru 
deplasarile cu bicicleta 

5,000 x     Buget local 
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Sector Proiect 

perioada de 
implementare 

Termen 
scurt 

Termen 
mediu 

Termen 
lung 

Surse de 
finantare 

valoare 
investitii 
totala 
perioada (lei) 

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

Reglementӑri privind 
programul de aprovizionare 
al magazinelor, organizarea 
aprovizionӑrii în ferestre de 
timp pe durata nopții 

5,000 x     Buget local 

Implementare campanii de 
informare/comunicare 
adresata participantilor la 
trafic (pietoni, biciclisti, 
automobilisti, etc), privind 
siguranta rutiera 

6,500 x x x 
Buget local, 
fonduri 
europene 

 

Bugetul necesar pentru implementarea planului de acțiune este prezentat mai jos: 

Perioada de 

implementare 

Termen scurt Termen mediu Termen lung 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 

valoare investitii 

totala perioada (lei) 26,981,592 61,907,317 30,603,570 

Surse de finantare 

(65%-75%) POR, 

(35%-25%) Buget local/IFI Buget local/IFI Buget local/IFI 

În figura de mai jos este prezentat grafic planul de acțiune la implementarea pe termen 

lung. 

 

Figura 2.1. Prezentarea grafică a proiectelor propuse spre implementare în cadrul 

PMUD 

 
2.1. Intervenţii majore asupra reţelei stradale 
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P1/P2 – Reabilitarea generală a străzilor și asfaltarea celor cu structură de balast 
compactat/ Reabilitarea carosabilului pe porțiunea de drum destinată bicicletelor 
si transportului public 
 

Lucrările propuse: 

     - Reabilitarea îmbrăcăminții bituminoase și a stratului de uzură în cazul străzilor care 

sunt deja asfaltate (Strada Republicii, Fabricii, Strada Ștrandului, Kalvin Janos și Strada 

Morii); 

     - Asfaltarea străzilor ca principal proiect în cadrul Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă. Asfaltarea celor aproximativ 52 km de drumuri care se regăsesc în oraș cu 

mixturi asfaltice conform normelor și stasurilor; 

     - Îmbunătățirea sistemului de scurgere a apelor pluviale – rigole colectoare; 

     - Înlocuirea bordurilor și implementarea acestora în spațiile unde este necesar; 

     - Aducerea la cotă a căminelor rețelelor tehnico – edilitare existente; 

     - Realizarea marcajelor rutiere și echiparea cu signalistică rutieră corespunzătoare; 

     - Amenajarea peisagistică adiacentă și dotarea cu mobilier urban. 

 

Lucrările de reabilitare a străzilor se vor realiza pornind de la principiul de securizare a 

utilizatorilor vulnerabili. În cadrul acestui proiect este necesară o prioritizare a străzilor 

ce urmează a fi asfaltate, astfel încât să se intervină în faza inițială în cazurile cele mai 

urgente/necesare. În figura de mai jos este prezentată o hartă a străzilor neasfaltate și 

sunt marcate cu diferite culori porțiunile de drum în funcție de caracteristicile acestora și 

în funcție de necesitatea reabilitării. Străzile marcate cu roșu sunt cele lăturalnice, 

înguste și cu porțiuni de drum de calitate slabă (pietris/pământ), cele marcate cu galben 

sunt străzile care intersectează drumurile principale la nivel local, iar cele cu albastru 

sunt porțiuni care comunică cu rețeaua națională (DN 19C și E 671). 

 

Figura 2.1-1. Propunere asfaltare în orașul Valea lui Mihai 
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Situația străzilor asfaltate (11% din totalul străzilor la nivelul orașului) este exemplificată 

în figura de mai jos. Se observă faptul că  majoritatea zonelor din oraș nu sunt deservite 

de străzi cu asfalt. 

 

 

Figura 2.1-2. Situația existentă a străzilor asfaltate 

 

 

Figura 2.1-3. Situația actuală a străzilor din orașul Valea lui Mihai 

 

Reabilitarea străzilor va considera și zonele de intersecție dintre străzi. Astfel, 

intersecțiile majore vor fi reproiectate și reabilitate pentru ca elementele geometrice 

care descriu aceste elemente de rețea să conducă la creșterea siguranței în trafic.  
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Reabilitarea va cuprinde și refacerea marcajelor rutiere și a delimitărilor suprafețelor, 

lucrare care trebuie să aibă în vedere o analiză amănunțită asupra modului de refacere 

(treceri de pietoni, vizibilitate marcaje, etc.). 

 

Totodată aceste proiecte vor viza și trecerile la nivel cu calea ferată și dotarea acestora 

cu signalistică corespunzătoare conform standardelor în vigoare, pentru a: 

     - eliminarea conflictelor la traversarea căii ferate; 

     - îmbunătățirea condițiilor de siguranța circulației în zonă; 

     - creșterea productivității agenților economici din zonă; 

     - micșorarea numărului de accidente; 

     - încurajarea respectării marcajelor rutiere; 

     - scăderea timpilor de deplasare. 

 

În acest sens, intersecțiile cu calea ferată vor fi evaluate și se va urmări: 

- reabilitarea suprafeței betonate din vecinătatea șinei de cale ferată; 

- reabilitarea drumului de acces la calea ferată (asfaltarea porțiunii respective) și 

asigurarea vizibilității în locul de traversare (traversarea căii ferate să nu se 

execute într-un loc înalțat - rampă). 

- dotarea cu semnale luminoase și indicatori sugestivi, conform codului rutier și a 

normativelor în vigoare. 

 

 

Figura 2.1-4. Trecerile la nivel cu calea ferată – situația existentă 

 

Lungimea străzilor este de aproximativ 29 km iar valoarea proiectului este estimată la 

50,130,792 lei pentru proiectul P1, în vreme ce pentru proiectul P2 se estimează o 

lungime de circa 9km a străzilor care necesită reabilitare si se estimează un cost de 

15,557,832 lei. 

 

P4. Lărgirea și reabilitarea drumurilor în partea de nord-vest a orașului 
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Proiectul presupune lărgirea străzilor și reabilitarea lor, astfel încât să nu mai existe 

dificultăți în accesarea porțiunilor respective. 

 

Străzile vor fi reabilitate pentru a permite accesul facil al autoturismelor, bicicletelor și 

vor avea o infrastructură care să încurajeze și deplasările pe jos. 

 

Etape: 

     - Execuția lucrărilor de terasamente (săpătura); 

     - Pregătirea materialelor pentru structura rutieră; 

     - Execuția lucrării pe structuri rutiere pe straturi, conform normativelor și stasurilor în 

vigoare. 

 

Aceste lucrări de reabilitare vor fi executate astfel încât să se obțină un beneficiu și o 

utilitate cât mai mare, configurația existentă a drumului introducând o serie de limite la 

proiectare (locuințe foarte aproape de suprafața drumului). În zona de interes se vor 

reabilita aproximativ 6 km de rețea de drumuri. 

 

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 10371888 lei. 

 

 

Figura 2.1-5 Străzi înguste în zona de nord-vest a orașului 

 

Dezvoltarea legăturilor transfrontaliere prin îmbunătățirea traficului privind 
transportul de marfă și a deplasărilor în regim personal 
 

Acest proiect vizează crearea unor conexiuni între localitățile de pe teritoriul României și 

cele din estul Ungariei, astfel încât tranzitul și deplasările să se desfășoare fără 
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dificultăți și punctele între care se efectuează deplasări să fie cât mai conective (un 

număr cât mai mare de legături). Fezabilitatea acestuia este dată de contextual 

geopolitic și nivelul de colaborare între state și se recomandă a fi studiat pe măsura 

influențelor geopolitice favorabile. 

 

2.2. Transport public 
 

P6. Implementarea unui sistem de transport public în regim cadențat, astfel încât 
acesta să deservească principalele zone care generează și atrag deplasări, dar și 
zonele cu accesibilitate redusă 
 

Se propune achiziționarea unor vehicule eficiente din punct de vedere al consumului, 

dar și din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurător – electrice. 

 

Vehiculele propuse vor fi de capacitate mică cu podea joasă și dotate cu rampe de 

acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, precum și cu sisteme de informare, 

supraveghere video, taxare și vor asigura condiții de calitate și confort la standarde 

internaționale. 

 

În ceea ce privește parcul de autobuze, achiziția a fost considerată ținând cont de 

creșterea frecvenței curselor în concordanță cu programul zilnic al cetățenilor, cu 

frecvențe de maxim15 minute în orele de vârf, urmate de frecvențe mai reduse între 

vârfuri de pânî la 1h. 

 

De asemenea, se propune implementarea unui sistem de transport public în regim 

cadențat, astfel încât acesta să deservească principalele zone care generează și atrag 

deplasări, dar și zonele cu accesibilitate redusă.  

     - Amplasarea stațiilor în apropierea gării, centrului orașului, a școlilor și a zonelor 

comerciale/industriale; 

     - Alcătuirea unui itinerariu bine stabilit pentru transportul public; 

     - Îmbunătățirea accesibilității în zona de nord – cartier Zarandului, prin includerea 

zonei respective în itinerariul mijloacelor de transport public. 

 

În figura de mai jos se evidențiază principalele puncte care atrag și generează deplasări 

în interiorul localității. S-a evidențiat cu culoarea roșu propunerea de traseu pentru noua 

linie de transport public, astfel încât acesta să deservească în manieră cât mai eficientă 

diferitele zone de interes. 
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Figura 2.2.1. Propunere traseu autobuze 

 

Se estimează un număr de 12 stații, 6 din ele fiind dotate cu puncte de încărcare a 

vehiculelor electrice. De asemenea proiectul cuprinde amenajarea unei stații de 

încărcare și a unei zone de staționare a celor două vehicule pe durata nopții. 

 

Valoarea totală estimată a investiției este de 7 494 000 lei. 

 

2.3. Transport de marfă 
 

P9. Centură ocolitoare pentru devierea traficului greu din oraș și a celui de tranzit 
 

Realizarea centurii ocolitoare este un proiect care aduce o serie de beneficii pentru 

orașul Valea lui Mihai. Centura ocolitoare creează contextul favorabil pentru realizarea 

pistelor de biciclete în oraș, limitează noxele, praful și zgomotul la nivelul orașului, 

reduce timpii de deplasare în interiorul localității.Descriere proiect: 

     - Refacerea profilului străzii; 

     - Construcția infrastructurii corespunzătoare acestui tip de proiect; 

     - Realizarea unei îmbrăcăminți bituminoase inclusiv stratul de uzură stabilizat cu 

fibre celulozice; 

     - Realizarea scurgerii apelor pluviale printr-un sistem compus din rigole carosabile 

din polimer-beton și colectoare principale; 

     - Aducerea la cotă a căminelor rețelelor tehnico-edilitare; 

     - Echiparea cu signalistică rutieră corespunzătoare; 

     - Marcaje rutiere; 

     - Dotarea cu mobilier urban; 
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     - Amenajarea peisagistică, inclusiv cu alveole cu spații verzi și plantare de material 

vegetal (arbori, arbuști,etc.). 

 

Centura ocolitoare cuprinde 2 brațe:  

- DN 19C – DN 19C (brațul stâng), aproximativ 4 km. 

- DN 19C – E 671 (brațul drept), aproximativ 4,5km. 

 

Figura 2.3.-1 Propunere centură ocolitoare - variantă sumară 

Valoarea proiectului este estimată 20.615.000 lei. 

2.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi 
persoane cu mobilitate redusă); 

 

P3. Realizarea unui sistem de iluminat stradal și a spațiilor destinate pietonilor 
 

Se propune: 

     - Amplasarea stâlpilor și echipamentelor de iluminat eficiente din punct de vedere al 

consumului de energie; 

     - Instalarea unor camere de supraveghere pentru sporirea securității și siguranței 

indivizilor în zonele în care deplasările pietonale sunt frecvente; 

     - Realizarea unui dispecerat de monitorizare 

 

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 408 000 lei. 

 

P7. Realizarea de piste/benzi dedicate bicicletelor 
 

Se propune realizarea benzilor dedicate pentru biciclete care să formeze un inel median 

în interiorul orașului și conectarea diferitelor zone prin intermediul pistelor/benzilor 

adiacente arterelor majore de circulație cu principalele puncte de interes și zone de 

locuit. În total, se propune  realizarea unei rețele destinată deplasărilor cu bicicleta de 

aproximativ 10 km, rețea ce presupune următoarele lucrări: 
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     - Realizarea pistelor/benzilor de biciclete sub forma unui inel în interiorul orașului; 

     - Amplasarea indicatoarelor rutiere și eventual a semafoarelor; 

     - Realizarea marcajelor rutiere specifice; 

     - Amplasarea rastelelor de parcare în punctele de interes; 

     - Amenajarea peisagistică și amplasare mobilier urban. 

 

Valoarea proiectului este estimată la aproximativ 3 500 000 lei. 

 

 

Figura 2.4-2. Propunere traseu piste/benzi pentru biciclete 

 



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 148/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

Figura 2.4-3. Situația actuală a deplasărilor cu bicicleta în Valea lui Mihai 

 

Se observă că deplasările cu bicicleta se realizează pe șosea, sau în imediata 

apropiere a acesteia (pe acostament). Procentul străzilor asfaltate fiind scăzut, 

determină o majoritate a deplasărilor cu bicicleta pe porțiuni betonate, pietruite sau cu 

pământ. 

 

2.5. Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme 
inteligente de transport, signalistică, protecţia împotriva 
zgomotului/sonoră) 
 

P5. Ierarhizarea retelei rutiere prin stabilirea unui traseu cu sens unic central - 
strada Republicii/ strada Breslelor 
 

În cadrul acestui proiect se propune introducerea a două sensuri unice pentru a facilita 

desfășurarea  traficului în bune condiții pe porțiunile de drum mai sus menționate. 

- Strada Republicii – sens unic dinspre centru spre gară 

- Strada Breslelor – sens unic dinspre gară spre centru 

Se propune reabilitarea carosabilului, delimitarea benzilor de circulație și marcarea 

corespunzătoare cu semne de circulație a sensurilor unice, pe o lungime de 4km. 

 

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 4215229 lei. 

 

P8. Crearea și modernizarea locurilor de parcare 
 

Realizarea unor parcări amenajate în zonele centrale (Primărie, Spital), în vecinătatea 

piețelor, școlilor, în zona târgului și a principalelor zone de interes. 

Se propune modernizarea parcărilor existente cu delimitări și marcaje vizibile, cu 

suprafață carosabilă care să îndeplinească standardele și normele în vigoare.  

 

Proiectul își propune realizarea unor spații de parcare suficiente pentru descurajarea 

parcării spontane – circa 200 locuri de parcare noi/modernizate care vor intra în 

gestiunea primăriei (în medie 10 locuri de parcare per punct major de interes). Parcările 

propuse sunt parcări organizate în aer liber în spații identificate ca disponibile sau/și la 

marginea drumului acolo unde profilul străzii permite. 
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Figura 2.5.1. Situația actuală a parcărilor din orașul Valea lui Mihai 

 

Locurile de parcare pentru persoane cu handicap sunt de asemenea parte din acest 

proiect. Aceste spații vor fi dotate cu marcaje și panouri sugestive. 

 

Valoarea proiectului este estimată la aproximativ  2812500 lei. 

 

2.6. Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone 
logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - 
gări, aerogări etc.) 

 

P10. Realizarea unei conexiune intre cartier Zarandului si zona urbana prin 
reabilitarea strazii Zarandului si alocarea unui serviciu de transport public 
 

Proiectul propune: 

- Introducerea unei linii de transport public pusă la dispozitia grupurilor sociale din 

cartier la cerere sau cu program cadentat; 

- Reabilitarea străzii prin crearea unui spațiu de circulatie partajat - pieton, bicicletă 

și transport public electric; 

- Iluminat public de-a lungul străzii Zarandului pentru creșterea siguranței 
 

Această investiție se va realiza pe o lungime de circa 2km și o valoarea totală a 

proiectului este de 4 742 296 lei. 

 

2.7. Structura intermodală şi operaţiuni urbanistice necesare 
 

Ținând cont de structura urbană, modurile de transport utilizate și intensitatea 

activităților din oraș nu sunt prevazute în intervalul de prognoză al PMUD Proiecte care 

să vizeze aceste aspect. 

 
2.8. Aspecte instituţionale 

 
2.8.1. Aspecte instituționale curente 

Scopul primordial al acestei analize este acela de a prezenta o evaluare a normelor 

generale și a  celor speciale aplicabile la organizarea unui sistem de transport public 

urban, în vederea furnizării cadrului juridic necesar elaborării Planului de mobilitate 

Urbană Durabilă. 
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Transport public și contractarea serviciilor 
Nivel local 
Nu este cazul. 

 

Nivel național 
Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare, reprezintă cadrul legal general național privind transportul rutier ca activitate 

generală, pentru organizarea și efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri și persoane 

pe teritoriul României, precum și a activităților conexe acestora, în condiții de siguranță 

și calitate, cu respectarea principiilor liberei concurențe, garantarea accesului liber și 

nediscriminatoriu la piața transportului rutier, protecția mediului înconjurător, a 

drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice și pentru satisfacerea 

necesităților economiei naționale și a nevoilor de apărare ale țării. 

 

Ordin nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a 

activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 

 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, potrivit căreia transportul 

public local este serviciu comunitar de utilități publice. 

 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local este actul normativ care 

guvernează transportul public local. Obiectivul acestei legii îl constituie (i) stabilirea 

cadrului juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, 

finanțarea și controlul funcționării serviciilor de transport public în comune, orașe, 

municipii, judete și în zonele asociatiilor de dezvoltare comunitara și (ii) stabilirea 

cadrului juridic privind infiintarea, organizarea și functionarea compartimentelor sau 

serviciilor specializate de transport din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, 

judetene și ale municipiului Bucuresti. 

 

Ordonanta nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de 

transport rutier intern şi de transport pe caile navigabile interioare; 

 

Ordin nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, cu modificarile și completarile ulterioare. 
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Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea 

transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public 

local. Regulamentul – cadru stabileste cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor 

de transport public local, cu exceptia transportului public pe caile navigabile interioare, a 

transportului în regim de taxi și în regim de inchiriere și a transportului cu metroul, 

definind modalitatile și conditiile-cadru ce trebuie indeplinite pentru efectuarea 

serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, precum și raporturile dintre 

operatorii de transport rutier/transportatorii autorizati și utilizatorii serviciilor, în timp ce 

Caietul de sarcini-cadru stabileste modul de intocmire a caietelor de sarcini de catre 

consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, 

asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz. 

 

Ordin nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de autorizare a 

autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local. Regulamentul – 

cadru are ca obiect stabilirea modului în care se realizeaza autorizarea autoritatilor de 

autorizare. 

 

Ordin nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a 

autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local. Regulamentul 

– cadru prevede dispozitii privind acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea și 

retragerea autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate în 

comune, orase, municipii și judete. 

 

Ordin nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și 

modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane. 

Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile și 

completarile ulterioare. 

Nivel european 
 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar ssi rutier de calatori și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului. Prin 

Regulamentul nr. 1370/2007 se defineste modul în care autoritatile competente pot 

actiona în domeniul transportului public de calatori, astfel incat sa garanteze prestarea 

de servicii de interes general. De asemenea, acest regulament  stabileste și conditiile în 

care autoritatile competente, atunci cand impun sau contracteaza obligatii de serviciu 

public, compenseaza operatorii de servicii publice pentru costurile suportate si/sau 

acorda drepturi exclusive în schimbul indeplinirii obligatiilor de serviciu 

 

Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice 

de Pasageri – definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor. 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire 

a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea 

ocupației de operator de transport rutier. 

Taximetre 
Nivel local 
Nu este cazul. 

 

Nivel național 
Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de inchiriere, cu 

modificarile și completarile ulterioare. Aceasta lege reglementeaza autorizarea, 

organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuarii serviciilor de transport în regim de 

taxi sau de transport în regim de inchiriere. 

 

Ordin nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a 

conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane în regim de taxi sau 

transport în regim de inchiriere și agrearea autovehiculelor care efectueaza transport în 

regim de taxi. 

 

Logistică 
Nivel local 
HCL 91/2015 privind darea în administrare către Compania Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj a terenului 

în suprafață de 1344/13.381 mp aparținând domeniului public al Orașului Valea lui 

Mihai, pentru spațiu de depozitare utilaje și materiale care să deservească activitatea 

de administrare, întreținere și dezăpezire pentru drumurile naționale DN 19 și DN 19C, 

pe o perioadă de 5 (cinci) ani. 

 

Nivel național 
Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile și completarile 

ulterioare, reprezinta cadrul legal general național privind transportul rutier ca activitate 

generala, pentru organizarea și efectuarea transporturilor rutiere de marfuri și persoane 

pe teritoriul Romaniei, precum și a activitatilor conexe acestora, în conditii de siguranta 

și calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber și 

nediscriminatoriu la piata transportului rutier, protectia mediului inconjurator, a 

drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice și pentru satisfacerea 

necesitatilor economiei nationale și a nevoilor de aparare ale tarii. 

 

Ordin nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a 

activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificarile și completarile ulterioare. 
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Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 

perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihna ale conducatorilor auto și 

utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, cu modificarile și completarile 

ulterioare. 

 

Hotarâre de Guvern nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii 

de transport rutier de marfuri periculoase în Romania. Normele se aplica transporturilor 

rutiere de marfuri periculoase efectuate pe teritoriul Romaniei, activitatilor de control 

efectuate în transportul rutier de marfuri periculoase la vehiculele care circula sau intra 

pe teritoriul Romaniei dintr-o alta tara, controalelor activitatilor desfasurate de 

intreprinderi. 

 

Ordin nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a 

certificatului de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu 

vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier 

public de persoane și transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de 

gabarit depasite. 

 

Ordin nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea și 

efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor 

marfuri periculoase - RNTR 3. 

 

Ordin nr. 2737/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care 

realizeaza emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu 

prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al 

marfurilor periculoase (ADR), precum și inspectia pentru certificarea în scopul mentinerii 

conformitatii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere 

destinate transportului rutier al marfurilor periculoase și a ambalajelor destinate 

transportului rutier al marfurilor periculoase. 

Ordonanța Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul 

combinat de marfuri. 

Hotarâre nr. 193/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul 

combinat de marfuri.Nivel European 

 

Nivel european 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei 

sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului. Prezentul regulament stabileste normele referitoare la perioadele 

de conducere, de repaus și la pauzele care trebuie respectate de catre conducatorii 

auto ce asigura transportul rutier de marfuri și de calatori în vederea armonizarii 
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conditiilor de concurenta intre modurile de transport terestru, în special în ceea ce 

priveste sectorul rutier și a imbunatatirii conditiilor de lucru și a sigurantei rutiere. 

 

Parcări 
Nivel local 
Nu este cazul 

 

Transport nemotorizat 
Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 

 

ITS (Sisteme Inteligente de Transport) 
Nivel național 
Ordonanta Guvernului nr. 7 din 25/01/2012 privind implementarea sistemelor de 

transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfetelor cu 

alte moduri de transport 

 

Nivel european 
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 

cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul 

transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport. 

 

Siguranță rutieră 
Nivel local 
HCL anuale privind participarea oraşului Valea lui Mihai la „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional – programul Rabla 2014” şi achiziţionarea unui autoturism 

nou de către oraşul Valea lui Mihai. 

 

Nivel național 
Ordin al Ministerului Transporturilor nr. 358 din 04/05/2012 pentru aprobarea Liniilor 

directoare cu privire la masurile de îmbunatatire a sigurantei circulatiei pe infrastructura 

rutiera, în vederea aplicarii Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea sigurantei infrastructurii rutiere. 

 

Legea nr. 265/2008  privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, 

republicata, cu modificarile și completarile ulterioare. Prezenta lege stabileste cadrul 

institutional și modul de gestionare a sigurantei circulatiei pe reteaua rutiera. 

 

Ordin nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii 

vehiculelor inmatriculate sau inregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei 

rutiere, protectia mediului și în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia 

tehnica periodica - RNTR 1.  
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Ordin nr. 1262/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a 

unitatilor medicale si/sau psihologice în vederea examinarii personalului din transporturi 

cu atributii în siguranta transporturilor, precum și pentru aprobarea Normelor privind 

procedura de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze 

examinarea personalului cu atributii în siguranta transporturilor, precum și persoanele 

desemnate sa efectueze controlul. 

 

Ordin nr. 1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea 

medicala și psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor și 

periodicitatea examinarii. 

 

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu 

modificarile și completarile ulterioare. 

 

Nivel european 
Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind gestionarea sigurantei infrastructurii rutiere. 

 

Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește 

protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 

2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 2003/102/CE și 2005/66/CE. 

 

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind 

calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule 

rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a 

Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului 

și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1993 privind crearea unei baze de date comunitare 

asupra accidentelor rutiere. 

 

Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislațiilor statelor membre 

privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu o capacitate mai 

mică de 3,5 tone. 

 

Protecția mediului 
Nivel național 
Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice versiunea 2014, din 

25.02.5015. 

 

Strategia nationala a României privind schimbarile climatice 2013-2020 
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Hotararea de Guvern nr. 1076 din 8 iulie 2004. 

 

Nivel european 
Directiva 2001/42/CE a Consiliului European privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri și programe asupra mediului . 

 

Regulamentul (UE) 2015/45 al Comisiei din 14 ianuarie 2015 de modificare a Directivei 

2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) 

nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce privește tehnologiile inovatoare de reducere a 

emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare. 

 

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului  

 

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de 

abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE modificată de Regulamentul (UE) nr. 

333/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de modificare a  

Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului 

prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele 

noi. 

 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. 

 

Decizia de Punere în Aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2011 de stabilire a normelor 

pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale 

Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind 

calitatea aerului înconjurător. 

 

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de 

vedere energetic. 

 

Politică socială în transportul public 
Nivel local 
Nu este cazul 

 

Nivel național 
Hotarâre nr. 309 din 06/05/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor 

pentru transportul local în comun, de suprafata și subteran, precum și pentru transportul 
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intern auto, feroviar și naval, de care beneficiaza elevii și studentii din învatamântul de 

stat și din învatamântul particular acreditat. 

 

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

vaduvelor de razboi. 

 

Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 

1989 şi pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Braşov din noiembrie 1987 

Decret-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor 

deportate în strainatate ori constituite în prizonieri. 

 

Legea Nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. 

 

Ordin nr. 62/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul 

urban cu mijloace de transport în comun de suprafata pentru persoanele cu handicap și 

modelul acesteia. 

 

Dezbaterea publică și transparența decizională 
 

În România există legislație special dedicată consultării publice, care încurajează 

participarea societății civile la procesul luării deciziei. Această legislație specifică este 

respectată în procesele de consultare publică inițiate în cadrul proiectului. Principalele 

reglementări aplicabile sunt sintetizate în cele ce urmează. 

 

Legea nr 52/2003, legea transparentei decizionale prevede ca sedintele, dezbaterile 

administratiei publice centrale și locale precum și initiativele acestora (proiectele de 

hotarari etc) sa fie facute publice.  Minutele acestor intalniri trebuie consemnate și 

facute publice. Accesul liber și neingradit al persoanei la orice informatii de interes 

public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale 

relatiilor dintre persoane și autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia Romaniei 

și documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  Aceasta lege se 

aplica autoritatilor administratiei publice centrale și locale, alese sau numite, precum și 

altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice – primarii, consilii locale 

și judetene, ministere, Consiliului Suprem al Magistraturii. La cererea unei asociatii legal 

constituite, autoritatea initiatoare este obligata sa organizeze o dezbatere publica a 

proiectului de hotarare.  

 

Legea nr. 544/2001, legea liberului acces la informatii de interes public prevede ca orice 

autoritate au institutie publica are obligatia de a pune la dispozitia cetatenilor, în baza 

unei solicitari, informatii referitoare la propria activitate. Prin informatie de interes public 
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se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei 

autorități publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de 

exprimare a informatiei.  Unele informatii, considerate esentiale sunt facute publice din 

oficiu de catre institutiile publice. Acestea au obligativitatea de a le posta pe site și a le 

afisa la sediul institutiei. Dintre aceste informatii care ar trebui sa fie accesibile din 

oficiu, mentionam: structura organizatorica, datele de contact, bugetul, sursele 

financiare, programele și strategiile proprii.  

 

Cadrul legal care statueaza obligativitatea consultarii sau transparentei procesului 

decizional este completat și de alte acte normative, precum Legea finantelor publice 

(legea nr.273/2006) care stabileste ca primaria sa faca public în presa locala, pe pagina 

de web sau la sediul institutiei proiectul de buget și sa organizeze o dezbatere publica. 

 

Procesul participativ în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Valea lui 
Mihai 
 

Prin intregul proces de consultare propus în cadrul Planului de Comunicare, se 

urmareste implicarea tuturor factorilor interesati pe toata durata procesului de elaborare 

a planului de mobilitate în scopul realizarii participarii active a societatii la realizarea 

strategiei, care sa aiba în final un grad de agreere cat mai ridicat. Acest lucru va fi 

realizat prin obiectivele stabilite pentru consultarile publice: asigurarea cunoasterii și 

intelegerii conceptului de Plan de Mobilitate Urbana, identificarea problemelor 

percepute de catre partile interesate referitoare la problemele de mobilitate ale orasului, 

discutarea solutiilor și a variantelor strategice. Integrarea concluziilor, opiniilor și 

propunerilor rezultate în urma consultarilor vor fi analizate și integrate în realizarea 

planului.  
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Figura2.8.1. Fazele procesului participativ în cadrul etapelor Planului de Mobilitate 

Urbana Durabila 

 

Procesul participativ are rolul final de a asigura identificarea priorităților factorilor 

implicați, de a reduce rezistența în faza de implementare și de a forma sentimental de 

apartenenență la PMUD. Pentru asigurarea participării publice și după finalizarea etapei 

de elaborare, Consultantul va prezenta, în Raportul final al proiectului, Planul de 

marketing și comunicare, unde vor fi descrise măsurile și acțiunile necesare în etapa de 

implementare și monitorizare a planului de mobilitate, etape gestionate de către Orașul 

Valea lui Mihai. 

 

Elementele de identitate ale proiectului au fost realizate de consultant și agreate de 

către oraș. 

 

În anexa acestui document se găsește un Plan al comunicării efectuate pe parcursul 

procesului de elaborare a PMUD Valea lui Mihai.  

 

Factori implicați – roluri și responsabilități, organizare instituțională, monitorizare 
a calității serviciilor și cooperare interinstituțională 
Planificarea dezvoltării urbane 
 

Conform Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai, 

aprobată prin HCL 61/2013, nu există un compartiment dedicat realizării planificării 

strategice integrate și elaborării strategiei de dezvoltare locală a orașului, în vederea 

dezvoltării economice sustenabile și îmbunătățirea standardului de viață al cetățenilor 



 

 

        Plan de mobilitate urbană durabilă 

 

         Oraș Valea lui Mihai 

 

P686_PMUD_VLM_ME Document1 Iunie 2016 160/168 

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente în acest document este deţinut de S.C. METROUL S.A. Nici un text, grafică, fotografie, logo din acest document nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară  

explicită, prin acord scris al S.C. METROUL S.A. Conţinutul acestui document şi orice alt material din el sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. METROUL S.A. Separatorul de zecimală al numerelor se notează cu punct. 

 
 

orașului. Serviciul Dezvoltare Urbană, Cadastru și Agricultură are competențe legate de 

elaborarea și implementarea Planului Urbanistic General. 

 

La nivel decizional, Consiliul local, prin Comisia specială II – Amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecșia mediului și turism, este cel care aprobă viziunea și strategiile de 

dezvoltare urbană și programele de investiții, cu respectarea prevederilor legislative în 

vigoare. 

 

Există în structura organizatorică Compartimentul Implementare Proiecte Finanțate din 

Fonduri Externe Nerambursabile, care se ocupă de gestionarea programelor de 

dezvoltare, cu competențe în desfășurarea de activități de elaborare și implementare. 

 

Construcția, mentenanța și finanțarea infrastructurii 
Compartimentul Management Local, Achiziții Publice gestionează activitatea privind 

programarea, pregătirea și urmărirea lucrărilor de investiții. Programul anual de achiziții 

publice se elaborează și se propune spre aprobare Consiliului Local de către acest 

serviciu. 

 

Figura 2.8.2: Organigrama Primăriei orașului Valea lu Mihai 

Sursa: HCL 61/2013 

 

De întreținerea sistemului rutier răspunde același Compartiment, iar execuția propriu-

zisă a serviciilor de reparații se realizează pe bază de contracte. Contractele de 

execuție a modernizărilor de infrastructură rutieră se atribuie conform procedurilor 

legale privind achizițiile publice.  
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Finanțarea proiectelor de infrastructură se realizează prin prevedere în Planul de 

achiziții anual. 

 

Organizarea transportului public 
Organizarea trasportului public local pe teritoriul Orașului Valea lui Mihai se supune 

prevederilor Legii nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public local și a Normelor de 

aplicare a acesteia. 

 

Conform acestei legi, Consiliul Local al Orașului Valea lui Mihai este responsabil de 

aspectele legate de transportul public în limitele orașului, cu excepția  căilor ferate, 

acestea apartinând de Ministerul Transporturilor. Coordonarea transportului public pe 

raza județului este în responsabilitatea Consiliului Județean Valea lui Mihai. 

 

În ceea ce privește taxiurile, ARR este responsabilă pentru siguranța și calitatea 

vehiculelor. Numărul autorizațiilor și restul reglementărilor depind de Consiliul Local. 

Conform Legii 92/ 2007, pot executa transport public local de persoane operatorii de 

transport rutier și transportatorii autorizați. 

 

Conform Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai, 

aprobată prin HCL 61/2013, nu este prevăzut un compartiment specilizat pentru 

transportul public și nu sunt încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea 

serviciilor de transport public. 

 

Organizarea instituțională a transportului în relație cu județul și regiunea 
Din punct de vedere instituțional, dezvoltarea și gestiunea transportului județean se 

realizează de către Consiliul Județean Bihor, prin Biroul Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul Serviciului Autoritatea Județeană de Transport, Monitorizare 

Servicii Comunitare de Utilități Publice. Consiliul Județean are prevăzute în 

Organigrama sa, în cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Regională, Programe și 

Proiecte cu Finanțare Externă, compartimente specializate pentru dezvoltare regională 

(Serviciul Dezvoltare Durabilă și Planificare, Serviciul Elaborare Proiecte, Serviciul 

Monitorizare și Implementare Proiecte) și pentru monitorizarea utilităților publice 

((Compartimentul Unitate Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

Utilități Publice). 

 

În prezent nu s-a constituit o asociație de dezvoltare intercomunitară pentru transport 

public, cu toate că o astfel de inițiativă ar aduce oportunitatea dezvoltării unui sistem de 

transport integrat la nivel de zonă. În etapa viitoare, analizând și comportamentul de 

călătorie cu ajutorul modelului de prognoză a cererii, consultantul va propune o soluție 

în acest sens. Oricum, o astfel de propunere va trebui să vizeze orizontul de timp 2019 

– 2020, deoarece traseele județene de transport public sunt atribuite până în 2019, prin 

Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 
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01.05.2013 – 30.06.2019. Liniile directoare la nivel județean sunt trasate prin aplicarea 

Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate, în județul Bihor. La elaborarea prezentului Regulament, aprobat prin 

HCJ nr. 294/2012 s-a ținut cont și de recomandările Asociației Transportatorilor de 

Persoane Bihor.  

 

Cadrul juridic 
 

Analiza s-a axat pe cadrul juridic şi de reglementare general şi special care guvernează 

transportul public în calitatea acestuia de serviciu de utilitate publică.  În acest scop, s-a 

avut în vedere necesitatea de a identifica cadru juridic existent după cum urmează. 

Consiliul Local îndeplineşte sarcini specifice cu privire la dezvoltarea socială şi 

economică şi la administrarea patrimoniului public şi privat aflat în administrarea sa, 

respectiv şi pentru administrarea serviciilor publice aflate în coordonarea sa.  

 

Consiliul Local este responsabil de stabilirea cadrului juridic necesar atât pentru 

transportul public local, cât şi pentru bunurile publice şi private necesare pentru 

asigurarea unui sistem eficient de transport public, încluzând aici şi parcările din zona 

administrativ-teritorială a orașului, potrivit competenţelor atribuite prin lege. 

 

Conform prevederilor legale în vigoare, cadrul juridic existent la nivel județean cuprinde 

prevederi privind transportul public județean de persoane prin curse regulate și 

speciale.  

 

Lipsesc reglementările locale privind transportul nemotorizat, transportul public cu 

taximetre şi cele privind implementarea sistemelor de transport inteligente.  

În ceea ce priveşte conformitatea cu regulamentele şi directivele UE, este de precizat 

faptul că mai sunt necesare anumite ajustări ale normelor legislative, atât la nivel local 

cât şi la nivel naţional, în special în privinţa conformităţii Contractului de Servicii Publice 

cu normele UE.  

 

Contractele de servicii publice, care vor fi încheiate cu operatorii economici în urma 

procedurilor de atribuire a contractelor, trebuie sa preia pe cat posibil prevederile 

Modelului național de Contract de Sevicii Publice agreat pentru finanțare europeană.  

 

Acest aspect este foarte important mai ales în contextul existenței obligativității semnării 

de contracte de servicii publice (CSP) conforme cu Regulamentul 1370/2007 atât pentru 

obtinerea finantarii europeane pentru  achiziția de mijloace de transport cât și pentru  

obținerea de eventuale cofinanțări de la alte organisme finanțatoare. Soluțiile adoptate 

trebuie să asigure atât respectarea legislației europene și naționale în vigoare, atât în 

ceea ce privește atribuirea contratelor cât și referitor la conținutul acestora (în special 

calculul compensațiilor de exploatare).  
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2.8.2. Măsuri instituționale de îmbunătățire 
 

Având în vedere structurile și organizarea curentă, este necesara regandirea politicii de 

asigurare a intretinerii sistemului rutier prin promovarea intretinerii preventive si 

planificarii riguroase a lucrarilor, precum si urmarirea realizarii planificarii. De 

asemenea, trebuie urmarita cresterea capacitatii institutionale (prin activitati de training 

si schimb de bune practici, prin participari la proiecte demonstrative europene) a 

Serviciu de Salubrizare, Mediu și protecție social de a planifica si monitoriza calitatea 

serviciilor prestate de catre alt servicii sau terți. 

 

Mai mult se consideră necesară extinderea capacității instituționale prin crearea unui 

Compartiment pentru Mobilitate Urbana, care să preia activitati care vizeaza 

mentenanța rețelei rutiere și pietonale, transportul nemotorizat (ciclism si pietonal), 

gestionarea parcarilor, etc. Mai mult, acest compartiment va gestiona și Serviciul de 

transport public oferit cetățenilor, în conformitate cu prevederile legii. Rolul acestui 

compartiment este foarte important in planificarea, dar mai ales in monitorizarea 

indicatorilor de calitate, in verificarea respectarii reglementarilor in domeniul de 

competenta, in monitorizarea  în viitor a activitatii operatorului, precum și în informarea 

cetățenilor cu privire la serviciile de transport. 

 

Prin urmare este necesară adoptarea unor politici precum: 

- Politica social și tarifară - favorizarea accesului la Serviciul de transport public a 

categoriilor defavorizate pe tot teritoriul localitatii și stabilirea unor tarife accesibile 

pentru a atrage numărul scontat de călători 

- Politica privind informarea călătorilor și a locuitorilor - are un rol decisiv in schimbarea 

comportamentului de călătorie al cetatenilor, in formarea unei imagini favorabile 

asupra transportului public, rezultatul exercitarii cu succes a acestei funcţii ducand la 

formarea unei perceptii pozitive a călătorilor asupra serviciului de transport. 
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(3) Monitorizarea implementării Planului de mobilitate urbană (corespunzătoare 
etapei III) 

 
Faza de implementare a PMUD reprezintă ultimul ciclu în realizarea unui Plan de 

mobilitate, așa cum acesta este descris în Ghidul Uniunii Europene „Dezvoltarea si 

implementarea unui Plan de dezvoltare Urbană Durabilă”. 

 

 

 

Este necesară monitorizarea implementării PMUD pentru următoarele obiective: 

- Adaptarea implementării: Pentru a compara performanța reală a măsurilor 

implementate cu beneficiile așteptate și pentru a ajusta ritmul de implementare și 

componentele PMUD pe durata implementării  PMUD 

- Menținerea sprijinului politic: Deoarece angajamentul politic pentru măsurile 

PMUD din Valea lui Mihai este necesar, este important să li se poată demonstra 

factorilor de decizie și principalilor factori interesați beneficiile măsurilor PMUD 

- Actualizare PMUD: Pentru a putea pregăti un PMUD actualizat, în baza 

performanțelor reale ale diferitelor măsuri PMUD și a evoluției socio-economice  

a municipiului. 

- Calibrare model: Modelul de transport este sursa principală a datelor cantitative 

folosite în monitorizare. Datele colectate în procesul de monitorizare vor permite 

actualizarea parametrilor modelului de cerere de călătorii și testarea individuală a 
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proiectelor în faza de implemnetare ținând cont de condițiile actualizate de 

transport și dezvoltare. 

 

Scopul activității de evaluare a SUMP este de a asigura atingerea țintelor propuse prin 

planul de mobilitate și de realizare a proiectelor conform parametrilor descriși in plan.  

 
1. stabilire proceduri de evaluare a implementării P.M.U. 
 

PMUD actual este elaborat pentru perioada 2016-2030. Astfel, se recomandă realizarea 

unei evaluări periodice la fiecare an. O evaluare globalaă la sfarșitul a 5 ani de la 

elaborarea PMUD este necesară, în vederea pregatirii viitoarei generații a PMUD, iar în 

baza rezultatelor evaluărilor anuale, a experienței dobândite la monitorizare și a 

evaluarii finale, concluzii și acțiuni se vor transpune în viitorul plan. 

 

Indicatori de monitorizare 
 

Pentru monitorizare si respectarea Planului de acțiune este foarte importanta 

colaborarea, coordonarea  si comunicarea, atât in cadrul Grupului de Lucru constituit 

cat si cu compartimentele de specialitate din cadrul  primariei, cu ceilalti factori de 

decizie din cadrul institutiilor cu rol in implementarea PMUD, astfel încât monitorizarea 

implementării sa beneficieze in timp util de toate informațiile referitoare la stadiul 

proiectelor implementate sau in pregătire, astfel încât sa poată interveni acolo unde 

responsabilul de monitorizare considera ca modul de desfășurare al procesului de 

implementare al proiectului poate genera perturbări in atingerea obiectivelor si in 

coordonarea cu alte proiecte din cadrul Planului de Acțiune.  

 

Un set de indicatori de monitorizare vor fi evaluati periodic. Acestia sunt prezentati in 

continuare.  

 

Indicatori de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementării investițiilor 
aferente PMUD 
 

Cod 
indicator 

Indicator 
Sursa 

datelor 
UM 

Valoare 
de 

referință 
2016 

Valoarea 
țintă 
2020 

Frecventa 
monitorizării 

Indicator 1 

Lungimea 
totala a 

drumurilor 
reabilitate 

Responsabil 
funcțional 

PMUD 

km 0 9 Anuală 

Indicator 3 

Lungime totala 
a liniilor noi de 

transport 
electric 

Responsabil 
funcțional 

PMUD 

km 0 10 Anuală 
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Cod 
indicator 

Indicator 
Sursa 

datelor 
UM 

Valoare 
de 

referință 
2016 

Valoarea 
țintă 
2020 

Frecventa 
monitorizării 

Indicator 4 

Nr. vehicule noi 
sau 

modernizate 
ecologice 

Responsabil 
funcțional 

PMUD 

buc 0 3 Anuală 

Indicator 5 

Lungime  piste 
pentru biciclete 
reabilitate sau 

nou create 

Responsabil 
funcțional 

PMUD 

km 0 10 Anuală 

Indicator 7 

Emisii GES din 
transportul 

rutier 
 

tone 

echivalente 

CO2 

6281 6272  

Indicator 8 

 Creștere 
număr pasageri 

in transportul 
public (zilnic) 

Operatorul de 
transport 

public 

Nr./% 0 1768,4% Anuală 

Indicator 

10 

Viteza globala 
de deplasare 

pentru  
transportul 

public 

Responsabil 
funcțional 
PMUD / 
Model 

matematic cu 
proiecte 

implementate 

Km/h 22 24 Semestrial 

 

Indicatori si acțiuni de monitorizare a stadiului implementării PMUD 
 

Indicator 

Unitate 

de 

masura 

Document 

de referinta 

An de 

referinta 
Valoarea-tinta 

Sursa 

datelor 

An 

tinta 

Frecventa 

monitorizarii 

Gradul de 

realizare a 

actiunilor 

planificate 

Luni 

intarziere 

fata de 

planificare 

Planul de 

actiune 
2016 

Termene programate/ 

reprogramate 

Responsabil 

funcțional 

PMUD  

2030 Trimestriala 

Stadiul 

implementarii 

investitiilor 

Luni 

intarziere 

Planul de 

actiune/ 

Documente 

tehnice si de 

programare 

a 

implementarii 

proiectului 

2016 
Termene 

programate/reprogramate 

Responsabil 

funcțional 

PMUD 

2030 Trimestriala 

 

2. stabilire actori responsabili cu monitorizarea. 
 

In cadrul organigramei Orașului nu exista un compartiment dedicat realizarii planificarii 

strategice integrate, elaborarii strategiei de dezvoltare locala si monitorizarii progresului 

implementarii PMUD.  Astfel, in prezent nu este inca creat un compartiment institutional 

care sa poata prelua implementarea si monitorizarea PMUD.  
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Faza de implementare si monitorizare a PMUD este in atributiile si raspunderea 

exclusiva a orașului, fapt pentru care gestiunea la nivelul orașului a  acestei faze 

decisive pentru rezultatele finale in atingerea obiectivelor PMUD trebuie sa reprezinte o 

preocupare a factorilor decizionali.  

 

Pentru implementarea unui mecanism eficient de monitorizare, evaluare si control a 

fazei de implementare a PMUD, se propun urmatoarele actiuni, in ordinea enuntata: 

- Numirea unui Responsabilal PMUD la nivelul Primariei. Aceasta persoana ar trebui 

sa fie Administratorul Public sau functia de Viceprimar. Aceasta persoana trebuie sa 

aiba putere de decizie, pentru a asigura adoptarea de decizii interdepartamentare in 

timp scurt. 

 

- Numirea unui Grup de Lucru permanent pentru PMUD, cu sedinte lunare sau mai 

dese (functie de necesitate). Acesta trebuie nominalizat prin Ordin al Primarului si 

trebuie sa cuprinda persoane cheie pentru problematica mobilitatii. Grupul de lucru va 

fi prezidat si coordonat de Responsabilul PMUD. La sedintele Grupului de lucru vor 

participa sefi de specialitati tehnice vizate de problematica discutata. La aceste 

sedinte vor fi invitati si reprezentati ai altor institutii  (ADR, Consiliul Judetean, Politia 

Circulatie, CFR, Primari ai localitatilor invecinate, etc.) 

 

- Numirea unui Responsabil funcțional PMUD în cadrul unui compartiment de 

Mobilitate, care sa asigure acoperirea din punct de vedere tehnic in mod continuu a 

intregii problematici de monitorizare a PMUD, pentru toate domeniile (transport public, 

logistica urbana, parcari, mentenanta si modernizare strazi, transport nemotorizat, 

ITS,etc) sub toate aspectele de activitate (monitorizare a respectarii planificarii 

conform PMUD, testare si monitorizare a efectelor implementarii proiectelor, 

consultare publica si comunicare, marketing, reglementare, ajustarea planificarii 

functie de evolutia existenta, identificarea surselor de finantare planificate, colectarea 

periodica de date necesare mentinerii actualizate a modelului si monitorizarii 

procesului, etc.). Compartimentul va fi sub directa coordonare a Administratorului 

Public. 

 

Activitatile principale ale Rsponsabilului funcțional vor fi: 

- Implementarea PMUD: introducerea in programele de investitii anuale/multianulae a 

proiectelor din PMUD, monitorizarea pregatirii si initierii achizitiilor, monitorizarea 

progresului implemnetarii proiectelor, monitorizarea efortului finnaciar pentru PMUD, 

solicitarea de masuri pentru incadrarea in planificare, etc. 

- Verificarea evolutiei atingerii tintelor si obiectivelor stabilite prin PMUD in baza 

indicatorilor de progres 

- Mentinerea actualizata a modelului de transport si testarea proiectelor ce vor fi 

implementate in cadrul modelului 
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- Colectarea datelor si informatiilor necesare monitorizarii procesului si actualizarii 

modelului de transport 

- Identificarea surselor de finantare pentru implementarea investitiilor 

- Programarea informarii si implicarii cetatenilor in procesul de realizare a actiunilor si 

proiectelor din PMUD 

- Actualizarea Programelor de investitii si actiuni pe termen scurt, mediu si lung aferente 

PMUD, functie de evolutiile existente in municipiu (finantari disponibile, schimbari 

conjuncturale, etc) 

- Cooperare cu institutii la nivel regional si national. 

- Pregatirea procesului de elaborare a PMUD-editia urmatoare 

 

In vederea indeplinirii atributiilor, acesta colaboreaza si obtine informatii de la toate 

departamentele din cadrul Primariei si face demersuri de obtinere de infomatii de la alti 

parteneri  externi. 

 

Persoana trebuie selectată astfel incat procesul de monitorizare a implemnetarii PMUD 

sa beneficieze de un specialist, cu expertiza in domeniul planificarii si monitorizarii 

planurilor strategice și trebuie să aibă acces la tehnica hard si soft (inclusiv programe 

de modelare  in transport si de management de proiect) care sa permita eficienta 

maxima in monitorizarea planurilor si identificarea din timp a problemelor in 

implementare. 

 

Actiunile enumerate mai sus trebuie sa  se realizeze cat mai repede posibil deoarece 

odata cu aprobarea in Consiliul Local PMUD trebuie sa intre in faza de implementare si 

monitorizare.  
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