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1. INTRODUCERE 
 

1.1. Scopul și rolul documentației 

 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document strategic și un 

instrument al politicii de dezvoltare, având ca principal scop satisfacerea nevoilor de 
mobilitate ale persoanelor și agenților economici din orașe și împrejurimile acestora 
pentru a crește calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor 
europene privind protecția mediului și eficiența economică. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav asigură punerea în 
aplicare a conceptelor europene de planificare și management pentru mobilitatea 
urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice ale Zonei Metropolitane Brașov și ale 
Orașului Ghimbav. Planul include lista măsurilor de optimizare a mobilității pe termen 
scurt, mediu și lung. 

 
Obiectivele fundamentale ale PMUD sunt: 
1. Accesibilitatea - Asigură punerea la dispoziție pentru toți cetățenii a opțiunilor 

de transport care permit accesul la destinații și servicii cheie; 
2. Siguranța și securitatea - Asigură îmbunătățirea siguranței și securității 

persoanelor și agenților economici; 
3. Mediu - Reducerea poluării chimice a aerului, a poluării sonore, a emisiilor de 

gaze cu efect de seră și a consumului de energie; 
4. Eficiența economică - Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de 

persoane și mărfuri; 
5. Calitatea mediului urban - Sporirea calității mediului înconjurător și al designului 

urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății. 
 

 
 

Figura 1.1 Încadrarea geografică a Orașului Ghimbav 
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Planul de mobilitate urbană durabilă își propune realizarea planificării strategice 

privind transportul și deplasările din zona orașului Ghimbav. 
Viziunea de dezvoltare a mobilității pentru orașul Ghimbav pentru perioada 2016-

2030 este: 
Realizarea unui sistem de transport integrat, durabil, sigur și accesibil tuturor, 

conectând oameni si locuri, susținând economia, mediul și calitatea vieții, în orașul 
Ghimbav. 

O parte din măsurile identificate urmează a fi finanțate prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, care susține creșterea mobilității urbane, realizarea unui transport 
eficient și curat care să-i determine pe călători să renunțe la autoturismul personal și să 
folosească transportul public pentru reducerea poluării mediului înconjurător. 

 
Planul abordează următoarele teme: 
- Structura și capacitatea instituțională: planul prezintă soluțiile pentru asigurarea 

unei planificări și coordonări corespunzătoare a mobilității la nivelul orașului Ghimbav și 
pentru aplicarea legislației europene și naționale. 

- Transportul public: planul oferă o strategie pentru implementare a transportului 
public în orașul Ghimbav, acoperind infrastructura, materialul rulant și serviciile. 

- Transportul pietonal și nemotorizat: planul include un pachet de măsuri de 
creștere a atractivității, siguranței și securității mersului pe jos și o implementare a unui 
sistem de transport cu bicicleta. Dezvoltarea de noi infrastructuri ar trebui să ia în 
considerare și alte opțiuni în afara celor de-a lungul rutelor de transport motorizat. Ar 
trebui luate în considerare infrastructuri create special pentru bicicliști și pietoni pentru 
a le separa de traficul motorizat intens și pentru a reduce distanțele de deplasare, 
acolo unde este cazul. 

- Inter-modalitatea: PMUD contribuie la o mai bună integrare a diferitelor moduri, 
și va identifica măsuri menite în mod special să faciliteze transportul și mobilitatea 
permanentă și multimodală. 

- Siguranța rutieră. PMUD prezintă acțiuni de îmbunătățire a siguranței rutiere pe 
baza unei analize a problemelor principale de siguranță rutieră și a zonelor de risc din 
mediul urban studiat. 

- Transportul rutier: pentru rețeaua de drumuri și transportul motorizat, PMUD va 
aborda tipurile de trafic (în mișcare și staționar). Măsurile vor avea ca scop optimizarea 
utilizării infrastructurii rutiere existente și îmbunătățirea situației în zonele cu probleme 
identificate. Se va investiga potențialul de realocare de spațiu rutier pentru sisteme de 
transport verde. 

- Logistica urbană: PMUD prezintă măsuri de îmbunătățire a eficienței logistice 
urbane, reducând factori externi adiacenți precum emisiile de CO2, poluanți și zgomot. 

- Managementul mobilității: PMUD include acțiuni pentru a promova o schimbare 
în modelele de mobilitate durabilă. 

- Sisteme Inteligente de Transport (ITS): având în vedere că ITS se aplică tuturor 
modurilor de transport și serviciilor de mobilitate, atât pentru persoane cât și pentru 
marfă, acestea pot 

sprijini formularea strategiei, implementarea politicilor și monitorizarea fiecărei 
măsuri definite în cadrul unui PMUD. 
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1.1. Corelarea cu prevederile documentelor de planificare spațială 

 
Documentele de planificare spațială reprezintă sursa oficială de informații pentru 

întocmirea studiilor de specialitate, după cum este menționat în legea 350/ 2001, 
privind Amenajarea teritoriului și urbanismul. 

Conform articolului 7, scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie 
armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice și 
culturale, stabilite la nivel național și local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea 
diferitelor zone ale țării, urmărindu-se creșterea coeziunii și eficienței relațiilor 
economice și sociale dintre acestea. 

 
Documentele de planificare operațională sunt: 
- Planul de amenajare a teritoriului național - PATN 
- Planul de amenajare a teritoriului zonal - PATZ 
- Planul de amenajare a teritoriului județean - PATJ 
- Planul urbanistic general - PUG 
- Planuri urbanistice zonale - PUZ 
- Planuri urbanistice de detaliu - PUD 
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Polul de Creștere Brașov, Raport Interimar 

4 – Draft PMUD, Noiembrie 2015 
- Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Brașov 
În cadrul PMUD al Orașului Ghimbav sunt de interes următoarele documente: 

PATJ Brasov si PUG-ul Orașului Ghimbav. Celelalte documente pot furniza anumite 
informații în cadrul PMUD, dacă este necesar. 

 
La baza întocmirii prezentului Plan de Mobiltate Urbana Durabilă au stat stipulările 

legislației în vigoare. Cu precădere art.15 și art.16, secţiunea a 4-a, Planul de 
mobilitate urbană din Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, emitent 
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice și publicat în Monitorul Oficial 
nr. 199 din 17 martie 2016. 

1.2. Corelarea cu prevederile documentelor strategice sectoriale 

 
Documentele strategice sectoriale utilizate in cadrul PMUD Ghimbav sunt 

prezentate în Tabelul 1.2. în coloana Activități realizate / concluzii se prezintă 
activitățile realizate și concluziile privind fiecare document strategic în corelarea cu 
PMUD. 

 
Tabelul 1.1 Strategiile luate în considerare 

Rapoarte / planuri Organizare / Sector Activități / Concluzii 

Planul de Dezvoltare a 
Regiunii Centru 2014 – 2020 

ADR Centru 

S-au luat în considerare și s-
au detaliat prevederile privind 
Dezvoltarea infrastructurii de 
transport și comunicații la 
nivelul Regiunii Centru 

SDTR – Strategia de 
dezvoltare teritorială a 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și 

S-a analizat Raportul de 
expertiză în domeniul 
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României / România 
policentrică 2035 

Administrației Publice transporturilor 

Strategia de Dezvoltare a 
Județului Brașov – Orizonturi 
2013 – 2020 – 2030 

Municipalitatea Brașov/ 
Infrastructura de 
transport  

Analiza proiectelor planificate 
pentru județul Brașov 

Strategia de dezvoltare 
durabilă a Zonei 
Metropolitane Brașov 2013 

Agenția Metropolitană 
Brașov 

Au fost analizate strategiile și 
obiectivele 

PUG – Planul urbanistic 
general Brașov – Primăria 
Brașov 

Municipalitatea Brașov 
Au fost preluate anumite 
informații la nivel general 
privind transporturile 

Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului 
Brașov 

Municipalitatea Brașov 
Au fost preluate informații 
privind  proiectele  

Master Plan General al 
Transporturilor al României, 
2014 

Ministerul 
Transporturilor / 
România 

Au fost utilizate informații 
privind datele socio-
economice, nevoile de 
transport și fluxurile de trafic 
la nivel de localitate și 
informații privind strategia 
națională și programul de 
implementare a proiectelor la 
nivel național 

Strategia Națională pentru 
Transport Durabil 2013 – 
2020 – 2030 

Guvernul României și 
Programul de 
Dezvoltare al Națiunilor 
Unite 

Au fost utilizate informații și 
date privind strategiile 
naționale și europene 

Planul de mobilitate urbană 
durabilă – Polul de Creștere 
Brașov 2015 

Municipalitatea Brașov 

Au fost preluate anumite 
informații la nivel general 
privind transporturile, 
demografia, industria, 
economia și populația la 
nivelul Polului de Creștere 
Brașov 

Strategia de Dezvoltare 
Durabilă Ghimbav 2014 

Primăria Ghimbav 

Au fost preluate anumite 
informații la nivel general 
privind proiectele de 
dezvoltare propuse,  
transporturile, demografia, 
industria, economia și 
populația la nivelul orașului 
Ghimbav 

 

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

 
Prevederile de dezvoltare economică, socială și de cadru natural din documentele 

de planificare ale Unităților Administrativ Teritoriale au fost luate în considerare astfel: 
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- din cadrul PUG Ghimbav au fost luate în considerare elemente de dezvoltare 
economică și socială la nivel local; 

- din cadrul PUG Brașov au fost luate în considerare elemente de dezvoltare 
economică și socială la nivel global; 

- din Strategia de dezvoltare durabilă a Zonei Metropolitane Brașov au fost 
preluate date privind evoluția demografică a populației orașului Ghimbav. 

Proiecte specificate în PUG și PIDU ale Brașovului au fost sintetizate acțiunile din 
sectoarele Drumuri, Aviație, Parcări și Căi ferate: 

- drumuri: Drumuri de legătură în Zona Metropolitană Brașov; 
- drumuri: Autostrada Comarnic – Brașov; 
- drumuri: Construirea de drumuri de acces la autostradă – aeroport – campus; 
- drumuri: Construirea de drumuri de acces la zonele de dezvoltare economică în 

PC Brașov; 
- aviație: Aeroport International Brașov – Ghimbav; 
- parcări: Parcări integrate – Zona Metropolitană Brașov; 
- căi ferate: Parcul logistic de căi ferate. 
 
Tabelul 1.2 Proiecte și strategii locale 

Sector Proiecte / Acțiuni 

Infrastructura 1. Extinderea rețelei de alimentare cu apă 

Infrastructura 
2. Realizarea branșamentelor la alimentarea cu apă până în curțile 
caselor (pentru a permite modernizarea trotuarelor) 

Infrastructura 3. Extinderea rețelei de canalizare 

Infrastructura 4. Realizarea branșamentelor la canalizare până în curțile caselor 

Infrastructura 

5. Informare: pentru următorii 7 ani, Compania Apa, prin programul 
operațional sectorial valabil în perioada 2014 - 2020, are planificată 
o extindere cu aproximativ 7 km a sistemului apă-canal, în cartierul 
”Gențiana” (cf. Master Plan al Companiei APA Brașov) 

Infrastructura 6. Extinderea rețelei electrice 

Infrastructura 
7. Redimensionarea stațiilor de transformare în concordanță cu 
nevoile generate de construcțiile de locuințe și de firme 

Infrastructura 

8. Parteneriat public privat (PPP) cu Universitatea Transilvania din 
Brașov pentru desemnarea Ghimbavului ca localitate pilot pentru 
realizarea de proiecte pe energii alternative pasive (electrică, 
termică, biomasă și fotovoltaică) și consumuri reduse la nivel 
comunitar. Primul oraș cu consum energetic zero (financiar) 

Infrastructura 9. Reabilitarea termică a locuințelor 

Infrastructura 10. Extinderea rețelei de alimentare cu gaz  

Infrastructura 
11. Introducerea rețelei de fibră optică pentru sisteme 
computaționale 

Infrastructura 

12. Îmbunătățirea transportului public, inclusiv în parteneriat cu zona 
metropolitană. Resistematizarea căilor de transport local. 
Studiu/studii de trafic local și optimizare. Trasee noi, pentru traficul 
greu și scurtarea distanțelor de transport cu circa 2 km (Zona 
Industrială – Baza de Producție Vectra - Ieșirea din Ghimbav). 
Înființarea unui Sistem propriu de Transport Urban Electric 
Integral(experiment pilot, cu autobuze electrice 100% autonome si 
microbuze autonome ecologice, in sistem de taxi-free, cu statii de 
încarcare baterii electrice și mecanisme de transport automat, 
inteligent  tip ”Tesla”). Integrarea în conceptul de ”Smart City”. 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav 8 

Infrastructura 13. Analiza și reglementarea transportului școlar și preșcolar 

Infrastructura 
14. Creșterea (în funcție de necesități) a ponderii transportului pe 
calea ferată 

Infrastructura 

15. Studiu privind oportunitatea unui pod mobil (str. Cuza Vodă - 
pentru cazuri de inundații severe). Posibil în tandem cu o cale de 
sub/supra traversare a DJ spre noul cartier al Tineretului 

Infrastructura 

16. Elaborarea de programe de transport comun în mijloace eco-
poluante: linii de trenuri ușoare (locomotivă plus maxim 2 vagoane) 
Brașov –Ghimbav (cu un orar zilnic, curse la ½ oră). Înființarea unei 
linii locale de biciclete gratuite, autobuze ecologice, etc. (inclusiv 
”sport”, mersul pe jos de la gară la locul de muncă) în conexiune cu 
restul mijloacelor de transport (inclusiv cele private)  

Infrastructura 

17. Elaborarea de studii privind capacitățile de parcare în oraș, 
inclusiv studiul posibilității realizării de parcari peri-urbane și park-
ride(imprumut) cu sute sau mii de locuri de parcare, pentru 
automobile sosite din afara Zonei Metropolitane. 

Infrastructura 

18. Elaborarea de studii privind racordarea unor piste de biciclete la 
traseele existente și crearea unor noi trasee pentru biciclete, inclusiv 
puncte de parcare si împrumut biciclete. 

Dezvoltarea 
economică 

1. Înființarea forului economic consultativ (Primărie - mediu de 
afaceri - societatea civilă - alte instituții) 

Dezvoltarea 
economică 

2. Controlul strict al aspectului construcțiilor pentru păstrarea / 
armonizarea lor cu specificul Ghimbavului, inclusiv prin elaborarea 
unui Cod de Urbanism propriu 

Dezvoltarea 
economică 

3. Dezvoltarea de investiții în spații și imobile, pentru sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii (susținerea apariției de “parcuri 
industriale, clustere de producție și inovare, incubatoare de afaceri”) 

Dezvoltarea 
economică 

4. Relocarea la Ghimbav a firmelor localnicilor situate în Județul 
Brașov, printr-un program susținut de facilități comunitare. La fel, 
pentru firmele mari din domeniul aeronauticii (exemplu Aerofina 
București) 

Dezvoltarea 
economică 

5. Atragerea de investitori de la Brașov și definirea unui “pol” de 
interes și dezvoltare în jurul industriei aeronautice din Ghimbav și a 
planurilor de dezvoltare a unui Aeroport Internațional. Facilitarea 
unor industrii noi de cercetare, proiectare și mentenanță 
aeronautică, conform tehnologiilor actuale precum și a unor industrii 
adiacente - electronică și telecomunicații, mecatronică, etc.) 

Dezvoltarea 
economică 

6. Atragerea de noi resurse financiare. Împreună cu proprietarii 
terenurilor și cu sprijinul celor două agenții de dezvoltare, a 
consultanților, etc., se vor identifica sursele de finanțare europene, 
guvernamentale sau private (fonduri de investiții) din cadrul 
programelor privind diversificarea economiei rurale / urbane și care 
ar putea susține cu fonduri, investițiile pentru dezvoltarea spațiilor / 
terenurilor din perimetrul localității 

Dezvoltarea 
economică 

7. Identificarea și “marcarea” unui “Centru“ al orașului. Sprijinirea și 
menținerea vitalității și viabilității Centrului orașului Ghimbav 

Dezvoltarea 
economică 

8. Stimularea investițiilor (cu păstrarea caracterului Centrului) și 
crearea unui mediu de înaltă calitate, ușor accesibil (d.p.d.v. al 
transportului), unde cetățenii orașului si vizitatorii să se simtă în 
siguranță 
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Dezvoltarea 
economică 

9. Promovarea imaginii Centrului / Centrelor orașului ca un loc 
atractiv, plin de viață și unde oamenii iși doresc să trăiască, să-și 
facă cumpărăturile, să lucreze, loc pe care să îl viziteze și unde să 
se distreze 

Dezvoltarea 
economică 

10. Încurajarea colaborării dintre sectorul public și privat, cu scopul 
de a dezvolta și promova Centrul 

Dezvoltarea 
economică 

11. Analiza tuturor clădirilor din zonele centrale și împreună cu 
proprietarii acestora să lucreze la conceperea unui proiect pe 
termen mediu / lung (5-10 ani) de punere în valoare / renovare a 
acestora în conformitate cu politicile prezentate în broșurile 
Inspectoratului pentru Cultură Brașov. Pe termen lung această 
acțiune se va extinde la nivelul întregului oraș 

Dezvoltarea 
economică 

12. Elaborarea de Studii de impact privind efectul probabil asupra 
modernizărilor în Centrul orașului 

Dezvoltarea 
economică 

13. Amenajarea unor spații culturale specifice, declarate apoi “ Zone 
de turism cultural” 

Dezvoltarea 
economică 

13. Diversificarea serviciilor oferite în oraș pentru acoperirea tuturor 
nevoilor existente (librărie, papetărie, croitorie, cizmărie, etc.) 

Dezvoltarea 
economică 

14. Elaborarea de studii privind remodelarea spațiilor centrale. 
Ghimbavul deține în zonele centrale spații generoase ce pot fi 
valorificate prin transformarea lor în zone pietonale frumos pavate, 
pline de verdeață și cu un mobilier urban de calitate. Primăria va 
întocmi un studiu privind amenajarea acestora și în funcție de 
resurse, va demara un program pe termen mediu /lung de 
amenajare a acestora. În această acțiune trebuie implicați și 
locuitorii din Ghimbav. Fiecare dintre ei, este interesat ca în fața 
locuinței / clădirii lui să arate frumos și ca aceasta, prin aspect să 
aibă o valoare cât mai mare. Este important ca înainte de a se face 
investiții în zonă să existe un proiect unitar pentru a se evita soluțiile 
individuale ce în mod sigur vor strica aspectul zonei. Acest lucru 
este foarte important și în ceea ce privește și plantările și 
amenajările de spații verzi 

Dezvoltarea 
economică 

15. Îmbunătățirea accesului în centru. Pentru ca locuitorii din 
Ghimbav să vină în centru la cumpărături și să apeleze la serviciile 
din zonă, Primăria, pe un program pe termen mediu, va trebui sa 
aducă trotuarele la un alt standard înalt și să asigure benzi pentru 
biciclete 

Dezvoltarea 
economică 

16. Specific pentru zona centrală există soluții relativ ieftine de 
instalare în “punctele fierbinți” de camere de luat vederi. Studii de 
impact 

Dezvoltarea 
economică 

17. Analiza și lansarea de programe vizând ridicarea standardelor 
de locuire în centrul orașului. Primăria va elabora un ghid pentru 
proprietarii de clădiri din zonă prin care locuitorii din Ghimbav să fie 
informați asupra îmbunătățirilor ce pot fi aduse clădirilor pentru 
sporirea confortului locatarilor 

Dezvoltarea 
economică 

18. Asigurarea de spații adecvate pentru instalarea / dezvoltarea 
firmelor, în principal prin regenerare urbană, redezvoltarea spațiilor 
disponibilizate, respectiv prin investiții noi, speculative, adecvate 
firmelor ce operează în sectoare cu potențial de creștere 

Dezvoltarea 19. Elaborarea de statistici privind evoluțiile economice ale localității, 
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economică în ansamblu cât și a factorilor economici, analiza lor și propunerea 
de soluții de îmbunătățire a indicatorilor economici pe termen mediu 
și lung 

Dezvoltarea 
economică 

20. Elaborarea de strategii de “înfrățire“ cu orașe similare din lume 
dar și de creare a unor ”bune vecinătăți” cu localitățile mai mari sau 
mai mici din apropierea Ghimbavului. Aceste strategii vor consolida 
dezvoltările economice existente și vor crea noi oportunități 
economice și prosperitate 

Dezvoltarea 
economică 

21. Inițierea și realizarea de asocieri între Primărie și diverse entități 
care susțin dezvoltări în zone de graniță între științe și tehnologii, 
prin colectivitati si entitati specifice(Asociații de Inovare și Dezvoltare 
Tehnologică, Clustere, Institute de Cercetări în Domenii 
Neconvenționale, ca nanotehnologia, robotica, etc.) 

Dezvoltarea 
economică 

22. Încurajarea, prin politici publice sustenabile, a Clusterelor și 
HUB-urilor aeronautice existente și crearea unora noi, a formelor 
asociative și inițiative inovative (de exemplu: pregătirea și lansarea 
unor “târguri specializate de inventică și inovație” sau centre 
permanente de “comercializare idei și prototipuri”), a parcurilor 
economice tematice (de IT, auto), obiective care pot transforma 
Ghimbavul în poli de atracție pentru produse și servicii cu valoare 
adăugată mare (producția de programe software), într-un mediu 
verde și prietenos cu natura. Posibilitatea susținută de către 
Primărie de a deveni Ghimbavul o altă “Vale a Siliconului” (după un 
model deja consacrat) și / sau o “Casă Virtuală a Arhitectului” care 
să “aducă împreună” pe cei mai buni proiectanți și arhitecți ai 
viitorului 

Dezvoltarea 
economică 

23. Întocmirea de studii de specialitate care în funcție de condițiile 
actuale și tendințele de dezvoltare să propună o zonalitate a 
întregului teritoriu 

Dezvoltarea 
economică 

24. Eficientizarea activității în cadrul agențiilor de dezvoltare 
metropolitană și județeană (prin propunerea de proiecte proprii) 

Dezvoltarea 
economică 

25. Întărirea relațiilor cu Camera de Comerț și Industrie Brașov 
pentru realizarea de cursuri, specializări și atragerea de finanțări  

Dezvoltarea 
economică 

26. Elaborarea de strategii pentru “Creșterea potențialului economic 
al Ghimbavului, prin parteneriat cu Universitatea Transilvania din 
Brașov și cu institutele de cercetări din Brașov sau din țară și 
străinătate”, prin transfer de tehnologii și inovare 

Dezvoltarea 
economică 

27. Identificarea și redarea în circuitul economic a spațiilor 
neutilizate 

Turismul 
1. Identificare unei posibile “liste de proiecte turistice” și prezentarea 
unui “portofoliu” de posibile investiții ale  oamenilor de afaceri locali 
și din afara orașului, români sau străini 

Turismul 

2. Elaborarea unor planuri de amenajare urbanistică (în directă 
legătură cu PUG –ul Ghimbavului), inclusiv prin demararea unor 
concursuri internationale de arhitectura pentru a crește valoarea 
localității și a interesului unor turiști și a localnicilor. Exemple: solutii 
arhitectonice de modelare spatiala si peisagistică, amenajarea 
malurilor râurilor cu trasee de biciclete pe dig; amenajarea spațiilor 
verzi, plantări de stejari; amenajări de mobilier pentru picnic, inclusiv 
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construirea de plaje pe malurile lacurilor și râurilor (folosind nisipul 
extras din zonă) 

Turismul 

3. Mixarea unor idei și soluții de creștere economică (în baza unor 
studii de fezabilitate) și racordarea la un posibil turism cu specific: 
“Ferma expoziție” și / sau ” Ferma piscicolă cu specii antedeluviene 
sau exotice”. Pistele de antrenament și zbor pentru aparate ușoare 
sau planoare, de lângă complexul aeronautic “IAR” puse la 
dispoziția turiștilor și localnicilor amatori de senzații tari (săritura cu 
parașuta, zborul cu balonul cu aer cald sau heliu, etc.) 

Turismul 

4. Studiul fezabilității execuției unor obiective nespecifice, tip “Teren 
de golf” (în proprietatea Primăriei sau în PPP). Puținele terenuri de 
golf din România sunt departe de a satisface atât nevoile de 
recreere ale clasei de mijloc, cu stil de viață și de petrecere a 
timpului liber asemănătoare celor din occident, cât și pe cele ale 
turiștilor aflați în vizită. Un complex de golf cuprinde: un teren de golf 
la standarde internaționale; terenuri de tenis; piscină; club cu 
restaurante, săli de conferințe, magazin de echipamente sportive, 
sală de sport; complex de cazare; facilități de agrement pentru copii. 
Poate fi gândit și în contextul dezvoltării agrementului și sportului în 
mod integrat, pentru comunitatea din Ghimbav. 

Turismul 

5. Studiu de oportunitate pentru investiții majore. Complex de 
echitație / hipodrom. În România nu există un hipodrom de galop. 
Complexul va permite de asemenea și organizarea de concursuri 
pentru atelaje și dresaj. De asemenea, mulți iubitori și crescători de 
cai din București, Brașov și alte orașe românești sau din străinătate, 
și-ar dori o locație de excelență hipică, unde să își etaleze 
exemplarele și să participe la competiții interne și internaționale de 
anvergură. Aceștia iși doresc și condiții deosebite pentru îngrijirea, 
întreținerea și dresajul cailor. Aceștia vor avea și o locație unde să 
petreacă un sfârșit de săptămâna în condiții similare celor din 
occident 

Turismul 

6. Elaborarea de planuri pentru construirea unui site “Satul 
Românesc". Site-ul este un complex turistic / hotel de 4-5 stele 
original. Satul valorifică într-un context comercial solid, cadrul 
natural, arhitectura, obiceiurile, tradițiile și ocupațiile vieții de la țară / 
satul românesc 

Turismul 

7. Studii de impact de mediu pentru refacerea zonelor mlăștinoase 
de pe malurile pârâului Bârsa și crearea unei zone de biodiversitate 
(minim 5-10 hectare), cu impact benefic asupra naturii și turismului, 
precum si dezvoltarea de evenimente gen ”Ultimii castori din 
Europa” sau ” Sărbatoarea internatională a Castorului la Ghimbav 
pe 7 aprilie”. 

Turismul 

8. Elaborarea unui plan integrat pentru valorificarea / restaurarea 
monumentelor istorice din arealul orașului Ghimbav (exemplu: 
”Muzeul Orașului Ghimbav ori Casa monument Ghimbav”. 
Interesant ar fi un ”Muzeu al colonizării Transilvaniei de către sași”, 
un vis al arheologilor romani) 

Turismul 
9. Inițierea unor dialoguri și elaborarea de studii comune, de 
specialitate, pentru restaurarea și reintroducerea edificiului “Biserica 
evanghelică” (”Ansamblul Fortificat al Bisericii Evanghelice, 
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monument de sec XII”) în viața socială a localnicilor și în circuitul 
turistic  

Turismul 

10. Analiza și identificarea unor ”Zone de turism cultural specializat”; 
demararea de acțiuni de identificare a resurselor financiare 
necesare pentru implementarea unui astfel de proiect necesar 
dezvoltării turistice (de tipul fondurilor europene nerambursabile). 

Turismul 

11. Elaborarea unor studii privind necesitatea înființării unui Muzeu 
local. Deoarece apariția unui muzeu în Ghimbav ar angrena in ”viata 
cetatii” multe instituții, ONG-uri și chiar simpli cetățeni, acest demers 
poate deveni un act de solidaritate comunitară. Astfel, prin donații de 
obiecte și înscrisuri valoroase ce aparțin istoriei locale sau naționale 
aflate în colecții private, Muzeul poate deveni un punct de atracție 
turistică și educație culturală. În același context se pot realiza studii 
pentru necesitatea înființării unui Muzeu Aeronautic 

Turismul 

12. Realizarea unui portal informatic, cu conținut electronic de 
interes public și promovarea, în și prin toate mediile, a unei realități: 
”Ghimbavul, orașul prietenos cu mediul și în care iți place să 
trăiești!”  sau,sub sloganul de brand cu mai larga respiratie 
”Ghimbav, un oras la înălțime”! Portalul va funcționa pe trei direcții 
importante:  
1. comunicare interactivă cu proprii cetățeni (informări, publicitate 
instituțională, plăți on-line, chioșcuri de informare, etc.);  
2. promovarea brandului orașului, promovarea economică, istorică, 
culturală multi-linguală; 
3. „Loc de întâlnire virtuală” între locuitorii din Ghimbav și orice 
locuitor al planetei. 

Turismul 

13. Evaluarea posibilității de a reînvia manifestări / festivaluri: “Un 
Turnir al Cavalerilor Teutoni(in prelungirea Festivalului istoric de 
vara”) și inițierea unui „Târg medieval de iarnă/vara” (comercial). 
Integrarea festivalului și a târgului în acțiuni mai ample și, eventual, 
permanente, inclusiv in tururi deja consacrate (asemănător cu „Turul 
Cetăților Fortificate Transilvane”, „Drumul Vinului”, „Dracula Tur”, 
etc.) 

Turismul 

14. Identificarea de oportunități pentru desfășurarea de concerte 
diverse, în spații închise / deschise. Creșterea vizibilității 
manifestărilor: „Muzica Barthensis” și a celor de orgă, coroborate cu 
cele promovate la secțiunea „Cultură” și „Educație” 

Turismul 

15. Studiu de caz: în registrul manifestărilor cu tradiție în localitățile 
României se regăsesc și festivalurile comunitare “Fii Satului”. Un 
proiect posibil de succes ar fi instituirea unor zile de sărbătoare, 
anual, de tip ” Rechemați Fii satului de origine germană/săsească” 

Turismul 

16. Atragerea unor firme puternice de OUTLET- MAGAZINE de 
“BRANDURI”. Analiza tipurilor de facilități pe care Primăria le poate 
oferi unor firme pentru a crea și un “turism de cumpărături”, benefic 
oricărei localități care posedă și un aeroport pe teritoriul său.  

Turismul 

17. Prin asocieri cu ONG-uri de profil, în special turism istoric, turism 
montan, asociații de salvare de monumente, asociații culturale 
(inclusiv prin aderarea la unele asociații și grupuri specifice, cum ar 
fi GAL-Grupul de Acțiune Locală, ANT, ANTREC, A. P. D. T. Brașov, 
Asociația “Mihai Eminescu”- patronată de către Prințul Charles al 
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Marii Britanii, etc.), precum și cele specializate în domeniul 
resurselor umane, a comunicării, se pot extinde acțiunile și la nivel 
regional, național și european. Un ”Institut al Montaniarzilor 
Europeni” ar fi mai mult decit binevenit.  

Turismul 

18. Un trenuleț turistic poate fi mijlocul ideal de a realiza legătura 
între obiectivele turistice din orașul Ghimbav, între Centru și zonele 
de agrement, între Ghimbav și localități învecinate în cadrul unui 
parteneriat turistic 

Turismul 

19. Întocmirea de studii de fezabilitate pentru construirea unui spațiu 
expozițional permanent care să găzduiască evenimentele și 
manifestările de afaceri, culturale, educaționale, divertisment, etc. 
(ex. Târguri de artă, expoziții, spectacole) 

Siguranța 
populației 

1. Realizarea parteneriatului pentru siguranța locuitorilor din 
Ghimbav 

Siguranța 
populației 

2. Stabilirea de criterii clare de performanță pentru toți cei implicați / 
cu atribuții în domeniu. Analiza coerentă a necesarului de personal 
din cadrul Poliției Comunitare și dotarea adecvată a acesteia cu 
mijloace tehnice specifice activității 

Siguranța 
populației 

3. Elaborarea în sprijinul cadrului legislativ de coduri de 
comportament: codul șoferului ghimbăvean; codul cetățeanului; 
codul excursionistului / turistului prin Ghimbav. Ghimbavul poate și 
trebuie să devină orașul în care cetățenii săi și vizitatorii să se simtă 
în siguranță 

Siguranța 
populației 

4. Identificarea zonelor / persoanelor cele mai expuse (în special 
persoanele în vârstă) la furturile din locuințe 

Siguranța 
populației 

5. Dezvoltarea unui sistem de schimburi de informații cu serviciile 
sociale, poșta, agenții de proximitate, etc. pentru supravegherea 
sistemelor de siguranță în locuințele persoanelor vulnerabile  

Siguranța 
populației 

6. Editarea de ghiduri de bune practici pentru asociațiile de locatari  

Siguranța 
populației 

7. Instalarea de camere de luat vederi în zonele cu criminalitate 
ridicată și construirea unui dispecerat pentru monitorizarea zonei 
perimetrale, industriale. Eventual, înființarea unui dispecerat comun 
cu ONATOP (CJ), în spațiul Centrului Infoturism din Ghimbav 

Siguranța 
populației 

8. Colaborarea cu întreprinderile de transport, respectiv cu 
responsabilii de mediu, pentru analiza și îmbunătățirea sistemelor de 
iluminat, respectiv a planurilor de transport 

Siguranța 
populației 

9. Încurajarea investitorilor să adopte, încă din faza de proiectare a 
obiectivelor pe care le construiesc, de bune practici pentru 
prevenirea criminalității 

Mediul 
natural 

1. Centura Verde a Ghimbavului va reprezenta un program de 
mediu ce va viza realizarea de programe pentru atingerea tuturor 
obiectivelor menționate in strategie. Centura Verde va include toate 
zonele verzi din intravilanul si extravilanul Ghimbavului. În Centura 
Verde se vor lua măsuri pentru a: proteja interesele fermierilor care 
lucrează în cadrul Centurii pentru a produce alimente proaspete 
pentru regiune; menține și îmbunătățește / dezvoltă zonele 
valoroase din punctul de vedere al mediului 

Mediul natural 
2. În cadrul Centurii Verzi vor fi permise construcții numai care ajută 
la dezvoltarea de funcțiuni de agrement ce generează zone verzi / 
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plantări ca: terenuri de golf, parcuri, lacuri, hipodrom, cimitire “verzi”  

Mediul natural 
3. În Ghimbav mediul natural va fi protejat și dezvoltat. Designul, 
amplasamentul, caracterul clădirilor, respectiv amenajările vor trebui 
să respecte și să protejeze cadrul natural și peisajele 

Mediul natural 
4. Pe raza orașului Ghimbav, în Centura Verde și pe proprietățile 
orașului se va stimula dezvoltarea zonelor verzi, inclusiv prin 
plantarea de pomi și arbuști 

Mediul natural 
5. Asociațiile de proprietari vor fi încurajate / sprijinite pentru 
realizarea de programe de “înverzire” / management al zonelor verzi 
din orașul Ghimbav 

Mediul natural 

6. În parteneriat cu Consiliul Județean, cu Romsilva și cu Agenția de 
Mediu se vor dezvolta programe de curățare, purificare, amenajare a 
pâraielor, râurilor și lacurilor. Se vor aplica cele mai drastice amenzi 
pentru cei ce vor polua apele. De asemeni se vor inventaria locurile 
unde pot fi realizate și alte lacuri cu scop de agrement sau de 
dezvoltare / protejare a biodiversității în zonă  

Mediul natural 
7. Se vor încuraja plantările de pomi / arbuști respectiv dezvoltarea 
biodiversității pe malurile apelor 

Mediul natural 
8. Se va încuraja realizarea de cărări / piste pentru biciclete pe 
marginea apelor 

Mediul natural 
9. Investițiile vor fi permise doar acolo unde nu vor crea un nivel de 
zgomot ce provoacă disconfort funcțiunilor învecinate 

Mediul natural 

10. Se vor identifica toate terenurile contaminate de pe raza orașului 
Ghimbav. Investițiile pe aceste terenuri nu vor fi permise decât după 
decontaminarea lor. Nu se vor permite investiții ce contaminează 
solul. Deoarece vechile tehnologii poluează excesiv, se pot gândi 
soluții alternative prin care Primăria să devină asociat unic sau 
parțial în diferite Societăți Comerciale de profil (SA sau SRL) și să 
implementeze proiecte care să ducă la independența energetică a 
localității și orașul să devină prietenos și sustenabil cu mediul 

Mediul natural 

11. Se pot elabora Politici de Mediu prin care, la solicitările 
investitorilor privați pentru eliberarea de certificate de urbanism, să 
se prevadă că aceștia vor putea construi imobile comerciale, 
industriale, etc., cu condiția ca min 20% din suprafața alocată să fie 
spațiu verde 

Mediul natural 
12. Există și posibilitatea legală ca Primăria să achiziționeze propria 
pădure, amplasată în altă unitate teritorială decât a sa 

Mediul natural 

13. Măsuri de conservare a energiei vor fi luate, inclusiv prin: 
proiectarea, amplasamentul, structura clădirilor, respectiv prin 
soluțiile de încălzire, și prin locația investițiilor, îmbunătățirea 
managementului transportului în oraș(inclusiv cele de tip ecologic si 
emisii zero de CO2) și planuri realiste privind acțiunile de eficiență 
durabilă. 

Mediul natural 

14. Prin programe pe termen lung, Primăria poate include 
Horticultura comunitară în zone urbane; Horticultura durabilă ca 
modalitate de îmbunătățire a biodiversității, reducere a amprentei 
ecologice și de încurajare a utilizării adecvate a resurselor naturale; 
Horticultura socială în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale; 
Educația și terapia prin horticultură; Horticultura ca metodă de 
creare de locuri de muncă pentru tinerii aflați în situații de risc 
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Agrement, 
Sport 

1. În oraș există locuri unde se pot amenaja cu costuri relativ reduse 
facilități pentru sport. Se pot amenaja terenuri de baschet / volei, iar 
în fața blocurilor se pot amplasa mese de șah din beton. Mesele de 
acest tip se pot amplasa în toate locurile unde se observă că în 
timpul verii se adună persoanele de vârsta a treia  

Agrement, 
Sport 

2. În zonele de blocuri se pot instala mese de ping pong (tot din 
beton) 

Agrement, 
Sport 

3. Vor fi încurajate noi investiții de agrement și vor fi îmbunătățite 
cele existente în zonele unde nu există asemenea facilități și/sau în 
zonele mai “sărace” ale orașului respectiv, se vor realiza cât mai 
multe facilități la scară mai redusă. Ele se vor face acolo unde există 
acces la mijloace de transport în comun 

Agrement, 
Sport 

4. Spațiile deschise vor fi protejate de construcții acolo unde au 
potențial pentru relaxare, contribuie la protejarea mediului, a 
moștenirii istorice, la calitatea vieții. Se vor identifica oportunități 
pentru: creșterea calității spațiilor deschise existente; creare de noi 
spații deschise / verzi 

Agrement, 
Sport 

5. Investițiile în facilități de agrement în zonele cu spații deschise nu 
vor fi permise acolo unde: afectează zone protejate din punctul de 
vedere al mediului, zone cu valoare istorică; implică tăieri 
semnificative de copaci; afectează prin aspect / vecinătate clădiri 
istorice sau blochează priveliști; afectează prin aspect parcurile / 
aleile de promenadă; afectează caracterul / aspectul spațiilor 
publice; creează aglomerarea unei zone construite; funcțiunea de 
agrement este incompatibilă cu funcțiunile zonelor învecinate 

Agrement, 
Sport 

6. Se va porni un program de investiții / îmbunătățiri în spațiile 
deschise existente: în zonele “sărace” ale orașului; acolo unde nu 
există facilități de acces în special pentru copii și pentru vrâstnici, 
respectiv persoane cu handicap 

Agrement, 
Sport 

7. Pe noi terenuri disponibile se va promova crearea de noi spații 
deschise / verzi acolo unde: nu există spații de recreere; 
ghimbăvenii nu au acces ușor la parcuri, zone de agrement; se 
poate extinde ”Centura Verde” a orașului; este nevoie de realizarea 
de zone verzi tampon; promovarea, în și prin toate mediile, a unei 
realități: ”Ghimbavul, orașul prietenos cu mediul și mijloacele 
alternative de transport” 

Agrement, 
Sport 

8. Se vor introduce fântâni arteziene și “țâșnitoare” cu apă potabilă, 
funcționale pe timpul verii și amplasate în zone frecventate de 
populație 

Agrement, 
Sport 

9. Primăria își propune realizarea unui studiu și a unei hărți a tuturor 
traseelor existente și posibile, necesar pentru realizarea unei rețele 
de trasee de piste asfaltate și alei (reunite cu zonele de agrement, 
zone verzi, centre de fitness), destinate mersului pe bicicletă, pe 
role, plimbărilor, jogging, etc.  

Agrement, 
Sport 

10. Promovarea de “Microzone de fitness în aer liber și în spații 
închise” și realizarea de spații sportive și de agrement complexe, în 
arealul lacurilor. Se vor studia amplasamente optime pentru 
edificarea unor complexe sportive (spații deschise și închise / 
acoperite, de exemplu: stadioane de fotbal, de handbal, baschet, 
bazine de înot, etc., alăturate terenului de fotbal existent)  
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Transporturile 
1. În parteneriat cu Căile Ferate Române se va examina posibilitatea 
introducerii de garnituri de tren cu frecvență ridicată pe ruta Codlea - 
Ghimbav - Brașov 

Transporturile 

2. Mersul pe jos și cu bicicleta vor fi promovate ca alternativă la 
deplasarea cu autoturismul personal, inclusiv prin realizarea de 
facilități ca aceste moduri de deplasare să fie mai plăcute și mai 
sigure. În repararea de drumuri și realizarea de drumuri noi se va 
acorda o atenție deosebită nevoilor pietonilor și bicicliștilor 

Transporturile 

3. Siguranța, utilitatea și atractivitatea aleilor pietonale, a trotuarelor 
va fi îmbunătățită / dezvoltată, pentru ca Ghimbavul să devină un 
mediu “prietenos” pentru pietoni 

Transporturile 

4. Un accent important se va pune pe calitatea materialelor folosite 
(trotuarele, zonele pietonale vor fi realizate din materiale care să 
dureze) respectiv de plantarea de pomi și arbuști. Se vor folosi 
materialele cele mai durabile iar aleile / trotuarele vor fi prevăzute cu 
facilități pentru persoanele cu handicap  

Transporturile 

5. Investitorii din cadrul noilor complexe comerciale / parcuri de 
afaceri vor trebui încă din faza de proiect să prevadă zonele 
respective cu facilități conform politicilor actuale  

Transporturile 

6. Pentru realizarea de trasee pietonale / benzi pentru biciclete lungi, 
care sa lege Ghimbavul de noile parcuri comerciale / de afaceri 
respectiv de localitățile vecine orașului se va întocmi un studiu și un 
proiect de investiții pe termen mediu și lung. Nu vor fi permise 
investiții pe traseele stabilite care să obstrucționeze realizarea 
acestora 

Transporturile 

7. Propuneri pentru noi drumuri / șosele în oraș vor fi luate în 
considerare în cazul în care acestea vor: permite să reducă impactul 
traficului asupra zonelor locuite, zonelor comerciale și în general a 
zonelor publice; îmbunătățesc desfășurarea transportului în comun, 
a bicicliștilor, a pietonilor; contribuie la creșterea siguranței 
circulației; reduce impactul vehiculelor grele; atrage / face 
disponibile noi terenuri pentru dezvoltare economică.  Reconstrucția 
/ refacerea drumurilor existente va avea prioritate față de 
deschiderea de noi drumuri 

Transporturile 

8. Realizarea de spații de parcare trebuie să țină cont de politicile 
din strategie, și în plus, spațiile pentru parcare vor trebui să fie 
prevăzute în următoarele situații: când sunt esențiale pentru 
viabilitatea unor noi (existente) parcuri de afaceri / comerciale; 
ușurează accesul în zona centrală în afara orelor de vârf; 
îmbunătățesc aspectul, siguranța străzilor; ajută persoanele cu 
handicap 

Transporturile 

9. Impactul transportului de mărfuri în oraș va fi redus dacă 
transportul greu este concentrat / direcționat pe ocolitoarele 
Brașovului 

Transporturile 

10. Dezvoltarea unei infrastructuri (integrată, pentru tot orașul și 
centura verde) pentru bicicliști, inclusiv prin acordarea priorității față 
de automobiliști și eliminarea cauzelor ce limitează utilizarea 
bicicletelor 

Transporturile 
11. Promovarea în rândul ghimbășenilor a utilizării bicicletei, inclusiv 
prin parteneriate cu operatori privați (de exemplu, cu fabrica de 
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biciclete din Ghimbav care ar putea pune la dispoziția Primăriei 
câteva sute de biciclete, cu însemnele firmei și a orașului Ghimbav 
care să fie oferite copiilor, tinerilor și seniorilor gratuit) 

Transporturile 
12. Asigurarea infrastructurii privind parcarea / securizarea 
bicicletelor 

Transporturile 
13. Etapizat, fiecare stradă (fără excepție) va fi prevăzută cu benzi / 
semnalizări pentru biciclete 

Transporturile 
14. Se vor interzice orice fel de intervenții la rețeaua stradală care 
descurajează utilizarea bicicletei 

Transporturile 

15. Rețeaua de trasee pentru biciclete se va dezvolta în parteneriat 
cu Consiliul Județean, în etape și înspre comunele învecinate, 
respectiv înspre Brașov, Codlea și Cristian 

Transporturile 

16. Ghimbavul va dezvolta treptat programul “Un Ghimbav Fără 
Autoturisme”, de la o săptămână pe an, până la weekenduri fără 
autoturisme. Unele tari europene(Olanda, Finlanda, etc au introdus 
legi care vor interzice , incepind cu anul 2015, achizitia pe teritoriul 
lor de masini clasice-pe motorina si benzina- si acceptarea exclusiva 
a celor nepoluante-masini electrice, cu hidrogen, cu biogaz, etc). 

Transporturile 

17. Primăria va sprijini organizațiile (inclusiv crearea de noi 
organizații / asociații) care: promovează un stil de viață sănătos; 
organizează competiții / concursuri tematice 

Transporturile 

18. Instituirea în parteneriat cu poliția (în cadrul legii) a celor mai 
drastice amenzi pentru șoferii ce nu respectă legile, regulamentele și 
codurile de conduită locale ce au în vedere folosirea bicicletei 

Transporturile 

19. Studii privind introducerea de autovehicule de transport urban cu 
emisii zero de noxe (autobuze, mini-autocare, autoturisme electrice), 
achiziționate de către Primărie și puse la dispoziția cetățenilor. 
Achiziția va fi din resurse proprii sau / și atrase (fonduri 
nerambursabile, parteneriate public-private PPP, alte fonduri) și vor 
favoriza unele categorii de persoane (bătrâni, copii, cazuri sociale, 
etc). Se pot imagina și proiecte prin care unii producători de 
“vehicule verzi” pot primi facilități din partea Consiliului Local pentru 
a se localiza în Ghimbav. În scop publicitar aceștia pot oferi (prin 
parteneriat cu Primăria) vehicule nepoluante comunității 

Transporturile 

20. Inventarierea tuturor drumurilor și șoselelor din perimetrul 
orașului Ghimbav și întreținerea permanentă a acestora în bună 
stare de funcționare 

Transporturile 

21. Asigurarea infrastructurii de drumuri asfaltate pentru firmele care 
dezvoltă investiții mari, care aportează un important număr de locuri 
de muncă 

Transporturile 

22. Realizarea unui Studiu de mobilitate privind traficul rutier al 
orașului Ghimbav care să cuprindă: Definirea rețelei rutiere a 
orașului Ghimbav; Analiza fluxurilor de circulație rutieră existente 
pentru zece intersecții aflate pe principalele artere ale orașului; 
Culegerea de date a parametrilor geometrici ai zonei analizate 
(măsurători, observații la fața locului, fotografii) și realizarea 
schemelor pentru intersecțiile analizate; Culegerea de date de fluxuri 
rutiere pentru intersecțiile analizate la orele de vârf de dimineață și 
de seară; Sintetizarea datelor culese și întocmirea unei baze de date 
(fluxuri rutiere); Analiza datelor culese; Realizarea unui studiu de 
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anticipare a traficului rutier din momentul realizării autostrăzii 
Comarnic - Brașov, Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav și 
ținând cont de gradul de dezvoltate demografică a Zonei 
Metropolitane Brașov 

Comunicarea 

1. Ca parte a fiecărui proiect, alocare de resurse din partea 
administrației (respectiv: proiect tehnic impecabil + pachet financiar 
cât mai puțin costisitor pentru contribuabil + consultare cu cetățenii). 
Se va asigura ca acestea trec printr-un proces transparent de 
consultare politică și publică 

Comunicarea 
2. Stabilirea prin buget de resurse clare și transparente pentru 
procedurile de consultare / comunicare  

Comunicarea 

3. Planificarea profesională a proceselor de consultare și 
comunicare, respectiv măsurarea și comunicarea eficientei acestor 
procese / proceduri  

Comunicarea 

4. Stabilirea clară a situațiilor în care comunicarea nu este 
posibilă/dezirabilă (cazul negocierilor prealabile pentru realizarea 
unor investiții) și a procedurilor ce trebuie respectate astfel încât să 
se poate face o verificare ulterioară a corectitudinii abordărilor / 
acțiunilor 

Comunicarea 

5. Brandul orașului: elaborarea, realizarea și promovarea unui nou 
Brand, unitar, consecvent cu valorile tradiționale și cele inovatoare 
ale orașului Ghimbav 

Achizițiile 
publice 

1. Reanalizarea / restructurarea activității de achiziții pe (și cu 
responsabilități directe) categorii manageriale / proiecte 

Achizițiile 
publice 

2. Dezvoltarea / rafinarea procedurilor de audit intern (inclusiv 
școlarizarea / educarea personalului) pentru a elimina orice 
slăbiciuni / zone de incompetență 

Achizițiile 
publice 

3. Publicarea unui Plan Anual de Achiziții care să proiecteze 
necesarul în fiecare an al categoriilor de bunuri, servicii și lucrări, 
astfel încât ghimbășenii să fie mai bine informați, iar firmele locale 
să poată să își planifice afacerile având în plan și potențialele 
contracte cu administrația locală 

Achizițiile 
publice 

4. Promovarea la nivelul furnizorilor a politicilor Primăriei vizând 
dezvoltarea durabilă; reducerea consumurilor deșeurilor și a poluării; 
utilizarea materialelor ”verzi” și eficiență energetică mare 

Achizițiile 
publice 

5. Implicarea partidelor, inclusiv prin școlarizarea Consilierilor în 
tehnici și proceduri de eficientizare a procesului de achiziții publice 

Agricultura 

1. Principalul proiect în domeniul agriculturii, care va da și cea mai 
mare pondere în stabilirea imaginii de ”Grădină a Țării Bârsei” a 
orașului Ghimbav, îl reprezintă elaborarea proiectului de plantări 
masive de pomi fructiferi, de arbori și arbuști, flori și amenajări de 
spații verzi 

Agricultura 

2. Elaborarea unei Strategii unificate pentru atragerea unor sume de 
bani, cât mai însemnate pentru proiecte, de la Uniunea Europeană 
(pe programele destinate agriculturii, denumite generic PNDR). 
Extinderea și la alte surse de finanțare (guvernamentale, fundații, 
etc.)  

Agricultura 

3. Acordarea de sprijin administrativ privind constituirea unor 
asociații sau sisteme de tip clustere pentru “Dezvoltarea rețelelor de 
distribuție și marketingul produselor agricole ale ghimbășenilor” 
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Agricultura 

4. Inventarierea / renașterea unor produse tradiționale. Institutul de 
Cercetări Alimentare din Băneasa are o baza de date extrem de 
bogată, cu toate rețetele tradiționale din majoritatea regiunilor țării. 
Elaborarea unui “Ghid/catalog al produselor tradiționale 
ghimbășene” 

Agricultura 

5. Dezvoltarea agroturismului. În țară sunt nenumărate exemple de 
ferme agricole, piscicole, care au evoluat și în obiective turistice, mai 
ales că și-au dezvoltat și capacități de procesare ca puncte de sprijin 
pentru consumul propriu 

Agricultura 
6. Achiziția de terenuri în vederea participării în parteneriate publice-
private la proiecte de dezvoltare, investiții și exploatare eficiente 

Locuințe 
Patrimoniu 

1. Utilizarea cât mai eficientă a patrimoniului orașului pentru 
sprijinirea construcției de locuințe, respectiv pentru punerea la 
dispoziție de apartamente celor mai vulnerabili dintre ghimbășeni 
(pentru șomeri, persoane cu venituri reduse, etc.), prin închiriere sau 
vânzare. Întocmirea unui “inventar” de imobile (terenuri și clădiri) 
care pot deveni elemente de bază în PPP, privind creșterea fondului 
locativ al Primăriei (se impune necesitatea unor studii și/sau analize 
mai aprofundate privind conceptul denumit ”Coeziunea Socială”). 
Reconversia unor spații și imobile în centre de artă, atracție turistic-
comercială, culturală sau educativă 

Locuințe 
Patrimoniu 

2. Sprijinirea cu prioritate a investitorilor care își propun să dezvolte 
locuințe pe segmentele de piață C1; C2 și D (cele cu venituri medii 
și sub medie) 

Locuințe 
Patrimoniu 

3. Completarea documentațiilor și identificarea terenurilor noi, 
construibile, pentru înscrierea în programul ANL (program național 
de construcție de locuințe pentru persoanele cu probleme sociale)  

Locuințe 
Patrimoniu 

4. Primăria deține un patrimoniu de locuințe. Se va analiza 
posibilitatea amenajării mansardelor acestor locuințe ca locuințe 
pentru tineri și/sau locuințe sociale 

Locuințe 
Patrimoniu 

5. Organizarea de concursuri pe teme de arhitectură și urbanism, 
pentru a revitaliza restaurarea, refacea și conservarea de case și 
monumente vechi, cu valoare istorică și culturală, precum și 
definirea unitară a unui nou habitat, prietenos cu natura și oamenii  

Locuințe 
Patrimoniu 

6. Achiziția de spații și terenuri neutilizate de către Primărie, 
remodelarea și reconversia lor în spații moderne pentru diverse 
funcțiuni (manifestari de artă, film, studiori de creație și cercetare, 
muzee “virtuale” ale obiectelor de patrimoniu, ateliere-școală pentru 
experimente știițifice, astronomice, etc.  

Locuințe 
Patrimoniu 

7. Pentru o mai bună siguranță a locuințelor la incendii este 
necesară achiziționarea unei Autospeciale pentru stins incendii, care 
să permită un timp de intervenție mult mai scurt la incendii (5 
minute). Localitățile învecinate au mijloace proprii de stins incendii și 
servicii de specialitate bine organizate și antrenate 

Locuințe 
Patrimoniu 

8. Întocmirea de studii și analize pentru sondarea realităților și 
tendințelor imobiliare în vederea dimensionării și zonificării corecte a 
teritoriului pentru preîntâmpinarea dezvoltării haotice 

 
Politica strategică a orașului Ghimbav este clar concentrată pe dezvoltarea 

economică durabilă și sustenabilă a zonei. Inițiativele de mai sus susțin punctul de 
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vedere că un sistem de transport eficace, cu un sistem eficient și curat de transport 
public, este în centrul strategiei şi politicii de dezvoltare a acesteia. De asemenea se 
au în vedere dezvoltări de rute ocolitoare în zonele aglomerate, pe dezvoltarea în 
continuare a zonelor industriale, a zonelor turistice și de agrement, pe partea de 
aeroport, pe politici integrate de parcare, pe dezvoltarea unui sistem integrat de 
transport public curat și pe optimizarea rețelelor pietonale și implementarea rețelelor de 
ciclism. 

 

2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 
 

2.1. Descrierea zonei 

 
Orașul Ghimbav este așezat în partea centrală a țării, având următoarele 

coordonate geografice: 45 grd. 39 min. lat. N. 25 grd. 36 min. long. E. 
Orașul Ghimbav este situat la 7 km vest de municipiul Brașov pe drumul național 

DN 1 și calea ferata Brașov - Sibiu. Aflat la o altitudine medie de 535 m, localitatea 
ocupă o suprafață de 28,9 km2, pe care trăiește o populație de 5900 de locuitori. 

Localitatea Ghimbav este amintita documentar încă din secolul al XIV-lea. În a 
doua jumătate a sec. XVII localitatea a fost arsă complet în urma unei invazii turcești. 
În 1660 începe reconstrucția iar în jurul anului 1700 se fac primele referiri asupra 
elementului românesc din Ghimbav. În 1783 se construiește biserica ortodoxă. 
Ghimbavul de astăzi reprezintă caracteristicile așezărilor săsești cu două străzi largi 
paralele, de-a lungul unui curs de apă, cele două comunități așezându-se de o parte și 
de alta a cursului de apă pârâul Ghimbășel. 

Orașul nu dispune de suprafețe împădurite, în afara sălciilor aflate pe cursul 
râurilor. Rețeaua hidrografică este formată din doua râuri, ambele având un debit mic 
și făcând parte din bazinul hidrografic superior al Oltului: 

- Ghimbășelul care străbate orașul. 
- Bârsa care delimitează spre vest aria orașului Ghimbav de cea a orașului 

Codlea. 
Clima orașului Ghimbav este temperat-continentală, cu o temperatura medie 

anuală de 8 grade Celsius. Media anuală a precipitațiilor este 780 mm. 
Flora este specifică depresiunilor intramontane din zonele temperat-continentale. 

În general fauna nu diferă mult de cea din restul țarii, cu precizarea că fauna cinegetică 
lipsește. 

Localizarea orașului este favorabilă, fiind așezată în zona de câmpie piemontană, 
importantă pentru agricultură, în apropierea municipiului Brașov, la intersecția unor 
importante căi de comunicație de-a lungul Ghimbașelului, toți acești factori permițând o 
dezvoltare armonioasă din punct de vedere economic. 
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Figura 2.1 Situarea Orașului Ghimbav în județul Brașov 
 

Teritoriul administrativ al Județului Brașov este împărțit în trei zone caracteristice: 
Brașov, Făgăraș și Rupea, diferențiate prin dezvoltarea economico-socială și prin 
gradul de urbanizare. 

În zona Brașov “Țara Bârsei” rolul polarizator îl joacă Municipiul Brașov ca centru 
coordonator și de servire. 

Teritoriul administrativ al orașului Ghimbav se învecinează la nord cu teritoriul 
comunei Hălchiu, la NV și V cu teritoriul municipiului Codlea, la NV și E cu teritoriul 
municipiului Brașov, iar la S cu teritoriul comunei Cristian. 

Pe teritoriul Orașului circulația rutieră se face pe următoarele artere: 
- DN 1 – București – Brașov – Sibiu. 
- DN 73 B – Ghimbav (DN 1) - Cristian (DN 73). 
- DJ 103 C – Ghimbav (DN 1) – Brașov (Stupini). 
Localitatea Ghimbav este situată la următoarele distanțe de principalele localități 

din “Țara Bârsei” : 
- Ghimbav – Brașov 7 km. 
- Ghimbav – Codlea 4 km. 
- Ghimbav – Cristian 3 km. 
Tot pe teritoriul orașului se află și linia ferată principală Brașov – Sibiu. 
Potențial economic - Dinamica sectorului de IMM-uri 
 
În perioada 1990-2000 Județul Brașov a traversat o perioadă dificilă din punct de 

vedere economic, ca urmare a declinului industrial și al inflației. 
Începând cu anii 2000-2001, climatul economic s-a ameliorat, economia și-a 

reluat creșterea, iar anii 2006-2008 au adus consolidarea creșterii economice. Criza 
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economică și financiară ce a debutat în a doua jumătate a anului 2008 a avut un 
impact negativ în ce privește nivelul investițiilor atât străine cât și autohtone, unele 
companii străine retrăgându-se sau reducându-și prezența în zona din care face parte 
și orașul Ghimbav. 

O altă provocare la adresa IMM-urilor din regiune este creșterea gradului de 
modernizare și extinderea inovării. Deși există un interes real din partea întreprinderilor 
mici și mijlocii pentru inovarea și modernizarea proceselor de producție precum și a 
produselor și serviciilor oferite, capacitățile financiare și organizatorice ale acestor 
companii nu sunt suficiente pentru a le asigura accesul dorit la cele mai performante 
tehnologii. 

În ceea ce privește profilul economic al orașului Ghimbav, acesta este relativ 
diversificat, activitățile economice reprezentative fiind industria (în special industria 
prelucrătoare) și serviciile. Domeniile de activitate în care există forță de muncă 
calificată în orașul Ghimbav sunt: industria de mașini și aparate electrice, industria 
prelucrătoare, industria alimentară, comerț și construcții. 

Strategia de dezvoltare a economiei locale trebuie să plece de la elementele care 
pot să conducă la creșterea competitivității, iar unul ar fi încurajarea creșterii 
economice la nivel de firmă, din perspectiva productivității și a cifrei de afaceri, știut 
fiind că gradul de bunăstare la nivel local este dat de suma bunăstării actorilor 
individuali. 

Orașul Ghimbav se află pe primele locuri în economia județeană la producția de 
fire și fibre, producția de ambalaje din carton, construcții și confecții textile. Acestor 
sectoare li se adaugă industria alimentară și a băuturilor, industria de prelucrare a 
lemnului, industria altor produse din minerale nemetalice, comerț și servicii, iar în ultimii 
ani au înregistrat creșteri semnificative industria prelucrării lemnului și a produselor din 
lemn, precum și producția prelucrării metalului. 

Până în anul 2000 s-au înființat la nivelul orașului Ghimbav 92 de IMM-uri, cu 
activități principale în fabricarea hârtiei și a cartonului, industria lemnului, construcția de 
aeronave și comerț. IMM-urile înființate până în 2000 aveau în total 3208 de salariați, 
cei mai mulți angajați fiind la IAR SA (1998), la TRANSILANA SA (371), urmate de 
ECOPACK SA (200) și SILVA CARPAT PRODIMPEX SA (192 salariați). Aceasta din 
urmă și PUROM SERV sunt firme cu capital străin. 

Numărul salariaților din firmele înființate până în 2000 scade în 2006 cu 23%, 
implicit al celor 4 societăți amintite, cea mai importantă diminuare a numărului de 
salariați înregistrându-se la IAR SA. Cifra de afaceri (CA) totală a acestor firme 
înființate până în 2000 (inclusiv) crește de 6,4 ori, de la 77.455.256 RON la 
493.354.614 RON în 2006. 

După anul 2000 până în 2007 mai apar 166 de firme, din care 13 cu capital străin, 
iar cele mai rentabile activează în industria lemnului, construcția de nave, comerțul cu 
ridicata și comerțul cu autovehicule. Numărul total de salariați ai acestora era la 
începutul anului 2007 – 1.118, care, adăugați la cei ai firmelor analizate anterior, dau 
totalul de salariați ai IMM-urilor din orașul Ghimbav la începutul anului 2007 (3.271). 
Astfel numărul salariaților din acest sector rămâne aproape constant în perioada 2000-
2006, când crește productivitatea muncii. 

După care orașul Ghimbav a beneficiat în ultima perioadă de o creștere 
economică semnificativă, datorată în principal unor investiții majore în unități de 
producție, realizate de către companiile străine și locale. Această dezvoltarea 
economică se datorează și unei bune colaborări dintre autoritatea locală și investitori, 
autoritatea locală având permanent ca prioritate sprijinirea agenților economici locali și 
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crearea de locuri de muncă. La sfărșitul anului 2015, pe platformele industriale lucrau 
peste 600 de muncitori. 

Astfel pe teritoriul orașului Ghimbav își desfășoară activitatea mai multe unități 
economice cu capital de stat sau privat, cum sunt: Intreprinderea Aeronautică Română 
(IAR); Filatura de lână "TRANSILANA"; Fabrica de cartoane şi ambalaje "ECOPACK"; 
Fabrica de prelucrare a lemnului "FOREX" infiintata in anul 1991, având ca domeniu de 
activitate principal Taierea și rindeluirea lemnului. 

Totodată pe teritoriul orașului Ghimbav se găsește și Parcul Industrial Ghimbav, 
de tip greenfield (care presupune investiții pe loc gol), având o suprafață de 39 ha. 

Firmele care funcționeză în prezent în cadrul Parcului Industrial sunt în număr de 
7, după cum urmează: 
 
Tabelul 2.1 Clasificarea agenţilor economici din Parcul Industrial Ghimbav, după cifra 
de afaceri înregistrată în 2015 

Nr. 
Denumirea 
societății 

comerciale 
Domeniul de activitate 

Număr mediu 
de angajați 

-2015- 

Cifra de 
afaceri 
-2015- 

1. 
PREH ROMANIA 
S.R.L. 

Fabricarea de 
echipamente electrice și 
electronice pentru 
autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule 

832 593.772.781 

2. 
BENCHMARK 
ELECTRONICS 
ROMANIA S.R.L. 

Fabricarea calculatoarelor 
și a echipamentelor 
periferice 

737 322.418.806 

3. 
EDS ROMANIA 
S.R.L. 

Activități tipografice   

4. 
HARSHA 
ENGINEERS 
EUROPE SRL 

Turnarea altor metale 
neferoase 

197 128.594.679 

5. 
CONTINENTAL 
POWERTRAIN 
ROMANIA 

Fabricarea altor piese si 
accesorii pentru 
autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 

607 399.734.817 

6. ICCO SYSTEMS 
Lucrari de instalatii 
electrice 

114 24.750.339 

7. 
VP INDUSTRIES 
ROMANIA S.R.L. 

Fabricarea ehipamentelor 
de ventilatie şi frigorifice, 
exclusiv a echipamentelor 
de uz casnic 

156 40.870.862 

Sursa: U.A.T. Ghimbav / ANAF-DGRF Brașov 

 
Alături de acestea, există numeroase alte firme care au sediul în orașul Ghimbav 

și derulează activități în domeniul industriei, dintre care amintim: 
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Tabelul 2.2 Clasificarea agenţilor economici din orașul Ghimbav, după cifra de afaceri 
înregistrată în 2015 

Nr. 
Denumirea 
societății 

comerciale 
Domeniul de activitate 

Număr 
mediu de 
angajați 
-2015- 

Cifra de 
afaceri 
-2015- 

1. 
QUIN ROMANIA 
SRL 

Fabricarea altor piese şi 
accesorii pentru autovehicule 
şi pentru motoare de 
autovehicule 

1.439 376.408.144 

2. IAR SA 
Repararea şi intretinerea 
aeronavelor şi navelor spatiale 

314 130.892.204 

3. VIESSMANN SRL 
Comert cu ridicata al 
echipamentelor de fierarie 

61 130.746.360 

4. SC ECOPACK SA 
Fabricarea hartiei si cartonului 
ondulat si a ambalajelor din 
hartie si carton  

201 115.946.927 

5. 
TRANSFORMER 
ENERGY SUPPLY 
SRL 

Comercializarea energiei 
electrice  

18 114.287.798 

6. BEPCO SRL Productia de energie electrica 68 94.101.803 

7. 
AIRBUS 
HELICOPTERS 
ROMANIA SA 

Fabricarea de aeronave si 
nave spatiale 

160 87.047.284 

8. TESS SA 
Comert cu autoturisme şi 
autovehicule usoare (sub 3,5 
tone) 

129 40.503.950 

9. R.S. ACTIV SRL Comert cu alte autovehicule  21 34.059.506 

10. 
FLENCO EAST 
EUROPE FLUID 
SYSTEM SRL  

Fabricarea de constructii 
metalice si parti componente 
ale structurilor metalice 

180 32.493.281 

11. 
ITC LOGISTIC 
ROMANIA SRL  

Alte activitati anexe 
transporturilor  

40 29.557.370 

12. 
GOTT STRASSE 
SRL  

Lucrari de constructii a 
drumurilor si autostrazilor  

31 29.400.680 

13. TRANSILANA SA 
Pregatirea fibrelor şi filarea în 
fire tip lana pieptanata 

154 28.928.333 

14. 
SC FLENCO EAST 
EUROPE SRL 

Fabricarea de constructii 
metalice si parti componente 
ale structurilor metalice 

1 19.628.981 

15. FINTRANS SRL  Transporturi rutiere de marfuri  41 18.892.002 

16. 
AXXON 
COMPOSITES SRL 

Fabricarea materialelor in 
forme primare 

59 16.491.467 

17. 
WENDY FRUITS 
SRL  

Comert cu ridicata al fructelor 
si legumelor  

10 15.796.019 

18 
RAP 
CONFECTIONERY 
S.R.L. 

Fabricarea produselor din 
cacao, a ciocolatei şi a 
produselor zaharoase 

73 15.625.957 

19. FOREX SRL Taierea şi rindeluirea lemnului. 65 14.256.828 
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20. CHIMONO SRL 
Intermedieri in comertul cu 
produse alimentare, bauturi si 
tutun 

18 13.333.870 

21. 
FOOD FRIGO 
EUROPA SRL 

Comert cu ridicata 
nespecializat 

9 11.874.675 

22. CURZONIA SRL 
Fabricarea prin tricotare 
crosetare a altor articole de 
imbracaminte 

142 10.557.461 

23. FERU-TEC S.R.L.  
Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
constructi 

26 10.382.601 

24. 
MELATERA SRL  Comert cu ridicata specializat 

al altor alimente, inclusiv 
peste, crustacee si moluste  

4 9.780.998 

25. 
KAMPUR COM SRL  Comert cu ridicata de piese si 

accesorii pentru autovehicule  
20 9.437.491 

26. 
ZUBAIDA S.R.L.  Comert cu ridicata al fructelor 

si legumelor  
7 9.097.413 

27. ELCATA MHC SRL Productia de energie electrica  7 8.540.764 

28. 
ADRIANA PROD 
SRL 

Fabricare painii, fabricarea 
prajiturilor si a produselor 
proaspete de patiserie 

96 8.200.523 

29. SAF-HOLLAND RO  
Comert cu ridicata de piese si 
accesorii pentru autovehicule  

8 8.173.755 

30. 
SILVA CARPAT 
PRODIMPEX SA 

Fabricarea de furnire si a 
panourilor de lemn 

83 5.831.175 

31. 
TAMIV BUSINESS 
SRL  

Tabacirea si finisarea pieilor, 
prepararea si vopsirea 
blanurilor 

24 5.727.709 

Sursa: U.A.T. Ghimbav / ANAF-DGRF Brașov 

 
Unele din societăţile comerciale amintite deși  au sedii sociale în alte oraşe, au 

puncte de lucru în orașul Ghimbav, astfel indicatorii economici raportaţi cuprind şi 
activitatea acestora, fiind greu de determinat procentul din activitatea lor care este 
realizat în oraș. 

Cele mai multe îşi desfăşoară activitatea în sectorul industriei prelucrătoare, al 
comerţului şi serviciilor. Din punct de vedere al formei juridice de organizare, 
majoritatea firmelor sunt societăţi cu răspundere limitată, iar un număr redus sunt 
societăţi pe acţiuni.  

La 31 decembrie 2015, se poate observa că din totalul firmelor din oraș, 108 sunt 
microîntreprinderi, 20 sunt firme mici, 22 sunt întreprinderi mijlocii şi 5 întreprinderi se 
încadrează în categoria firmelor mari cu peste 250 de angajaţi. Ponderea sectorului 
IMM la nivelul orașului este de 70%. 
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Figura 2.2 Structura întreprinderilor din orașul Ghimbav, în funcţie de clasa de mărime 

Sursa: U.A.T. Ghimbav / ANAF-DGRF Brașov 

 

 

Figura 2.3 Structura firmelor după cifra de afaceri, din orașul Ghimbav 

Sursa: U.A.T. Ghimbav / ANAF-DGRF Brașov 
 

2.2. Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de 
populaţie şi a activităţilor economice 

 

Populația 
 
Descrierea evoluției populației și analiza potențialului demografic ale orașului 

Ghimbav au fost realizate comparativ cu cele ale populației urbane din județul Brașov, 
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folosind datele furnizate de Recensămintele populației și locuințelor, precum și date 
disponibile din baza TEMPO online a Institutului Național de Statistică. Motivația 
comparației cu populația urbană, constă în obținerea unei fidelități cât mai mari în 
conturarea profilului demografic al orașului. Compararea valorilor tuturor indicatorilor cu 
media urbană a contextului supra-teritorial arată cât de critică sau avantajoasă este 
poziția orașului Ghimbav față de alte orașe și care ar fi problemele cu care se 
confruntă sau care sunt atuurile sale privind potențialul său demografic. 

În Tabelul 2.3 este prezentată statistica privind populația orașului Ghimbav, care 
manifestă o tendință de accentuată creștere, comparativă cu cea a populației urbane în 
general din județ, o creștere de peste 50% dacă ne raportam la recensământul din 
1966. În tabel este prezentată evoluția populației din orașul Ghimbav, comparată cu 
populația Municipiului Brașov și populația totală a județului în perioada 2004 - 2014. 
 
Tabelul 2.3 Statistica privind evoluția populației în județul Brașov 

Localitate 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Creșterea 

anuală 
medie 

Brașov 301.810 300.404 299.096 297.410 295.942 294.898 294.090 293.159 292.337 292.071 291.490 - 0,35 % 

Ghimbav 5.279 5.356 5.427 5.478 5.534 5.572 5.602 5.682 5.730 5.786 5.885 1,01 % 

Total 
județul 
Brașov 

466.095 466.292 466.792 466.932 467.680 468.389 469.292 470.199 470.701 471.445 472.341 0,14 % 

Sursa: Institutul Național de Statistică - România 

 

 
 

Figura 2.4 Statistica privind evoluția populației în județul Ghimbav în perioada 2004 - 2014 
 
Prognoze privind populația 
 
Pentru a estima populația orașului Ghimbav pentru anii 2015, 2020, 2025 şi 2030, 

s-a realizat analiza regresiei, folosind datele privind populația din ultimii 11 ani. 
Rezultatele analizei sunt prezentate în Tabelul 2.4. 
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Tabelul 2.4 Prognoze statistice privind evoluția populației din Ghimbav 

Localitate 2014 2015 2020 2025 2030 
Prognoze privind 
creșterea medie 

anuală 

Brașov 291.490 291.223 291.937 296.162 303.896 0,26 % 

Ghimbav 5.885 5.918 6.221 6.540 6.873 1,00 % 

Total 
județul 
Brașov 

472.341 473.442 479.282 486.640 495.515 0,30 % 

Sursa: PMUD Polul de Creștere Brașov 

 
Structura pe sexe și vârste 
 
Distribuția pe sexe a populației orașului Ghimbav reflectă un relativ echilibru între 

ponderea populației masculine 48,5% bărbați și a celei feminine 51,5% femei, situația 
fiind similară cu cea observata la nivelul mediului urban al județului Brașov.  

 
Ocuparea forței de muncă 
 
Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populație care dispune de 

ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă utilă 
în una din activitățile economiei naționale și includ: populația în vârsta de muncă, aptă 
de a lucra (bărbați de 16 - 62 ani și femei de 16 - 57 ani), precum și persoanele sub și 
peste vârsta de muncă aflate în activitate. 

Pentru orașul Ghimbav numărul de persoane active în câmpul muncii este de 
7859 salariați. 

 
Învățământul 
 
Evoluția populației școlare a fost, firesc, influențată de evoluția demografică în 

ansamblul ei. Datorită unei natalități foarte scăzute de la începutul anilor 1990 numărul 
elevilor și al claselor din învățământul preuniversitar a scăzut dramatic, o oarecare 
revigorare având loc în acest moment în învățământul primar. 

Nivelul de instruire al populației, după forma de învățământ absolvită, este ridicat 
în județul Brașov și în orașul Ghimbav. Cea mai mare pondere o reprezintă absolvenții 
de studii gimnaziale, urmați de cei cu studii liceale, și de cei ai învățământului primar. 

Având în vedere gradul de urbanizare al zonei metropolitane și tradiția 
universitară a Brașovului ponderea celor care au absolvit o formă de învățământ 
superior este ridicată (14 %). Un procent însemnat al acestor absolvenți se regăsește 
și în orașul Ghimbav, fenomen legat de dezvoltarea rezidențială a acestuia din ultima 
perioadă. 

În Tabelul 2.5 sunt prezentate date privind numărul de elevi din instituții de 
învățământ și personal didactic pentru orașul Ghimbav, comparată cu Municipiul 
Brașov și Polul de creștere Brașov. 
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Tabelul 2.5. Situația ocupării instituțiilor de învățământ din Polul de creștere Brașov și 
din orașul Ghimbav 

Localitate 
Număr 

copii din 
grădinițe 

Personal 
didactic 

învățământ 
preșcolar 

Număr 
elevi în 

școli 
generale 

Personal 
didactic 

învățământ 
școlar 

Număr 
elevi în 
licee 

Personal 
didactic 

învățământ 
liceal 

Brașov 6.533 464 16.403 1.222 17.485 1.259 

Ghimbav 120 6 313 26 0 0 

Total 
Polul de 
creștere 
Brașov 

9.969 637 26.592 2.006 22.152 1.550 

Sursa: Planul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 1 Domeniul major de 
intervenţie 1.1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere 

 
În localităţile cuprinse în Zona Metropolitană Braşov repartizarea unităţilor de 

învăţământ este relativ echilibrată şi acoperă necesarul de servicii educaţionale pentru 
ciclurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Unele localităţi din cadrul polului de 
creștere reuşesc să păstreze şi să fidelizeze (prin facilităţile acordate) personalul 
didactic (Codlea, Râşnov, Săcele, Predeal, Prejmer, Târlungeni), în timp ce alte 
localităţi se confruntă cu numărul insuficient al cadrelor didactice de specialitate cu 
normă întreagă (Ghimbav, Cristian, Hărman, Sânpetru) şi cu o rată ridicată a fluctuaţiei 
personalului didactic. 

Elevii din localităţile aflate mai aproape de Braşov se orientează în procent mai 
mare spre şcolile din Municipiul Braşov, deoarece oferta instituţiilor de învăţământ este 
mai variată, calitatea serviciilor este mai bună şi pot face naveta în condiţii rezonabile. 

De asemenea aici există trei școli cu statut de școală europeană (Colegiul 
Naţional Unirea, Colegiul Tehnic Maria Baiulescu și Colegiul de Știinţe Grigore Antipa), 
iar colegiile naţionale teoretice sunt renumite prin rezultatele obţinute la competiţii 
școlare internaţionale. 

Institutiile de învățamânt din orașul Ghimbav sunt: 
- Școala gimnazială clasele V-VIII – str. Pieței nr. 70. 
- Școala generală clasa pregătitoare si clasele I-IV – str. Școlii nr. 259 A. 
- Grădinița – str. Floare de Colț, Cartierul Tineretului. 
- Grădinița cu program prelungit - str. Bisericii Române. 
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Figura 2.5 Școala generală clasele I-IV – str. Școlii nr. 259 A 
 

 
 

Figura 2.6 Școala gimnazială clasele V-VIII – str. Pieței nr. 70 
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Figura 2.7 Grădinița cu program prelungit - str. Bisericii Române 

 
Turismul 
 
Datorită dezvoltării urbanistice din ultimii ani, orașul Ghimbav a devenit o 

veritabilă destinație turistică pentru călătorii prin județul Brașov și Țara Bârsei. 
Ghimbavul aparține patrimoniului național și european deopotrivă, cu obiective 

turistice și de cercetare a trecutului, unele dintre ele prea puțin cunoscute până acum 
publicului larg, dar pe care comunitatea, din ce în ce mai interesată de potențialul 
turistic local, a început să le promoveze în politicile locale din ultimii câțiva ani. 

Ghimbavul este un oraș dinamic, care se descoperă pe sine, viu în prezent și, în 
același timp, multisecular și cu rădăcini milenare de viețuire și civilizație umană. Și 
orașul vrea să fie cunoscut. Atât prin patrimoniul care aparține trecutului său, cât și prin 
noile demersuri turistice care se practică în prezent, cu spectacole în ambient 
medieval, reînvierea trecutului istoric și continuarea tradițiilor de odinioară. 
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Figura 2.8 Principalul obiectiv turistic al orașului Ghimbav - Biserica medievală fortificată 

 
Oraşul prezintă mai multe obiective de interes turistic, vechi şi statornic: 

Ansamblul Cetăţii fortificate cu Biserica Evanghelică medievală; Biserica Ortodoxă 
„Sfânta Treime”, zidită în anul 1780 şi în care se păstrează picturi de cult realizate „in 
fresco” de meşteri zugravi cunoscuţi în Transilvania secolelor XVIII - XIX; câteva 
monumente şi clădiri de patrimoniu (case vechi, instituţii publice, şcoli sau foste 
cazărmi militare). Dar şi obiective turistice noi, cu un mare potenţial de interes şi de 
vizitare. Cel mai important dintre acestea este Biserica Ortodoxă „Sfinţii Petru şi Pavel” 
sfinţită în anul 2009, o biserică unicat în România, prin turlele sale poleite complet în 
aur, edificiu religios contemporan de o mare frumuseţe arhitectonică, situat la ieşirea 
din oraş, pe drumul spre Cristian. 

Ghimbavul prezent îşi dezvăluie în ultimii ani şi o nouă vocaţie, în care se 
regăseşte şi Ghimbavul trecut, dar şi dorinţa oamenilor de azi de a dialoga peste timp 
cu oamenii de ieri care au trăit în acelaşi loc, dar în alte timpuri istorice. Vocaţia de 
gazdă turistică activă este deschisă nu doar publicului local, interesat de trecutul 
Ghimbavului, ci şi tuturor iubitorilor de spectacole diurne şi nocturne în aer liber şi cu 
ambient specific. 

Aceste evenimente cu un conținut imagistic și creativ divers, inedit și atractiv fac 
parte din programul de promovare a potențialului turistic de dezvoltare regională prin 
inițiativă locală. Este vorba de Festivalul de Aviație, Festivalul Sărbătorilor de Iarnă și 
de Festivalul Istoric, ale căror prime ediții organizate începînd cu anii  2011 și 2012 s-
au bucurat de succes pînă în ziua de azi. 
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Figura 2.9 Festivalul de Aviație, Ghimbav 2011 

 
Orașul din trecut a reînviat astfel în emoțiile celor prezenți, cu tot ambientul său 

medieval, cu cavaleri și domnițe de altădată, cu scene de luptă, cu muzică și dansuri 
de epocă, cu arme și costume, cu întreg fastul și dramatismul acelor vremuri. Reînviate 
până și în focurile de artificii spărgând multicolor cerul nocturn deasupra Cetății 
Ghimbavului. 

 
De asemenea, în perioada 2008 - 2010, pe platforma aerodromului IAR Ghimbav 

s-au realizat festivalurile Transilvaero Show. Din păcate, festivalul aviatic a fost mutat 
în București, începând cu anul 2011. 

 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav 34 

  

  
 

Figura 2.10 Materiale de promovare a festivalului aviatic Transilvaero Show, care în perioada 
2008 - 2010 s-a desfășurat pe aerodromul Ghimbav (Afișe de promovare în anii 2008, 2009, 

2010 și 2011) 
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Figura 2.11 Festivalul de aviație Transilvaero Show 2009 
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2.3. Rețeaua stradală 

 

Teritoriul administrativ al orașului Ghimbav, învecinat cu municipiul Brașov și 
localitățile Hălchiu, Codlea și Cristian este străbătut de traseele rutiere ale drumurilor 
naționale DN1 (E68), DN73B, de traseul drumului județean DJ103C și limitrof traseului 
drumului național DN73 (E574). De asemenea teritoriul este traversat, paralel cu 
traseul DN 1, de calea ferată principală Brașov-Făgăraș-Sibiu-Vințu de Jos-Deva-Arad-
Curtici. 

Dotări edilitare: 
              - total străzi – 20 Km din care: 
                - asfaltate – 80%; 
                - împietruite – 20%. 
Circulația rutieră: Circulația în mediul urban românesc a început să constituie o 

problemă cotidiană generată atât de creșterea explozivă a gradului de motorizare cât şi 
de structura arhitecturală a orașelor dezvoltate în perioade în care nu putea fi 
anticipată o „explozie rutieră”. 

 
Rețeaua de drumuri principale a orașului Ghimbav 
 
Principalele artere funcționale ale rețelei sunt:  
- Calea Făgărașului cu 4 benzi (categoria II); 
- Strada Făgărașului cu 4 benzi (categoria II);  
- Strada Bisericii Române are 2 benzi (categoria III);  
- Strada Hermann Oberth are 2 benzi (categoria III);  
- Strada Lungă are 4 benzi (categoria II);  
- Strada Nouă are 4 benzi (categoria II). 
 
Generarea unor fluxuri rutiere este favorizată, în special, de traficul greu aferent 

transportului de mărfuri, datorat vecinătății cu Municipiul Brașov (important centru 
demografic, industrial, sociocultural și turistic) dar și situării pe drumul național DN 1 
(care este și drum european E68), între Brașov și Sibiu. 

Disfuncționalitățile prezente sunt comune multor localități de la nivel județean și 
național, fiind legate în special de gradul de modernizare al străzilor și anume: 

- sistemele rutiere și elementele geometrice în profil longitudinal și transversal ale 
străzilor existente nu sunt adaptate noilor cerințe ale traficului rutier; 

- traficul rutier de tranzit, inclusiv cel greu, traversează intravilanul producând 
efecte negative inerente; 

- intersecțiile (rutiere și pietonale) sunt insuficient amenajate și dotate, în special 
cele dintre străzile pe trasee de drumuri clasificate și străzile locale; 

- locurile de parcare sunt insuficiente; 
- zonele necesar a fi protejate nu beneficiază de restricții de circulație cum ar fi 

crearea de trasee pietonale sau limitări de viteză, menite sa conducă la descurajarea 
traficului auto în aceste zone. 
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Figura 2.12 Rețeaua de drumuri strategice a orașului Ghimbav 

 
Rețeaua de drumuri secundare a orașului Ghimbav 
 
În zonele legate de drumuri principale, există o rețea bine dezvoltată de drumuri 

secundare, care au un rol important în conectarea drumurilor principale din mediul 
urban, deservind utilizarea terenurilor și furnizând rute alternative la rețeaua de drumuri 
principale.  

Străzile secundare ale orașului Ghimbav sunt: 
- Strada Progresului face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și zona 

rezidențială de la ieșirea spre Codlea; 
- Strada Unirii face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și zona rezidențială 

de la ieșirea spre Codlea; 
- Strada Nouă face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și centrul istoric al 

orașului Ghimbav; 
- Strada Lungă face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și centrul istoric al 

orașului Ghimbav, Primăria Ghimbav și - Biserica medievală fortificată; 
- Strada Gării face legătura dintre Strada Făgărașului (DN1) și gara Ghimbav; 
-  Strada Avram Iancu reprezintă o alternativă la Strada Bisericii Române și 

ieșirea spre Cristian, tranzitând zona rezidențială; 
- Strada Pieței face legătura dintre Calea Făgărașului (DN1) și centrul istoric al 

orașului Ghimbav; 
- Străzile Școlii, Morii, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu sunt străzi aparținând 

centrului istoric și zonei înconjurătoare a acestuia; 
- Străzile Florii de Colț, Narcisei, Petuniei, Toporașului, Gardeniei, Daliei, Violetei, 

Liliacului, Begoniei, Azaleei, Bujorului, Lăcrămioarei, Crizantemei, Margaretei, 
Orhideei, Lalelei, Crăciunelului, Gențianei, Brândușei, Zambilei și Sânzienei fac 
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legătura dintre Strada Bisericii Române (DN73B) și cel mai nou cartier rezidențial din 
Ghimbav, aflat în dezvoltare. Străzile sunt în stadiul actual împietruite; 

- Străzile Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Traian Vuia, Henri Coandă, 
Alexandru Șerbănescu reprezintă rețeaua stradală a noii zone industriale din 
proximitatea DJ103C. Străzile se află în curs de asfaltare și amenajare. 

 

 
 

Figura 2.13 Rețeaua de drumuri principale și secundare a orașului Ghimbav 
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Accesibilitatea rutieră 
 
Rețeaua generală a drumurilor este destul de bine structurată, deși are drumuri 

strategice relativ scurte, oferind acces la alte județe și la orașe învecinate.  
Tabelul 2.6 prezintă accesibilitatea dintre localitățile care alcătuiesc polul de 

creștere (precum și Poiana Brașov) și orașul Ghimbav, în ceea ce privește distanța și 
timpul de călătorie. Acesta este bazat pe timpul de călătorie dat de Google. Se poate 
observa că majoritatea localităților se află situate la mai puțin de 30 minute cu 
autoturismul de Ghimbav, Predeal fiind cel mai departe, la 56 minute distanță. 

Distanța de călătorie medie este de 19,38 km, iar timpul mediu de călătorie este 
de 22,7 minute, care, în mare, sugerează o viteză medie de călătorie de 45 km/h. Prin 
urmare, se consideră că toate localitățile din polul de creștere sunt accesibile de la / 
către Ghimbav. 
 
Tabelul 2.6. Distanțe și timpi de călătorie dintre fiecare localitate a polului de creștere 
Brașov și orașul Ghimbav 

Localitate 
Distanța către orașul 

Ghimbav [km] 
Timpul de deplasare către 

orașul Ghimbav [min] 

Brașov 9,5 13 

Sânpetru 13,5 14 

Hărman 19 20 

Cristian 5,5 7 

Săcele 18,8 26 

Bod 21,2 23 

Prejmer 26,1 25 

Hălchiu 18,6 18 

Codlea 7,2 9 

Târlungeni 22,7 28 

Poiana Brașov 20 28 

Râșnov 12,7 15 

Budila 27,3 32 

Vulcan 14 14 

Feldioara 22,7 21 

Crizbav 27,7 29 

Predeal 38,9 56 

Zărnești 23,4 30 

Media 19,38 22,7 

Sursa: http://www.distanta.com/ 

 
Probleme identificate 
 
DN1 (E68) preia majoritatea traficului dinspre Brașov către Sibiu și este un drum 

foarte aglomerat pe tot timpul anului, în special în timpul sezonului turistic. Este format 
dintr-o șosea cu câte două benzi pe sens dinspre Brașov până în localitatea Codlea, și 
cu o bandă pe sens până la Sibiu, principalele probleme fiind riscul de accidente 
datorate depășirilor. 

DN73B este drum cu o singură bandă pe sens care face legătura dintre Ghimbav 
și Cristian, reprezentând o alternativă a DN73 care leagă Brașovul de Cristian, Râșnov, 
Bran, orașe frecventate de un număr mare de navetiști și turiști. Principalele probleme 
ale drumului o reprezintă calitatea carosabilului și aglomerația în sezonul turistic. 
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DJ103C este drum cu o singură bandă pe sens care face legătura dintre Ghimbav 
și Brașov-Stupini, tranzitând zona industrială Ghimbav. La orele de vârf drumul devine 
aglomerat din cauza numărului mare de mijloace de transport în comun și vehicule 
grele care tranzitează zona. 

Strada Făgărașului (DN1) în orașul Ghimbav (zona intravilane) are două benzi pe 
sensul de circulație, însă dimensiunea unei benzi este de doar 3 metri, rezultând 
probleme legate de încadrarea pe carosabil a vehiculelor grele. Alte probleme legate 
de aglomerație apar din cauza parcărilor autovehiculelor neregulamentare pe una din 
cele două benzi, cu precădere în zonele comerciale. 

Străzile Florii de Colț, Narcisei, Petuniei, Toporașului, Gardeniei, Daliei, Violetei, 
Liliacului, Begoniei, Azaleei, Bujorului, Lăcrămioarei, Crizantemei, Margaretei, 
Orhideei, Lalelei, Crăciunelului, Gențianei, Brândușei, Zambilei și Sânzienei ce fac 
legătura dintre Strada Bisericii Române (DN73B) și cel mai nou cartier rezidențial din 
Ghimbav sunt străzi neasfaltate, zona fiind în dezvoltare. 

Străzile Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Traian Vuia, Henri Coandă, 
Alexandru Șerbănescu care reprezintă rețeaua stradală a noii zone industriale sunt 
afectate o parte de lucrări de amenajare și asfaltare, care îngreunează accesul și 
traficul autovehiculelor în acea zonă. 

Din observațiile la fața locului și din discuțiile cu Municipalitatea și cu Poliția 
locală, rețeaua orașului trece prin perioade de aglomerație a traficului rutier la orele de 
vârf de dimineață (07:00-08:00), în special pe Strada Făgărașului, în special ca urmare 
a deplasării navetiștilor. Altă perioadă de aglomerație o reprezintă intervalul vârf de 
după-amiază (15:00-17:00). 

 
Starea drumurilor 
 
S-a realizat o evaluare a bazei de date cu starea drumurilor și au fost identificate 

drumurile în stare nesatisfăcătoare. Un drum într-o stare nesatisfăcătoare este 
măsurat, în mod normal, ținând cont de îmbrăcămintea rutieră, deoarece afectează nu 
doar calitatea călătoriei, dar și costurile provocate de întârzierea vehiculului, consumul 
de combustibil și costurile de mentenanță preconizate. Aceasta indică faptul că 
drumurile au gropi, drenaj necorespunzător și facilități inadecvate pentru trotuare și 
pietoni. 

S-a semnalat un sector de drum de 7,5 km pe DJ103C care este considerat 
necorespunzător din punct de vedere a calității căii de rulare. 

DN73B prezintă o calitate nesatisfăcătoare a asfaltului pe sectorul de legătură 
dintre Ghimbav și Cristian (asfaltul rupt / lipsă, crăpături și coroziune). 

Starea nesatisfăcătoare a drumurilor are drept consecință viteze și capacități 
reduse ale vehiculelor, pentru că vehiculele trebuie să evite gropile prin manevre pe 
bandă și prin frânări bruște. Starea drumului este afectată de asemenea de nivelurile 
ridicate ale traficului greu de transport de mărfuri din zonele externe ale Polului de 
creștere, în special în Ghimbav, care conține un număr mare de depozite și de zone de 
exploatare industrială. 

 
Parcările auto 
 
General vorbind, parcările rezidențiale din Ghimbav par a fi relativ bine îngrijite, 

administrate și funcționează fără să afecteze semnificativ rețeaua rutieră în interiorul 
orașului. Totuși, ca în orice oraș, există excepții, în mod special în centrul istoric (zona 
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Primăriei Ghimbav și Strada Școlii), unde există o cerere mai mare, începând cu 
mijlocul dimineții până după-amiază. 

Pe Strada Lungă și pe Strada Nouă sunt parcate autovehicule pe prima bandă a 
sensului de circulație, însă nu reprezintă o problemă foarte mare zona nefiind foarte 
încărcată de fluxurile rutiere. 

 

 
 

Figura 2.14 Locurile de parcare din perimetrul orașului Ghimbav 
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2.4. Transport public 

 
Orașul Ghimbav nu dispune de un transport public propriu. Există un sistem de 

transport organizat la nivelul Consiliului Județean Brașov în exteriorul Municipiului, un 
traseu din oră în oră de la Făgăraș la Brașov, operat de Primăria Făgăraș și un traseu 
pe o distanță mai lungă, de 130 km, de la Victoria la Brașov, operat de Primăria 
Victoria. 

 
Organizarea serviciilor de transport cu autobuze 
 
Mai multe trasee sunt atribute de către Consiliul Județean furnizorilor privați de 

transport, în urma unei proceduri de achiziții publice. Traseele sunt atribuite furnizorilor 
de transport câștigători, perioada în curs fiind din ianuarie 2014 în iunie 2019, după 
care se va organiza o nouă procedură de licitație. Informații esențiale despre orar și 
trasee sunt disponibile pe site-ul Consiliului Județean, dar nu într-un format ușor de 
utilizat pentru publicul larg. 

Mai jos este prezentat un tabel cu cele mai relevante trasee de autobuz asigurate 
de Consiliul Județean, care deservesc și orașul Ghimbav. 
 
Tabelul 2.7. Trasee relevante ale operatorilor privați care deservesc și orașul Ghimbav 

Traseu 
numărul 

Plecare 
din 

Punct 
intermediar 

Destinație Km 
Capacitate 

locuri 
Număr 

autobuze 

Interval 
între 

călătorii 
(L-V) 

39 Brașov Ghimbav 
Dumbrăvi

ța 
27 > 22 1 

30 
minute 

40 Brașov Ghimbav Codlea 13 > 9 6 
15 

minute 

41 Brașov Agrobârsa Ghimbav 6 > 22 5 
15 

minute 

Sursa: PMUD Polul de Creștere Brașov 

 
- Traseul 39 este operat de către firma SC Transbus SRL. 
- Traseul 40 este operat de către firma SC San International Bussines SRL. 
- Traseul 41 este operat de către firma SC Trubli  SRL. 
 
Din păcate, deși aceste autobuze sunt profitabile și potrivite pentru liniile pe care 

sunt folosite, nu sunt ușor accesibile pentru vârstnici și persoane cu dezabilități. 
Imaginile următoare sunt exemple tipice pentru acest tip de autobuze. 
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Figura 2.15 Autobuz tipic folosit pe liniile de autobuz rurale care deservesc orașul Ghimbav 

 

 
 

Figura 2.16 Mini-bus utilizat pe linia Brașov Ghimbav 

 

 
 

Figura 2.17 Autobuz și stație de transport în comun în orașul Ghimbav pe Strada Lungă 
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Figura 2.18 Microbuze utilizate pe linia Brașov - Metro - Ghimbav 

 

2.5 Transportul pe calea ferată 

 
Există o singură linie neelectrificată dinspre Brașov care trece prin Ghimbav și 

merge spre Codlea, la Șercaia, Făgăraș, Podul Olt până la Sibiu, pe magistrala 200 
CFR.  

 

 
 

Figura 2.19 Schema rețelei de cale ferată din Zona Brașov 
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În comparație cu liniile secundare din oricare altă parte a României, linia 
secundară care tranzitează Ghimbavul pare a fi relativ bine folosită, cu un orar destul 
de frecvent, ceea ce indică faptul că este puțin probabil ca aceasta să fie o țintă 
principală pentru închiderea de căi ferate pe viitor. 

În prezent, autoritățile locale din România sunt puțin implicate în operarea și 
determinarea serviciilor de cale ferată, în afara dreptului de veto față de propunerile de 
a retrage serviciile existente de pe linii. 

 

 
 

Figura 2.20 Stația CFR Ghimbav de pe magistrala 200 

 
Atunci când se ia în considerare un serviciu de transport public integrat, 

posibilitatea de a îmbunătăți aceste servicii și analiza atentă a modului cum se pot lega 
de serviciile paralele de autobuze operate la momentul de față în numele Consiliului 
Județean sunt substanțiale și pot necesita implicarea ADI-T. 

 
Probleme 
 
Starea parcului rulant de pe linia secundară 200 este o chestiune importantă, care 

necesită analiză și evaluarea duratei de viață. 
Se constată o lipsă a accesului la gară pentru unele zone urbane ale orașului 

Ghimbav. 
Gara și trenurile nu sunt accesibile pentru persoanele în vârstă și pentru cei cu 

dizabilități. 
 

2.6. Transportul de marfă 

 
Profilul industrial al Polului de Creștere Brașov este determinat de industria 

alimentară și textilă, industria de prelucrare a lemnului, industria de mașini și 
echipamente și industria mijloacelor de transport. O caracteristică deosebită a 
economiei locale este dată de prezența majorității ramurilor industriale. 

Ca urmare a restructurării economiei naționale, o parte importantă din capacitățile 
de producție ale județului Brașov și-au diminuat activitatea sau au fost închise. Astfel, 
au fost generate, pe de o parte forță de muncă disponibilă pentru angajare, iar pe de 
altă parte spatii utilizabile în scopuri industriale sau logistice. 
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În Polul de Creștere Brașov există mari posibilități de a investi, cei interesați 
având la dispoziție o puternică şi diversificată baza tehnico-materială, forță de muncă 
corespunzător calificată, piață de desfacere și o legislație corespunzătoare ce 
garantează drepturile investitorilor străini în România. 

Similar cu Municipiul Brașov, în unitatea teritorial administrativă Ghimbav se 
dezvoltă zona industrială. Se pot aminti extinderile IPB - Industrial Park Brașov, Zona 
industrială de pe Strada Hermann Oberth, Airbus Helicopters România (fosta 
Eurocopter România),  reprezentanțele Tess, ASV Auto, Delcar, etc. 

Pentru perioada 2014 - 2020 se estimează o creștere accelerată a zonei 
industriale Ghimbav. Aceeași evoluție ascendentă o vor avea toate parcurile industriale 
din Zona metropolitană Brașov. 

Profilul economic al Zonei Metropolitane Brașov este determinat in principal de 
activitățile în domeniu comerțului – 36,6%, industriei – 26,11% și construcțiilor –8,13% 
(profil dat de valoarea cifrei de afaceri). În încercarea de uniformizare a dezvoltării 
economice, de respectare a condițiilor de mediu și echilibrare a dezvoltării teritoriale, la 
nivelul Zonei Metropolitane Brașov, o parte din investițiile actuale dar și din noile 
investiții vor fi localizate pe teritoriul localităților limitrofe Municipiului Brașov, cu 
precădere în apropierea infrastructurii de transport, fapt ce va determina o dezvoltare 
economică ce va menține același profil economic și pentru perioada următoare. 

Infrastructura asociată comerțului în România este alcătuită din autostrăzi și 
drumuri naționale și județene, căi ferate, transport fluvial, porturi, aeroporturi și facilități 
de depozitare și transfer de mărfuri. Aproximativ 60% din mărfurile transportate pe 
distanțe lungi sunt transportate rutier, cea mai scăzută cotă de transport rutier din 
Europa Centrală şi de Est (ECE). Acesta este urmat de transportul maritim, cu 
aproximativ 31,2%, transportul feroviar cu 20%, transportul fluvial cu 20%, care 
reprezintă cota cea mai ridicată pentru transport fluvial de mărfuri din ECE, şi 
depozitare cu 5,2%. 

 
Zonele logistice, de depozitare și cumpărături din teritoriul orașului Ghimbav 
 
Figura următoare arată amplasarea zonelor de depozitare, a zonelor de 

cumpărături principale și zonelor industriale logistice din perimetrul orașului Ghimbav. 
Sectorul de vânzare joacă un rol extrem de important pe piața logistică, fapt care este 
reflectat de faptul că terenurile comerciale se află în apropierea imediată a zonelor 
logistice, de depozitare și industriale. 

În perimetrul orașului Ghimbav sunt situate multe zone de depozitare, a 
operațiunilor logistice. Cele mai importante zone sunt: 

- IPB Industrial Park Brașov - Ghimbav. Suprafața totală a Parcului Industrial 
Brașov este de 39 hectare. Acesta cuprinde hale de producție, spații de depozitare, 
zone tehnice, zone administrative și de birouri. În interiorul parcului activează 
următoarele societăți comerciale: VP Industries, Benchmark, ICCO Systems; 
EuroDruck Services, VP Industries; Benchmark (H3' teren rezervat pentru extindere 
Benchmark); Johnson Metall; Continental Powertrain; 

- Airbus Helicopters România SA și Premium Aerotec Ghimbav care activează în 
spațiile fostei întreprinderi ICA Ghimbav; 

- Zona industrială situată pe străzile Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, 
Traian Vuia, Henri Coandă, Alexandru Șerbănescu; 

- Zona logistică în care activează societățile comerciale Polimat și First Bike; 
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- SC Ecopack SA Ghimbav, Agricin SRL Ghimbav, Tess Ghimbav-Brașov, 
Viessmann SRL Ghimbav, ASV Auto Ghimbav, Delcar Ghimbav sunt o parte din 
firmele care își desfășoară activitatea pe teritoriul orașului Ghimbav; 

- Zona comercială Metro Ghimbav. 
 

 
 

Figura 2.21 Amplasarea în perimetrul orașului Ghimbav a zonelor de depozitare, a operațiunilor 
logistice și a zonelor de cumpărături principale  

 
 

Probleme 
 
Pentru a îmbunătăți eficiența și mobilitatea din zonele industriale și logistice 

existente, precum și a zonelor propuse de dezvoltare logistică și comercială, este 
esenţial să existe o viziune și un plan de acțiune pentru logistică la nivel intern, cât și 
internațional, concentrat pe întregul lanț de distribuție, adică depozitare, încărcare, 
manipulare și transport 

Problemele din zonele amintite sunt: 
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- lipsa unor legături coordonate cale ferată / transport rutier; 
- lipsa de centre logistice și conexiuni intermodale pentru mobilitatea eficientă a 

traficului rutier și a mărfurilor; 
- nevoia de identificare a zonelor pentru centrele urbane aflate în dezvoltare pe 

teritoriul orașului Ghimbav. 
 

2.7. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul 
pe jos și deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă) 

 
Rețeaua pietonală 
 
Rețeaua pietonală din orașul Ghimbav este situată cu precădere în proximitatea 

căilor rutiere. 
 
Pietonii reprezintă, poate cea mai frecventă categorie de utilizatori ai drumului, în 

special în zonele urbane aglomerate şi în zonele rezidențiale. De aceea, este 
obligatoriu să li se acorde o atenție sporită, chiar dacă decizia poate fi în detrimentul 
circulației autovehiculelor. 

 

 
 

Figura 2.22 Trecere de pietoni semaforizată 
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Din nefericire, însă, foarte multe dintre soluțiile de amenajare a rețelei rutiere 
adoptate în orașe mari din România nu favorizează circulația pietonilor. 

De exemplu: 
- amenajările de tip „sens giratoriu” chiar dacă în aparență fluidizează circulația 

vehiculelor, introduc un risc major pentru pietoni sau generează distanțe foarte mari 
pentru traversarea unei străzi prin îndepărtarea trecerilor de pietoni din zona 
intersecției; 

- intersecțiile nesemaforizate introduc puncte de conflict între vehiculele care 
virează și pietonii care traversează; 

- în anotimp rece marcajele de trecere de pietoni sunt acoperite și greu de distins. 
 
Trecerile de pietoni sunt amplasate corespunzător pe principalele artere rutiere 

ale orașului. Pe Strada Bisericii Române există o trecere de pietoni semaforizată cu 
buton de comandă. 

Trecerile de pietoni de pe teritoriul orașului Ghimbav sunt exemplificate în 
următoarele imagini. 

 

 
 

Figura 2.23 Trecere de pietoni marcată în intersecția 4, Strada Făgărașului - Strada Lungă 
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Figura 2.24 Trecere de pietoni marcată în intersecția 3, Strada Făgărașului - Strada Hermann 
Oberth 

 

 
 

Figura 2.25 Trecere de pietoni marcată în intersecția 4, Strada Făgărașului - Strada Lungă 
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Deplasările cu bicicleta 
 
Orașul Ghimbav nu dispune de o rețea de piste de biciclete. Totuși, un procent de 

aproximativ 8% din populația orașului utilizează bicicleta ca mijloc frecvent de 
deplasare. În aceste condiții realizarea unei infrastructuri de piste de biciclete ar fi o 
necesitate în următorii ani. 

Principalele conflicte ale bicicliștilor cu traficul rutier sunt întâlnite pe drumurile 
naționale și județene care tranzitează orașul. 

 

 
 

Figura 2.26 Biciclist utilizând trotuarul pentru deplasarea pe Strada Făgărașului (DN1) 

 

 
 

Figura 2.27 Biciclist deplasându-se pe DJ103C 
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Deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă 
 
În orașul Ghimbav, asemenea celor mai multe orașe din Zona metropolitană 

Brașov nu dispune de o infrastructură necesară deplasării persoanelor cu mobilitate 
redusă și a celor cu deficiențe de locomoție. 

 
Probleme 
 
Problemele care au fost identificate în legătură cu rețeaua pietonală și 

infrastructura de ciclism sunt: 
- unele artere de circulație de lungime relativ mare au o distanță prea mare între 

trecerile de pietoni; 
- Drumul național 1 (DN 1) care tranzitează orașul încurajează șoferii să circule cu 

viteze mari, existând situații de conflict cu traficul pietonal; 
- nu există o infrastructură destinată pistelor pentru bicicliști în oraș; 
- nu există facilități de închiriere a bicicletelor; 
- nu există parcări pentru biciclete; 
- nu există facilități pentru pietonii cu mobilitate redusă; 
- nu există facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă; 
- în sezonul rece precipitațiile îngreunează mobilitatea pietonilor atât pe trotuare 

cât și pe trecerile de pietoni. 
 

2.8. Managementul traficului rutier 

 
Teritoriul administrativ al orașului Ghimbav, învecinat cu Municipiul Brașov și 

localitățile Hălchiu, Codlea și Cristian, este străbătut de traseele rutiere ale drumurilor 
naționale și județene amintite anterior. De asemenea teritoriul este traversat, paralel cu 
traseul DN1, de calea ferată principală Brașov-Făgăraș-Sibiu-Vințu de Jos-Deva-Arad-
Curtici. 

Rețeaua stradală a orașului Ghimbav este dispusă sub forma rectangulară-
dreptunghiulară. Axa longitudinală orientată pe direcția nord-vest → est se situează pe 
drumul național DN1. Axa nord→sud-vest se desfășoară pe drumul național DN73B - 
Strada Cristianului.  

Restul rețelei stradale este formată din două străzi de categoria a II-a care fac 
legătura dintre centrul istoric al orașului și DN1, din artera care face legătura cu zona 
industrială a orașului (Strada Hermann Oberth) și din străzile aferente zonelor 
rezidențiale (străzi de categoria a III-a). 

De asemenea, orașul este deservit de o magistrală de cale ferată (Magistrala 
200), care generează singurul nod de transport multimodal (rutier/feroviar). 
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Figura 2.28 Rețeaua stradală conform Planului urbanistic General al orașului Ghimbav - 
Județul Brașov 

 
Orașul Ghimbav dispune de o singură intersecție semaforizată dintre drumul 

național DN73B (Strada Bisericii Române) și trecerea de pietoni din dreptul Bisericii 
Ortodoxă „Sfinții Petru și Pavel”. Intersecția este monitorizată video, iar indicatoarele 
rutiere dispun de semnale luminoase alimentate de panouri fotovoltaice. 
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Figura 2.29 Intersecția semaforizată de pe Strada Bisericii Române monitorizată video 

 
Probleme 
 
Disfuncționalitățile prezente sunt comune multor localități de la nivel județean și 

național fiind legate în special de gradul de modernizare al străzilor și anume: 
- sistemele rutiere și elementele geometrice în profil longitudinal și transversal ale 

străzilor existente nu sunt adaptate noilor cerințe ale traficului; 
- traficul de tranzit, inclusiv cel greu, traversează intravilanul producând efecte 

negative inerente; 
- intersecțiile (rutier-pietonale) sunt insuficient amenajate și dotate, în special cele 

dintre străzile pe trasee de drumuri clasificate și străzile locale; 
- locurile de parcare sunt insuficiente; 
- zonele necesar a fi protejate nu beneficiază de restricții de circulație cum ar fi 

crearea de trasee pietonale sau limitări de viteză, menite sa conducă la descurajarea 
traficului auto în aceste zone. 

 

2.9. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

 
Centrul istoric al orașului Ghimbav 
 
Centrul istoric al orașului cuprinde câteva obiective de interes local, cum ar fi: 
- Cetatea medievală Ghimbav, monument istoric și de arhitectură ridicată la 

sfârșitul secolului al XIII-lea în jurul Bisericii Evanghelice, zidită cu aproape două 
secole înainte; 

- Biserica ortodoxă "Sfânta Treime", zidită în anul 1780 pe locul unei foste biserici 
din lemn, care fusese incendiată; 

- Primăria orașului Ghimbav, edificiu construit la sfârșitul secolului XIX este 
amplasată pe locul fostului pod mobil de acces în cetate. Cele mai multe dintre clădirile 
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monumente istorice și arhitecturale din Ghimbav au fost construite în aceeași perioadă 
și sunt foste sau actuale instituții publice, școli, cazărmi, etc. 

- Parcul central Ghimbav. 
 

 
 

Figura 2.29 Cetatea medievală Ghimbav 

 

   
 

Figura 2.30 Simboluri ale orașului Ghimbav 
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Figura 2.31 Biserica ortodoxă "Sfânta Treime" 

 

 
 

Figura 2.32 Primăria orașului Ghimbav - sediu administrativ 
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Figura 2.33 Primăria orașului Ghimbav 

 

 
 

Figura 2.34 Parcul central al orașului Ghimbav 
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Sărbători locale, obiceiuri și tradiții: 
- Zilele Ghimbavului – reprezintă sărbătoarea tradițiilor și obiceiurilor locale, fiind 

un prielnic moment de reafirmare a trecutului istoric al orașului. Evenimentul are loc în 
primul weekend după Sfinții Petru și Pavel, în fiecare an, pe stadionul din localitate și 
se încheie cu concerte și focuri de artificii; 

- Festivalul Istoric-se desfasoară la inceputul lunii august anual, pe strazile 
orasului si in atmosfera medievală a ansamblului Fortificatiilor Bisericii Evanghelice, 
constructie de sec XIII.( Cunoscută turistilor sub titulatura de ”Cetatea medievală 
fortificată”) 

- Festival dedicat sărbătorilor de iarnă – în luna decembrie, Ghimbavul găzduiește 
festivalul de colinde “O, ce veste minunată!”, în biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel”, ocazie 
pentru localnici de a intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă; 

- Carnavalurile organizate de sași – acestea se desfășoară în lunile ianuarie şi 
februarie. Toate carnavalurile au o temă iar măștile cele mai reușite sunt premiate. 

-Diverse manifestări folclorice si culturale. 
 
Zona Bisericii Ortodoxe „Sfinții Petru și Pavel”. 
 
Biserica Ortodoxă „Sfinții Petru și Pavel” a fost terminată și sfințită în anul 2009 și 

este o biserică unicat în România, datorită turlelor sale poleite complet în aur. Cu o 
arhitectură impunătoare, biserica se vede strălucind de departe ca o bijuterie a Țării 
Bârsei.  

 

 
 

Figura 2.35 Biserica Ortodoxă „Sfinții Petru și Pavel” 
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În zona bisericii s-a dezvoltat în ultimii ai o puternică zonă rezidențială. Zona este 

în plină dezvoltare, fiind construite cartiere rezidențiale, zone de agrement, o sală de 
sport, parcuri, etc. Dat fiind faptul că zona este în dezvoltare, infrastructura ei stradală 
nu este finalizată, iar majoritatea străzilor sunt deocamdată împietruite. 

În acest context, zona este încărcată de vehicule grele și utilaje de construcție și 
lucrări, putând crea disconfort populației rezidențiale. 

 

 
 

Figura 2.36 Zona rezidențială aflată în plină dezvoltare 

 

 
 

Figura 2.37 Zona rezidențială din cartierul Florilor - Ghimbav 

 
Aeroportul Brașov-Ghimbav 
 
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este un aeroport aflat în construcție la 

Ghimbav, lângă Parcul industrial Ghimbav și lângă sediile firmelor Airbus România și 
Aerotec. Aeroportul este proiectat să opereze aeronave de mărime medie, cu o 
capacitate de un milion de persoane pe an. Proiectul este estimat la aproximativ 90 
milioane de euro. 
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Proiectul este amplu sprijinit de autoritățile și populația locală, precum și unele 
companii din zonă. Se estimează că aeroportul va crea în jur de 4.000 locuri de muncă 
și va ajunge la 1 milion de pasageri în 8 ani, generând încă alte 6.000 locuri de muncă. 

Problema actuală a aeroportului este incertitudinea legată de instituția care îl va 
gestiona, momentan aflându-se în proprietatea administrațiilor locale, dar acestea nu 
au dreptul legal de a-l gestiona. 

Parlamentul Romaniei are in curs de finalizare o lege a Aeroportului International 
Ghimbav(legea trecind de senat, camera Superioară). 

 

 
 

Figura 2.38 Poziționarea aeroportului Brașov - Ghimbav 

 

 
 

Figura 2.39 Primul avion care a decolat/aterizat pe pista aeroportului  
(Sursa: http://aeroportbrasov.ro/news/) 
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Aeroportul este situat la vest de orașul Brașov, în vecinătatea a două drumuri 
principale, drumul național DN1 și drumul național DN13. Punctul de acces principal la 
aeroport va fi prin autostrada propusă A3, totuși, acest lucru depinde de datele de 
finalizare ale aeroportului, cât și a autostrăzii A3. În mod clar, dacă data de deschidere 
a aeroportului este fixă și respectă programul, iar data pentru finalizarea A3 nu, atunci 
trebuie făcute alte aranjamente pentru accesul la aeroport. 

 

 
 

Figura 2.40 Sediile firmelor Airbus România și Aerotec din Ghimbav din proximitatea 
Aeroportului 

 
Zona industrială Ghimbav 
 
Zona industrială din partea nordică a Ghimbavului este într-o continuă 

expansiune. Aceasta este susținută de infrastructura rutieră formată din străzile: 
Herman Oberth, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Traian Vuia, Henri Coandă, Alexandru 
Șerbănescu. 

Problemele  zonei le reprezintă lucrările la infrastructura stradală aflată în curs de 
asfaltare precum și traficul greu reprezentat de vehiculele care asigură logistica 
societăților comerciale care activează în acest perimetru. 

 

 
 

Figura 2.41 Zona industrială Ghimbav 

 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav 62 

Din zona industrială face parte și IPB Industrial Park Brașov - Ghimbav care 
cuprinde societățile comerciale VP Industries, Benchmark, ICCO Systems, EuroDruck 
Services, VP Industries, Benchmark, Johnson Metall și Continental Powertrain.  

 

 

 
 

Figura 2.42 Industrial Park Brașov - Ghimbav 

 
Probleme 
 
Deși nu sunt, în mod evident, probleme legate de aeroport în prezent, trebuie 

luate în considerare planificarea și proiectarea adecvată a accesului la aeroportul în 
construcție, cu accent în special pe legătura cu viitoarea autostradă Comarnic - 
Brașov. Dacă autostrada nu este finalizată la momentul când aeroportul este finalizat, 
trebuie luată în calcul o cale de acces alternativă pentru aeroport. Soluția ar putea fi 
prelungirea Ocolitoarei Municipiului Brașov în zona aeroportuară. 

 
Problemele zonelor sensibile ale orașului sunt: 
- centrul istoric nu are un nivel de accesibilitate la nivelul cerințelor actuale. De 

asemenea, popularizarea și promovarea valorilor orașului Ghimbav suportă 
îmbunătățiri și optimizări; o dezvoltare puternică a turismului(intrevăzută prin 
restaurarea si modernizarea Ansamblului Fortificat al bisericii Evanghelice Ghimbav, 
monument istoric de clasă A-valoare patrimonială de importantă natională si 
internatională) va adăuga un plus de dificultate căilor de transport si parcare. 

- locurile de parcare din zona turistică a Ghimbavului nu sunt suficiente; 
- dezvoltarea accelerată a zonei industriale Ghimbav face ca infrastructura rutieră 

să fie periodic afectată, fiind necesare reparații; 
- infrastructura rutieră din zona industrială este în curs de amenajare și extindere, 

lucrările de asfaltare ducând la interferențe cu traficul rutier din zonă; 
- dezvoltarea accelerată a zonei rezidențiale din Cartierul Florilor produce 

disconfort în zonele urbane învecinate dar și duce la deteriorarea infrastructurii stradale 
(DN 73 B) ; 
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- locurile de parcare din proximitatea instituțiilor publice (Primărie, școli, grădinițe) 
sunt insuficiente la orele de vârf; 

- nu sunt amenajate piste (benzi) pentru bicicliști. Un număr substanțial de 
locuitori ai Ghimbavului folosesc bicicleta ca mijloc de transport, iar rularea acestora nu 
se desfășoară în condiții maxime de siguranță; 

- nu există o infrastructură de parcare și utilizare a bicicletelor, rolelor și a altor 
mijloace verzi de transport;nici sisteme moderne de inchiriere si parcarea a 
bicicletelor(ride-park); 

- nu există un sistem de transport public local. Transportul în comun este asigurat 
de către firme private, nefiind la înălțimea standardelor actuale. Nu toate stațiile de 
transport în comun sunt amplasate în zone sigure atât pentru pasageri cât și pentru 
șoferi; 

- accesibilitatea la transportul public rutier și feroviar nu se situează la nivelul 
actual al Zonei Metropolitane Brașov; 

- nu există o rețea stradală ocolitoare (pentru DN1), orașul fiind tranzitat de un flux 
rutier semnificativ care generează un nivel de zgomot și de poluare a aerului nedorit în 
zonă; 

- infrastructura stradală necesită îmbunătățiri și o mentenanță periodică pentru 
susținerea circulației rutiere în condiții optime; 

- sunt semnalate probleme legate de parcarea neregulamentară a autovehiculelor 
care realizează aprovizionarea zonei comerciale de pe Strada Făgărașului (DN1). La 
orele de vârf se creează aglomerații pe segmentul de drum pe sensul de mers spre 
Brașov deoarece una din benzile de circulație este constant blocată de autoturisme și 
autoutilitare care realizează aprovizionarea; 

- anumite segmente ale infrastructurii rutiere nu se înscriu în standardele 
naționale privind dimensiunile benzilor de circulație. Exemplul îl reprezintă tot sectorul 
de drum de pe Strada Făgărașului care tranzitează orașul. Benzile de circulație au o 
lățime de doar 3 metri, rezultând probleme de încadrarea pe bandă a vehiculelor grele 
și a mijloacelor de transport în comun; 

- un procent semnificativ dintre vehicule tranzitează orașul Ghimbav, pentru că 
virajele la stânga și întoarcerile sunt restricționate de către separatoarele de sens. 

 

 
 

Figura 2.43 Infrastructură rutieră deteriorată pe DJ 103 C 
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Figura 2.44 Supra-aglomerarea Străzii Făgărașului (DN 1) la orele de vârf 

 

 
 

Figura 2.45 Îngreunarea circulației pe Strada Făgărașului (DN1) la orele de vârf cauzată de 
parcarea utilitarelor care realizează aprovizionarea 
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3. MODELUL DE TRANSPORT 
 

3.1. Prezentare generală și definirea domeniului 

 
Modelul de transport pentru o comunitate este o reprezentare matematică a 

mobilității populației și mărfurilor dintr-un sistem de transport într-o zonă definită 
având anumite caracteristici sociale, economice și privind calitatea vieții. Analiza este 
împărțită în ”zone de modelare”, care reprezintă o împărțire virtuală a teritoriului ariei 
de studiu, fiecare zonă având caracteristici aparte privind populația, activitățile 
economice, industriale, turistice, educaționale, etc. 

Principala utilizare a modelului este de a identifica parametrii mobilității dintr-o 
perioadă și de a estima modul în care mobilitatea populației și mărfurilor analizate vor 
răspunde, la schimbări privind îmbunătățirea acesteia și creșterea calității vieții. 
Parametrii analizați în cadrul Planului de Mobilitate sunt: 

- Oferta de transport: atât servicii (introducerea unui sistem de transport în comun 
european cu definirea de trasee; creșterea calității serviciilor oferite; implementarea de 
servicii de transport moderne și nepoluante) cât și infrastructură (construcția unei 
variante de ocolire, realizarea unui punct de transport multimodal eficient, asigurarea 
mobilității în zonele rezidențiale industriale și de agrement care se dezvoltă în următorii 
ani); 

- Cererea de transport: datorată creșterii populației, sau schimbării distribuției 
spațiale a acesteia, a schimbării caracteristicilor socioeconomice sau demografice, 
creșterii sau reducerii activităților economice, etc. 

Modelul poate oferi suport pentru cuantificarea uneia sau mai multor probleme 
existente sau viitoare din sistemul de transport, sprijinind astfel luarea de decizii privind 
planificarea, implementarea sau operarea infrastructurii sau serviciilor de transport.  

Astfel, modelul poate fi utilizat în diferite moduri: 
- oferă o imagine concludentă a utilizării infrastructurii existente, pe categorii și 

volume de utilizatori, scopul deplasărilor efectuate, sau originea și destinația 
deplasărilor ce utilizează infrastructura respectivă; 

- permite identificarea si cuantificarea supraîncărcării rețelelor de transport și 
înțelegerea necesarului pentru creșterea capacității de circulație a sistemului de 
transport; 

- oferă date privind cererea de transport, necesare pentru concepția, 
dimensionarea sau optimizarea infrastructurii sau serviciilor operaționale noi, ca 
răspuns la evoluția în timp a cererii de mobilitate; 

- arată impactul pe care un proiect sau o măsură de mobilitate propusă îl are 
asupra fluxurilor de transport în rețea, inclusiv pe alte moduri, arătând cum cererea se 
adaptează noii infrastructuri sau măsuri și prezentând impactul implementării acestora; 

- permite calcularea impactului asupra pasagerilor al unor schimbări în serviciile 
de transport public: rute, frecvență, viteză operațională, calitatea serviciilor oferite etc.; 

- în contextul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, modelul are capacitatea de 
a evalua toate deplasările din aria de influență ale orașului: cele din zona urbană a 
orașului, precum și deplasările-cheie înspre/dinspre oraș, inclusiv deplasările 
spre/dinspre principalele zone cu navetă exterioare, deplasările regionale importante și 
eventualele mișcări de tranzit semnificative. 
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3.2. Culegerea de date 

 
Culegerea de date reprezintă procesul de culegere a informațiilor pentru PMUD 

Ghimbav și formularea concluziilor principale rezultate în urma prelucrării acestora. 
Informațiile prezentate sunt: 

- sisteme de transport; 
- caracteristici privind mobilitatea populației în urma interviurilor din teritoriu; 
- recenzări de traficul rutier și în principalele intersecții rutiere ale orașului; 
- recenzări de trafic rutier la toate intrările/ieșirile din oraș; 
- sondaje privind timpii de deplasare pe anumite rute de legătură dintre orașul 

Ghimbav și Zona Metropolitană Brașov; 
- recenzarea călătorilor care utilizează transportul public în stații și pe trasee. 
 
Metodologia de realizare a sondajelor: O parte din datele necesare realizării 

proiectului au fost obținute în urma unor sondaje. Sondajele au fost realizate în urma 
chestionării locuitorilor orașului Ghimbav. Chestionarele au fost întocmite în 
conformitate cu standardele acestui tip de studiu, clar și la obiect, pentru a putea fi 
completate cu ușurință de către persoanele chestionate. Eșantionul a fost stabilit în 
funcție de numărul total al locuitorilor orașului și anume 5900, alegând un nivel de 
încredere de 95% și un interval de încredere de maxim +/- 10%. Astfel a fost obținut un 
eșantion de 140 de persoane de chestionat din totalul de 5.900 de locuitori. Pentru ca 
acest eșantion să fie reprezentativ au fost chestionate persoane cu vârste mai mari de 
10 ani, de ambele sexe. Algoritmul de chestionare a constat în alegerea pentru 
aplicarea sondajului a celei de-a treia persoane întâlnită pe străzile orașului Ghimbav, 
ca primă metodă de lucru și alegerea pentru aplicarea sondajului a celei de-a treia 
locuințe amplasate pe una din străzile orașului Ghimbav. 

 
Informații privind populația orașului Ghimbav 
 
Informațiile generale referitoare la gospodăriile analizate au fost colectate astfel: 
- adrese de locuințe; 
- numărul persoanelor active pe piața muncii; 
- vehicule disponibile (pe diverse categorii) ; 
- accesibilitatea la cel mai apropiat mijloc de transport în comun. 
 
În ceea ce privește activitatea pe piața muncii, datele sondajelor artă că 50 % din 

gospodarii au persoane active pe piața muncii. 
 
Din punct de vedere al deținerii de autovehicule personale, datele sondajelor 

arată că: 
- deținerea de autovehicule este medie; 
- 58,16 % din familii nu dețin un autovehicul personal; 
- 30,61 % din familii dețin un singur autovehicul personal; 
- 6,12 % din familii dețin două autovehicule personale; 
- 5,10 % din familii dețin mai mult de două autovehicule personale. 
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Numărul de autovehicule personale deținute / gospodărie

58,16%

30,61%

6,12%

5,10%

Niciunul Unul  Două Mai mult de două
 

 
Figura 3.1 Deținerea de autovehicule / gospodărie pentru orașul Ghimbav 

 
Datele sondajului privind accesul populației la transportul public arată că accesul 

la transportul public privat este caracterizat de timpul petrecut de acasă până la cea 
mai apropiată stație pentru transportul public stradal: 

- sub 5 minute - 36,23 % din populație; 
- între 5 și 15 minute - 50,72 % din populație; 
- între 15 și 30 minute - 11,59 % din populație;  
- peste 30 de minute - 1,45 % din populație. 
 
Datele sondajului privind accesul populației la transportul feroviar este caracterizat 

de timpul petrecut de acasă până la gară: 
- sub 5 minute - 5,56 % din populație; 
- între 5 și 15 minute - 63,89 % din populație; 
- între 15 și 30 minute - 27,78 % din populație;  
- peste 30 de minute - 2,78 % din populație. 
 
Venitul pe gospodărie rezultat din datele sondajelor arată că acesta este: 
- sub 1000 Lei - 29,59 % din populație; 
- între 1000 și 2000 Lei - 50,00 % din populație; 
- între 2000 și 3000 Lei - 13,27 % din populație; 
- între 3000 și 4000 Lei - 2,04 % din populație; 
- între 4000 și 5000 Lei - 3,06 % din populație; 
- peste 5000 Lei - 2,04 % din populație. 
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Timpul petrecut de acasă până la cea mai apropiată stație pentru 

transport public stradal

36,23%

50,72%

11,59%
1,45%

Sub 5 minute Între 5 și 15 minute Între 15 și 30 minute Peste 30 minute
 

 
Figura 3.2 Timpul petrecut de acasă până la cea mai apropiată stație pentru transportul public 

stradal pentru orașul Ghimbav 

 

Timpul petrecut de acasă până la gara CFR Ghimbav

5,56%

63,89%

27,78%

2,78%

Sub 5 minute Între 5 și 15 minute Între 15 și 30 minute Peste 30 minute
 

 
Figura 3.3 Timpul petrecut de acasă până la gara CFR a orașului Ghimbav 
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Venitul mediu lunar / gospodărie pentru orașul Ghimbav
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Figura 3.4 Venitul pe gospodărie rezultat din datele sondajelor pentru orașul Ghimbav 

 
Datele personale privind populația orașului Ghimbav au fost obținute în urma 

sondajelor, prin întrebări cu caracter personal. Rezultatele analizei informațiilor culese 
sunt prezentate în continuare. 

 
Vârstă și gen - Distribuirea populației după categorii de vârstă, bazate pe sondaje 

extinse indică următoarele: 
- 60,58 % din populație o reprezintă oameni la o vârstă activă din punct de vedere 

al ocupației profesionale;  
- 39, 42 % pensionari din populație nu este activă profesional. 
 
Populația a fost încadrată în următoarele clase de vârstă: 
- între 10 și 18 ani - 4,08 % din populație; 
- între 18 și 30 ani - 27,55 % din populație; 
- între 30 și 50 ani - 32,65 % din populație; 
- între 50 și 65 ani - 22,45 % din populație; 
- peste 65 ani - 13,27 % din populație. 
 
Permisul de conducere: sondajul arată că 46,94 % din populația intervievată 

deține un permis de conducere. 
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Încadrarea populației Ghimbavului în clase de vârstă
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Figura 3.5 Încadrarea populației Ghimbavului în clase de vârstă 

 
Gradul de ocupare al populației - Datele sondajului arată următoarele: 
- 50% din populație are un loc de muncă (angajat, angajator sau liber 

profesionist); 
- 5 % din populație este șomeră; 
- 10,58 % sunt în școală (elevi și studenți) ; 
- 25,77 % sunt pensionari; 
- 8,65 % sunt casnici. 
 
Domiciliul rezidențial - Principalele zone rezidențiale ale orașului Ghimbav sunt 

poziționate în zona centrului, amplasate pe: 
- Strada Făgărașului; 
- Strada Morii; 
- Strada Ștefan cel Mare; 
- Strada Lungă; 
- Strada Avram Iancu; 
- Strada Pieței; 
- Strada Nouă; 
- Strada Hermann Oberth; 
- Strada Cuza Vodă; 
- Strada Râului; 
- Strada Progresului; 
- Strada Unirii. 
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Statutul social al locuitorilor

 din Ghimbav
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Figura 3.6 Gradul de ocupare al populației orașului Ghimbav 

 
Localizarea instituțiilor de învățământ - Instituțiile de învățământ din orașul 

Ghimbav sunt: 
- Școala gimnazială clasele V-VIII – str. Pieței nr. 70. 
- Școala generală clasa pregătitoare si clasele I-IV – str. Școlii nr. 259 A. 
- Grădinița – str. Floare de Colț, Cartierul Tineretului. 
Toate cele trei se găsesc situate în centrul istoric al orașului. 
 
Informații privind deplasările 
 
Numărul de deplasări zilnice: s-a estimat o medie de 1,54 deplasări zilnice pe 

locuitor raportate. S-a constatat ca 42,86 % dintre rezidenți efectuează 2 deplasări pe 
zi. 

 
Numărul de deplasări zilnice (deplasare de acasă - spre obiectiv - înapoi acasă) a 

populației este: 
- niciuna - 4,08 % din populație; 
- una - 18,37 % din populație; 
- două - 42,86 % din populație; 
- trei - 10,20 % din populație; 
- peste trei - 24,49 % din populație. 
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Numărul de deplasări zilnice pentru locuitorii Ghimbavului
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Figura 3.7 Numărul de deplasări zilnice (deplasare de acasă - spre obiectiv - înapoi acasă) a 
populației Ghimbavului 

 

Scopul deplasărilor efectuate de populația Ghimbavului
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Figura 3.8 Scopul deplasărilor efectuate de populație 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav 73 

Scopul deplasărilor efectuate de populația intervievată este: 
- la muncă - 32,03 % din populație; 
- la instituția de învățământ - 8,50 % din populație; 
- la cumpărături - 30,72 % din populație; 
- în scop de afaceri - 2,61 % din populație; 
- altele - 26,14 % din populație. 
 
Perioada efectuării deplasărilor: din analiza datelor culese s-a constatat ca există 

un vârf distinct dimineața între orele 07.00 și 09.00, cu peste 34,22 % din deplasări. 
Graficul arată începutul duratei deplasării, totuși, un număr semnificativ dintre aceste 
deplasări se vor încheia la ora 9.00, ce va reduce densitatea călătoriilor. 

 

Perioada efectuării deplasărilor de către populația Ghimbavului

34,22% 8,02%

8,56%

14,97%

11,76%9,63%

8,56%

4,28%

Între orele 7,00 și 9,00

Între orele 9,00 și 11,00

Între orele 11,00 și 13,00 

Între orele 13,00 și 15,00 

Între orele 15,00 și 17,00 

Între orele 17,00 și 19,00 

Între orele 19,00 și 21,00 

Peste ora 21,00 

 
 

Figura 3.9 Perioada din zi pentru efectuarea deplasărilor populației 

 
Vârfuri au loc de asemenea si în perioada de vârf de după-amiază, în intervalul 

13.00 -15.00 (14,97 %), și seara în intervalul 15.00 și 17.00 (11,76 %). 
Perioada efectuării deplasărilor: 
- între orele 7,00 și 9,00 - 34,22 % din populație; 
- între orele 9,00 și 11,00 - 8,02 % din populație; 
- între orele 11,00 și 13,00 - 8,56 % din populație; 
- între orele 13,00 și 15,00 - 14,97 % din populație; 
- între orele 15,00 și 17,00 - 11,76 % din populație; 
- între orele 17,00 și 19,00 - 9,63 % din populație; 
- între orele 19,00 și 21,00 - 8,56 % din populație; 
- peste ora 21,00 - 4,28 % din populație. 
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Durata deplasărilor variază pe timpul zilei. În orele de vârf de dimineață domină 
deplasările la muncă și cele în scop educațional. În intervalul dintre orele de vârf se 
efectuează deplasări la cumpărături, în scop educațional sau în interes de serviciu. În 
orele de vârf de la amiază se efectuează deplasări de la serviciu și o combinație între 
deplasări la cumpărături și cele în interes de serviciu. 

 
Generarea și atragerea deplasărilor: deplasările sunt de obicei generate de la 

domiciliu, din locațiile de serviciu, instituțiile de învățământ, cumpărături sau locuri de 
petrecere al timpului liber. 

Principala zonă care generează cele mai multe deplasări o reprezintă artera 
principală a orașului, Strada Făgărașului (DN1) precum și arterele secundare care 
converg în aceasta. 

 

 
 

Figura 3.10 Generarea deplasărilor zilnice ale locuitorilor Ghimbavului în intervalul de vârf de 
dimineață 
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Distribuția deplasărilor: următoarele figuri prezentate sunt derivate direct din 
interviurile la domiciliu si reprezintă structura deplasărilor rezidenților din orașul 
Ghimbav. Figura 3.11 ilustrează deplasările principale la orele de vârf de dimineață și 
de seară. 

 

 
 

Figura 3.11 Distribuția deplasărilor zilnice ale locuitorilor Ghimbavului la orele de vârf  

 
Distribuția duratei deplasărilor: distribuția duratei deplasărilor este un element 

important care este luat in considerare în dezvoltarea modelelor de transport. Acest 
aspect poate fi diferențiat în funcție de scopul deplasării și de modul de transport 
aferent, și se poate cuantifica ca și distanță a deplasării, sau prin durata de timp în care 
are loc deplasarea. 

 
Durata deplasărilor până la locul de muncă / instituția de învățământ este: 
- sub 5 minute pentru 9,72 % din populație; 
- între 5 și 15 minute pentru 41,67 % din populație; 
- între 15 și 30 minute pentru 22,22 % din populație; 
- între 30 minute și 45 minute pentru 13,89 % din populație; 
- între 45 minute și o oră pentru 5,56 % din populație; 
- peste o oră pentru 6,94 % din populație. 
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Durata deplasărilor până la locul de muncă / instituția de învățământ
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Figura 3.12 Durata deplasărilor până la locul de muncă / instituția de învățământ a populației 
orașului Ghimbav 

 
Deplasări înlănțuite: deplasările zilnice pot fi atât într-un singur scop 

serviciu/școală/magazin și apoi de întoarcere acasă, cât și în mai multe scopuri, când 
rezultă o înlănțuire mai complexă a deplasărilor. Un exemplu tipic este deplasarea spre 
serviciu, urmată de o destinație de agrement, urmată de întoarcerea acasă. Acesta 
reprezintă o deplasare înlănțuită cu o singură deplasare, acasă, urmată de două 
puncte de interes la serviciu și apoi agrement. Principalele tipuri de deplasări sunt 
enumerate mai jos: 

- acasă, serviciu, acasă - 21,39 % din populație; 
- acasă, magazin, acasă - 25,67 % din populație; 
- acasă, școală, acasă - 6,95 % din populație; 
- acasă, activitate personală, acasă - 11,23 % din populație; 
- acasă, recreere, acasă - 16,04 % din populație; 
- acasă, prieteni, acasă - 12,30 % din populație; 
- acasă, serviciu, acasă, magazin, acasă - 6,42 % din populație. 
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Tipul deplasărilor

Deplasările înlănțuite efectuate de către populația orașului Ghimbav

 
 

Figura 3.13 Deplasările înlănțuite efectuate de către populația orașului Ghimbav 

 
Distribuția modală: diagrama radială arată modul de distribuție modală. 

Principalele moduri sunt mersul pe jos (29,80 %), cu autovehiculul personal ca și șofer 
(15,89 %) și autobuzul/microbuzul public (28,48 %). 

 
Modalitatea de deplasare pentru orașul Ghimbav este: 
- pe jos - 29,80 % din populație; 
- cu bicicleta - 7,95 % din populație; 
- cu motocicleta / scuterul - 0,66 % din populație; 
- cu autovehiculul personal (șofer) - 15,89 % din populație; 
- cu autovehiculul personal (pasager) - 5,30 % din populație; 
- cu autoutilitară  - 0,66 % din populație; 
- cu taxi - 0,66 % din populație; 
- cu autobuz/ microbuz particular - 7,95 % din populație; 
- cu autobuz/ microbuz public - 28,48 % din populație; 
- cu trenul - 2,65 % din populație. 
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Modalitatea de deplasare a populației orașului Ghimbav
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Figura 3.14 Distribuția modală a populației orașului Ghimbav 

 
Recensăminte de circulație 
 
În cadrul planului de mobilitate au fost realizate recensăminte de circulație în 

puncte cheie ale orașului. Studiul de mobilitate s-a realizat pentru nodurile rutiere 
situate pe arterele principale ale orașului, intrările în oraș și zonele sensibile. Acesta 
cuprinde: 

- definirea rețelei rutiere a orașului Ghimbav, 
- analiza fluxurilor de circulație rutieră existente pentru zece intersecții aflate pe 

principalele artere ale orașului, 
- culegerea de date a parametrilor geometrici ai zonei analizate (măsurători, 

observații la fața locului, fotografii), 
- culegerea de date de fluxuri rutiere pentru intersecțiile analizate la orele de vârf 

de dimineață și de seară (7.00 - 8.00 și 15.00 - 16.00), 
- culegerea de date în flux continuu în punctele de intrare/ieșire din oraș, 
- sintetizarea datelor culese și întocmirea unei baze de date (fluxuri rutiere), 
- analiza datelor culese. 
 
Studiul s-a bazat pe date culese prin recensăminte la fața locului, înregistrări 

video, observații în teritoriu și date furnizate de către autoritățile locale. 
 
Intersecțiile stabilite pentru analiză, precum și cele considerate importante din 

punctul de vedere al studiului de trafic rutier privind mobilitatea din orașul Ghimbav 
sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul 3.1 Lista intersecțiilor și coduri atribuite intrărilor în intersecție 
Nr. 

Intersecție 
Denumire străzi Tip control Cod Strada 

1 
Calea Făgărașului - 
Acces Centura Brașov 

Nesemaforizată 

1.1 Calea Făgărașului E 

1.2 Calea Făgărașului V 

1.3 Acces Centură Brașov 

2 

Calea Făgărașului - 
Strada Făgărașului - 
Strada Bisericii 
Române - Strada Pieței 

Nesemaforizată 

2.1 Calea Făgărașului 

2.2 Strada Făgărașului 

2.3 Strada Bisericii Române 

2.4 Strada Pieței 

3 
Strada Făgărașului - 
Strada Hermann 
Oberth 

Nesemaforizată 

3.1 Strada Făgărașului SE 

3.2 Strada Făgărașului NV 

3.3 Strada Hermann Oberth 

4 
Strada Făgărașului - 
Strada Lungă 

Nesemaforizată 

4.1 Strada Făgărașului SE 

4.2 Strada Făgărașului NV 

4.3 Strada Lungă 

4.4 Strada Lungă - continuare 

5 
Strada Făgărașului - 
Strada Nouă - Strada 
Gării 

Nesemaforizată 

5.1 Strada Făgărașului SE 

5.2 Strada Făgărașului NV 

5.3 Strada Nouă 

5.4 Strada Gării 

6 
Strada Făgărașului - 
DN1 

Nesemaforizată 
6.1 Strada Făgărașului SE 

6.2 Strada Făgărașului NV 

7 
Strada Hermann 
Oberth - Strada 
Albinelor 

Nesemaforizată 

7.1 Strada Hermann Oberth SV 

7.2 Strada Aeroportului N 

7.3 Strada Albinelor 

8 
Strada Bisericii 
Române - Strada Mihai 
Viteazul 

Nesemaforizată 

8.1 Strada Biserici Române NE 

8.2 Strada Bisericii Române SV 

8.3 Strada Mihai Viteazul 

9 
Strada Lungă - Strada 
Școlii 

Nesemaforizată 

9.1 Strada Lungă NE 

9.2 Strada Lungă S 

9.3 Strada Școlii 

10 
Strada Morii - Strada 
Nucului / Nouă 

Nesemaforizată 

10.1 Strada Morii E 

10.2 Strada Morii V 

10.3 Strada Nucului / Nouă 

11 Strada Morii - Strada 
Lungă - Strada Cuza 
Vodă - Strada Pieței 

Nesemaforizată 11.1 Strada Pieței 

11.2 Strada Morii 

11.3 Strada Lungă 

11.4 Strada Cuza Vodă 

 
Locațiile în care s-au făcut recensămintele de circulație sunt prezentate în figura 

următoare. 
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Figura 3.15 Locațiile recensămintelor de circulație din orașul Ghimbav 

 
Observațiile preliminare au avut ca obiectiv identificarea categoriilor de vehicule 

participante la circulația rutieră din orașul Ghimbav în scopul elaborării celor mai 
potrivite fișe de colectare a datelor privind volumele de trafic. 

Înregistrarea volumelor de trafic s-a realizat de către observatori specializați pe 
fișele proiectate în acest scop. Au fost înregistrate separat diferitele categorii de 
vehicule care în etapa de prelucrare și analiză a datelor au fost transformate în 
vehicule etalon folosind coeficienții de echivalare conform cerințelor standardului 
român SR 7348-2001. 

Drumurile moderne trebuie să satisfacă cele mai exigente nevoi ale tuturor 
utilizatorilor, fie conducători auto, pietoni, călători, bicicliști. În același timp trebuie să 
asigure fluență, siguranță, eficientă, deci durate reduse ale călătoriilor, consum minim 
de combustibil și poluare redusă a mediului înconjurător. Ingineria traficului apelează la 
știința măsurătorilor de trafic, planificarea, proiectarea și operarea sistemelor de trafic 
pentru a realiza, într-un mod cât mai eficient, deplasarea persoanelor și bunurilor. 
Traficul, în general, dar cel urban în special, este constituit dintr-un „amestec” de 
pietoni și mijloace de transport de diferite categorii și aparținând diferitelor moduri de 
transport. Datorită amestecului de vehicule lente și rapide, caracteristicile de operare 
variază foarte mult, astfel că situațiile de trafic sunt foarte complexe. Pentru analiza 
acestora trebuie elaborate studiile de trafic.  
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Figura 3.16 Culegerea datelor de trafic rutier prin recensăminte de circulație 

 
Studiul de trafic realizat în vederea atingerii obiectivelor temei propuse, s-a 

rezumat la determinarea parametrilor geometrici și a datelor dinamice (volume de 
trafic, compoziția traficului, etc.) pentru fiecare dintre cele zece intersecții analizate.  

În urma datelor culese în punctele cheie ale orașului s-au determinat volumele de 
trafic rutier pe parcursul unei zile. 

Recensămintele de circulație în intersecții și cele efectuate la intrările/ieșirile din 
oraș sunt extrapolate la 14 ore pentru a fi în concordanță cu măsurătorile efectuate în 
Zona Metropolitană Brașov. Figura de mai jos prezintă volumele de trafic la nivelul 
tuturor intersecțiilor. Cel mai mari volum de trafic rutier s-au înregistrat în intervalele 
orare 7.00-8.00 și 15.00-16.00. 

 

 
 

Figura 3.17 Fluxurile rutiere cumulate pentru toate intersecțiile analizate pe intervale orare 
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Datorită faptului că traficul nu este predominant de autoturisme se vor folosi 
metode de transformare a diferitelor tipuri de autovehicule în vehicule etalon folosind 
coeficienții de echivalare recomandați de standardele naționale.  

 
Tabelul 3.2 Tipurile de vehicule și coeficienții de echivalare 

Tipurile de autovehicule întâlnite în traficul rutier Coeficientul de echivalare 

Motociclete, motorete, scutere 0,5 

Autoturisme, microbuze, autofurgonete 1 

Autocamioane cu sarcină utilă peste 3 tone 3,5 

Autobuz, troleibuz articulat 4 

Autobuz, troleibuz nearticulat 3 

 
În urma acestei analize, valorile fluxului de trafic rutier relevante, pentru fiecare 

intersecție au fost culese la: 
- ora de vârf de dimineață (7.00 - 8.00); 
- ora de vârf de după amiază (15.00 - 16.00). 
Metodele de colectare depind de natura (tipul) datelor, precum şi de mediile şi 

dispozitivele de stocare. De exemplu, datele cinematice pot fi culese direct foarte rapid. 
Datele dinamice sunt culese periodic, depinzând de creșterea (descreșterea) 
fenomenului şi este posibil să fie tratate ulterior (după un timp oarecare). Datele 
statice, în general se culeg o singură dată, dar la nevoie se poate repeta măsurarea. 
Aceste date pot cere repetarea înregistrărilor pentru stabilirea distribuției fenomenului. 
Pentru exemplificare, se poate considera sosirea autovehiculelor într-un punct. 

Ori de câte ori este puțin practic sau imposibil de obținut date reale în suficientă 
cantitate, se vor genera date sintetice prin utilizarea unui model matematic programabil 
pe un calculator. Datele sintetice pot fi generate printr-o funcție deterministă, fie 
nedeterministă, fie prin ambele. 

Datele sintetice, ca și cele reale, sunt probabilistic perturbate de eroarea de 
măsurare, de timpul de întârziere și de cel de așteptare. Erorile de măsură, indiferent 
de cauzele care le-au generat, tind asimptotic către o anumită valoare, denumită 
eroare limită, ce poate fi depășită doar cu o mică probabilitate. 

Bibliografia de specialitate recomandă o serie de metodici privind colectarea 
datelor de trafic pentru stabilirea capacității și evaluarea performanțelor intersecțiilor 
semnalizate. 

Pot fi amintite trei căi obișnuite de culegere a datelor: 
- înregistrarea imaginilor cu camere video; 
- colectarea manuală a datelor cu o echipă de observatori; 
- colectarea automată cu contoare mecanice. 
A treia cale este de preferat când se urmăresc volumele zilnice, apreciate pentru 

evaluarea încărcării rețelei de străzi sau pentru realizarea planului orașului. Colectarea 
dinamică a datelor cu ajutorul contoarelor mecanice cu tuburi introduse în pavaj, nu 
poate oferi informații asupra direcției mișcării, sosirilor pe timpul de verde sau 
compoziției traficului. Aceasta se recomandă pentru estimarea capacității și evoluția 
performanțelor. 

Înregistrarea pe video-casete sau filmarea, oferă imagini, dar este nevoie de 
experiență în utilizarea echipamentelor. Pentru a obține o imagine suficientă, trebuie 
ales un anumit unghi de înregistrare, deci aparatul plasat cât mai sus. După realizarea 
înregistrărilor, sunt necesare multe ore pentru a prelucra imaginile, care trebuie 
transformate în informații de trafic. 
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Este nevoie de specialiști cu experiență care să identifice corect intervalele dintre 
ferestrele imaginilor, care corespund unui anumit interval de timp. O problemă 
importantă a acestui tip de înregistrare este faptul că nu poate fi urmărit șirul de 
vehicule concomitent cu indicația semnelor sau semnalelor din intersecție. Acest lucru 
este un dezavantaj, dacă se urmărește înregistrarea sosirilor pe semnalul verde, 
problema putând fi rezolvată doar prin amplasarea mai multor camere video 
sincronizate. Și în acest caz transformarea înregistrărilor în date numerice este dificilă. 

Volumul de trafic este, de obicei, una dintre principalele măsuri pentru proiectarea 
semnalelor de trafic, stabilirea direcției fluxurilor și optarea pentru străzi cu sens unic 
sau giratoriu, identificarea fluxurilor balansate etc. 

Cea mai obișnuită și la îndemână dintre metode este culegerea manuală a 
datelor, cu ajutorul unei echipe de observatori, fiecare dintre ei înregistrând un element 
specific al traficului. 

Pentru studiul de față s-a utilizat colectarea manuală a datelor cu o echipă de 
observatori, dar și înregistrarea imaginilor cu camere video, pentru verificări 
suplimentare. În figurile următoare sunt valorile de trafic rutier înregistrate la orele de 
vârf de dimineață și de după amiază. 

 

 
 

Figura 3.18 Fluxurile de trafic rutier la ora de vârf de dimineață - Ghimbav 

 
Recensăminte de circulație externe 

 
Distribuția vehiculelor recenzate la intrările în orașul Ghimbav este următoarea: 
- 77,09 % din vehicule sunt autoturisme, 
- 11,83 % sunt autoutilitare, 
- 5,93 % sunt camioane, 
-  5,15 sunt mijloace de transport în comun. 
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Figura 3.19 Fluxurile de trafic rutier la ora de vârf de după amiază - Ghimbav 

 
Gradul de ocupare al vehiculelor 

 
Următorul tabel prezintă gradul de ocupare pentru fiecare tip de vehicul estimat 

pe baza observațiilor la recensămintele de circulație la intrările/ieșirile din orașul 
Ghimbav. 

 
Tabelul 3.3 Gradul de ocupare al autovehiculelor 

Tipul de autovehicul Gradul de ocupare cu pasageri 

Autoturisme 1,48 

Autoutilitare 1,59 

Camioane 1,08 

Mijloace de transport în comun 
(autobuze) 

10,88 

 
Scopul deplasărilor 

 
Următorul tabel prezintă scopul deplasării observat pentru populația orașului 

Ghimbav. 
 
Tabelul 3.4 Scopul deplasării populației 

Scopul deplasării 
Procent din 

populație [%] 

La muncă 32,03 

La instituția de învățământ 8,50 

La cumpărături 30,72 

În scop de afaceri  2,61 

Altele  26,14 
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Durata deplasărilor 
 
Durata de deplasare a populației la muncă, la instituțiile de învățământ, la 

cumpărături, în scop de afaceri, sau în alte scopuri este sintetizată în următorul tabel. 
 
Tabelul 3.5 Durata deplasărilor populației din orașul Ghimbav 

Durata deplasării 
Procent din 

populație [%] 

Sub 5 minute 9,72 

Între 5 și 15 minute 41,67 

Între 15 și 30 minute 22,22 

Între 30 minute și 45 minute 13,89 

Între 45 minute și o oră 5,56 

Peste o oră  6,94 

 
Culegerea de date privind transportul public privat 
 
Sondajele legate de transportul public privat s-au efectuat pentru a culege 

informații privind utilizarea acestuia de către populația orașului Ghimbav. Sondajele in 
transportul public au fost realizate în perioada aprilie - mai 2016. Informațiile culese 
asigură relevarea următoarelor caracteristici ale deplasărilor cu transportul public 
privat: 

- informații cu privire la gradul de încărcare cu pasageri; 
- timpul de parcurs pentru mijloacele de transport public; 
- tipul de așteptare a mijlocului de transport în stația de autobuz; 
- gradul de confort în autovehiculele care efectuează transportul. 

 

 
 

Figura 3.20 Stație de autobuz utilizată de către transportul în comun privat, situată pe Strada 
Făgărașului, la ieșirea din Ghimbav spre Brașov (DN 1) 

 
Timpul de așteptare în stația de autobuz rezultat în urma sondajelor este 

prezentat în tabelul următor. 
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Tabelul 3.6 Timpul de așteptare în stație a mijloacelor de transport public 

Durata de așteptare în stație 
Procent din 

populație [%] 

Sub 5 minute 45,78 

Între 5 și 15 minute 43,37 

Între 15 și 30 minute 9,64 

Peste 30 minute 1,20 

 
Gradul de încărcare cu pasageri a mijloacelor din transportul public privat este 

analizat în funcție de disponibilitatea de locuri libere, prin interviuri adresate populației 
care utilizează acest tip de transport. 

În următorul tabel este prezentată disponibilitatea locurilor din vehiculele utilizate 
la transportul public care tranzitează orașul Ghimbav. 

 
Tabelul 3.7 Locuri libere în mijloacele de transport public 

Locurile libere din mijloacele de transport în comun sunt: 
Procente 

[%] 

Suficiente 41,67 

Puține  32,14 

Foarte puține 26,19 

 
Gradul de confort al mijloacelor de transport în comun a fost evaluat printr-un 

sondaj pe grupul țintă (pasageri) în funcție de trei parametrii: 
- frecvența de sosire în stație a mijloacelor de transport; 
- respectarea programului de circulație; 
- confort: curățenie, zgomot, temperatură. 
Cei trei parametrii au fost exprimați în procente din 100% care ar reprezenta un 

ideal al mijlocului de transport. 
 
Tabelul 3.8 Gradul de confort al mijloacelor de transport public 

Parametrii de evaluare a gradului de confort 
Procente 

[%] 

Frecvența de sosire în stație a mijloacelor de transport 68,78 

Respectarea programului de circulație 73,27 

Confort: curățenie, zgomot, temperatură 57,14 

 
Același sondaj a relevat necesitatea implementării unui transport public pentru 

orașul Ghimbav, în vederea creșterii calității vieții și a mobilității locuitorilor orașului. La 
întrebarea: "Este necesară introducerea unui sistem de transport public intern pentru 
orașul Ghimbav?" 81,32 % au spus da și 18,68 % au spus nu. 

Rezultă o necesitate clară a implementării transportului public în orașul Ghimbav 
în următoarea perioadă, având în vedere creșterea mobilității și nevoilor cetățenilor. 

 

3.3 Dezvoltarea rețelei de transport 

 
Rețeaua stradală și de drumuri 
 
O analiză amănunțită a rețelei stradale și de drumuri, inclusiv a intersecțiilor, a 

fost efectuată pentru a defini particularitățile rutiere în cadrul modelului de transport. 
Acesta a inclus: 
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- numărul de benzi pe sensul de circulație; 
- limita de viteză sau viteză medie; 
- drum cu două benzi sau cu sens unic; 
- unul sau două sensuri de circulație; 
- benzi dedicate transportului public sau benzi de prioritate; 
- parcări pe carosabil; 
- îndicatoare rutiere; 
- marcaje rutiere; 
- tipuri de intersecții rutiere. 
Figura 3.21 prezintă rețeaua de drumuri ierarhizată după numărul de benzi.  

Figura 3.22 prezintă tipurile de intersecții din oraș. Principalele intersecții cum ar fi cele 
semaforizate, sensurile giratorii și intersecții cu drumuri cu prioritate sunt codificate în 
rețeaua din model, inclusiv capacitatea benzilor. 

 
Proiectarea arterelor rutiere, în general și a celor urbane în special, implică 

considerarea a patru categorii de factori de bază: 
- factorul uman; 
- factori operaționali sau de trafic; 
- factori fizici; 
- factori economici.  
În plus, trebuie luate în considerare următoarele criterii de proiectare: 
- tipul de control al traficului (fără control, semne, semnale, marcaje de circulație); 
- capacitatea de circulație (nivelul de serviciu, numărul benzilor de acces în 

intersecție, mișcările și benzile destinate virării); 
- măsura în care accesul în intersecție, pentru o anumită amenajare rutieră, este 

controlat; 
- traficul pietonal; 
- traficul cu biciclete; 
- cerințele de iluminare, etc. 
 
Proiectarea intersecțiilor de drumuri situate în același plan necesită înțelegerea 

atât a principiilor inginerie de trafic cât și a inginerie civile. Modul de operare al unei 
intersecții este influențat de elemente de bază precum: 

- capacitatea de circulație; 
- lungimea cozilor și întârzierile pe care le produc (performanțele intersecției) ; 
- numărul accidentelor de circulație potențiale; 
- caracteristicile vitezei de operare; 
- tipul de control al traficului. 
Amplasarea unei intersecției este definită de următoarele caracteristici: 
- profilul orizontal al drumului; 
- profilul vertical; 
- secțiunile transversale ale brațelor intersecției; 
- îmbrăcămintea rutieră. 
Proiectarea corespunzătoare a intersecțiilor, necesită integrarea optimă a tuturor 

acestor factori în scopul prevenirii unor eventuale puncte de conflict sau accidente 
care, sunt inerente atunci când fluxurile de trafic sunt în interacțiune în intersecții. 

Proiecte aprobate cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a 
Zonei Metropolitane Brașov pentru infrastructură sunt: 

- prin PNDL vor fi reparate și modernizate ocolitoarea Codlei și a Ghimbavului, 
respectiv DJ 112C Satu Nou – Dumbrăvița – Vlădeni km 2+775-14+425 – total km 
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11,65 – fonduri aprobate de cca. 7 milioane de lei și DJ 104L Dacia – Viscri – Bunești 
km 0+000-15+065 – total km 15,065, pentru care s-au aprobat fonduri de aproximativ 
19 milioane de lei; 

- prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa 6, referitoare la 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Consiliul Județean va 
moderniza trei drumuri importante din punct de vedere al interconectării județelor 
vecine. 

 

 
 

Figura 3.21 Rețeaua de drumuri a Ghimbavului ierarhizată după numărul de benzi 
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Figura 3.22 Tipurile de intersecții din orașul Ghimbav după modul de reglementare a circulației 
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3.4. Cererea de transport 

 
Abordarea în vederea dezvoltării modelelor de transport urmează în mare parte 

reglementărilor europene. S-a dezvoltat un model de transport pentru a prezenta 
situația actuală a transportului rutier pe teritoriul orașului Ghimbav.  

S-a construit un model de transport rutier în software-ul Synchro Traffic. 
Modelul de transport strategic an de bază este, în mod esențial, cuprins din: 
- rețele de transport rutier; 
- perioade timp; 
- cererea de transport. 
 

 
 

Figura 3.23 Intersecțiile din Ghimbav cu fluxurile de circulație recenzare 

 
În modelul de transport au fost introdusele datele de fluxuri rutiere culese la orele 

de vârf de dimineață și de după amiază pentru 11 intersecții ale orașului Ghimbav. 
Intersecțiile sunt: 

1. Calea Făgărașului - Acces Centura Brașov; 
2. Calea Făgărașului - Strada Făgărașului - Strada Bisericii Române - Strada 

Pieței; 
3. Strada Făgărașului - Strada Hermann Oberth; 
4. Strada Făgărașului - Strada Lungă; 
5. Strada Făgărașului - Strada Nouă - Strada Gării; 
6. Strada Făgărașului - DN1; 
7. Strada Hermann Oberth - Strada Albinelor; 
8. Strada Bisericii Române - Strada Mihai Viteazul; 
9. Strada Lungă - Strada Școlii; 
10. Strada Morii - Strada Nucului / Nouă; 
11. Strada Morii - Strada Lungă - Strada Cuza Vodă - Strada Pieței. 
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Valorile fluxurilor de trafic rutier au fost introduse în modelul de trafic, rezultând o 
hartă pe care pot fi identificate cele 11 intersecții analizate.  

 

 
 

Figura 3.24 Rețeaua stradală analizată cu parametrii de trafic rutier pentru cele 11 intersecții 
analizate 

 
Fluxurile de circulație recenzate au fost prelucrate și modelate în raport cu 

parametrii constructivi ai traseului analizat: 
- tipul de intersecții rutiere existente; 
- parametrii geometrici ai intersecțiilor; 
- numărul benzilor de circulație pe sens; 
- dimensiunile benzilor de circulație; 
- modul de organizare al circulației. 
În aceste condiții, diagramele de fluxuri rutiere au fost armonizate cu parametrii 

constructivi ai infrastructurii rutiere pentru traseul analizat. 
În figurile 3.25 și 3.26 sunt prezentate interfețele componentei software în care au 

fost introduse datele de intrare (parametrii constructivi ai intersecțiilor și diagramele de 
fluxuri rutiere pentru orele de vârf de dimineață și de după amiază). 
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Figura 3.25 Modelul de transport la ora de vârf de dimineață 

 

 
 

Figura 3.26 Modelul de transport la ora de vârf de după amiază 

 
În continuare sunt prezentate datele rezultate în urma prelucrării în cadrul 

modelului de transport, pentru fiecare intersecție și pentru cele două intervale analizate 
(orele de vârf de dimineață și de după amiază). 

Sunt prezentate pe rând valorile modelului de transport pentru cele 11 intersecții 
rutiere analizate. 
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Pentru analiza situației din punct de vedere al fluxurilor rutiere, s-a ținut cont și de 
valorile capacității de circulație pentru drumurile naționale din România. Capacitatea de 
circulație se exprimă ca debit orar şi reprezintă debitul maxim pe care îl poate asigura 
o secțiune de drum (stradă) care îndeplinește condițiile minime geometrice specifice 
unui multiplu al căii pietonale, căi rutiere și acostamentele acestora, cu declivități sub 
2% având distanta de vizibilitate minim 400 metri și o suprafață a îmbrăcămintei fără 
neregularități. 

În condițiile de trafic când elementele geometrice satisfac debite de circulație mai 
mici decât cea posibilă, capacitatea este definită capacitatea practică. Capacitatea de 
bază a unei străzi/drum cu două benzi de circulație este de 2000 vehicule etalon/oră – 
tabelul 3.9. 

 
Tabelul 3.9 Capacitatea de circulație pe diferitele clase de drumuri 

Nivel de 
serviciu 

Capacitatea 
practică 

(nr.veh/h şi sens 
de traseu) 

Viteza 
practicată 
vp (km/h) 

Condiții 
asigurate 

pentru fluxul 
de trafic 

Libertate de 
manevră a 

conducătorilor 
de vehicule 

Circulație 
pietoni 

A 300 ≥ 70 Flux liber Completă Timp de 
traversare 
impus de 

sistemul de 
dirijare 

B 900 ≥ 60 Flux stabil 
Aproape 
deplină 

C 1500 ≥ 50 Flux stabil Parțial limitată  

D 1800 ≥42,5 
Flux apropiat 

de instabilitate 
Mică  

E 2000 ≥ 35 (25) Flux instabil Aproape nulă Traversare 
dificilă. Se 
stânjenește 

circulația 
pietonală 

F  Peste 2000 ≥ 35 (25) Flux forțat Nulă 

 
După culegerea datelor privind fluxurile rutiere, pentru cele două intervale orare 

care definesc orele de vârf de dimineață și de seară (7.00-8.00 și 15.00-16.00), 
acestea s-au centralizat și analizat rezultând următoarele concluzii: 

- la ora de vârf de dimineață cea mai aglomerată intersecție a fost intersecția 2 
(dintre DN1 și DN73B), cu un volum rutier orar de 1.905 vehicule etalon/oră. Pentru 
intersecțiile 1, 3, 4, 5, și 6 (situate pe DN1) s-au înregistrat volume orare cuprinse între 
1.400 și 1.750 vehicule etalon/oră. Pentru intersecțiile 7 și 8 (situate pe DN73B și 
DJ103C) s-au înregistrat volume orare cuprinse între 450 și 550 vehicule etalon/oră. În 
intersecțiile 9 și 10 din centrul istoric al orașului s-au înregistrat volume foarte mici de 
trafic rutier (117 și 68 vehicule etalon/oră) ; 

- la ora de vârf de dimineață, pe DN1, pe sensul de mers dinspre Brașov către 
Codlea s-au înregistrat fluxuri rutiere cuprinse între 651 și 723 vehicule etalon/oră. Pe 
sensul de mers dinspre Codlea către Brașov s-au înregistrat fluxuri rutiere cuprinse 
între 637 și 866 vehicule etalon/oră; 

- ținând cont de tabelul 3.9, se poate afirma că cel mai aglomerat traseu, DN1, 
poate fi încadrat în categoria B a nivelului de serviciu, având un flux rutier stabil, la ora 
de vârf de dimineață; 

- la ora de vârf de seară cele mai aglomerate intersecții au fost intersecția 1 și 
intersecția 2, cu volume rutiere orare de 2.443 și 2.448 vehicule etalon/oră. Pentru 
intersecțiile 3, 4, 5, și 6 (situate pe DN1) s-au înregistrat volume orare cuprinse între 
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1.900 și 2.200 vehicule etalon/oră. Pentru intersecțiile 7 și 8 (situate pe DN73B și 
DJ103C) s-au înregistrat volume orare cuprinse între 500 și 565 vehicule etalon/oră. În 
intersecțiile 9, 10 și 11 din centrul istoric al orașului s-au înregistrat volume foarte mici 
de trafic rutier (180 și 126 vehicule etalon/oră) ; 

- la ora de vârf de seară, pe DN1, pe sensul de mers dinspre Brașov către Codlea 
s-au înregistrat fluxuri rutiere cuprinse între 963 și 1.208 vehicule etalon/oră. Pe sensul 
de mers dinspre Codlea către Brașov s-au înregistrat fluxuri rutiere cuprinse între 809 
și 1.090 vehicule etalon/oră; 

- ținând cont de tabelul 3.9, se poate afirma că cel mai aglomerat traseu, DN1, 
poate fi încadrat în categoria C a nivelului de serviciu, având un flux rutier stabil, dar o 
libertate de manevră a conducătorilor de vehicule parțial limitată, la ora de vârf de 
seară. 

Capacitatea de utilizare și nivelul de serviciu al intersecțiilor analizate rezultă din 
modelul de transport prezentat anterior. O sinteză a acestor parametrii este prezentată 
în următorul tabel. 

 
Tabelul 3.10 Capacitatea de utilizare și nivelul de serviciu al intersecțiilor 1 - 11 

Intersecția Intervalul orar 
Capacitatea 
de utilizare a 
intersecției 

Nivelul de 
serviciu 

1. Calea Făgărașului - Acces 
Centura Brașov 

7.00 - 8.00 85,4 % E 

15.00 - 16.00 106,1 % G 

2. Calea Făgărașului - Strada 
Făgărașului - Strada Bisericii 
Române - Strada Pieței 

7.00 - 8.00 117,0 % H 

15.00 - 16.00 153,7 % H 

3. Strada Făgărașului - Strada 
Hermann Oberth 

7.00 - 8.00 17,6 % A 

15.00 - 16.00 17,6 % A 

4. Strada Făgărașului - Strada 
Lungă 

7.00 - 8.00 50,7 % A 

15.00 - 16.00 121,6 % H 

5. Strada Făgărașului - Strada Nouă 
- Strada Gării 

7.00 - 8.00 50,1 % A 

15.00 - 16.00 120,3 % H 

6. Strada Făgărașului - DN1 
7.00 - 8.00 36,7 % A 

15.00 - 16.00 52,8 % A 

7. Strada Hermann Oberth - Strada 
Albinelor 

7.00 - 8.00 39,3 % A 

15.00 - 16.00 38,8 % A 

8. Strada Bisericii Române - Strada 
Mihai Viteazul 

7.00 - 8.00 26,3 % A 

15.00 - 16.00 26,8 % A 

9. Strada Lungă - Strada Școlii 
7.00 - 8.00 17,9 % A 

15.00 - 16.00 19,3 % A 

10. Strada Morii - Strada Nucului / 
Nouă 

7.00 - 8.00 20,0 % A 

15.00 - 16.00 20,0 % A 

11. Strada Morii - Strada Lungă - 
Strada Cuza Vodă - Strada Pieței 

7.00 - 8.00 18,5 % A 

15.00 - 16.00 23,3 % A 

 
Se observă că intersecțiile situate pe DN1 (1, 2, 4 si 5) au la orele de vârf 

capacități de utilizare care depășesc 100 % și nivele de serviciu scăzute. În aceste 
intersecții se pot creea ambuteiaje la orele de vârf, cu precădere în intersecțiile situate 
la intrarea / ieșirea din orașul Ghimbav de pe DN1. 
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3.5. Prognoza cererii de transport 

 
Dezvoltarea Zonei Metropolitane Brașov 
 
Zona Metropolitană este constituită în jurul Brașovului, care este municipiu de 

rangul I și este singurul pol de creștere național din Regiunea de Dezvoltare Centru. În 
Zona Metropolitană sunt integrate 3 municipii (Brașov, Codlea și Săcele), 3 orașe 
(Ghimbav, Predeal și Râșnov) şi 8 comune (Bod, Cristian, Hălchiu, Hărman, Prejmer, 
Sânpetru, Tărlungeni şi Vulcan). Zona metropolitană formează un teritoriu urban-rural 
cu o suprafață de 136.101 ha și o populație de 403.867 de locuitori. 

Brașovul, prin potențial și tradiție, accede la tendințele dezvoltării urbane 
europene, prin politici publice de dezvoltare spațială care să țină cont de interesele 
complexe ale întregului teritoriu înconjurător. 

Prezența unui mare centru urban, alături de două municipii și trei orașe de mici 
dimensiuni oferă condiții pentru o dezvoltare economică echilibrată a zonei 
metropolitane. Un rol important în procesul de dezvoltare economică îl au comunitățile 
rurale pe teritoriul cărora se găsesc majoritatea resurselor naturale. Îmbinarea 
armonioasă a avantajelor pe care le oferă mediul urban și mediul rural pun bazele unei 
microregiuni de dezvoltare cu impact la nivel regional și național. 

Economia zonei este diversificată, de la industrie și agricultură la servicii (sectorul 
predominant al zonei), cu un nivel relativ ridicat de integrare pe verticală. Aria 
metropolitană Brașov este în același timp una din cele mai frecventate zone turistice 
din România. Rețeaua rutieră de nivel european și național din zona metropolitană are 
o dezvoltare radială. 

Proiectul de realizare a Autostrăzii Transilvania va avea ca punct important de 
intersecție, de interes major pentru Municipiul Brașov, Drumul National 1 între 
localitățile Ghimbav și Codlea. Proiectul ar trebui să fie finanțat de Guvernul României, 
prin Compania Națională pentru Autostrăzi și Drumuri Națională (CNADNR). 

Toate localitățile cuprinse în Polul de Creștere Brașov sunt conectate prin drumuri 
județene și naționale. Localitățile Codlea, Ghimbav, Cristian, Râșnov și Hălchiu vor 
avea acces la viitoarea autostradă. Localitățile Săcele, Hărman și Sânpetru au acces la 
centura ocolitoare a Municipiului Brașov. 

Infrastructura este insuficientă (drumuri, poduri, pasarele) în zone cu potențial 
ridicat de dezvoltare economic, turistic, rezidențial. Suprasolicitarea infrastructurii 
existente a dus la deteriorarea acesteia, de aceea sunt necesare lucrări de 
reabilitarea/modernizare. 

Legăturile de transport dintre comunele învecinate și Municipiul Brașov trebuie 
dezvoltate în viitor, pentru a asigura mobilitatea forței de muncă aflată în creștere 
(Cristian, Râșnov, Poiana Brașov, etc.). 

Transportul călătorilor între Brașov și localitățile din Zona Metropolitană este 
asigurat de firme private și se desfășoară în baza unor contracte încheiate între 
Consiliul Județean Brașov și firma prestatoare. În prezent, localitățile ai căror cetățeni 
sunt beneficiarii serviciului respectiv nu au contract direct cu prestatorul, dar se solicită 
acordul primăriilor din aceste localități în vederea contractării. 

În prezent, în Polul de Creștere Brașov nu există aeroport dar pentru următorii ani 
există un proiect de construcție a Aeroportului International Brașov – Ghimbav, cu 
finanțare din investiții private, credite, fonduri județene și guvernamentale. În realizarea 
acestui proiect sunt implicate cinci autorități publice – CJ Brașov, CL Ghimbav, CL 
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Brașov, CJ Covasna şi CJ Harghita. Construcția viitorului aeroport la Ghimbav va duce 
la extinderea infrastructurii de transport în zona Brașov-Ghimbav-Râșnov. 

Un alt proiect care vizează organizarea transportului aerian este cel al 
Aerodromului Brașov – Ghimbav, pentru care Primăria Municipiului Brașov a început 
demersurile (întocmire ridicări topografice și fundamentarea culoarului de zbor). 
Aerodromul va avea o pistă de lungime de 1.500 m și va fi proiectat pentru avioane de 
tip ATR42. 

 
Estimarea volumelor de trafic rutier în perspectiva dezvoltării urbane 
 
Parcul auto din România a crescut în 2014 cu 4,55% față de 2013, la peste 6,27 

milioane de vehicule, din care 4,9 milioane sunt autoturisme, cu 4,3% mai multe față de 
2013, potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor (DRPCIV), conform Mediafax. 

Parcul auto al Municipiului Brașov s-a mărit din 2008 până în prezent de la 
160.000 la 193.500 de autovehicule. 

Pentru a estima evoluția parcului de autovehicule a României până în anul 2020 
s-au utilizat valorile existente (din 2008 până în 2014) și s-a propus o regresie liniară 
pentru valorile corespunzătoare anilor 2015 până în 2020. 

 

 
 

Figura 3.27 Estimare parcului de autovehicule național pe perioada 2008 - 2020 

 
Pentru estimarea valorilor parcului de autovehicule s-a utilizat o ecuație de 

regresie liniară: 
6105100.186  crestereestimat XV  

Unde Vestimat = valorile estimate ale parcului auto și Xcreștere = indicele de creștere 
al parcului de autovehicule. 

Utilizând curba de regresie s-au estimat valorile pentru anii 2016, 2017, 2018, 
2019 și 2020 ale parcului național și brașovean de autovehicule. 
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Figura 3.28 Estimare parcului de autovehicule brașovean pe perioada 2008 - 2020 

 
Gradul de dezvoltare demografică a zonei a fost evidențiată și în cadrul Planului 

Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de Creștere Brașov pe baza căruia 
a fost implementată, cu fonduri provenite din Programul Operațional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de 
creștere”, o listă cuprinzătoare de proiecte integrate ce vizează zona metropolitană în 
ansamblul ei sau localitățile componente. 

În ceea privește densitatea populației, la nivelul polului de creștere se 
înregistrează diferențe semnificative între mediul rural și cel urban, între zonele 
geografice care nu oferă condiții propice pentru locuit - arealele montane - și cele aflate 
pe culoarele râurilor importante sau de-a lungul axelor de circulație. Se constată faptul 
că densitatea cea mai mare se concentrează pe axa formată de localitățile Săcele - 
Brașov - Ghimbav - Codlea. 

Privind comparativ la nivelul regiunii, al țării și al Uniunii Europene situația 
demografică se prezintă astfel: deși populația polului de creștere cunoaște o scădere 
accentuată în raport cu Regiunea și UE se remarcă gradul accentuat de urbanizare al 
Polului de creștere al Zonei metropolitane Brașov. 

Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025 se constată o consolidare 
relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piața muncii, ceea ce relevă o nevoie 
sporită de formare continuă a adulților. 
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Figura 3.29 Densitatea populației la nivelul polului de creștere al Zonei Metropolitane Brașov 

 
Fenomenul cel mai probabil este ca în următorii 20 de ani populația Polului de 

creștere Brașov să scadă. Chiar dacă în varianta optimistă, volumul populației ar urma 
să crească, această creștere ar reprezenta 0,1%, ceea ce mai degrabă ar semnifica 
menținerea la nivel constant a volumului populației. În cele trei scenarii avute în vedere 
ponderea populației vârstnice ar urma să crească semnificativ. Practic, indiferent de 
variantă, aceasta s-ar dubla în următorii 20 de ani. În același timp, ponderea populației 
tinere ar scădea, tendință care de altfel, caracterizează şi segmentul de populație cu 
vârste între 15 și 54 ani. 

Îmbătrânirea demografică este un fenomen complex ce constă în modificarea 
structurii colectivităților umane pe grupe mari de vârstă, în sensul creșterii ponderii 
populației vârstnice pe seama reducerii ponderii uneia sau a celorlalte două grupe mari 
de vârstă. Fenomenul de îmbătrânire demografică a populației, caracterizat prin 
reducerea numărului și ponderii tinerilor în cadrul populației, simultan cu creșterea 
numărului și ponderii persoanelor vârstnice, va continua, accelerându-se în timp. 

 
Profilul industrial al Polului de Creștere Brașov este determinat de industria 

alimentară și textilă, industria de prelucrare a lemnului, industria de mașini și 
echipamente și industria mijloacelor de transport. O caracteristică deosebită a 
economiei locale este dată de prezența majorității ramurilor industriale. 

În ultimii ani, investitori precum Autoliv România S.A., Ina Schaeffler Braşov 
S.R.L., Eurocopter România S.A., Rolem S.R.L., Freshtex Textile Finishing S.R.L., 
DTR Draexlmaier Sisteme Tehnice România S.R.L., Europharm Holding S.A., Losan 
România S.R.L., Quin România, M.T.I. Impex S.R.L., Stabilus România S.R.L. au iniţiat 
afaceri prospere de producție. 

Ca urmare a restructurării economiei naționale, o parte importantă din capacitățile 
de producție ale județului Brașov și-au diminuat activitatea sau au fost închise. Astfel, 
au fost generate, pe de o parte forță de muncă disponibilă pentru angajare, iar pe de 
altă parte spatii utilizabile în scopuri industriale sau logistice. 

În Polul de Creștere Brașov există mari posibilități de a investi, cei interesați 
având la dispoziție o puternică și diversificată bază tehnico-materială, forță de muncă 
corespunzător calificată, piață de desfacere și o legislație corespunzătoare ce 
garantează drepturile investitorilor străini în România. 
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Similar cu Municipiul Brașov, în unitatea teritorial administrativă Ghimbav se 
dezvoltă zona industrială. Se pot aminti extinderile IPB - Industrial Park Brașov, Zona 
industrială de pe Strada Hermann Oberth, Airbus Helicopters România (fosta 
Eurocopter România), reprezentanțele Tess, ASV Auto, Delcar, etc. 

Pentru perioada 2014 - 2020 se estimează o creștere accelerată a zonei 
industriale Ghimbav. Aceeași evoluție ascendentă o vor avea toate parcurile industriale 
din Zona metropolitană Brașov. 

În urma unei dezvoltări industriale accelerate, pe principalele sectoare de drum se 
vor înregistra creșteri în perioada 2016 - 2020 cu până la 50 % a volumelor de vehicule 
grele (camioane și mijloace de transport în comun) și cu până 10 % a volumului de 
autoturisme și mijloace de transport în comun. 

 
Turismul reprezintă o parte importantă a economiei Polului de Creștere Brașov, în 

special prin potențialul turistic natural extrem de generos al zonei. Potențialul turistic 
reprezintă condiția esențială a dezvoltării turismului, iar din punct de vedere al 
conținutului el reunește o mare diversitate de elemente ce se constituie în motive de 
călătorie. Această varietate a resurselor turistice a impus structurarea lor în două mari 
categorii: potențial natural și potențial antropic. 

Potențialul turistic natural cuprinde ansamblul condițiilor oferite de cadrul natural, 
prin componentele sale – relief, climă, hidrografie, vegetație, faună, arii protejate. 
Potențialul turistic antropic reunește creațiile omului de-a lungul timpului, concretizate 
în elemente de cultură, istorie, artă și civilizație, care prin caracteristicile lor atrag 
fluxurile de turiști. 

 

 
 

Figura 3.30 Estimarea creșterii numărului de turiști din zona Brașov în intervalul 2015 - 2020 

 
Pentru a estima evoluția numărului de turiști care tranzitează zona Brașovului 

până în anul 2020 s-au utilizat valorile existente (din 2002 până în 2015) și s-a propus 
o regresie liniară pentru valorile corespunzătoare anilor 2016 până în 2020. 
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Pentru estimarea valorilor numărului anual de turiști pentru perioada 2016 -  2020 
s-a utilizat o ecuație de regresie liniară: 

654.193313.49  crestereestimat XT  

Unde Testimat = valorile estimate ale numărului de turiști și Xcreștere = indicele de 
creștere al numărului de turiști. 

Utilizând curba de regresie s-au estimat valorile pentru anii 2016, 2017, 2018, 
2019 și 2020 ale numărului de turiști care vor vizita zona Brașovului. 

Rezultă o creștere a numărului de turiști din 2015 până în 2020 de 21,8 %. 
 
Autostrada Comarnic - Brașov: timp de 10 ani s-au demarat procedurile pentru 

realizarea autostrăzii de pe Valea Prahovei. Autostrada vine să dubleze DN1 și are 
menirea să amelioreze problemele de trafic din zonă, este una din cele mai necesare 
sectoare din țară. CNADNR estimează că media zilnică anuală (MZA) a traficului pe 
Comarnic - Brașov va crește de la 10.000-20.000 de autovehicule în 2015 la 22.000-
36.000 în 2030 şi la 36.000-59.000 în anul 2045. 

 

 
 

Figura 3.31 Anticiparea traseului autostrăzii Comarnic Brașov și a Aeroportului 

 
Luând în calcul și întârzierile obișnuite cauzate de exproprieri, alunecări de teren, 

întreruperi de finanțare, contestații etc., putem spune că un termen realist pentru 
începerea lucrărilor la autostrada Comarnic - Brașov este primăvara lui 2016, iar 
termenul de finalizare este sfârșitul anului 2018 sau primăvara anului 2019. 

Conform estimărilor autorităților locale, creșterea volumelor de trafic în perioada 
2015-2020 va fi de aproximativ 17 %. Anticipând că la momentul inaugurării autostrăzii 
Comarnic - Brașov jumătate din volumele de trafic rutier vor fi preluate de aceasta, 
rezultă că în nodul rutier din zona Cristian Ghimbav vom avea o medie zilnică anuală 
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de 5.142 unități. Aproximând volumul orar la orele de vârf în funcție de MZA, rezultă o 
creștere cu aproximativ 857 autovehicule a fluxurilor rutiere în zona analizată. 

Se estimează că în zona orașului Ghimbav (DN1, Strada Făgărașului), vom avea 
o creștere a volumelor de trafic în anul 2020, dacă este finalizată autostrada A3 
Comarnic - Brașov cu aproximativ 1.200 vehicule etalon la orele de vârf. 

 
Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav este un aeroport în prezent în 

construcție la Ghimbav, la o distanță de 12 km de Brașov. Proiectul și planul au costat 
aproximativ 70 de milioane de euro. Pista va avea o lungime de 2.820 metri o lățime de 
45 metri și acostamente betonate de câte 7,5 metri. Pe viitoarea pistă va putea ateriza 
și decola orice tip de avion, cu excepția lui A380, pentru care trebuie un terminal 
special și o pistă mai lungă. Pe data de 21 mai 2014 a decolat și a aterizat primul avion 
pe pista noului aeroport. 

Transportul aerian de pasageri reprezintă 25% din totalul pasagerilor pentru 
distanțe de 500-1.000 km, 50% din totalul pasagerilor pentru distanțe între 1.000 – 
4.000 km şi 100% din totalul pasagerilor pentru distanțe peste 4.000 km. 

Dintr-o analiză succintă a traficului turistic, pentru o capacitate de turism de cca. 
20.000 locuri/sejur (din care 6.000 numai în Poiana Brașov), rezultă la o medie a 
sejurului de 10 zile o afluență lunară de cca. 70.000 – 80.000 turiști, ajungându-se la 
cca. 1.000.000 de turiști/an. Dintre aceștia se poate estima că un procent de cca. 30% 
dintre turiști ar utiliza mijloace aeriene de transport ceea ce conduce la cca. 30.000 
călători/lună, respectiv cca. 360.000 călători/an. Trebuie avut în vedere faptul că 
majoritatea turiștilor din România se deplasează de la distanțe cuprinse între 100 și 
500 km unde predomină traficul pe căile rutiere sau feroviare numai 4% reprezentând 
trafic aerian. Turiștii străini se deplasează de la distanțe cuprinse între 500 şi 5000 km 
unde predomină pe măsură ce crește distanța căile aeriene. 

La cei 360.000 turiști în traficul aerian pentru județul Brașov se adaugă fluxul 
suplimentar de turiști din sau pentru județele limitrofe, dintre care numai Sibiu şi Tg. 
Mureș au aeroporturi, deci pentru acestea ponderea turiștilor ar fi foarte redusă. 

În ceea ce privește activitatea de afaceri care cunoaște o continuă dezvoltare, se 
poate aprecia că din cei cca. 500.000 de delegați într-un an ce sosesc în Brașov, cca. 
30% ar folosi transportul aerian, deci ar putea exista un trafic în transportul aerian la 
Brașov de 150.000 călători/an. 

Ca şi în cazul turiștilor, luând în calcul şi aportul județelor limitrofe la un nivel 
similar cu județul Brașov cât și influenta favorabilă care ar putea fi creată de existența 
unei Zone Comerciale Libere putem aprecia un trafic total în interes de afaceri cuprins 
între 200.000 – 300.000 persoane/an. Ca urmare pentru perioada următoare ar rezulta 
un trafic total pe calea aerului de cca. 800.000 – 850.000 călători/an, ceea ce pentru 
cca. 250 zile considerate utilizabile într-un an (conform estimărilor statistice 
meteorologice pe ultimii 5 ani), ar reprezenta un trafic de 3.200 – 3.400 călători/zi. 

Pentru traficul aerian de marfă, prin comparație cu aeroportul Târgu-Mureș se 
poate considera pentru Brașov în primii ani un nivel de 100-120 tone care ar 
reprezenta numai cca. 2,5-3 % din cele cca. 10 milioane tone estimate pentru România 
anual. 

Pentru estimarea creșterii volumelor de trafic rutier din proximitatea aeroportului 
Ghimbav se va aproxima un trafic de 3.300 călători/zi, și un trafic de mărfuri de 
aproximativ 1.200 tone/zi (echivalentul a 114 transporturi cu un camion pe zi). 

Se estimează că în zona orașului Ghimbav (DN1, Strada Făgărașului), vom avea 
o creștere a volumelor de trafic în anul 2020 în urma dării în exploatare a aeroportului 
cu aproximativ 400 vehicule etalon la orele de vârf. 
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Pentru aproximarea creșterii volumelor de trafic rutier s-au introdus valorile 
estimate prin studii de impact. Valorile rezultate sunt estimări de majorare a fluxurilor 
rutiere la nivelul anului 2020 după patru scenarii: 

- Scenariul 1- creșterea volumelor de trafic orare datorate majorării parcului 
național de autovehicule, dezvoltării industriei locale și dezvoltării turismului local; 

- Scenariul 2 - creșterea volumelor de trafic orare datorate majorării parcului 
național de autovehicule, dezvoltării industriei locale și dezvoltării turismului local la 
care se adaugă realizarea autostrăzii Comarnic - Brașov până în anul 2019; 

- Scenariul 3 - creșterea volumelor de trafic orare datorate majorării parcului 
național de autovehicule, dezvoltării industriei locale și dezvoltării turismului local la 
care se adaugă realizarea Aeroportului Internațional Brașov până în anul 2019; 

- Scenariul 4 - creșterea volumelor de trafic orare datorate majorării parcului 
național de autovehicule, dezvoltării industriei locale și dezvoltării turismului local la 
care se adaugă atât realizarea autostrăzii cât și realizarea aeroportului până în anul 
2019. 

Dacă se va ajunge la cel mai optimist scenariu din punct de vedere al dezvoltării 
urbane a zonei metropolitane Brașov, cu realizarea Autostrăzii Comarnic - Brașov și a 
Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav (scenariul 4), volumele de trafic rutier vor 
crește pe anumite sectoare cu peste 100%. În urma analizei din punct de vedere a 
volumelor de trafic rutier se pot trage următoarele concluzii: 

- la ora de vârf de dimineață cea mai aglomerată intersecție ar fi intersecția 2, cu 
un volum rutier orar de 3.940 vehicule etalon/oră, mai mare 107% decât volumul de 
trafic inițial (2014). Pentru intersecțiile 1, 3, 4, 5, și 6 se vor înregistra volume orare 
cuprinse între 3.270 și 3.750 vehicule etalon/oră. Pentru intersecțiile 7 și 8 se vor 
înregistra volume orare cuprinse între 850 și 950 vehicule etalon/oră, mai mari cu până 
la 79% decât volumul de trafic inițial (2014). În intersecțiile 9 și 10 din centrul istoric al 
orașului se vor înregistra majorări cu până la 93%; 

- la ora de vârf de dimineață, pe DN1, pe sensul de mers dinspre Brașov către 
Codlea se vor înregistra volume rutiere cuprinse între 1497 și 1579 vehicule etalon/oră. 
Pe sensul sensul de mers dinspre Codlea către Brașov s-au înregistrat fluxuri rutiere 
cuprinse între 1471 și 1853 vehicule etalon/oră; 

- ținând cont de tabelul 4.1, se poate afirma că cel mai aglomerat traseu, DN1, va 
fi încadrat în categoria D a nivelului de serviciu, având un flux apropiat de instabilitate 
și o libertate de manevră a conducătorilor de vehicule mică la ora de vârf de dimineață; 

- la ora de vârf de seară cele mai aglomerate intersecții ar fi intersecția 1 și 
intersecția 2, cu un volum rutier orar de 4.604 să 4.623 vehicule etalon/oră, mai mare 
cu 88% decât volumul de trafic inițial (2014). Pentru intersecțiile 1, 3, 4, 5, și 6 se vor 
înregistra volume orare cuprinse între 3.886 și 4.137 vehicule etalon/oră. Pentru 
intersecțiile 7 și 8 se vor înregistra volume orare cuprinse între 850 și 950 vehicule 
etalon/oră, mai mari cu până la 74% decât volumul de trafic inițial (2014). În 
intersecțiile 9 și 10 din centrul istoric al orașului se vor înregistra majorări cu până la 
62%; 

- la ora de vârf de seară, pe DN1, pe sensul de mers dinspre Brașov către Codlea 
se vor înregistra volume rutiere cuprinse între 1.776 și 2.066 vehicule etalon/oră. Pe 
sensul sensul de mers dinspre Codlea către Brașov s-au înregistrat fluxuri rutiere 
cuprinse între 1.658 și 2.050 vehicule etalon/oră; 

- se poate afirma că cel mai aglomerat traseu, DN1, ar putea ajunge să fie 
încadrat în categoria E a nivelului de serviciu, având un flux rutier instabil și o libertate 
de manevră a conducătorilor de vehicule aproape nulă la ora de vârf de seară. 
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Figura 3.32 Volumele de trafic rutier în intervalul 7-8 pentru cele 4 scenarii propuse 

 

 
 

Figura 3.33 Volumele de trafic rutier în intervalul 15-16 pentru cele 4 scenarii propuse 

 
În acest context, până în anul 2020 vor fi necesare măsuri de deviere sau 

separare a fluxurilor de vehicule în zonele aglomerate ale orașului Ghimbav. 
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4. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂŢII 
 

4.1. Eficiența economică 

 
Impactul actual al mobilității populației asupra eficientei economice este dat de 

către timpul de deplasare, decide către nivelul de serviciu real al rețelei de transport, 
deoarece un nivel de serviciu ridicat, fără întârzieri în traficul rutier, ajută la creșterea 
eficientei economice în întreaga zonă. 

 

 
 

 Figura 4.1 Prezentarea sectorului cel mai încărcat din Ghimbav (Strada Făgărașului - DN1) 

 
Pentru a prezenta situația actuală din orașul Ghimbav, în Figurile 4.2 și 4.3 sunt 

prezentate volumele de trafic rutier, exprimate în vehicule etalon / oră, pentru orele de 
vârf de dimineață și de după amiază. 
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Figura 4.2 Volumele de trafic rutier la ora de vârf de dimineață 
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Figura 4.3 Volumele de trafic rutier la ora de vârf de după amiază 

 
Pentru o imagine mai realistică a valorilor volumelor rutiere înregistrate în 

intersecțiile orașului Ghimbav sunt prezentate diagramele de flux rutier la orele de vârf 
de dimineață și de după-amiază. 
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Figura 4.4 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 1 

 

 
 

Figura 4.5 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 2 

 

 
 

Figura 4.6 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 3 
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Figura 4.7 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 4 

 

 
 

Figura 4.8 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 5 

 

 
 

Figura 4.9 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 6 
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Figura 4.10 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 7 

 

 
 

Figura 4.11 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 8 

 

 
 

Figura 4.12 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 9 
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Figura 4.13 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 10 

 

 
 

Figura 4.14 Diagrama de fluxuri rutiere pentru Intersecția 11 

 
Se observă ca raportul volum/capacitate este optim în cazul intersecțiilor de pe 

arterele secundare, fiind sub 50%, însă în cazul intersecțiilor situate pe DN 1 acesta 
depășește în unele cazuri 100 %. 

Astfel, din analiza rezultatelor prezentate mai sus se constată că sistemul de 
transport de pe teritoriul orașului Ghimbav oferă condiții bune pentru asigurarea unei 
eficiente economice ridicate în cazul rețelei stradale secundare și din interiorul orașului, 
mai puțin însă pentru zona tranzitată de DN1. 

În acest caz se impune realizarea unui segment ocolitor al orașului în viitorul 
apropiat. 
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4.2. Impactul asupra mediului înconjurător 

 
Problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării 

populației și de procesele economice în general. O dezvoltare durabilă viabilă şi 
susținută din punct de vedere ecologic, este acea dezvoltare care satisface nevoile 
prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 
propriile nevoi. 

 
Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un echilibru optim al 

interacțiunii între sistemele economic, uman, ambiental și tehnologic, într-un proces 
dinamic și flexibil de funcționare. 

 
Problema de mediu este definită ca fiind relația dintre cauza și efectul pe care 

aceasta îl generează în mediu. Unde nu a fost posibilă o asemenea abordare, 
problema de mediu a fost plasată între cauză și efect, ea definind o stare de criză 
existentă. 

 
În localitățile zonei metropolitane există un inventar consistent al clădirilor de 

patrimoniu, care reprezintă obiective de interes cultural și turistic, dar necesită și 
atenția autorităților locale pentru lucrări de investiții în reabilitare, restaurare și 
construcția acceselor. 

 
Capacitatea turistică a zonei metropolitane are un mare potențial de  dezvoltare în 

perioada următoare, prin dezvoltarea infrastructurii, reabilitarea clădirilor istorice de 
patrimoniu şi diversificarea ofertei de servicii turistice. 

 
Zona orașului Ghimbav reprezintă un punct de interes strategic pentru Zona 

Metropolitană Brașov din punct de vedere a destinațiilor turistice, economice și sociale. 
Posibilele efecte ale creșterii mobilității în următorii ani se referă la: 

- modificări ale calității aerului și nivelurilor de praf, din cauza schimbării fluxului 
de trafic sau ca un rezultat al dezvoltării infrastructurii; 

- modificări ale calității apei, din cauza schimbării fluxului de trafic sau ca un 
rezultat al construirii noilor infrastructuri; 

- modificări ale aspectului, din cauza dezvoltării accelerate a zonelor industriale și 
rezidențiale; 

- creșteri ale nivelului de zgomot, vibrații și/sau iluminat, din cauza creșterii 
fluxurilor de trafic rutier; 

- modificări ale numărului de vizitatori, produse de lucrările ce vor avea ca scop 
îmbunătățirea traficului rutier din Zona Metropolitană Brașov. 

 
La nivelul Zonei Metropolitane Brașov, dezvoltarea economică din ultimii ani și 

expansiunea pe orizontală au generat o serie de procese care afectează stilul de viață, 
și implicit calitatea aerului, precum: 

- concentrarea activităților industriale și a serviciilor în zone distincte, aflate la 
distanțe considerabile de zonele de locuit; 

- tendința unei anumite categorii a populației de a-și stabili reședința în zonele 
rurale, creând nevoia pentru 1- 2 autoturisme în fiecare familie; 

-  dezvoltarea economică a generat o nevoie crescândă pentru transportul 
persoanelor şi al bunurilor în întreg arealul Zonei Metropolitane Brașov. 
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Cele mai importante surse de poluare atmosferică din Zona Metropolitană Brașov 
sunt: 

- arderi în industria energetică și industria de transformare; 
- instalații de ardere neindustriale; 
- arderi în industria de prelucrare; 
- emisii din diverse procese industriale; 
- depozitarea și distribuția carburanților; 
- transportul rutier. 
În Zona Metropolitană Brașov, sursele cele mai importante de poluare fonică sunt 

traficul rutier, activitățile industriale și traficul feroviar. 
 
Patrimoniul construit și turism 
 
Există o strânsă legătură între turism și mediul istoric din orașul Ghimbav, cele 

mai populare destinații turistice fiind obiectivele istorice și cele socioculturale. Ca atare, 
posibilele efecte pozitive și negative care ar putea rezulta dintr-un plan de transport 
sunt similare. În ambele cazuri, efectele pot fi fizice, cum ar fi pierderea sau 
modificarea unui obiectiv anume, efecte asupra amplasării obiectivului respectiv sau 
efecte asupra identității spațiale. Se așteaptă ca posibilele efecte ale PMUD să fie 
următoarele: 

 
1. Efecte fizice directe: 
- patrimoniul construit suprateran (clădiri, străzi, grădini); 
- arhitectura istorică stradală (suprafața străzii, infrastructura, pavajul); 
- arheologia (vestigii subterane, pivnițe, morminte); 
- acces îmbunătățit la atracțiile cheie. 
 
2. Efecte fizice indirecte: 
- efecte care rezultă din construcții și exploatare, inclusiv vibrații, zgomot și 

modificări ale calității aerului. 
 
3. Efecte directe asupra așezării: 
- efecte asupra așezării, priveliștilor și panoramelor naturale ale zonei; 
- efectul infrastructurii de transport, panourile informative și stațiile amplasate la 

contactul cu contexte vizuale / fizice mai largi. 
 
4. Efecte indirecte asupra așezării: 
- efecte care rezultă din îndepărtarea presiunii de transport dintr-o zonă, apărând 

în alte zone potențial sensibile; 
- efectele noilor surse de iluminat / publicitate / sunet introduse în arhitectura 

străzilor. 
 
5. Efect indirect asupra „identității spațiale”: 
- efectele modificărilor sistemului de transport asupra percepției și naturii zonelor 

istorice și turistice; 
- efectele asupra patrimoniului cheie și asupra obiectivelor turistice, ca rezultat al 

nevoii de integrare într-o ofertă culturală și într-o identitate spațială mai largă.  
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Figura 4.15 Puncte de interes ale orașului Ghimbav 

 

4.3 Evaluarea de mediu 

 
În ultimii ani a fost înregistrat un trend descrescător al emisiilor de poluanți 

atmosferici, riscul expunerii la unele substanțe, cum ar fi dioxidul de sulf (SO2) și 
plumbul (Pb) fiind redus semnificativ. Cu toate acestea, datorită relațiilor complexe 
dintre emisiile de poluanți și calitatea aerului înconjurător s-a observat că reducerea 
emisiilor nu a determinat întotdeauna o scădere corespunzătoare a concentrațiilor 
atmosferice în special pentru particulele în suspensie (PM10) și ozon de suprafață 
(O3). În baza măsurătorilor efectuate în Rețeaua Locală de Monitorizare a Calității 
Aerului în Brașov au fost înregistrate depășiri ale obiectivelor de calitate a aerului 
protejarea sănătății umane la O3, NO2 și PM10. 

 
În ceea ce privește protecția sănătății umane, în prezent, pulberile în suspensie 

(PM), dioxidul de azot (NO2) și uneori ozonul din troposferă (O3) sunt substanțele 
poluante care ridică probleme în județul Brașov, în special în aglomerările urbane. Unii 
poluanți atmosferici, cum ar fi NOx și SO2, sunt emiși direct în aerul ambiental din 
procesele de ardere a combustibililor sau din procesele industriale. Alți poluanți, cum ar 
fi O3 și cea mai mare parte a PM, se formează în atmosferă în urma emisiilor de 
precursori, iar concentrația lor depinde în mare măsură de (schimbările în) condițiile 
meteorologice. Acest lucru este valabil mai ales pentru formarea O3, inițiată la 
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temperaturi atmosferice și intensitate a radiației solare ridicate - episoadele de 
concentrații ridicate de O3, fiind astfel mai frecvente în timpul verii în perioada valurilor 
de căldură. În ultimii ani au fost înregistrate scăderi ale emisiilor de poluanți atmosferici 
specifici în județul Brașov. Cu toate acestea, în ciuda acestor reduceri, concentrațiile 
măsurate de poluanți relevanți pentru sănătate, cum ar fi NO2, PM şi O3 nu au 
evidențiat o îmbunătățire similară. Astfel populația din mediul urban este încă expusă, 
uneori, la concentrații de poluanți atmosferici peste valoarea limită / valoarea țintă. 

Emisiile de poluanți atmosferici provin din aproape toate activitățile economice și 
sociale, uneori reprezentând un risc pentru climă, sănătatea umană și ecosisteme. În 
județul Brașov politicile și acțiunile desfășurate la nivel local au determinat reducerea 
emisiilor antropice și în consecință riscul de expunere a populației la concentrații 
dăunătoare, dar unii poluanți atmosferici pot afecta încă sănătatea umană. 

Pentru a reduce poluarea aerului este necesară continuarea și intensificarea 
cooperării la nivel regional, național, inclusiv internațional, punând accent pe legăturile 
dintre politicile privind schimbările climatice și poluarea aerului (Sursa: Agenția pentru 
Protecția Mediului Brașov). 

 
Calitatea aerului ambiental este monitorizată în Rețeaua Locală de Monitorizare a 

Calității Aerului Brașov (RLMCA Brașov) gestionată de Laboratorul APM Brașov. 
Concentrațiile poluanților specifici reglementați în legislația națională, care transpune 
Directiva 200850/EC privind calitatea aerului ambiental, au fost măsurate continuu, în 
limita resurselor disponibile, în 5 stații automate de monitorizare a calității aerului, 
amplasate, conform criteriilor indicate în legislație, în zone reprezentative pentru 
fiecare tip de stație: Stație de trafic: stația BV1 – B-dul Calea București – amplasată în 
zonă cu trafic intens; Stație de trafic: stația BV3 – B-dul Gării – amplasată în zonă cu 
trafic intens; Stație de fond urban: stația BV2 – str. Castanilor – amplasată în zonă 
rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare 
urbană; Stație de fond industrial: stația BV5 – B-dul Al. Vlahuță – al cărei amplasament 
a rezultat din evaluarea preliminară a calității aerului pentru a evidenția influenta 
emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului 
Brașov; Stație de fond suburban: stația BV4 – comuna Sânpetru – având ca obiectiv 
evaluarea expunerii la ozon a populației și vegetației de la marginea aglomerării. 

 
În stațiile de monitorizare din aglomerarea Brașov, parte integrantă a rețelei 

naționale de monitorizare a calității aerului, se efectuează măsurători continue pentru: 
dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în 
suspensie (PM10 şi PM2,5) automat (prin nefelometrie ortogonală) și gravimetric, ozon 
(O3) şi precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etil-benzen, o-xilen, m-xilen și p-
xilen) (Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Brașov). 

Nivelul de poluare a aerului este influențat de ansamblul elementelor naturale și 
antropice, efectul local al cadrului natural (relief, climă, vegetație, etc) și cadrului 
antropic (populație, operatori economici) fiind foarte important, deoarece determină 
concentrația poluanților în aerul ambiental. 

Climatul Depresiunii Brașovului este puternic influențat de condițiile fizico-
geografice locale, astfel că bazinul depresionar se caracterizează printr-un regim 
climatic cu amplitudini termice mari și cu frecvente inversiuni termice, în zona 
depresionară fiind intensificate procesele de răcire radiativă nocturnă și cele de 
încălzire, prin insolație, ziua. Clima în aglomerarea Brașov este de tip continental-
moderat, caracteristică depresiunilor perimontane, mai puțin aspră decât zona 
montană, relativ umedă și răcoroasă, cu precipitații relativ reduse și temperaturi ușor 
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scăzute în zonele mai joase. Temperatura medie a aerului înregistrată la stațiile de 
monitorizare din Brașov a fost de 11,2 ºC, temperatura maximă absolută fiind de 
29,3ºC în luna august, iar minima absolută de – 13,4 ºC în luna februarie. 

 

 
 

Figura 4.16 Amplasarea stațiilor de monitorizare în Județul Brașov 

 
Caracteristicile demografice (număr total populație, densitate, structura pe vârste), 

au un rol cheie în starea factorilor de mediu. Consumul determină nevoia de resurse, 
bunuri și servicii influențând în mod direct presiunile care se exercită asupra mediului. 

În județul Brașovul peste 70 % din populație se află în mediul urban, în municipiul 
Brașov locuind 45% din populația județului (227.961 locuitori) şi 63 % din locuitorii 
mediului urban, densitatea medie fiind de 849 loc/km2. 

La Brașov se intersectează majoritatea căilor de comunicație prin care se 
realizează legătura între regiunile din nordul țării cu cele din sud și a celor din vest cu 
cele din est. Brașovul este, de asemenea, un important nod feroviar, județul deținând o 
mare densitate de căi ferate (62 km/1000 km²) (Sursa: Agenția pentru Protecția 
Mediului Brașov). 

Pentru anul 2012 s-a prezentat evoluția indicelui general de calitate a aerului 
furnizat de stațiile de monitorizare din Județul Brașov (Figura 4.17). 
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Figura 4.17 Evoluția indicelui general de calitate a aerului furnizat de stațiile de monitorizare 
din Județul Brașov (Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Brașov) 

 

 
 

Figura 4.18 Indicele general zilnic de calitatea aerului 2015 (Sursa: APMBv) 

 
Calitatea aerului a fost testată pe teritoriul orașului Ghimbav în luna mai a anului 

2016. Testele s-au efectuat utilizând echipamentele Departamentului de Autovehicule 
și Transporturi din cadrul Universității Transilvania din Brașov. 

Echipamentul utilizat pentru determinarea concentrației emisiilor produse de 
transportul rutier este Analizorul MultiRAE IR. Acest instrument de măsurare a gazelor 
se poate programa, fiind conceput pentru a monitoriza dioxidul de carbon, gazele 
toxice, oxigenul şi gazele de evacuare pentru muncitori din medii de lucru cu risc 
ridicat. 

Analizorul MultiRAE IR poate analiza de la unu la cinci parametri ai gazului. 
Măsoară oxigenul (O2), concentrația de gaz-combustibil din aer (LEL), detecția 
fotoionizării (PID) şi doi din următorii compuși: CO, H2S, SO2, NO, NO2, sau COV - 
compuși organici volatili. Intervalul de măsurare pentru compușii organici volatili este 
de la 0 la 2000 ppm cu o rezoluție de 0,1 ppm. 
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Detectorul de gaze MultiRAE IR oferă măsurări în timpi reali şi semnale de alarmă 
oricând expunerea depășește limitele reglate. 

Prin intermediul măsurătorilor se stabilesc concentrațiile poluanților pentru zona 
studiată. Estimarea concentrațiilor de poluanți, pentru zona de studiu, se realizează 
prin intermediul unor modele matematice care simulează structura atmosferică, emisiile 
și transportul poluanților. În general, modelele utilizate simulează fenomenele fizice de 
transport și dispersie fără a se lua în seamă interacțiunile chimice la care poluanții sunt 
supuși în atmosferă. 

Pentru a simula procesele de transport și de dispersie a poluanților, trebuie luați în 
considerare mai mulți factori, cum ar fi: 

- descrierea zonei analizate; 
- condițiile și starea vremii; 
- prezentarea surselor poluante. 

 

  
 

Figura 4.19 Măsurarea emisiilor produse de traficul rutier cu Analizorul MultiRAE IR pe Strada 
Făgărașului 

 
Datele principale care se stabilesc la începerea efectuării analizei intersecțiilor din 

punct de vedere al poluării sunt datele meteorologice. În orașe, spre exemplu, clădirile 
produc modificări majore în ceea ce privește viteza vântului, fapt care face destul de 
dificilă evaluarea zonei din punct de vedere al emisiilor poluante. 

Principalii factori ce pot produce modificări sunt: 
- efectele de depunere; 
- efectul zidurilor prin care trebuie precizată natura curgerii aerului în apropierea 

clădirilor; 
- luarea în calcul a fluxului de căldură emis de zonele urbane, absorbția sau 

remisia de către suprafețele înconjurătoare; 
- efectele de depozitare și turbulența determinate de prezența vegetației. 
În fiecare dintre cele 11 intersecții au fost fixate puncte de măsurare pentru 

stabilirea nivelului de poluare cu monoxid de carbon (CO), compuși organici volatili 
(COV) și dioxid de carbon (CO2). Aceste puncte s-au stabilit pentru fiecare intersecție 
în funcție de fluxurile importante de autovehicule, majoritatea fiind plasate pe căile 
principale de acces și de ieșire din intersecții, acolo unde se frânează și se 
accelerează cel mai intens. 
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Principalii parametri ce determina nivelul de poluare chimică sunt: 
- compoziția și mărimea fluxului de vehicule care tranzitează intersecțiile; 
- condițiile de exploatare ale motoarelor, la trecerea prin intersecții; 
- condițiile meteorologice înregistrate în momentul măsurării. 
 
Un alt factor foarte important, care contribuie la dispersia poluanților chimici îl 

reprezintă condițiile atmosferice. 
 
Pentru determinarea calității aerului s-au efectuat măsurători de emisii poluante în 

perimetrul orașului Ghimbav în 33 de puncte, aparținând celor 11 intersecții analizate. 
 
 

 
 

Figura 4.20 Punctele în care s-au efectuat măsurători de poluare a aerului 

 
Valorile emisiilor de monoxid de carbon, dioxid de carbon și compuși organici 

volatili, exprimate în părți pe milion [ppm] și miligrame pe metru cub de aer analizat 
[mg/m3] sunt prezentate pentru cele două intervale orare (7,00 - 8,00 și 15,00 - 16,00) 
în tabelele următoare. 
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Tabelul 4.1 Valorile înregistrate în intervalul orar 7,00 - 8,00 
 

Punctul CO CO2 COV CO CO2 COV 

 ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 0,2 1040 0,2 0,246 2017,6 0,098 

2 0,2 1120 0,2 0,246 2172,8 0,098 

3 0,2 1090 0,3 0,246 2114,6 0,147 

4 0,3 990 0,3 0,369 1920,6 0,147 

5 0,3 1210 0,3 0,369 2347,4 0,147 

6 0,3 1190 0,3 0,369 2308,6 0,147 

7 0,3 1080 0,3 0,369 2095,2 0,147 

8 0,3 1090 0,3 0,369 2114,6 0,147 

9 0,2 910 0,2 0,246 1765,4 0,098 

10 0,2 990 0,2 0,246 1920,6 0,098 

11 0,2 920 0,2 0,246 1784,8 0,098 

12 0,2 880 0,3 0,246 1707,2 0,147 

13 0,2 940 0,2 0,246 1823,6 0,098 

14 0,2 940 0,2 0,246 1823,6 0,098 

15 0,2 990 0,2 0,246 1920,6 0,098 

16 0,2 870 0,2 0,246 1687,8 0,098 

17 0,2 840 0,2 0,246 1629,6 0,098 

18 0,2 910 0,2 0,246 1765,4 0,098 

19 0,2 780 0,2 0,246 1513,2 0,098 

20 0,2 800 0,2 0,246 1552 0,098 

21 0,2 770 0,2 0,246 1493,8 0,098 

22 0 770 0 0,000 1493,8 0,000 

23 0 810 0 0,000 1571,4 0,000 

24 0 830 0 0,000 1610,2 0,000 

25 0 810 0 0,000 1571,4 0,000 

26 0 880 0 0,000 1707,2 0,000 

27 0 790 0 0,000 1532,6 0,000 

28 0,1 1050 0,2 0,123 2037 0,098 

29 0,2 1070 0,1 0,246 2075,8 0,049 

30 0,1 1010 0,2 0,123 1959,4 0,098 

31 0,2 920 0,3 0,246 1784,8 0,147 

32 0,1 950 0,2 0,123 1843 0,098 

33 0,1 890 0,2 0,123 1726,6 0,098 
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Tabelul 4.2 Valorile înregistrate în intervalul orar 15,00 - 16,00 

 

Punctul CO CO2 COV CO CO2 COV 

 ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 0,2 950 0,1 0,246 1843 0,049 

2 0,1 1060 0,2 0,123 2056,4 0,098 

3 0,1 980 0,1 0,123 1901,2 0,049 

4 0,2 970 0,2 0,246 1881,8 0,098 

5 0,3 1180 0,3 0,369 2289,2 0,147 

6 0,2 1200 0,3 0,246 2328 0,147 

7 0,2 1060 0,2 0,246 2056,4 0,098 

8 0,3 1160 0,3 0,369 2250,4 0,147 

9 0,2 880 0,2 0,246 1707,2 0,098 

10 0,2 950 0,2 0,246 1843 0,098 

11 0,2 820 0,1 0,246 1590,8 0,049 

12 0,2 850 0,2 0,246 1649 0,098 

13 0,2 800 0,2 0,246 1552 0,098 

14 0,2 880 0,1 0,246 1707,2 0,049 

15 0,1 800 0,2 0,123 1552 0,098 

16 0,1 780 0,1 0,123 1513,2 0,049 

17 0,1 740 0,2 0,123 1435,6 0,098 

18 0,1 860 0,2 0,123 1668,4 0,098 

19 0,1 760 0,1 0,123 1474,4 0,049 

20 0,1 780 0,1 0,123 1513,2 0,049 

21 0,1 760 0,1 0,123 1474,4 0,049 

22 0 760 0 0,000 1474,4 0,000 

23 0 800 0 0,000 1552 0,000 

24 0 820 0 0,000 1590,8 0,000 

25 0 780 0 0,000 1513,2 0,000 

26 0 780 0 0,000 1513,2 0,000 

27 0 880 0 0,000 1707,2 0,000 

28 0,1 980 0,1 0,123 1901,2 0,049 

29 0,1 1100 0,1 0,123 2134 0,049 

30 0,1 960 0,1 0,123 1862,4 0,049 

31 0,1 870 0,2 0,123 1687,8 0,098 

32 0,1 850 0,2 0,123 1649 0,098 

33 0,1 880 0,1 0,123 1707,2 0,049 

 
Monitorizarea digitală a parametrilor de mediu din punct de vedere al sunetului și 

vibrațiilor, este foarte importantă pentru prevenirea stresului sau, în cazuri grave, a 
bolilor profesionale. Pentru măsurarea nivelului de zgomot și vibrațiilor se folosesc 
analizoare de zgomot și sonometre. Măsurarea cu aceste aparate se efectuează pe 
curbe de ponderare (A). 

Pentru estimarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier pe teritoriul orașului 
Ghimbav au fost efectuate măsurători de zgomot utilizând un sonometru portabil. 
Sonometrul utilizat este un analizor Bruel&Kjaer model 2250. 
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Măsurătorile efectuate în orașul Ghimbav au fost efectuate ținând cont de 
prevederile standardelor românești. Punctele au fost alese urmărind determinarea 
nivelului de poluare sonoră în funcție de: 

• compoziția fluxului de vehicule care tranzitează intersecțiile; 
• regimurile de funcționare a motoarelor la trecerea prin intersecții (condițiile de 

exploatare). 
Principiul metodei constă în echivalarea zgomotului înregistrat într-o anumită 

perioadă de timp cu un zgomot caracterizat printr-un nivel staționar care, în principiu 
produce aceleași efecte nocive ca și zgomotul real. 

Prin măsurare se obține, în punctul de măsurare respectiv, nivelul de zgomot 
global în [dB(A)] sau pe componente în anumite benzi de frecvență, în [dB(A)], care 
variază în cursul unei perioade de timp caracteristice. 

 

  
 

Figura 4.21 Măsurarea poluării sonore produse de traficul rutier cu Sonometrul Bruel&Kjaer 
model 2250 

 

 
 

Figura 4.22 Punctele în care s-au efectuat măsurători de zgomot 
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Zgomotul rutier a fost înregistrat pentru cele 11 intersecții analizate, la ora de vârf 
de dimineață și la ora de vârf de după amiază. 

Valorile nivelului de zgomot ponderat pe intervalul de măsurare (valoarea medie) 
și valorile maxime ale zgomotului sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Tabelul 4.3 Zgomotul măsurat în intersecțiile 1 – 11 

Intersecția Intervalul orar 
Nivelul 

mediu de 
zgomot [dB] 

Nivelul 
maxim de 
zgomot 

[dB] 

1. Calea Făgărașului - Acces Centura 
Brașov 

7.00 - 8.00 73,94 111.41 

15.00 - 16.00 72,36 107,84 

2. Calea Făgărașului - Strada Făgărașului 
- Strada Bisericii Române - Strada Pieței 

7.00 - 8.00 73,75 105,61 

15.00 - 16.00 71,49 103.04 

3. Strada Făgărașului - Strada Hermann 
Oberth 

7.00 - 8.00 72,33 105,31 

15.00 - 16.00 72,73 106,40 

4. Strada Făgărașului - Strada Lungă 
7.00 - 8.00 75,98 102,88 

15.00 - 16.00 77,08 110,48 

5. Strada Făgărașului - Strada Nouă - 
Strada Gării 

7.00 - 8.00 74,11 109,87 

15.00 - 16.00 72,32 100,33 

6. Strada Făgărașului - DN1 
7.00 - 8.00 78,46 111,41 

15.00 - 16.00 77,53 110,50 

7. Strada Hermann Oberth - Strada 
Albinelor 

7.00 - 8.00 65,82 98,33 

15.00 - 16.00 63,02 96,20 

8. Strada Bisericii Române - Strada Mihai 
Viteazul 

7.00 - 8.00 56,29 98,55 

15.00 - 16.00 54,98 92,66 

9. Strada Lungă - Strada Școlii 
7.00 - 8.00 68,15 100,49 

15.00 - 16.00 67,97 99,60 

10. Strada Morii - Strada Nucului / Nouă 
7.00 - 8.00 67,11 99,43 

15.00 - 16.00 66,39 98,71 

11. Strada Morii - Strada Lungă - Strada 
Cuza Vodă - Strada Pieței 

7.00 - 8.00 69,31 99,83 

15.00 - 16.00 68,12 100,83 

 

4.4. Siguranța rutieră 

 
Se crede că proporția mai ridicată de accidente grave din Zona Metropolitană 

Brașov și în orașul Ghimbav în comparație cu media națională se datorează 
problemelor legate de viteza ridicată și neatenției participanților la traficul rutier și 
pietonal. Trebuie remarcat că limita de viteză stabilită în oraș, de 50 km/h. Problemele 
sunt într-o anumită măsură accentuate de parcurgerea orașului Ghimbav de către 
DN1. 
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Figura 4.23 Numărul de accidente în Județul Brașov (Sursa: Asociația Visum Brașov) 

 
Pe data de 11 decembrie 2015 Asociația Visam pentru Educație și Cultură a făcut 

o solicitare în cadrul proiectului I-STEP, în baza legii 544, la Inspectoratul Județean de 
Poliție pentru a afla ce s-a întâmplat în Brașov, în materie de accidente, în ultimii trei 
ani (2013 - 2015). Inspectoratul Județean de Poliție – Politia Municipiului Brașov – 
Biroul Rutier Brașov, la data de 21 decembrie 2015 a făcut publică o statistică a 
accidentelor de circulație din Județul Brașov pentru ultimii trei ani. 

Principalele cauze ale producerii accidentelor au fost: neacordare de prioritate 
pietonilor, traversarea neregulamentară a pietonilor, neacordarea de prioritate a 
vehiculelor, viteza neadaptată la condițiile de drum. 

Pentru a evidenția principalele cauze ale producerii accidentelor din Zona 
Metropolitană Brașov se vor prezenta statisticile privind accidentele cu răniți și 
accidentele grave cu răniți și decedați în anii 2013, 2014 și 2015. 

 

 
 

Figura 4.24 Accidente cu răniți în Județul Brașov (Sursa: Asociația Visum Brașov) 
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Figura 4.25 Accidente cu răniți grav și decese în Județul Brașov (Sursa: Asociația Visum 
Brașov) 

 
Ca și în cazul Brașovului, pietonii reprezintă, poate cea mai frecventă categorie de 

utilizatori ai drumului, în special în zonele urbane aglomerate și în zonele rezidențiale 
ale orașului Ghimbav. De aceea, este obligatoriu să li se acorde o atenție sporită, chiar 
dacă decizia poate fi în detrimentul circulației autovehiculelor. 

Din nefericire, însă, foarte multe dintre soluțiile de amenajare a rețelei rutiere 
adoptate în orașe mari din România nu favorizează circulația pietonilor. De exemplu: 

- amenajările de tip „sens giratoriu” chiar dacă în aparență fluidizează circulația 
vehiculelor, introduc un risc major pentru pietoni sau generează distanțe foarte mari 
pentru traversarea unei străzi prin îndepărtarea trecerilor de pietoni din zona 
intersecției; 

- intersecțiile nesemaforizate introduc puncte de conflict între vehiculele care 
virează și pietonii care traversează; 

- în anotimp rece marcajele de trecere de pietoni sunt acoperite și greu de distins. 
 

 
 

Figura 4.26 Trecere de pietoni marcată în intersecția 3 Strada Făgărașului - Strada Hermann 
Oberth 
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Figura 4.27 Trecere de pietoni marcată în intersecția 11 Strada Morii - Strada Lungă - Strada 
Cuza Vodă - Strada Pieței 

 

 
 

Figura 4.28 Trecere de pietoni marcată în intersecția 4, Strada Făgărașului - Strada Lungă 

4.5. Calitatea vieții 

 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un plan strategic dezvoltat pentru a 

satisface cererea de mobilitate a populației și activităților economice din orașe dar și 
pentru a crește calitatea vieții din zona analizată. 

PMUD Ghimbav urmărește creșterea calității vieții prin: 
• Implementarea unui sistem de transport public inteligent de călători care va face 

legătura dintre: 
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- orașul Ghimbav și Zona Metropolitană Brașov (cu referire la punctul de 
descărcare a traficului rutier de pe autostrada Comarnic-Brașov); 

- orașul Ghimbav și viitorul Aeroport Internațional Ghimbav-Brașov; 
- orașul Ghimbav și viitoarele zone socio-culturale și de agrement. 
• Implementarea transportului verde pe o linie a sistemului de transport public de 

călători (autobuze electrice). 
• Realizarea de parcări Park&Ride și parcări subterane în zonele socio-culturale și 

de agrement care se vor dezvolta și la intrările în oraș. 
• Implementarea unei infrastructuri necesare alimentării, utilizării și mentenanței 

vehiculelor electrice. 
• Realizarea unui segment de drum public pilot (1 km) care va dispune de sisteme 

inteligente de transport (dale fotovoltaice generatoare de energie verde, sisteme de 
semnalizare inteligentă pentru creșterea siguranței. 

• Implementarea unui sistem de monitorizare a calității aerului în perimetrul 
orașului Ghimbav.  

• Transpunerea în practică a conceptului de mobilitate urbană: realizarea unui 
traseu pentru pistele de bicicliști. 

 
 

5. VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII URBANE 

5.1. Viziune și obiective 

 
Pentru creșterea mobilității și a calității vieții populației orașului Ghimbav sunt 

necesare acțiuni viitoare în ceea ce privește: 
- îmbunătățirea infrastructurii rutiere a zonei; 
- implementarea treptată a unor strategii durabile care să cuprindă domeniul 

transportului public; 
- gestionarea cererii de transport și controlul traficului urban; 
- implementarea de măsuri pentru reducerea poluării produse de transporturi. 
Viziunea generală a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este definită de 

realizarea unui sistem de transport integrat, durabil, sigur și accesibil tuturor, 
conectând oameni si locuri, susținând economia, mediul și calitatea vieții, în orașul 
Ghimbav. 

Pentru PMUD s-au avut în vedere atât aspectele locale, cât și cele strategice 
legate de problemele de transport, așa cum au fost identificate în procesul de 
elaborare a planului. 

Obiectivele fundamentale ale PMUD sunt prezentate în următorul tabel. 
 

Tabelul 5.1 Obiectivele principale și operaționale ale PMUD Ghimbav 
1. Accesibilitatea - asigură 
punerea la dispoziție pentru 
toți cetățenii a opțiunilor de 
transport care permit accesul 
la destinații și servicii cheie 

- Creșterea numărului de persoane cu acces la serviciile de 
transport public. 
- Realizarea de piste de biciclete. 
- Creșterea accesibilității pentru pietoni (calitatea 
suprafețelor, treceri de pietoni și obstacole). 
- Reducerea timpului de deplasare cu autobuzul. 
- Creșterea frecvenței serviciilor de transport public. 
- Realizarea de parcări Park&Ride și parcări subterane în 
zonele socio-culturale și de agrement care se vor dezvolta 
și la intrările în oraș. 
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- Implementarea unei infrastructuri necesare alimentării, 
utilizării și mentenanței vehiculelor electrice. 

2. Siguranța și securitatea - 
asigură îmbunătățirea 
siguranței și securității 
persoanelor și agenților 
economici 

- Reducerea numărului accidentelor rutiere letale şi grave. 
- Îmbunătățirea siguranței pietonilor și bicicliștilor. 
- Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la 
siguranța și securitatea rutieră și pietonală. 

3. Mediu - reducerea poluării 
chimice a aerului, a poluării 
sonore, a emisiilor de gaze 
cu efect de seră și a 
consumului de energie 

- Reducerea emisiilor poluante și a gazelor cu efect de 
seră. 
- Reducerea nivelului de zgomot și vibrații produsă de 
traficul rutier. 
- Reducerea netă a riscului de poluare a apelor şi solului 
prin proiectarea corectă de noi infrastructuri rutiere. 
- Implementarea transportului verde pe o linie a sistemului 
de transport public de călători. 
- Creșterea procentului de vehicule personale ecologice. 
- Implementarea unui sistem de monitorizare a calității 
aerului în perimetrul orașului Ghimbav. 

4. Eficiența economică - 
îmbunătățirea eficienței și 
rentabilității transportului de 
persoane și mărfuri 

- Creșterea nivelului de conștientizare a populației cu privire 
la modurile alternative de transport. 
- Creșterea ponderii modurilor de transport nemotorizate. 
- Reducerea timpului de deplasare. 
- Reducerea riscului de ambuteiaje pe DN 1. 
- Reducerea costurilor de exploatare a autovehiculelor. 
- Realizarea unui segment de drum public pilot (1 km) care 
va dispune de sisteme inteligente de transport. 

5. Calitatea mediului urban - 
sporirea calității mediului 
înconjurător și al designului 
urban în beneficiul 
cetățenilor, economiei și 
societății 

- Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce 
ponderea vehiculelor private față de mijloacele de transport 
în comun. 
- Protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural. 
- Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la 
mobilitatea durabilă. 

 
Implementarea unui sistem de transport public inteligent de călători  
 
În urma sondajelor efectuate în perimetrul orașului Ghimbav a rezultat necesitatea 

implementării unui transport public, în vederea creșterii calității vieții și a mobilității 
locuitorilor. Un procent de 81,32 % din populația recenzată au considerat oportună 
implementarea transportului public local pentru orașul Ghimbav. 

Sistemul de transport public trebuie să țină cont de zonele cheie pe care trebuie 
să le deservească: 

- centrul istoric al orașului; 
- zonele rezidențiale existente; 
- zonele rezidențiale aflate în dezvoltare; 
- zona industrială; 
- viitorul aeroport Internațional Ghimbav - Brașov; 
- punctul de descărcare a traficului rutier de pe viitoarea autostradă Comarnic-

Brașov; 
- viitoarele zone socio-culturale și de agrement ale orașului; 
- zona în care se anticipează a fi realizat punctul de descărcare al autostrăzii 

Comarnic - Brașov. 
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Figura 5.1 Viziunea conexiunilor transportului public Ghimbav cu obiectivele actuale și viitoare 
din zonă 

 
Un sistem de transport urban durabil va urmări: 
- accesul tuturor locuitorilor orașului la locurile de muncă, în zonele comerciale și 

la servicii; 
- siguranță și securitate pentru toți participanții la trafic crescută; 
- nivele de poluare a aerului și sonore mai mici, emisii de gaze cu efect de seră 

reduse și un consum mai mic de energie; 
- eficiență ridicată pentru transportul de persoane și mărfuri; 
- creșterea atractivității orașului din punct de vedere turistic. 
Serviciul de transport public care utilizează autobuze, și care trebuie implementat 

pentru orașul Ghimbav se va baza pe următorii parametrii: 
 - lungimea totală a traseului (distanță între cele două capete ale traseului de 

circulație al autobuzelor); 
- numărul de stații (opriri) pe traseu; 
- timpul mediu de staționare a autobuzelor în stații; 
- timpul mediu de oprire în intersecțiile fără prioritate; 
- viteza limită superioară de circulație a autobuzelor pe traseu; 
- vârfurile de cerere de transport al călătorilor; 
- programul săptămânal similar cu cel al orașelor din România: 

- luni – vineri (în zilele lucrătoare): între 6:00 – 10:00 şi 14:00 – 18:00; 
- sâmbătă: între 18:00 – 22:00; 
- duminică: între 18:00 – 22:00. 

Alegerea soluției de management al serviciului de transport public: se consideră 
că furnizorul de servicii de transport (compania de transport) are capacitatea de a 
planifica și de a livra acest serviciu de transport, pentru care asigură următoarele 
capacități: 

- autobuze; 
- depou și ateliere de mentenanță; 
- utilaje, scule și materiale consumabile pentru întreținere periodică și 

mentenanță; 
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- autorizație pentru realizarea serviciului de transport în comun și inspecții tehnice 
periodice ale autobuzelor; 

- atestarea medicală periodică a șoferilor angajați pentru serviciul de transport 
(șoferi), pe care trebuie să le dimensioneze, să le organizeze și să le configureze, și 
apoi să le realizeze 24 de ore pe zi, 7 zile din 7; 

- planificarea serviciului de transport. Pentru planificarea serviciului de transport 
se calculează mai întâi, ca dată globală, durata de acoperire a traseului impus de către 
un autobuz, plecând de la caracteristicile traseului, timpul de staționare a autobuzelor 
în stații, limita de viteză impusă şi caracteristicile tehnice ale autobuzelor (accelerație, 
timpi de frânare). 

 

 
 

Figura 5.2 Exemplu de planificare lunară a circulației autobuzelor pe traseu, pe intervale orare 
zilnice (Sursa: Studiu de caz pentru servicii de transport public) 

 

  
 

Figura 5.3 Exemplu de planificare lunară a sarcinilor atribuite autobuzelor, pe intervale zilnice 
de timp (Sursa: Studiu de caz pentru servicii de transport public) 
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Stațiile sistemului de transport vor fi dotate cu panouri care vor indica la ce oră vin 
următoarele autobuze, data, ora și temperatura ambientală. Pentru a avea o imagine 
cât mai bună asupra orelor de sosire în stații ale autobuzelor, aceste panouri vor fi 
conectate la sistemele de urmărire GPS ale mijloacelor de transport în comun. În acest 
fel orele indicate pe panou vor fi cât se poate de reale. Fiecare stație va fi dotată cu 
aparat pentru achiziționarea biletelor sau cartelelor de călătorie. 

Se pot lua ca exemplu stațiile de călători ale Regiei Autonome de Transport în 
Comun Brașov. 

 

 
 

Figura 5.4 Sistem de afișaj pentru o stație RATBv 

 

 
 

Figura 5.5 Exemplu: Capăt de linie RATBv 
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Figura 5.6 Exemplu de interfață a sistemului de achiziționare a tichetelor de călătorie și 
informare - RATBv 

 
Pentru implementarea sistemului de transport public local al orașului Ghimbav s-

au realizat interviuri în teritoriu în urma cărora s-au tras următoarele concluzii: 
- implementarea unui sistem de transport public nou și modern este necesară 

deoarece gradul de mobilitate actual este redus; 
- numărul de stații utilizate la momentul actual de transportul privat este redus în 

comparație cu necesitățile orașului; 
- existența unui transport public ar facilita transportul spre serviciu a populației 

care lucrează în Ghimbav; 
- deplasarea copiilor și elevilor la grădinițe și școli ar fi facilitată semnificativ; 
- necesitatea unui transport public local va fi mai accentuată odată cu extinderea 

accentuată a zonelor rezidențiale și dezvoltarea zonei industriale; 
- populația s-ar baza pe programe exacte cu orare convenabile ale transportului 

public pentru o mobilitate la nivelul Zonei Metropolitane Brașov; 
- implementarea sistemului de transport ar lega zonele izolate de centrul orașului 

Ghimbav. 
Populația și-a manifestat dorința de extindere a numărului de stații și de 

modernizare a acestora. Se doresc stații de autobuz și în zonele rezidențiale tranzitate 
de străzile: 

- Ștefan cel Mare. 
- Progresului. 
- Morii. 
- Școlii. 
- Hermann Oberth. 
- Bisericii Române. 
- Avram Iancu. 
- cartierului Florilor. 
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Figura 5.7 Principalele zone rezidențiale, comerciale și industriale care trebuie conectate cu 
centrul orașului 

 
 

 
 

Figura 5.8 Viziune privind rețeaua de transport public local pentru orașul Ghimbav 

 
Informațiile privind proiectul de implementare a transportului public local sunt 

prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul 5.2 Informațiile generale ale proiectului 

1 Titlul proiectului 

Înființarea și introducerea unui sistem Public de 
Transport Urban în orașul Ghimbav; Trasee și 
infrastructură pentru transportul electric 
inteligent. 

2 

Domeniul acoperit (ex. Infrastructura 
de transport, socială, educațională, 
turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu, etc.) 

Acoperă domeniul dezvoltării urbane și 
sustenabile, în domeniul infrastructurii de 
transport . 

3 
Localizarea proiectului (localitate și 
județ) 

Proiectul este gândit pentru transportul public 
din orașul Ghimbav, județul Brașov. 

4 
Beneficiarul proiectului  
 

Beneficiarul proiectului principal este 
Comunitatea ghimbășeană, reprezentata de 
Consiliul Local și Primăria Ghimbav.  
Prin proiect se dorește identificarea de resurse 
financiare pentru derularea proiectului. 

5 

Încadrarea în strategia națională - 
Axa Prioritară 3 
Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon 

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv 
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 
urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor. 

6 Obiectivele proiectului 

Obiectivul principal este legat de dezvoltarea 
durabilă și sustenabilă a orașului Ghimbav în 
viitor. 
Obiectivele de atins prin derularea proiectului: 
- Crearea unui sistem modern de transport 
public în comun, inteligent, eficient, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon folosind tehnologii 
pe bază de energie electrică; 
- Înființarea unui serviciu public pilot pentru 
transportul “verde”, prin crearea unui sistem de 
management inteligent și de eficientizare a 
energiei și resurselor. 

7 Zonele țintă și/ sau grupurile țintă 

Zonele vizate sunt cele locale. 
Grupurile țintă: 
- Localnicii din județul Brașov și cei din Zona 
Metropolitană; 
- Populația orașului Ghimbav; 
- Turiștii din țară și străinătate. 

8 Principalele activități din proiect 

- Lucrări prevăzute în proiectul tehnic pentru 
îmbunătățirea infrastructurii de transport. 
- Elaborarea unei metodologii de înființare a 
unui nou serviciu public de transport modern și 
electric. 
- Construirea infrastructurii necesare 
transportului electric și trasee exclusive sau 
speciale pentru transportul public (inclusiv stații 
de alimentare a autobuzelor și automobilelor 
electrice (EEV-Vehicol ecologice), infrastructurii 
tehnice aferente -depouri, stații de verificare, 
mentenanță, stații și terminale intermodale, 
etc.). 
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- Realizarea de sisteme de e - ticketing pentru 
călători. 
-  Construirea și/sau modernizarea 
infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite 
de transport public) pentru creșterea nivelului 
de siguranță și eficiență în circulație și 
exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 
realizării / modernizării traseelor pentru pietoni 
și bicicliști, acolo unde este posibil), etc. 
- Realizarea de sisteme de monitorizare video 
bazat pe instrumente inovative şi eficiente de 
management al traficului. 
- Modernizarea și/sau reabilitarea 
infrastructurii rutiere existente, fundamentate 
de măsurile propuse pentru reducerea emisiilor 
de CO2. 
-  Realizarea sistemelor de tip Park and Ride, 
destinate transportului electric și nemotorizat 
(construirea/ modernizarea/ reabilitarea 
pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a 
infrastructurii tehnice aferente (puncte de 
închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete 
etc); crearea de zone și trasee pietonale, 
inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în 
anumite zone, etc). 

9 
Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în județ / localitate 

- În urma realizării de studii și strategii de 
dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a 
creării și lansării brandului de oraș, a diverselor 
strategii de dezvoltare a localităților învecinate 
și in special Municipiului Brașov aflat la 7 km 
distanță de oraș, a realizării deja prin fonduri 
europene, a rezultat că se impune realizarea 
de studii și strategii de mobilitate urbană pentru 
orașul Ghimbav. 
- Brașovul este unul din cele 7 Poli de Creștere 
alese pentru dezvoltarea accelerată și 
sustenabilă a zonelor urbanizate. 
- Orașul Ghimbav nu a beneficiat de a lungul 
timpului de vreun serviciu public de transport în 
comun necesar comunității ghimbăvene. 
- Este și va fi de stringentă necesitate 
introducerea unui sistem public de transport în 
contextul dezvoltării rapide a economiei locale, 
prin consolidarea vechilor unități productive și 
apariția altora noi (în special în domeniul 
construcției aeronautice), preconizatele 
investiții majore în infrastructura (Aeroportul 
Internațional Ghimbav, autostrada Comarnic - 
Brașov, cu punct de descărcare în  zona 
Ghimbavului), apariția și dezvoltarea Polului de 
Creștere Brașov și alte investiții private au dus 
și vor duce la o accentuată creștere a mobilității 
persoanelor care lucrează, tranzitează și 
locuiesc în localitate și în Zona Metropolitană, 
județeană și națională. Forța de muncă 
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angajată pe platforma industrială Ghimbav este 
de peste 4.000 de persoane (dintre care circa o 
treime sunt localnici și restul din afara orașului), 
la o populație de cca. 5.900 de locuitori, dintre 
care cea mai mare parte venind și plecând 
zilnic din oraș. Aceasta mulțime de angajați va 
crește semnificativ în următorul deceniu. La 
nivelul anului 2015 în județul Brașov au fost în 
vizită peste 1.000.000 de turiști și călători și 
peste 600.000 numai în Municipiul Brașov 
- Proiectul este gândit cu dublă funcțiune: un 
sistem modern și ecoeficient al transportului 
public cu racordare la traficul din Zona 
Metropolitană și Proiect Pilot în domeniul 
transportului Electric, cu șansa de a fi primul în 
areal și de a deveni un proiect model de bune 
practici în domeniu. 

10 Integrarea cu alte investiții din zonă 

- Orașul Ghimbav este un oraș de mici 
dimensiuni aflat în Zona Metropolitană a 
Brașovului. În acest areal sunt câteva sute de 
proiecte în derulare sau încheiate de curând, 
mare parte executate prin finanțări 
nerambursabile europene, cu aplicabilitate în 
varii domenii.  
- Cel mai important proiect din zonă, cu care 
proiectul propus se va integra, este Aeroportul 
Internațional Ghimbav și mai apoi sunt 
proiectele ce derivă din Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă a Polului de Creștere Brașov, 
din noiembrie 2015. Pe măsură ce acesta din 
urmă va evolua spre forma finală, proiectul va 
încerca să facă modificările necesare. 
armonizării, dacă va fi necesar. De asemenea, 
proiectul va fi gândit a se integra și în Strategia 
SIDU de la nivelul Polului de Creștere Brașov 
care se află în plin proces de reconfigurare și 
armonizare cu realitățile actuale. 
- Este corelat, și se speră să se integreze 
foarte bine și cu cele două proiecte majore în 
transport: Aeroportul Internațional și autostrada 
Comarnic – Brașov. 

11 

Costul total estimativ al proiectului 
- de menționat procentul maxim care 
poate fi acoperit de autoritatea locală  
- în estimarea costului total trebuie 
incluse și costurile privind pregătirea 
proiectului și menționarea separată 
ce înseamnă aceste costuri din total 
cost proiect 

Printr-o evaluare generală, se estimează că 
sumele de cheltuit o să fie de 10.000.000 Euro 
(vezi tabelul 6.2). 
Procentul maxim care poate fi acoperit de 
autoritatea locală este estimat la cca. 10 %. 
Pregătirea proiectului și înființarea serviciului 
de transport public în Ghimbav ar avea un cost 
de cca. 500.000 Euro. 
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Implementarea transportului verde pe o linie a sistemului de transport public de 

călători  
 
La momentul actual cele mai multe orașe europene încearcă să transforme 

transportul public echipat cu motoare cu ardere internă în transport public electric. 
Avantajele vor fi certe în ceea ce privește calitatea aerului din zone urbane dar și în 
privința consumurilor energetice. 

Avantajul principal al autobuzelor electrice este că nu poluează chimic și fonic la 
utilizarea intensivă în mediul urban. Autobuzele cu motoare cu ardere internă devin, 
după o perioadă mai îndelungată de utilizare o sursă extrem de importantă de emisii 
poluante iar autobuzele hibride au costuri cam la același nivel cu autobuzele electrice. 

La autobuzele electrice, lucrurile sunt extrem de simple, pentru că amenajarea 
unor stații speciale de încărcare în garaj sau la capăt de linie este facilă și puțin 
costisitoare. De asemenea, costul de încărcare este extrem de redus în comparație cu 
costurile combustibililor fosili. 

În România au fost deja integrate în transportul public autobuze electrice, în orașe 
precum București, Ploiești, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Botoșani. 

Soluția adoptată cel mai des în România este autobuzul electric SOR EBN 
modelul 10.5, fabricat de Compania SOR Libchavy, unul dintre cei mai mari producători 
de autobuze, troleibuze şi autocare din Cehia. 

 

 
 

Figura 5.9 Autobuzul electric SOR EBN 10.5 fabricat în Cehia 

 
Autobuzul SOR EBN 10.5 utilizează un motor electric asincron răcit cu lichid 

fabricat de Skoda, alimentat cu energie stocată în acumulatori de tip Litiu– Ion. Timpul 
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de încărcare a acumulatorilor este de 7 ore şi o încărcare completă asigură o 
autonomie de 250 de kilometri. 

 

 
 

Figura 5.10 Dimensiunile autobuzului SOR EBN 10.5 

 
Autobuzul are și un sistem de încărcare rapidă care permite reîncărcarea 

acumulatorilor la 90% din capacitatea de stocare în 15 minute. Astfel, autonomia poate 
ajunge la 300 de km într-o zi. Consumul de energie electrică este de aproximativ 1 
kWh. 

Autobuzul SOR EBN 10.5 are o lungime de 10,370 metri şi o capacitate de până 
la 93 de călători, maximă admisă fiind de puțin peste 16 tone (autobuzele clasice de 
capacitate similară au o masă cuprinsă între 17 și 19 tone). Prețul unui astfel de 
autobuz variază între 350.000 și 400.000 de euro, în acesta fiind inclus și încărcătorul.  

Autobuzul este dotat și cu un sistem de recuperare a energiei la decelerare și la 
frânare, cu ajutorul căruia acumulatorii sunt încărcați în timpul deplasării. Cu cât traficul 
este mai aglomerat, cu atât acumulatorii sunt încărcați mai mult. 

Autobuzul SOR EBN nu se remarcă doar prin soluția motorizării electrice, ci 
apelează la mai multe soluții care scad costurile generale de întreținere: șasiul și părțile 
expuse ruginii sunt din oțel inoxidabil, iar un număr mare de panouri laterale, frontale, 
spate și plafon sunt din materiale compozite plastice sau din aluminiu, care nu sunt 
afectate de rugină. 
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Figura 5.11 Interiorul autobuzului SOR EBN 10.5 

 

 
 

Figura 5.12 Organizarea grupului motopropulsor al autobuzului SOR EBN 10.5 

 
Acest gen de autobuz se află deja în exploatare și în alte țări Europene precum 

Cehia, Slovacia, Germania Polonia și Elveția. De remarcat este și faptul că sistemul de 
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încălzire pe timpul iernii utilizează motorină, pentru că aceasta permite încălzirea 
habitaclului fără a afecta autonomia. 

Pentru încărcare se pot utiliza stațiile livrate de un producător autohton și anume 
E-Motion Electric cu sediul în București. Această firmă vinde și instalează stații de 
încărcare pentru toate tipurile de vehicule electrice, inclusiv autobuze. 

 

 
 

Figura 5.13 E-Motion Electric, producător de stații de încărcare pentru vehicule electrice 

 
Toate produsele E-Motion Electric sunt în conformitate cu standardele din 

domeniu, care se referă la siguranță, instalare facilă și simplitate în utilizarea cotidiană 
de către client. Stațiile de încărcare respectă si condițiile specifice de branșare la 
rețeaua de energie electrică CEI 61851. 

Bateriile autobuzelor electrice se pot încărca, de la prize normale de 220V, dar 
timpul de încărcare este foarte mare, de circa 8-9 ore în mod uzual. Evident, 
constructorii auto, dar și firme independente, oferă diverse dispozitive care asigură 
încărcarea rapidă a bateriilor. În general, încărcarea bateriei până la 80% de la un 
astfel de încărcător rapid durează cam 30 de minute pentru actualele baterii litiu-ion, iar 
peste câțiva ani se preconizează că timpul de încărcare ar putea coborî la 10 minute, 
poate chiar la numai 5 minute, grație noilor tehnologii în domeniu. 

Stațiile de încărcare utilizate la momentul actual în România sunt de două tipuri: 
stație în care bateriile se încarcă rapid, între 5 și 10 minute și în care bateriile se 
încarcă lent, de până la 8 ore. 
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Figura 5.14 Exemplu de stație de încărcare a autobuzelor electrice (Sursa: Ziarul de Iași 
30.07.2015) 

 
În orașul Brașov au fost testate în ultimii ani o serie de autobuze electrice. Din 

păcate nici un proiect de achiziționare nu a fost materializat. 
Autobuzul electric, SOR EBN 10.5, fabricat de SOR Libchavy, Cehia a circulat în 

teste și pe străzile Braşovului în aprilie 2015. 
 

 
 

Figura 5.15 Autobuzul electric SOR EBN 10.5, testat în Brașov 

 
În luna aprilie a anului 2014, un autobuz electric produs de firma chineză BYD a 

fost pus la dispoziția Regiei Autonome de Transport Brașov pentru testare de către 
reprezentanții firmei Cefin Trucks, în baza unui acord exclusiv de reprezentare oficială 
în România a producătorului. 
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Figura 5.16 Autobuzul BYD model K9 este 100% electric, testat în Brașov 

 
Autobuzul BYD este un produs cunoscut în România după primul proiect de 

testare care a avut loc în Timișoara în octombrie 2013 și costă 500.000 de euro. 
Un alt oraș pe străzile căruia autobuzul electric a circulat în teste a fost Suceava, 

începând cu 6 februarie 2014. Evaluarea post testare susține eficiența autobuzului 
electric BYD. Valoarea costurilor de funcționare pentru autobuzul electric este de 
aproximativ 13,5% din valoarea costurilor de funcționare pentru un autobuz clasic. 
Autobuzul electric BYD a atins un record 325 km parcurși cu o singură încărcare a 
bateriei. 

La mijlocul lunii martie 2014 un autobuz BYD asemănător cu cel pus la dispoziție 
de reprezentanții CEFIN pentru testare a atins un record neegalat până acum de un alt 
model de autobuz 100% electric:  325 km parcurși cu o singură încărcare a bateriei, 
performanța atinsă în timpul testărilor derulate de operatorul de transport City-Traffic în 
Copengaha (Danemarca) în timp ce a transportat un număr mediu de 40 de pasageri. 
Ziua record a fost finalizată cu un nivel de încărcare a bateriei de 8%.  

Un al doilea test derulat tot în Copenhaga operatorul de transport Arriva a produs 
un rezultat nu mai puțin impresionant: 240 km parcurși cu o singură încărcare în 
condiţii de utilizare la maxim a sistemului de încălzire. 

Autobuzul electric BYD a fost nominalizat de institutul internațional Sustainia 
printre cele 10 proiecte finaliste ale competiției de inovații sustenabile.  

La finalul lui septembrie 2013, doar pe străzile orașului Shenzhen din China erau 
în circulație 220 de autobuze electrice BYD care totalizau un număr de peste 20 
milioane km parcurși în trafic (Sursa: Ziarul Brașovul tău, 17 Apr 2014). 

 
Realizarea de parcări Park&Ride și parcări supraetajate 
 
Având în vedere dezvoltarea accelerată a zonelor industriale, economice și 

rezidențiale ale orașului Ghimbav, sunt necesare parcări în zonele socio-culturale și de 
agrement care se vor dezvolta și la intrările în oraș. 

De asemenea, odată cu extinderea ariei construite a Zonei Metropolitane Brașov, 
mobilitatea va crește accelerat în următorii ani în zona analizată. Necesitatea existenței 
locurilor de parcare deja constituie o problemă pentru orașul Brașov, care va fi curând 
resimțită în toate localitățile Zonei Metropolitane. 

Prin amplasarea sa, orașul Ghimbav ocupă un loc strategic în dezvoltarea de 
zone de parcare de tip Park and Ride. 
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Park and Ride este un concept împrumutat din marile orașe europene. Facilitățile 
oferite de acest concept sunt reprezentate de locurile de parcare oferite în apropierea 
transportului public care oferă navetiștilor posibilitatea de a se îndrepta către centrul 
orașului. Mașinile sunt lăsate în parcare pe durata zilei și preluate când proprietarul se 
întoarce. 

De obicei, zonele „Park and Rides” sunt localizate în zonele de periferie ale 
orașelor metropolitane. 

Facilitățile „Park and Ride” permit navetiștilor să evite stresul provocat de 
condusul de-a lungul drumurilor aglomerate și căutarea de parcări în zonele în care 
parcatul este foarte scump. În acest mod se reduc concesionările prin utilizarea 
transportului public in zonele aglomerate din zonele urbane. 

 Nu există prea multe cercetări pentru avantajele și dezavantajele pentru 
conceptul Park and Ride. S-a sugerat că există o lipsă de dovezi clare pentru 
conceptul „Park and Ride” care presupune un impact în reducerea congestionării 
traficului. 

Facilitățile „Park and Ride” ajută navetiștii, care trăiesc dincolo de distanța 
practică de mers pe jos, de la stațiile de tren sau autobuz. De asemenea, sunt utile 
pentru navetiștii care dețin autoturisme pe combustibili alternativi, care de obicei 
parcurg distanțe scurte, iar realimentarea lor este mai aproape de casa decât 
destinația finală. 

Majoritatea parcărilor „Park and Ride” sunt dotate cu zone de așteptare pentru 
pasageri și/ sau toalete, informații de călătorie precum pliante și postere. Aceste zone 
oferă și facilități mai mari precum: birou de turism, magazine de produse alimentare, 
spălătorie auto sau cafenea. 

 
Un alt tip de parcare în constituie parcările supraetajate multimodale. Acestea au 

un rol multiplu, de acces la parcare a autovehiculelor personale, motocicletelor, 
bicicletelor și vehiculelor electrice, de legătură cu transportul în comun, fiind dotate cu 
sisteme de management al transportului și elemente necesare persoanelor cu 
dizabilități de locomoție. 

Un exemplu de parcare supraetajată este cea care se construiește în Poiana 
Brașov (Poiana Mică). Parcarea are prevăzute 434 de locuri de parcare şi alte 16 
pentru persoane cu handicap. Pe lângă parcare și terminal RATBv va fi amenajată o 
suprafață verde de 2.354 m2, o pistă pentru biciclete și o parcare pentru acestea. Pe 
lângă locurile de parcare pentru autoturisme, în zona parcării dar la suprafață, vor 
exista amenajate șapte locuri pentru microbuze, două pentru autobuze și șase locuri 
pentru autocare. 

Accesul în parcare se va face la parter, pe latura de N-E. Intrarea este alcătuită 
de fapt din două accese, fiecare dotat cu câte o barieră, care va fi accesată după 
ridicarea tichetului de parcare. Tot în zona intrării va exista o tabelă electronică pe care 
vor fi afișate atât numărul de locuri libere existente, cât și locul de parcare repartizat 
celui care va intra. De aici, mașinile se distribuie către locurile de parcare urmând un 
circuit clar, zona de circulație fiind cu sens unic. Trecerea de la un seminivel la altul se 
face pe rampe proiectate conform normativului de parcări. Astfel, racordarea rampelor 
cu platformele de circulație se face cu o rază de minim 15 metri în aval și minim 10 
metri în amonte. 

Ieșirea din parcare se va realiza două niveluri mai jos, la subsol, pe latura opusă a 
clădirii. Ca şi la acces, există două zone de ieșire, cuplate una lângă cealaltă, fiecare 
dotată cu câte o barieră. Ieșirea din parcare este condiționată de ticketul de parcare, 
care trebuie achitat în prealabil. Plata se poate face la automatele de plată, localizate 
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la parter și la subsol, în holurile de acces/ieșire, în nodul de circulație. În această 
parcare va fi interzis accesul mașinilor prevăzute cu GPL. Valoarea întregii investiții se 
ridică la 30,9 milioane de lei (Sursa: www.prinbrasov.com, 02.11.2011). 

 

 
 

Figura 5.17 Exemplu de parcare supraetajată din Zona Metropolitană Brașov (Sursa: 
www.prinbrasov.com) 

 
Pentru orașul Ghimbav vor fi necesare parcări în punctele cheie: 
- la capetele de linie a transportului public locat - Parcări Park and Ride; 
- în zona viitorului Aeroport Internațional Ghimbav - Brașov - Parcare supraetajată 

multimodală; 
- în zona în care se poate dezvolta un obiectiv de agrement important - Parcare 

supraetajată multimodală. 
Studiile privind implementarea parcărilor pe teritoriul orașului Ghimbav se va face 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 
științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, cu modificările şi completările ulterioare 
ale Legii 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările ulterioare, 
ale Legii 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată și a 
Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările 
ulterioare. Principalele acțiuni necesare proiectării și implementării sistemelor de 
parcare vor fi: 

- integrarea într-o singură aplicație a întregului sistem de monitorizare, gestiune şi 
control al unei parcări urbane; 

- alinierea la standardele și proiectele europene în domeniul parcărilor inteligente; 
- dimensionarea unui sistem de alimentare verde prin utilizarea de sisteme 

inovative; 
- implementarea unor stații de încărcare a autovehiculelor complet electrice; 
- eficientizarea traficului rutier în zona parcărilor; 
- diminuarea congestiei rutiere prin reducerea substanțială a timpului necesar 

pentru găsirea unui loc de parcare. 
 
Pentru orașul Ghimbav sunt prezentate zonele în care se pot implementa parcări 

în figura 5.18. 
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Figura 5.18 Zonele unde pot fi construite parcări pe teritoriul orașului Ghimbav 

 
Implementarea unei infrastructuri necesare alimentării, utilizării și mentenanței 

vehiculelor electrice 
 
Din punct de vedere al furnizorilor de energie electrică și al operatorilor de rețea, 

sistemul pentru încărcarea vehiculelor electrice trebuie corelat direct cu arhitectura 
rețelelor inteligente. Față de scenariul de „încărcare” convențională, există diverse 
modalități de alimentare cu energie electrică a vehiculelor electrice. Acestea implică 
respectarea unor cerințe speciale, impuse atât de tehnologia utilizată cât și de interfața 
dintre vehiculele electrice și rețeaua electrică. 

Rețelele inteligente prezintă numeroase avantaje printre care se pot menționa: 
promovarea tehnologiilor care permit reducerea emisiilor de carbon, asigurarea 
coexistenței producerii energiei în sistem centralizat cu generarea distribuită, bazată pe 
surse energetice regenerabile, îmbunătățirea sistemelor de tarifare, interfețe de 
comunicare bidirecționale, interoperabilitate etc. 

Complexitatea vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare impune 
respectarea unor condiții esențiale de securitate, legate de situațiile în care se pot afla 
vehiculele: staționare, mișcare, service (diagnosticare, întreținere și reparații), 
accidente și repunerea în funcționare după un accident, remorcare, scoatere din uz şi 
reciclare. 

Se iau în considerare următoarele interfețe: vehicul - infrastructura de încărcare; 
vehicul - utilizator; vehicul - piața de energie (tarifare); infrastructura de încărcare - 
rețea electrică; infrastructura de încărcare - piața de energie (tarifare); infrastructura de 
încărcare – operatorii infrastructurii de încărcare; operatorii infrastructurii de încărcare - 
companii de furnizare servicii; utilizatori - companii de furnizare servicii; operatorii 
infrastructurii de încărcare - utilizatori; vehicul - service. 

Proiectarea vehiculelor electrice și a interfețelor externe de încărcare și de 
comunicații, constituie un proces de inovare progresiv care necesită o regândire a 
tuturor sistemelor care interferează pe aceste domenii. 
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Stadiul actual al tehnicii în ceea ce privește dezvoltarea vehiculelor electrice și 
respectiv modernizarea rețelelor electrice actuale pentru a deveni mai “inteligente”, se 
reflectă în multitudinea documentelor tehnice, în special standarde internaționale și 
europene, adoptate ca standarde române, la care și-au adus contribuția cercetători și 
specialiști din industria autovehiculelor și industria producerii și distribuției energiei 
electrice. În plus, la nivel european sunt în curs de elaborare proiecte de standarde noi, 
elaborate în cadrul organizațiilor europene de standardizare CEN, CENELEC și ETSI, 
care sunt mandatate de Comisia Europeană (M 468) pentru a elabora standarde 
aplicabile în țările europene. De asemenea, Mandatul M 441 a fost dat pentru 
elaborarea standardelor europene care să permită protocoale de comunicații și 
interoperabilitate la nivelul contoarelor de măsurare a energiei electrice pentru utilități. 
Astfel, pot fi dezvoltate modele de afaceri pentru “tarifare inteligentă” bazate pe servicii 
adecvate ce pot fi utilizate atât pentru influențarea comportamentului utilizatorului cât și 
pentru asigurarea unui echilibru între cererea și oferta de energie electrică. Alte 
standarde tratează despre sistemele de încărcare, de exemplu, standardul pe părți SR 
EN 61851 “Sisteme de încărcare conductivă pentru vehicule electrice”. În general, 
standardele oferă soluții tehnice abordabile pentru toți actorii implicați: fabricanți de 
automobile, fabricanți de echipamente electrice și electronice, furnizori de energie, 
operatori ai rețelelor electrice, autorități publice și utilizatori, care sunt invitați să 
colaboreze cu organismul național de standardizare, prin intermediul comitetelor 
tehnice de profil. 

 

 
 

Figura 5.19 Harta stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice din Europa 
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Implementarea standardelor trebuie să asigure coordonarea și integrarea 

activităților din aceste sectoare, în scopul asigurării cerințelor care vizează, în principal, 
performanțele, siguranța în funcționare, securitatea electrică, compatibilitatea 
electromagnetică, interfețele externe, prevenirea accidentelor şi securitatea utilizatorilor 
(Sursa: Dr.Ing. Doina Dragomir, Asociația de Standardizare din România). 

La momentul actual majoritatea orașelor din Europa au rețele de stații de 
încărcare pentru vehiculele electrice personale. Avantajul major al utilizării 
autovehiculelor electrice în reprezintă impactul redus asupra poluării mediului și prețul 
redus de exploatare în comparație cu autovehiculele echipate cu motoare termice. 

 

 
 

Figura 5.20 Harta stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice din România 
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Figura 5.21 Exemplu de stație de încărcare - Kaufland Ploiești 

 

 
 

Figura 5.22 Sistem de transport cu vehicule electrice - stație încărcare - Paris 
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Figura 5.23 Stație încărcare pentru vehiculele electrice - Zwickau 

 

 
 

Figura 5.24 Încărcarea vehiculului electric de la prize obișnuite de 220 V 

 
Autoritățile Municipiului Sibiu au pus în funcțiune la data de 13.05.2016, prima 

stație publică de încărcare a autovehiculelor electrice și hibride din oraș. Stația are 
amenajate două locuri de parcare cu folosință exclusivă pentru durata încărcării 
vehiculelor electrice. 

La această stație pot fi încărcate toate tipurile de vehicule electrice, de la 
autoturisme, la mopede, motociclete, scutere sau biciclete electrice. Pentru anul în 
curs, autoritățile locale au stabilit că alimentarea cu energie electrică să fie gratuită, 
singura taxă de plătit fiind cea de parcare (un leu pe oră). Autoritățile locale arată că 
timpii de încărcare a unui vehicul electric variază de la 1 la 6 ore. 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav 160 

 

 
 

Figura 5.25 Stația de încărcare a vehiculelor electrice / hibride din Sibiu, parcarea Cazarma 90 
(Sursa: Primăria Municipiului Sibiu, 13 mai 2016) 

 
Stația a fost achiziționată la un preț de 30.000 de lei, contractul incluzând stația în 

sine, un echipament de monitorizare și 250 de carduri necesare pentru a avea acces la 
priza de curent. Pentru a avea acces la stație, fiecare utilizator trebuie să achiziționeze 
un card magnetic la un preț de 28 de lei, card care poate fi utilizat și la încărcările 
ulterioare. Ca detalii tehnice, stația de încărcare este concepută pentru exterior și 
dotată cu două prize standard: o priză frontală Menekes Type 2 (alimentare la 380V / 
22 kW) și o priză Schuko (alimentare 220 V / 3,7 kW) (Sursa: Primăria Municipiului 
Sibiu, 13 mai 2016). 

 
Realizarea unui segment de drum public pilot pe o arteră a orașului 
 
În urma avansului accelerat al tehnologiei de transport, este de interes realizarea 

unui segment de drum inteligent (1 km) care va dispune de sisteme inteligente de 
transport (dale fotovoltaice generatoare de energie verde, sisteme de semnalizare 
inteligentă pentru creșterea siguranței). 

Una dintre soluțiile implementate deja în România o reprezintă trecerile de pietoni 
inteligente. Primăria Brașov a propus un proiect pilot pentru creșterea siguranței rutiere 
și pietonale, pe timp de noapte, în zona trecerilor de pietoni. Astfel, pe strada 
Independenței, a fost amenajată în luna aprilie a anului 2016 prima trecere de pietoni 
inteligentă din Municipiul Brașov. Aceasta dispune de un sistem de iluminare inovativ 
cu stâlpi de iluminat pe care vor fi instalați senzori de mișcare, iar în momentul în care 
o persoană va vrea să traverseze și va intra în raza de acțiune a senzorului 
intensitatea luminoasă a sursei de iluminat crește. Această soluție va fi monitorizată în 
cursul anului 2016, se vor efectua reglaje la sistemele electronice, iar dacă se va 
dovedi eficientă, va fi implementată pentru mai multe intersecții și treceri de pietoni 
(Sursa: ziarul Bună Ziua Brașov, 26 februarie 2016). 
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Figura 5.26 Trecerea de pietoni inteligentă - Brașov, Strada Independenței 

 
Un sistem revoluționar de sporire a siguranței rutiere atât pentru pietoni cât și 

pentru conducătorii auto se află în stadiu de testare în Statele Unite ale Americii și în 
Canada. Este vorba despre drumurile pilot realizate din dale (panouri) solare. Acestea 
sunt sisteme formate din patru straturi: 

- nivelul superior, realizat din sticlă securizată capabilă să suporte greutatea 
vehiculelor care o tranzitează; 

- nivelul realizat dintr-o rețea de LED-uri necesare semnalizării luminoase; 
- nivelul inteligent - placa de bază electronică a sistemului; 
- nivelul de bază, realizat de preferat din materiale reciclabile (Sursa: Ayushi 

Mehta, Neha Aggrawal, Anjali Tiwar, Solar Roadways-The future of roadways, 
International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology 
(IARJSET) ISSN 2394-1588). 
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Figura 5.27 Structura panourilor luminoase - infrastructură rutieră (Sursa: Ayushi Mehta - 
IARJSET) 

 

 
 

Figura 5.28 Drum pilot realizat din panouri luminoase (Sursa: http://www.huffingtonpost.com/dr-
reese-halter/solar-road-showboats-inno_b_6152050.html) 

 
Drumurile "solare", realizate din panouri luminoase își iau energia din mai multe 

surse posibile (lumină, interacțiunea vehiculelor cu suprafața drumului, energii 
regenerabile). În viitor pot fi implementate și în Europa și de ce nu în România. 

 

 
 

Figura 5.29 Un model de drum pilot propus de firma Sandpoint din Idaho, SUA, prin proiectul 
pilot Solar Roadways (Sursa: solarroadways.com) 

 
Orașul Ghimbav dispune de sisteme inteligente de evertizare la nivelul 

indicatoarelor rutiere din intersecțiile arterelor principale. 
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Figura 5.30 Indicator rutier Trecere de pietoni luminată prin intermediul unui sistem cu panou 
fotovoltaic 

 

 
 

Figura 5.31 Sistem de iluminare a infrastructurii stradale alimentat de un panou fotovoltaic 

 
Pentru orașul Ghimbav se pot implementa soluții inovative de creștere a 

siguranței participanților la traficul rutier, cu precădere intersecțiile și trecerile de pietoni 
inteligente. 
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Soluțiile inovative specifice unui drum pilot de 1 km se pot implementa în interiorul 
orașului, pe Strada Făgărașului (DN1), de la intrarea dinspre Brașov, începând cu 
Intersecția 3 Strada Făgărașului - Strada Hermann Oberth. 

 

 
 

Figura 5.32 Implementarea soluțiilor inovative în Intersecția 3 Strada Făgărașului - Strada 
Hermann Oberth, pentru trecerea de pietoni 

 
Prezența sistemelor luminoase de avertizare pe timp de noapte sau în cazul 

condițiilor meteo nefavorabile vor scădea riscul de accidente în această zonă tranzitată 
de foarte mulți pietoni. 

 
Implementarea unui sistem de monitorizare a calității aerului în perimetrul orașului 

Ghimbav 
 
Evaluarea calității aerului, bazată pe metode și criterii comune cu cele ale Uniunii 

Europene, în vederea menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta este 
bună și îmbunătățirii în alte cazuri, are la bază Directiva 96/62/CE a Consiliului privind 
evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător și directivele fiice (Directiva 
1999/30/CE a Consiliului privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot 
și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător, Directiva  
2000/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind valorile limită pentru 
benzen și monoxidul de carbon din aerul înconjurător și Directiva 2002/3/CE a 
Parlamentului European și Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător). 

Directiva 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea și gestionarea calității aerului 
înconjurător și directivele fiice stabilesc ținte în ceea ce privește calitatea aerului, cu 
scopul de a evita sau reduce efectele dăunătoare asupra sănătății umane și a mediului, 
a poluanților atmosferici (Sursa: Programul integrat de gestionare a calității aerului 
aglomerarea Ploiești 10.05.2010). 

Transpunerea Directivei cadru 96/62/CE s-a realizat în România prin adoptarea 
următoarelor acte legislative:  

- O.U.G. nr. 243/2000 privind protecția atmosferei (M.Of. nr. 63/06.12.2000), 
modificată şi aprobată prin Legea nr. 655/2001(M.Of.. nr. 773/4.12.2001); 

- H.G. nr. 586/2004 (M.Of.nr.398/03.05.2004) privind înființarea și organizarea 
Sistemului Integrat de Evaluare şi Gestionare a Calității Aerului (SNEGICA); 

- H.G. nr. 543/2004 (M.Of.nr.393/04.05.2004) privind elaborarea şi punerea în 
aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calității aerului;  

- H.G. nr. 731/2004 (M.Of.nr.496/02.06.2004) privind aprobarea Strategiei 
Naționale pentru Protecția Atmosferei; 
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- H.G. nr. 738/2004 (M.Of.nr.476/27.05.2004) privind aprobarea Planului Naţional 
de Acțiune pentru Protecția Atmosferei; 

- Ordinul ministrului apelor si protecției mediului nr. 745/2002 privind stabilirea 
aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în 
România (M. Of. nr. 739/09.10.2002); 

- Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 35/2007 privind aprobarea 
metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de 
gestionare a calității aerului; 

- Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea 
Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și 
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot și oxizilor de azot, pulberilor 
în suspensie (PM10, PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului 
în aerul înconjurător (M.Of. nr. 765/21.10.2002). 

 
Stația de monitorizare a calității aerului trebuie să fie dotată cu: echipamente de 

prelevare, echipamente de măsurare automată a concentrației poluanților din aerul 
înconjurător, echipamente care monitorizează parametrii meteorologici în timpul 
prelevării, echipamente pentru achiziția, stocarea și transmiterea datelor.  

 Probele de aer vor fi prelevate continuu din aerul înconjurător și vor fi distribuite 
fiecărui analizor pentru a fi măsurată concentrația poluanților gazoși și particule în 
suspensie.  

Probele de particule vor fi prelevate și de filtre pentru a se determina concentrația 
de pulberi în suspensie și concentrația de metale grele.      

 Din probele de aer aspirate din sistemul de distribuție se vor determina automat 
concentrațiile de CO, NO, NOx, NO2, SO2, O3, PM2,5 și PM10 din aerul înconjurător. 
Principiul de măsurare a concentrației respectă metodele de referință indicate în 
legislația specifică.  
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Figura 5.33 Stațiile de monitorizare a calității aerului din România și scara care dă calitatea 
aerului 

 
Datele referitoare la concentrațiile probelor aspirate din sistemul de distribuție al 

aerului furnizate de analizoare sunt achiziționate, procesate și stocate în valori medii 
de un sistem de arhivare. Se înregistrează continuu parametrii meteo relevanți pentru 
prelevare: direcția și viteza vântului, presiunea atmosferică, umiditatea și temperatura 
aerului, intensitatea radiației solare, cantitatea de precipitații. Aceste informații sunt 
necesare pentru caracterizarea condițiilor de prelevare, corelarea nivelului 
concentrației poluanților cu sursele de poluare, precum și la validarea datelor provenite 
de la măsurarea concentrațiilor poluanților.  

Pe baza rezultatelor evaluării calității aerului se stabilesc zonele în care există o 
tendință de creștere a concentrației poluanților sau nu sunt respectate obiectivele de 
calitate a aerului. Pentru gestionarea calității aerului în aceste zone se elaborează 
planuri de calitate a aerului și măsuri pentru atingerea valorilor limită sau ale valorilor 
țintă ale unui poluant, în scopul menținerii și îmbunătățirii calității aerului, după caz, pe 
baza obiectivelor de calitate a aerului, pentru a proteja populația și mediul înconjurător 
(Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Brașov). În figura următoare este prezentată 
o stație de monitorizare și afișajul acesteia. 
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Figura 5.34 Exemplu de stație de monitorizare a calității aerului în Brașov 

 
Stația BV-4 poate fi accesată pe site-ul ANPM, http://www.calitateaer.ro/, pentru a 

vizualiza valorile lunare și zilnice pentru diverși parametri (1-3 Butadienă [µg/m³],  As 
[µg/m³], Benzen [µg/m³], Cd [µg/m³], Dioxid de azot [µg/m³], Dioxid de sulf [µg/m³], 
Direcție Vânt [grd], Etilbenzen [µg/m³], Monoxid de azot [µg/m³], Monoxid de carbon 
[mg/m³], m-Xilen [µg/m³], Ni [µg/m³], o-xilen [µg/m³], Oxizi de azot [µg/m³], Ozon 
[µg/m³], Pb 10 - grv. [µg/m³], PM10 - aut [µg/m³], PM10 - grv. [µg/m³], Precipitații [mm], 
Presiune [mbar], p-Xilen [µg/m³], Radiație solară [W/m2],  Temperatură [grdC], Toluen 
[µg/m³], Umiditate relativă [%], Viteză vânt [m/s]. 

Din aceleași surse se pot obține date privind variațiile lunare și zilnice pentru 
fiecare din parametrii amintiți mai sus. 

 

 
 

Figura 5.35 Variația CO înregistrat de stația BV-4 într-o lună 
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Figura 5.36 Nivelul de CO înregistrat de stația BV-4 la data de 24.05.2016 

 
Pentru orașul Ghimbav este necesară implementarea unei stații de monitorizare a 

calității aerului. Acțiunea poate fi pusă în practică prin extinderea rețelei de stații de 
monitorizare a calității aerului a Brașovului. 

 

 
 

Figura 5.37 Propunere de amplasare a stației de monitorizare a calității aerului și sistemului de 
afișare pentru orașul Ghimbav 

 
Realizarea unui traseu pentru pistele de bicicliști 
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Bicicliștii sunt participanți vulnerabili la traficul rutier față de alte categorii de 

vehicule. De aceea este necesară o protejare specială a lor contra accidentelor în care 
sunt implicate autovehicule, fapt realizabil prin mai multe măsuri, printre care cea mai 
importantă este separarea traficului biciclist de cel rutier destinat autovehiculelor. 

Următoarele măsuri pot fi puse în aplicare pentru a promova și crește gradul de 
folosire a bicicletelor: 

- extinderea și îmbunătățirea rețelelor de ciclism și a conectivității de tip rețea între 
diferitele secțiuni pentru a face toate zonele accesibile mijloacelor de transport 
nemotorizate; 

- îmbunătățirea confortului și a siguranței benzilor pentru bicicliști, precum și 
adaptarea infrastructurii rutiere (de exemplu, intersecții, traversări) și a indicatoarelor 
de trafic pentru acorda prioritate bicicliștilor și a le garanta călătorii mai sigure; 

- oferirea de servicii suplimentare pentru biciclete, cum ar fi facilități de parcare şi 
transfer sigure și confortabile, ateliere de reparații, sisteme de închiriere sau adaptarea 
la vehiculele de transport în comun; 

- stimularea folosirii bicicletelor electrice, de exemplu, prin oferirea de informații, 
puncte de alimentare sau stimulente speciale; 

- campanii de informare și marketing pentru influențarea comportamentului de 
călătorie al cetățenilor; 

- oferirea de cursuri de instruire pentru o folosire mai sigură a bicicletelor (Sursa: 
CIVITAS - Policy Advice notes -Orașe cu infrastructuri pentru bicicliști – Cum pot 
stimula orașele folosirea bicicletelor). 

 
Investițiile pentru construirea de noi amenajări de infrastructură pentru bicicliști 

depind de condiția-cadru a rețelei de drumuri existente, de lungimea noii rețele de piste 
pentru bicicliști planificate, de disponibilitatea spațiului și de materialele care vor fi 
utilizate. În plus, lățimea pistei și a liniei de separație, necesitatea marcării și 
semnalizării, precum și asanarea, ecologizarea și reamenajarea spațiilor de parcare 
sunt aspecte importante care trebuie avute în vedere atunci când se calculează 
investițiile necesare. Practicarea de întreruperi în rețeaua de piste pentru bicicliști prin 
utilizarea de poduri, tuneluri sau traversări complicate este foarte costisitoare. 

Pe baza investițiilor recente în orașele poloneze, construcția unui kilometru de 
bandă separată pentru bicicliști de înaltă calitate costă aproximativ 250.000 Euro. În 
orașul CIVITAS II La Rochelle (Franța), costurile unei piste pentru bicicliști de un 
kilometru au fost de 150.000 Euro. 

Pentru exploatare și întreținere, sunt necesari aproximativ 1.360 Euro pe 
kilometru de pistă pentru bicicliști în același oraș timp de un an. 

De asemenea, costurile rastelelor pentru biciclete variază în funcție de materialul 
utilizat, de tipul de ancorare, de distanța dintre rastele și de numărul de standuri 
comandate. De exemplu, preturile unui rastel pentru biciclete acoperit variază între 240 
Euro și peste 500 Euro (exemplu din Elveția). Un stand pentru biciclete fără acoperiș 
costă între 50 EUR și peste 200 Euro pe bucată (exemplu din Germania). 

Cumpărarea de biciclete deținute de municipalitate pentru un serviciu de închiriere 
necesită investiții în materie de achiziții de biciclete, pentru construirea de standuri, 
pentru dezvoltarea și operarea sistemului de închiriere și pentru întreținerea serviciului, 
ceea ce include repararea și schimbarea bicicletelor deteriorate sau înlocuirea celor 
furate. De exemplu, pentru 12 stații de închiriere cu 100 de biciclete înființate în orașul 
CIVITAS II Cracovia (Polonia), s-au acumulat costuri de investiție de 165.000 Euro și 
costuri de funcționare de 120.000 Euro pe an.  



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav 170 

Campaniile de informare sau educaționale trebuie să ia în considerare costurile 
de proiectare și tipărire, precum și de distribuire a materialelor de informare respective. 
Ar putea fi necesare fonduri suplimentare pentru ateliere de informare, sesiuni 
educative și programe de formare (Sursa: CIVITAS - Policy Advice notes -Orașe cu 
infrastructuri pentru bicicliști – Cum pot stimula orașele folosirea bicicletelor). 

 

 
 

Figura 5.38 Bandă de biciclete comună cu cea mijloacelor de transport în comun - Paris 

 

 
 

Figura 5.39 Stație a sistemului de transport care utilizează bicicletele - Paris 
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Figura 5.40 Stație a sistemului de transport care utilizează bicicletele - Budapesta 

 

 
 

Figura 5.41 Exemplu de pistă pentru bicicliști conform standardelor europene realizată în 
București (Sursa: http://jurnalul.ro/stiri/observator, 8.03.2013) 
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Și orașul Brașov dispune de o rețea de piste de biciclete, unele conform 
standardelor naționale / europene, altele, din păcate, nu. De asemenea, Municipiul 
dispune de mai multe zone de închiriere a bicicletelor, care fac parte din programul 
național de bike-shering.  

Bicicletele sunt acordate spre folosință temporară, programul având atât o 
componentă gratuită, cat și una cu plată.  

Componenta gratuită se adresează tinerilor cu vârsta sub 16 ani și pensionarilor, 
care vor putea închiria bicicleta timp de 2 ore, pe baza carnetului de elev, respectiv a 
talonului de pensie. 

Componenta cu plată se adresează persoanelor care nu se încadrează în statutul 
de gratuitate, iar închirierea bicicletei se va putea face pe baza actului de identitate. 

Tarifele de închiriere sunt: 
- 5 ron / oră și 20 ron / 24 ore – în toate centrele din București și din Constanța. 
- 4 ron / oră și 15 ron / 24 ore – în toate centrele din țară – Iași, Brașov, Sibiu, 

Alba Iulia, Oradea. 
Perceperea tarifelor de închiriere are ca scop susținerea proiectului I’Velo pe 

termen mediu și lung și implicit, extinderea programului în alte orașe. 
Orașul Ghimbav ar putea fi una dintre viitoarele locații ale programului național 

I’Velo. 

 
 

Figura 5.42 Programul I’Velo în Brașov 

 
În această direcție autoritățile locale le orașului Ghimbav au în vedere: 
- realizarea de cărări / piste pentru biciclete pe marginea apelor; 
- realizarea de trasee lungi pietonale / benzi pentru biciclete, care sa lege 

Ghimbavul de noile parcuri comerciale / de afaceri respectiv de localitățile vecine 
orașului se va întocmi un studiu și un proiect de investiții pe termen mediu și lung; 

- promovarea în rândul ghimbășenilor a utilizării bicicletei, inclusiv prin 
parteneriate cu operatori privați (de exemplu, cu fabrica de biciclete din Ghimbav care 
ar putea pune la dispoziția Primăriei câteva sute de biciclete, cu însemnele firmei și a 
orașului Ghimbav care să fie oferite copiilor, tinerilor și seniorilor gratuit); 

- realizarea de trasee pentru biciclete în parteneriat cu Consiliul Județean, în 
etape și înspre comunele învecinate, respectiv înspre Brașov, Codlea și Cristian. 
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Figura 5.43 Propunere de realizare a pistelor și benzilor pentru bicicliști pentru orașul Ghimbav 

 
Implementarea unui sistem de iluminat urban inteligent 
 
Tabelul 5.3 Informațiile generale ale proiectului 

1 Titlul proiectului 
Un sistem de iluminat inteligent si de 
telegestiune pentru orașul Ghimbav. 

2 

Domeniul acoperit (ex. 
Infrastructura de transport, 
socială, educațională, turism, 
dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu, etc.) 

Acoperă domeniul dezvoltării urbane, pe 
componentele însemnate: 

- Iluminat public 
- Eficiență energetică 
- Mediu  

3 Localizarea proiectului  

Proiectul este gândit pentru modernizarea 
iluminatului public existent și echiparea cu 
tehnologie modernă de telegestiune pe 
teitoriul orașului Ghimbav, județul Brașov 

4 Beneficiarul proiectului 

Beneficiarul proiectului principal este 
Comunitatea ghimbaveană, reprezentată de 
Consiliul Local și Primăria Ghimbav. Prin 
proiect se dorește identificarea de resurse 
financiare pentru derularea proiectului. 

5 Obiectivele proiectului 
Obiectivul principal este legat de dezvoltarea 
durabilă a orațului Ghimbav pentru viitor 
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Obiective de atins prin derularea proiectului: 
- reducerea consumurilor energetice  
- refacerea, extinderea și modernizarea 
infrastructurii de iluminat public 
- crearea unui sistem de schizitii de date și 
telegestiune a managementului iluminatului 
public 
- îmbunătățirea confortului public urban prin 
echilibrarea factorilor de iluminat public 
- reducerea emisiei de dioxid de carbon 
- reducrea cheltuielilor publice ale orașului 

6 Justificarea proiectului 

În urma realizării de studii și strategii de 
dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a 
creării și lansării brandului de oraș, a 
diverselor strategii de dezvoltare a 
localităților învecinate și a municipiului 
Brașov aflat la 7 km distanță de oraș, a 
realizării deja prin fonduri europene, a 
rezultat necesitatea ca orașul Ghimbav să se 
transforme dintr-un oraș clasic, industrial într-
un oraș inteligent, in conformitate cu 
tendințele și conceptele actuale de 
dezvoltare. 

7 
Costul total estimativ al 
proiectului 
 

Prin comparare cu proiecte similare derulate 
în alte zone, se estimează ca sumele de 
cheltuit sa fie de aproximativ 3,8 milioane de 
euro. 
Procentul maxim care poate fi acoprit de 
autoritatea locală este estimat la aproximativ 
10 %. 

 

5.2. Dezvoltarea de scenarii alternative pentru realizarea viziunii 

 
Conform metodologiei stabilite, s-au elaborat 3 scenarii alternative pentru PMUD 

al orașului Ghimbav. 
Abordarea privind dezvoltarea opțiunilor fiecărui scenariu a fost concepută pentru 

a oferi planuri personalizate pentru mobilitatea urbană, care includ un set de proiecte 
prioritare de transport modern și nepoluant, susținute de o componentă instituțională 
susținută de către autoritățile publice locale. 

Luând în considerare principiile de bază ale planului de mobilitate urbană 
durabilă, analiza va răspunde obiectivelor studiului, pentru implementarea transportului 
urban, care reprezintă o necesitate în conformitate cu dezvoltarea urbană, industrială și 
economică. Pentru stabilirea măsurilor durabile este necesară dezvoltarea transportului 
public, oferind în același timp mai multe opțiuni pentru efectuarea deplasărilor, un 
sistem de transport integrat, îmbunătățirea calității aerului și reducerea consumului de 
energie. Obiectivul principal este acela de a realiza un plan de mobilitate urbană pentru 
orașul Ghimbav care să poată fi folosit pentru a implementa noile măsuri și politici de 
transport pe termen scurt și lung. Astfel, au fost evaluate o mare varietate de măsuri 
pentru creșterea mobilității populației și creșterea calității vieții locuitorilor orașului. 
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În acest scop, au fost dezvoltate două scenarii, și un scenariu de tip acțiuni 

minime care constă exclusiv din proiectele existente. Scenariile cuprind măsuri de 
îmbunătățire realiste, dar graduale care variază de la un cost redus dar cu impact 
ridicat, până la măsuri majore privind sistemele și infrastructura. O prezentare grafică a 
modului de abordare este prezentată în continuare. 

 

 
 

Figura 5.44 Scenariile planului de acțiune 

 

5.3. Cadrul și metodologia de selectare a măsurilor 

 
Dezvoltarea unui plan de mobilitate urbană durabilă viabil, precum și stabilirea 

priorității proiectelor și investițiilor sunt aspecte esențiale pentru autoritățile locale. Un 
proces clar și robust de stabilire a priorității investițiilor oferă numeroase beneficii, 
printre care: 

- furnizarea către părțile interesate a argumentelor necesare pentru a selecta 
proiectul, punând accent pe viabilitatea economică; 

- certitudinea utilizării investițiilor pentru îmbunătățirea și modernizarea sistemelor 
și a infrastructurii de transport într-un mod eficient, transparent și corect. 

 
În cadrul elaborării PMUD, au fost evaluate proiecte care trebuie să ia în 

considerare impactul tehnic, economic, social și asupra mediului înconjurător. 
S-a aplicat o structură de analiză de evaluare a măsurilor, pe baza unui set 

convenit de criterii aplicabile PMUD în conformitate cu orientările europene privind 
elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă. 
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Parametrii evaluării măsurilor sunt: 
- contribuția la strategia generală, obiectivele și politicile PMUD; 
- rezultate analizate în raport cu un set de indicatori-cheie; 
- experiența de implementare din alte orașe europene sau de pe continentul nord-

american, în special proiecte de inovare; 
- integrarea la nivel social; 
- durabilitatea pe termen lung; 
- rentabilitatea economică; 
- raportul costuri / eficiență. 
- protecția mediului înconjurător; 
- conformitatea cu normele privind ajutoarele de stat și achizițiile publice. 
Instrumentul folosit pentru a evalua proiectele şi măsurile este un cadru de analiză 

multicriterială (MCAF). 
 
Domeniile vizate de abordarea MCAF sunt: 
- aspectele economice, sociale și de protecție a mediului; 
- succesul strategiei în realizarea obiectivelor și atingerea indicatorilor de 

performanță; 
- măsurarea eficacității fiecărei intervenții individuale din componența unei 

strategii; 
- identificarea celei mai bune variante, măsurată în raport cu obiectivele și cu 

indicatorii de performanță; 
- generarea unui program de investiții pe termen scurt, mediu și lung pentru 

implementarea măsurilor; 
- estimarea costurilor investițiilor. 
 
Abordarea permite o evaluare individuală a opțiunilor și măsurilor, evaluându-se 

efectul opțiunilor și al măsurilor grupate. 
 
Analiza multicriterială trebuie realizată în pași bine definiți. Pentru Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Ghimbav s-a propus procesul de analiză 
multicriterială prezentat în figura următoare. 
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Figura 5.45 Procesul de analiză multicriterială 
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5.4. Abordarea bazată pe cadrul de analiză multicriterială 

 
Factorul determinant pentru stabilirea priorității și selectarea schemelor și 

opțiunilor este un proces standardizat de analiză multicriterială (MCAF) care 
încorporează analiza costurilor și a beneficiilor. 

Proiectele vor fi evaluate, iar ierarhizarea acestora se va baza pe o analiză MCA, 
proiectele fiind clasificate în funcție de punctajul obținut, iar proiectul cu cel mai mare 
punctaj clasându-se pe primul loc. 

Pe baza analizei multicriteriale se va utiliza o serie de opțiuni care respectă 
politicile stabilite la începutul proiectului. Aceste scenarii vor fi evaluate prin utilizarea 
modelului de transport și a procesului multicriterial, careva fi capabil să cuantifice 
impactul și beneficiile rezultate. 

 
PMUD va fi elaborat pentru un orizont de timp mai mare de 15 ani: 
- pe termen scurt (2015 - 2020) ; 
- pe termen mediu (2020 - 2030); 
- pe termen lung (peste 2030). 
Abordarea evaluării MCAF va lua în considerare aspectele tehnice, financiare și 

de impact asupra mediului înconjurător. Va fi necesară obținerea acordului clientului, al 
părților interesate și al altor orașe ale Zonei Metropolitane Brașov care au aceeași 
strategie de dezvoltare și aceleași obiective stabilite prin implementarea planurilor de 
mobilitate urbană durabilă. 

 
Planul de investiții va cuprinde proiecte care: 
- au o rentabilitate economică acceptabilă; 
- au obținut un punctaj mare la procesul de triere din cadrul evaluării MCA. 
Procesul de evaluare MCAF va genera setul preferat de măsuri din planul PMUD 

final. Se va acorda atenție aspectelor legate de nivelul de finalizare a proiectului și 
constrângerile de finanțare. 

 
Analiza de costuri și beneficii (ACB) 
Pentru identificarea proiectelor de investiții pentru PMUD se va realiza analiza 

economică costuri-beneficii. Această analiză reprezintă un instrument de analiză 
economică ce ajută la selectarea proiectelor care contribuie atingerea obiectivelor 
comunității locale. Pentru a sprijini evaluarea economică corectă a proiectelor, Comisia 
Europeană a publicat „Ghidul privind analiza costuri-beneficii aplicată proiectelor de 
investiții”. Utilizarea ACB este definită în Ghidul ACB pentru România. Acesta este o 
analiză ACB extinsă care preia indicatorii de bază din analiză (timpul de deplasare, 
kilometri parcurși de vehicul, emisii poluate) și le exprimă în unități monetare utilizând 
valori extinse, provenite din ghidurile naționale (Sursa: CE, Unitatea de Evaluare, DG 
Politică Regională, Comisia europeană, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf, 
http://www.adrvest.ro/attach_files/Preparation%20of%20Urban%20Mobility%20Plans%
20in%20Romania.pdf). 

Analiza costuri-beneficii este caracterizată prin următoarele principii de bază: 
- unitate de măsură comună: unități monetare - Euro; 
- actualizarea tuturor costurilor și beneficiilor (viitoare) la nivelul de preț al anului 

de bază; 
- necesită o comparație de tip „cu/fără”; 
- includerea considerentelor de timp; 
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- identificarea costurilor și a beneficiilor măsurilor analizate; 
- beneficii economice. 
 
Analiza multicriterială 
Analiza multicriterială își propune să compare diferite acțiuni sau soluții în funcție 

de o varietate de criterii și politici. Metoda se bazează pe evaluarea acțiunilor prin 
intermediul unei medii ponderate. Analiza MCA este o modalitate simplă și intuitivă de 
a explica alegerea unei anumite soluții. 

Această metodă poate fi utilizată pentru a selecta sau a aranja într-o structură 
ierarhică măsurile/opțiunile. Metoda se poate utiliza, de asemenea, pentru a afla care 
dintre măsuri/opțiuni corespunde în cea mai mare măsură așteptărilor factorilor de 
decizie. Aceasta înseamnă că un beneficiar trebuie să fie de acord sau să ajungă la un 
consens cu privire la un set de criterii ponderate, pe baza cărora să analizeze 
performanța proiectului. 

 
Concluzii 
Pentru măsurile viitoare de acțiune pentru orașul Ghimbav vor trebui realizate 

analize costuri - beneficii și analize multicriteriale privind obiectivele principale: 
- Accesibilitate; 
- Siguranță; 
- Mediu; 
- Eficiență economică; 
- Calitatea mediului urban. 
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6. DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PROIECTE DE DEZVOLTARE A 
MOBILITĂŢII URBANE 

 
Pe parcursul procesului de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a 

orașului Ghimbav a fost realizată o analiză a condițiilor existente, ducând la 
identificarea unui număr de probleme.  

Identificarea problemelor a condus la elaborarea unui set de recomandări 
preliminare necesare în abordarea problemelor. A fost generată astfel o listă proiecte și 
măsuri, prezentată în continuare. 

 
Tabelul 6.1 Proiect de plan de acțiuni pentru orașul Ghimbav 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE 

CC1 - Introducerea de proceduri de planificare în domeniul transporturilor 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Lipsa unei 
planificări 
eficiente a 
transportului 
public 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Creșterea numărului de persoane 
care au acces ușor la serviciile de 
transport public către punctele 
majore de atracție. 
- Creșterea frecvenței serviciilor de 
transport public urban. 
- Creșterea nivelului de utilizare a 
mijloacelor de transport, altele decât 
autoturismele personale. 

Fără costuri 
anuale 

CC2 - Înființarea unui serviciu de transport public în orașul Ghimbav 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Lipsa unui 
serviciu de 
transport public 
urban local 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Creșterea numărului de persoane 
care au acces ușor la serviciile de 
transport public către punctele 
majore de atracție. 
- Creșterea calității serviciilor de 
transport public urban 
- Scurtarea duratei călătoriilor pe 
teritoriul orașului. 

500.000 Euro 

ÎNCURAJAREA MERSULUI PE JOS ȘI CU BICICLETA ȘI UNUI MEDIU URBAN DE 
CALITATE 

MB1 - Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor și unele 
proiecte de amenajare pentru pietoni 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Necesitatea de a 
încuraja 
mersul pe jos și 
cu bicicleta 

Mediu 
 
Accesibilitate 

- Creșterea ponderii deplasărilor 
făcute pe jos, pentru distanțe scurte 
- Creșterea ponderii deplasărilor 
făcute cu bicicleta, pentru distanțe 
scurte. 
- Număr micșorat de kilometri-vehicul 
privat parcurși pe șosele 
- Reducerea volumului de trafic rutier 
pe șosele orașului. 

40.000 Euro / 
an - estimat 

MB2 - Realizarea de cărări / piste pentru biciclete pe marginea apelor 
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Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Necesitatea unor 
trasee de 
agrement pentru 
bicicliști 

Mediu 
 
Accesibilitate 

- Creșterea nivelului de 
conștientizare a populației cu privire 
la modurile alternative de transport 
- Realizarea unui obiectiv turistic în 
perimetrul orașului Ghimbav 

250.000 Euro 
/ km pistă de 
biciclete 
 
1.360 Euro / 
an întreținere 

MB3 - Realizarea de trasee pentru biciclete înspre localitățile învecinate și spre 
principalele obiective comerciale/industriale ale zonei 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Inexistența unor 
trasee sau benzi 
dedicate 
bicicliștilor pe 
arterele care 
leagă orașul 
Ghimbav de 
zonele învecinate 

Mediu 
 
Accesibilitate 

- Creșterea gradului de mobilitate 
dintre orașul Ghimbav și localitățile 
învecinate. 
- Creșterea ponderii deplasărilor 
făcute cu bicicleta, pentru distanțe 
scurte, medii și lungi. 
- Număr micșorat de kilometri-vehicul 
privat parcurși pe șosele. 
- Reducerea volumului de trafic rutier 
pe principalele drumuri de legătură 
dintre localitățile zonei. 

300.000 Euro 
/ km de bandă 
de bicicliclete 
 
1.400 Euro / 
an întreținere 

APLICAREA UNEI POLITICI EFICIENTE ȘI INTEGRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
PARCAREA AUTOVEHICULELOR 

CP1 - Amenajarea unei parcări supraetajate multimodale 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Număr insuficient 
de locuri de 
parcare în 
contextul 
dezvoltării urbane 
accelerate 

Accesibilitate 
 
Siguranță și 
Securitate 
 
Eficiență 
economică 

- Reducerea numărului de vehicule 
aflate în căutarea unui loc de 
parcare. 
- Echilibrarea utilizării spațiului 
pentru a reduce predominanța 
vehiculelor personale. 
- Minimizarea ambuteiajelor rutiere. 
- Reducerea riscului de poluare. 
- Realizarea unor zone ce vor 
satisface nevoia de staționare în 
punctele sensibile ale orașului. 

7.000.000 
Euro 

CP2 - Realizarea de parcări de tip Park&Ride 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Inexistența unor 
zone multimodale 
necesare 
nodurilor de rețele 
de transport 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Realizarea de zone de parcare cu 
acces la soluții alternative de 
transport. 
- Încurajarea transportului public. 
- Încurajarea utilizării transportului 
nepoluant. 

5.500.000 
Euro pentru o 
parcare 
multietajată 
cu 400 de 
locuri, inclusiv 
un studiu de 
fezabilitate  

ÎMBUNĂTĂȚIREA INTEGRĂRII ÎNTRE PLANIFICAREA TRANSPORTURILOR ȘI 
PLANIFICAREA URBANĂ 

IN1 - Dezvoltarea unei serii de politici de planificare a transporturilor care să integreze 
utilizarea terenurilor 
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Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Imposibilitatea 
de a adapta 
nevoile de 
transport în 
planificarea 
utilizării 
terenurilor 

Calitatea 
mediului 
urban 

- Echilibrarea utilizării spațiului rutier 
pentru a reduce predominanța 
vehiculelor personale. 
- Protejarea și dezvoltarea 
patrimoniului itoric și cultural. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare privind mobilitatea 
durabilă. 
- Creșterea numărului de 
persoane care au acces ușor la 
serviciile de transport public către 
punctele majore de atracție. 
- Reducerea emisiilor poluante 
produse de traficul rutier și a gazelor 
cu efect de seră (CO2). 
- Minimizarea ambuteiajelor rutiere. 

25.000 Euro 

IN2 - Înființarea unei stații de monitorizare a calității aerului 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Inexistența unei 
stații de 
monitorizare a 
calității aerului 

Calitatea 
mediului 
urban 

- Reducerea nivelului de emisii 
de gaze poluante și de gaze 
cu efect de seră. 
- Cuantificarea nivelului de poluare a 
aerului în zona orașului Ghimbav 
- Conștientizarea populației asupra 
gradului de degradare a mediului 
urban. 

70.000 Euro 

IN3 - Conexiunea dintre sistemul de iluminat inteligent subteran și sursele de energie 
regenerabile cu infrastructura de transport intermodal 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Sistemul de 
iluminat public 
trebuie eficintizat 
energetic și vizual 

Eficiență 
Economică 
 
Calitatea 
mediului 
urban 
 
Mediu 

- Reducerea consumurilor energetice  
- Refacerea, extinderea și 
modernizarea infrastructurii de 
iluminat public 
- Crearea unui sistem de schizitii de 
date și telegestiune a 
managementului iluminatului public 
- Îmbunătățirea confortului public 
urban prin echilibrarea factorilor de 
iluminat public 
- Reducerea emisiei de dioxid de 
carbon 
- Reducrea cheltuielilor publice ale 
orașului 

3.800.000 
Euro 

IN4 - Realizarea de perdele verzi în perimetrul orașului și în proximitatea principalelor 
căi rutiere 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Necesitatea 
extinderii zonelor 
verzi ale orașului 

Calitatea 
mediului 
urban 

- Crearea unui microclimat plăcut 
pentru locuitori 
- Îmbunătățirea confortului public 

500.000 
Euro 
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Mediu 

urban prin extinderea zonei verzi 
- Reducerea emisiei de dioxid de 
carbon 
- Reducerea poluării aerului în oraș 
- Reducerea zgomotului rutier 
- Realizarea de parcuri 
- Realizarea de zone verzi în 
proximitatea benzilor de bicicliști, 
aleilor pietonale, zonelor de 
agrement, parcărilor, căilor rutiereși 
zonelor rezidențiale  

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI RUTIERE 

RS1 - Vopsirea trecerilor pentru pietoni cu material antiderapant 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Riscuri ridicate de 
accidente în 
anumite zone 

Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea numărului de accidente 
mortale și grave. 
- Îmbunătățirea siguranței pietonilor. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire la aspectele 
de siguranță și de securitate. 

6.000 Euro 
pentru fiecare 
trecere peste 
o bandă;  
 
11.500 Euro 
pentru treceri 
peste două 
benzi 

RS2 - Realizarea unei treceri de pietoni inteligentă 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Riscuri ridicate de 
accidente pe 
segmentul de 
drum DN1 care 
tranzitează orașul 

Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea numărului de accidente 
mortale și grave. 
- Îmbunătățirea siguranței pietonilor. 
 

1.000.000 
Euro 

ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI MANAGEMENTULUI TRAFICULUI RUTIER 

TM1 - Amenajarea unei variante ocolitoare pentru orașul Ghimbav 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Nevoia de 
îmbunătățire a 
eficienței 
managementului 
traficului 

Eficiență 
economică 

- Reducerea duratei călătoriei. 
- Minimizarea impactului 
ambuteiajelor rutiere. 
- Reducerea costurilor de operare a 
vehiculelor (de întreținere). 
- Reducerea numărului de 
vehicule aflate în căutarea unui loc 
de parcare. 
- Reducerea emisiilor poluante 
produse de transportul rutier. 
- Reducerea nivelului de zgomot și 
vibrații produse de traficul rutier. 

7.000.000 
Euro 

TM2 - Realizarea unui pod mobil (str. Cuza Vodă - pentru cazuri de inundații severe) 
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Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Riscul de oprire a 
circulației pe 
Strada Cuza 
Vodă în zona 
trecerii peste 
Ghimbășel în 
cazul inundațiilor 

Accesibilitate 
 
Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea riscului de întrerupere a 
circulației pe Strada Cuza Vodă în 
zona trecerii peste Ghimbășel în 
cazul inundațiilor. 
- Asigurarea accesibilității în zona 
Centrului istoric din toate direcțiile. 

500.000 Euro 

TM3 - Realizarea unui studiu de mobilitate privind traficul rutier al orașului Ghimbav 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Necesitatea 
întocmirii unei 
baze de date 
privind stadiul 
actual al 
mobilității rutiere 
dar și a 
tendințelor pe 
termen lung 

Eficiență 
Economică 
 
Calitatea 
mediului 
urban 
 
 

- Definirea rețelei rutiere a orașului 
Ghimbav. 
- Analiza fluxurilor de circulație 
rutieră existente pentru zece 
intersecții aflate pe principalele 
artere ale orașului. 
- Culegerea de date a parametrilor 
geometrici ai zonei analizate 
(măsurători, observații la fața locului, 
fotografii) și realizarea schemelor 
pentru intersecțiile analizate. 
- Culegerea de date de fluxuri rutiere 
pentru intersecțiile analizate la orele 
de vârf de dimineață și de seară. 
- Sintetizarea datelor culese și 
întocmirea unei baze de date (fluxuri 
rutiere). 
- Analiza datelor culese. 
- Realizarea unui studiu de anticipare 
a traficului rutier din momentul 
realizării autostrăzii Comarnic - 
Brașov, Aeroportului Internațional 
Brașov - Ghimbav și ținând cont de 
gradul de dezvoltate demografică a 
Zonei Metropolitane Brașov. 

3.500 Euro 

TRANSPORTUL PUBLIC 

PT1 - Analiza nivelului actual al serviciilor de transport public din Ghimbav și al 
acoperirii acestora 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Lipsa unei 
Planificări 
eficiente a 
transportului 
public 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Creșterea numărului de persoane 
care au acces facil la serviciile de 
transport public către punctele 
majore de atracție. 
- Creșterea nivelului de folosire a 
mijloacelor de transport, altele 
decât autoturismele personale. 

3.000 Euro 

PT2 - Implementarea unui sistem de transport public local modern 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Inexistența unui 
sistem de 

Accesibilitate 
 

- Creșterea frecvenței serviciilor 
de transport cu autobuzul. 

10.000.000 
Euro (vezi 
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transport public 
local 

Eficiență 
economică 

- Creșterea nivelului de folosire a 
mijloacelor de transport, altele 
decât autoturismele personale. 
- Îmbunătățirea accesului către 
Brașov, zona industrială, zona 
aeroportuară și către celelalte zone 
sensibile. 
- Reducerea timpului de deplasarea 
a autobuzelor de-a 
lungul coridoarelor cheie ale rețelei 
rutiere. 
- Reducerea emisiilor poluante 
produse de traficul rutier. 
- Creșterea procentului de 
vehicule de transport public cu 
acces pentru persoanele cu 
dizabilități . 
- Reducerea costurilor de exploatare 
a autovehiculelor personale. 

tabelul 6.2) 

PT3 - Implementarea transportului verde pe o linie a sistemului de transport public de 
călători 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Necesitatea 
utilizării 
mijloacelor de 
transport în 
comun cu impact 
minim asupra 
mediului 
înconjurător 

Eficiență 
Economică 
 
Calitatea 
mediului 
urban 

- Reducerea emisiilor poluante 
produse de traficul rutier. 
- Reducerea cantității de gaze cu 
efect de seră produse de sectorul 
transporturi. 
- Creșterea procentului de 
vehicule de transport public cu 
impact minim asupra mediului 
înconjurător. 

2.000.000 
Euro (vezi 
tabelul 6.3) 
 
50.000 Euro 
mentenanță / 
an 

MANAGEMENTUL MOBILITĂȚII 

MM1 - Implicarea publicului și planificarea deplasărilor 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Lipsa de 
angajament din 
partea publicului 
pentru trecerea 
la un transport 
mai durabil și la 
planificarea 
deplasărilor 

Mediu 
 
Calitatea 
mediului 
urban 

- Sporirea interacțiunii cu grupurile 
excluse din punct de vedere social. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire la modurile 
alternative de transport rutier. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare privind mobilitatea 
Durabilă. 

10.000 Euro 

SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT 

IT1 - Introducerea unui sistem de informare în timp real cu privire la serviciile de 
transport public 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Nevoia de 
îmbunătățire a 
eficienței 
transportului 
public 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
Economică 
 

- Reducerea duratei de așteptare a 
călătorilor în stații. 
- Reducerea timpul de deplasare a 
autobuzelor. 
- Minimizarea ambuteiajelor rutiere. 

1.000.000 
Euro 
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Mediu - Reducerea duratei călătoriei pe 
liniile transportului public. 

IT2 - Implementarea unei infrastructuri necesare alimentării, utilizării și mentenanței 
vehiculelor electrice 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Inexistența unei 
infrastructuri 
necesare 
alimentării, 
utilizării și 
mentenanței 
vehiculelor 
electrice 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
Economică 
 
Mediu 
 
Calitatea 
mediului 
urban 

- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire la modurile 
alternative de transport. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare privind Mobilitatea 
Durabilă. 
- Creșterea frecvenței serviciilor 
de transport. 
- Reducerea numărului de 
vehicule aflate în căutarea unui loc 
de parcare. 
- Reducerea emisiilor poluante 
produse de transportul rutier. 
- Reducerea nivelului de zgomot și 
vibrații produse de traficul rutier. 

O stație de 
încărcare 
generală - 
500 Euro 
 
O stație de 
încărcare 
dedicată 
vehiculelor 
electrice - 7 
000 Euro 
 
Mentenanță - 
1000 Euro / 
an 

IT3 - Realizarea unui segment de drum public pilot pe o arteră a orașului 

Problema 
identificată 

Obiectiv 
strategic 

Obiective operaționale Buget 

Necesitatea 
sistemelor 
inteligente de 
transport 

Accesibilitate 
 
Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea numărului de accidente 
mortale și grave. 
- Îmbunătățirea siguranței pietonilor. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire la aspectele 
de siguranță și de securitate. 

2.200.000 
Euro / km 

 
 
Tabelul 6.2. Bugetul estimat pentru sistemul de transport 

 Numar Pret/buc Cost (Euro) 

Autobuze 12 200.000 2.400.000 

Microbuze 10 50.000 500.000 

Terminal 2 2.720.000 5.440.000 

Sistem management 1 1.500.000 1.500.000 

Amenajare stații 16 10000 160.000 

Total 10.000.000 

 
 
Tabelul 6.3. Bugetul estimat pentru sistemul de transport cu autobuze electrice 

 Numar Pret/buc Cost (Euro) 

Autobuze 4 400.000 1.600.000 

Puncte incarcare 2 90.000 180.000 

Infrastuctură alimentare cu 
energie electrică 

  220.000 

Total 2.000.000 
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7. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII ÎN CAZUL 
SCENARIILOR PROPUSE 

 

7.1. Scenariile propuse 

 
Așa cu se arată în secțiunea privind viziunea acțiunilor din PMUD Ghimbav, au 

fost dezvoltate trei scenarii: 
- Scenariul 1 - Optimizare constă exclusiv din proiecte angajate, pentru a evalua 

diversele opțiuni asociate proiectelor PMUD și combinațiilor de măsuri, intervenția 
majoră în infrastructură fiind ultimul element care se ia în considerare.  

- Scenariul 2 - Sustenabilitate și mobilitate durabilă constă din proiecte necesare 
dezvoltării urbane durabile a orașului Ghimbav pe termen scurt, mediu și lung.  

- Scenariul 3 - Inovare și mobilitate durabilă constă din proiecte majore privind 
infrastructura rutieră și sistemele inteligente de transport 

Scenariile sunt independente, dar se bazează unele pe altele într-o manieră 
incrementală, sistematică și logică. 

 
Tabelul 7.1 Descrierea abordărilor scenariilor alternative 

Scenariul 

Optimizarea  
rețelei 

 
S1 

Sustenabilitate 
și mobilitate  

durabilă 
 

S2 

Inovare și  
mobilitate  
durabilă 

 
S3 

Elemente 
incluse și 
termene 

Măsuri cu costuri reduse 
2016-2020 

Sustenabilitate și 
Măsuri de mobilitate 
maximă + S1  
2016-2020,  
2020-2030 

Proiecte majore de 
infrastructură+S1+S2 
2016-2020 
2020-2030 
după 2030 

Scurtă 
descriere 

Cheltuieli financiare 
minime pentru 
maximizarea 
performanței 
infrastructurii de 
transport existente 

Se optimizează 
performanța rețelei 
existente, plus un 
accent semnificativ 
asupra modurilor 
durabile, pentru a 
crește accesul și a 
îmbunătăți calitatea 
vieții, maximizând în 
același timp eficiența 
energetică și 
minimizând emisiile 
produse de activitatea 
de transport 

Se optimizează 
performanța rețelei 
existente, se oferă 
transport durabil și sunt 
incluse noi soluții majore 
de infrastructură, atât 
pentru rețeaua rutieră, 
sistemelor necesare 
vehiculelor electrice, 
sistemele inteligente de 
transport, cât și pentru 
rețele de transport public 
urban moderne 

Măsuri 

- Măsuri de reducere a 
costurilor din 
transporturi. 
- Măsuri de eficientizare 
a structurii de transport 
existente. 
- Implementarea 

- Implementarea unui 
sistem de transport 
public urban. 
- Realizarea de pasaje 
pietonale și piste 
pentru bicicliști. 
- Optimizarea 

- Realizarea unei 
variante ocolitoare pentru 
orașul Ghimbav. 
- Realizarea de parcări 
Park and Ride și parcări 
supraetajate în punctele 
sensibile. 
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măsurilor de sporire a 
siguranței participanților 
la traficul rutier. 
- Remedierea 
segmentelor deteriorate 
ale infrastructurii 
stradale. 
- Implicarea publicului și 
planificarea deplasărilor. 
- Realizarea unui studiu 
de mobilitate privind 
traficul rutier al orașului 
Ghimbav. 

sistemului de control 
al traficului rutier. 
- Implementarea unui 
sistem de monitorizare 
a calității aerului. 
- Implementarea unei 
infrastructuri necesare 
alimentării, utilizării și 
mentenanței 
vehiculelor electrice. 

- Implementarea unei linii 
de transport public cu 
autobuze electrice. 
- Realizarea unui 
segment de drum public 
pilot pe o arteră a 
orașului. 
 

 

7.2. Rezumat al scenariilor - costuri de investiții 

 
Un rezumat al costurilor investițiilor propuse pentru scenariile aferente intervalelor 

2016-2020, 2020-2030 și peste 2030 este prezentat în tabelele următoare. Scenariile 
includ toate proiectele analizate, nu doar cele care urmează să fie finanțate ca parte a 
PMUD. Prin urmare, costurile totale includ proiecte care ar avea nevoie de finanțare 
din partea orașului și organismelor naționale sau europene, în plus față de proiectele 
finanțate prin PMUD. 

 
Tabelul 7.2 Costuri de investiții pentru Scenariul 1 

Acțiunile 2016-2020 2020-2030 Total 

CC1 - Introducerea de proceduri de planificare 
în domeniul transporturilor 

0  
Euro 

0  
Euro 

0  
Euro 

IN1 - Dezvoltarea unei serii de politici de 
planificare a transporturilor care să integreze 
utilizarea terenurilor 

10.000 
Euro 

15.000 
Euro 

25.000 
Euro 

TM3 - Realizarea unui studiu de mobilitate 
privind traficul rutier al orașului Ghimbav 

3.500  
Euro 

0  
Euro 

3.500  
Euro 

RS1 - Vopsirea trecerilor pentru pietoni cu 
material antiderapant 

25.000 
Euro 

25.000 
Euro 

50.000 
Euro 

MM1 - Implicarea publicului și planificarea 
deplasărilor 

5.000 
Euro 

5.000 
Euro 

10.000 
Euro 

MB1 - Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, 
inclusiv reabilitarea trotuarelor și unele proiecte 
de amenajare pentru pietoni 

200.000 
Euro 

200.000 
Euro 

400.000 
Euro 

IN4 - Realizarea de perdele verzi în perimetrul 
orașului și în proximitatea principalelor căi 
rutiere 

250.000 
Euro 

250.000 
Euro 

500.000 
Euro 

Total 493.500 
Euro 

495.000 
Euro 

988.500 
Euro 

 
Tabelul 7.3 Costuri de investiții pentru Scenariul 2 

Toate proiectele stabilite în Scenariul 1 plus următoarele: 

Acțiunile 2016-2020 2020-2030 Total 

CC2 - Înființarea unui serviciu de transport 
public în orașul Ghimbav 

500.000 
Euro 

0  
Euro 

500.000  
Euro 
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PT2 - Implementarea unui sistem de 
transport public local modern 

10.000.000  
Euro 

0  
Euro 

10.000.000  
Euro 

IT1 - Introducerea unui sistem de informare 
în timp real cu privire la serviciile de 
transport public 

1.000.000 
Euro 

0  
Euro 

1.000.000 
Euro 

MB2 - Realizarea de cărări / piste pentru 
biciclete pe marginea apelor 

2.505.000 
Euro 

13.600 
Euro 

2.518.600 
Euro 

MB3 - Realizarea de trasee pentru biciclete 
înspre localitățile învecinate și spre 
principalele obiective comerciale/industriale 
ale zonei 

3.005.600 
Euro 

4.514.000 
Euro 

7.519.600 
Euro 

IN2 - Înființarea unei stații de monitorizare a 
calității aerului 

70.000 
Euro 

0  
Euro 

70.000 
Euro 

IN3 - Conexiunea dintre sistemul de iluminat 
inteligent subteran și sursele de energie 
regenerabile cu infrastructura de transport 
intermodal 

6.000 000 
Euro 

0  
Euro 

6.000.000 
Euro 

TM2 - Realizarea unui pod mobil (str. Cuza 
Vodă - pentru cazuri de inundații severe) 

0  
Euro 

500.000  
Euro 

500.000  
Euro 

PT1 - Analiza nivelului actual al serviciilor 
de transport public din Ghimbav și al 
acoperirii acestora 

3.000 
Euro 

0  
Euro 

3.000 
Euro 

IT2 - Implementarea unei infrastructuri 
necesare alimentării, utilizării și mentenanței 
vehiculelor electrice 

1.000 
Euro 

7.000 
Euro 

8.000 
Euro 

Total 23.084.600 
Euro 

5.034.600 
Euro 

28.119.200 
Euro 

 
Tabelul 7.4 Costuri de investiții pentru Scenariul 3 

Toate proiectele stabilite în Scenariul 1  și Scenariul 2 plus următoarele: 

Acțiunile 2016-2020 2020-2030 Total 

CP1 - Amenajarea unor parcări supraetajate 
multimodale 

7.000.000 
Euro 

7.000.000 
Euro 

14.000.000 
Euro 

CP2 - Realizarea de parcări de tip 
Park&Ride 

5.500.000 
Euro 

11.000.000 
Euro 

16.500.000 
Euro 

RS2 - Realizarea unei treceri de pietoni 
inteligentă 

0 Euro 
1.000.000 

Euro 

1.000.000 
Euro 

TM1 - Amenajarea unei variante ocolitoare 
pentru orașul Ghimbav 

7.000.000 
Euro 

0 
Euro 

7.000.000 
Euro 

PT3 - Implementarea transportului verde pe 
o linie a sistemului de transport public de 
călători 

2.200.000 
Euro 

500.000 
Euro 

2.700.000 
Euro 

IT3 - Realizarea unui segment de drum 
public pilot pe o arteră a orașului 

0 
Euro 

2.200.000 
Euro 

2.200.000 
Euro 

Total 21.700.000 
Euro 

21.700.000 
Euro 

43.400.000 
Euro 
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8. SCENARIUL PREFERAT 
 

8.1. Evaluare iterativă 

 
În cadrul procesului de evaluare s-au analizat trei scenarii, așa cum este descris 

în capitolul 7. 
Scenariile sunt strict independente, dar se bazează unele pe altele într-o manieră 

sistematică, incrementală și logică, intervenția majoră în infrastructură fiind ultimul 
element care se ia în considerare. 

În urma evaluării, se va observa că proiectele enumerate în Scenariul 1 vor fi 
implementate, împreună cu unele dintre măsurile esențiale identificate. 

Având în vedere că Scenariul 2 conține în mare parte proiecte cu costuri reduse și 
un nivel bun de beneficii, se anticipează că cele mai multe, dacă nu toate, vor primi 
punctaje acceptabile în procesul de evaluare. 

Intuitiv, este de așteptat ca proiectele din cadrul scenariului S2, care sunt centrate 
pe măsurile asociate unui mod durabil, să aibă rezultate bune la în procesul de 
evaluare. 

Și proiectele din cadrul scenariului S3 au fost evaluate. Din cauza costurilor mari, 
se anticipează că nu toate aceste măsuri vor fi viabile din punctul de vedere al analizei 
MCAF și al perspectivei de viabilitate economică. 

Acest fapt generează „scenariu preferat” hibrid, care este de așteptat să includă 
toate proiectele din cadrul Scenariului 1 și majoritatea proiectelor din Scenariul 2, 
precum și acele proiecte majore din Scenariul 3 care obțin rezultate bune la analiza 
MCAF și la evaluarea economică. 

 

8.2. Scenariul preferat 

 
Scenariul preferat va cuprinde toate măsurile incluse în cele trei scenarii analizate 

în capitolul anterior. 
 
Măsuri incluse în scenariul preferat: 
 
Pe baza constatărilor inițiale și a primelor rezultate analizate, anticipăm că 

scenariul preferat va cuprinde aproape toate măsurile pronunțate anterior. Această 
secțiune va fi rafinată și actualizată la finalizarea procesului de evaluare. 

 
Măsurile Scenariului 1: 
 
CC1 - Introducerea de proceduri de planificare în domeniul transporturilor. 

IN1 - Dezvoltarea unei serii de politici de planificare a transporturilor care să 
integreze utilizarea terenurilor. 

TM3 - Realizarea unui studiu de mobilitate privind traficul rutier al orașului 
Ghimbav. 

RS1 - Vopsirea trecerilor pentru pietoni cu material antiderapant. 

MM1 - Implicarea publicului și planificarea deplasărilor. 
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MB1 - Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor 
și unele proiecte de amenajare pentru pietoni. 

IN4 - Realizarea de perdele verzi în perimetrul orașului și în proximitatea 
principalelor căi rutiere 

 
 
Măsurile Scenariului 2: 
 
CC2 - Înființarea unui serviciu de transport public în orașul Ghimbav. 

PT2 - Implementarea unui sistem de transport public local modern. 

IT1 - Introducerea unui sistem de informare în timp real cu privire la 
serviciile de transport public. 

MB2 - Realizarea de cărări / piste pentru biciclete pe marginea apelor. 

MB3 - Realizarea de trasee pentru biciclete înspre localitățile învecinate și 
spre principalele obiective comerciale/industriale ale zonei. 

IN2 - Înființarea unei stații de monitorizare a calității aerului. 

IN3 - Conexiunea dintre sistemul de iluminat inteligent subteran și sursele 
de energie regenerabile cu infrastructura de transport intermodal 

IT2 - Implementarea unei infrastructuri necesare alimentării, utilizării și 
mentenanței vehiculelor electrice. 

 
Măsurile Scenariului 3: 
 
CP1 - Amenajarea unor parcări supraetajate multimodale. 

CP2 - Realizarea de parcări de tip Park&Ride. 

TM1 - Amenajarea unei variante ocolitoare pentru orașul Ghimbav. 

PT3 - Implementarea transportului verde pe o linie a sistemului de transport 
public de călători. 

IT3 - Realizarea unui segment de drum public pilot pe o arteră a orașului. 

 

8.3. Costurile asociate scenariului preferat 

 
Costurile totale de investiție pentru Scenariul preferat indicat sunt următoarele: 
 
Tabelul 8.1 Costuri de Investiții pentru proiectele suplimentare din cadrul 

scenariului preferat 

Acțiunea 2016-2020 2020-2030 Total 

CC1 - Introducerea de proceduri de 
planificare în domeniul transporturilor 

0 
Euro 

0 
Euro 

0 
Euro 

CC2 - Înfiinţarea unui serviciu de transport 
public în oraşul Ghimbav 

500.000 
Euro 

0 
Euro 

500.000 
Euro 
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IN1 - Dezvoltarea unei serii de politici de 
planificare a transporturilor care să 
integreze utilizarea terenurilor 

10.000 
Euro 

15.000 
Euro 

25.000 
Euro 

IN2 - Înființarea unei stații de monitorizare a 
calității aerului 

70.000 
Euro 

0. 
Euro 

70.000 
Euro 

IN3 - Conexiunea dintre sistemul de iluminat 
inteligent subteran și sursele de energie 
regenerabile cu infrastructura de transport 
intermodal 

6.000.000 
Euro 

0  
Euro 

6.000.000 
Euro 

IN4 - Realizarea de perdele verzi în 
perimetrul orașului și în proximitatea 
principalelor căi rutiere 

250.000 
Euro 

250.000 
Euro 

500.000 
Euro 

TM1 - Amenajarea unei variante ocolitoare 
pentru orașul Ghimbav 

7.000.000 
Euro 

0. 
Euro 

7.000.000 
Euro 

TM3 - Realizarea unui studiu de mobilitate 
privind traficul rutier al orașului Ghimbav 

3.500 Euro 0 Euro 3.500 Euro 

RS1 - Vopsirea trecerilor pentru pietoni cu 
material antiderapant 

25.000 
Euro 

25.000 
Euro 

50.000 
Euro 

MM1 - Implicarea publicului și planificarea 
deplasărilor 

5.000 
Euro 

5.000 
Euro 

10.000 
Euro 

MB1 - Îmbunătățirea calității rețelei 
pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor și 
unele proiecte de amenajare pentru pietoni 

200.000 
Euro 

200.000 
Euro 

400.000 
Euro 

MB2 - Realizarea de cărări / piste pentru 
biciclete pe marginea apelor 

2.505.000 
Euro 

13.600 
Euro 

2.518.600 
Euro 

MB3 - Realizarea de trasee pentru biciclete 
înspre localitățile învecinate și spre 
principalele obiective comerciale/industriale 
ale zonei 

3.005.600 
Euro 

4.514.000 
Euro 

7.519.600 
Euro 

PT2 - Implementarea unui sistem de 
transport public local modern 

10.000.000. 
Euro 

0 Euro 
10.000.000. 

Euro 

PT3 - Implementarea transportului verde pe 
o linie a sistemului de transport public de 
călători 

2.200.000 
Euro 

500.000 
Euro 

2.700.000 
Euro 

IT1 - Introducerea unui sistem de informare 
în timp real cu privire la serviciile de 
transport public 

1.000.000 
Euro 

0 Euro 
1.000.000 

Euro 

IT2 - Implementarea unei infrastructuri 
necesare alimentării, utilizării și mentenanței 
vehiculelor electrice 

1.000 
Euro 

7.000 
Euro 

8.000 
Euro 

IT3 - Realizarea unui segment de drum 
public pilot pe o arteră a orașului 

0 
Euro 

2.200.000 
Euro 

2.200.000 
Euro 

CP1 - Amenajarea unor parcări supraetajate 
multimodale 

7.000.000 
Euro 

7.000.000 
Euro 

14.000.000 
Euro 

CP2 - Realizarea de parcări de tip 
Park&Ride 

5.500.000 
Euro 

11.000.000 
Euro 

16.500.000 
Euro 

Total 
45.275.100 

Euro 
25.729.600 

Euro 
71.004.700 

Euro 
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9. PLANUL DE ACȚIUNE 
 

Scenariul preferat a fost dezvoltat într-un mod sistematic și structurat considerând 
în primul rând durabilitatea în cadrul PMUD. Planul de acțicune prezentat mai jos 
contine următoarele aspecte: 

- Indicativul măsurii; 
- Măsura; 
- Obiectivul strategic; 
- Prezentarea generală; 
- Costuri de investiții; 
- Autoritatea responsabilă pentru implementare. 
 
Planul de acțiune este structurat pe următoarele capitole / domenii de acțiune: 
1. Dezvoltare instituțională; 
2. Proiecte integrate pentru îmbunătățirea integrării între planificarea urbană și 

infrastructura de transport, pietonală și pentru bicicliști; 
3. Îmbunătățirea siguranței circulației și securității transportului pentru toți 

participanții la traficul rutier; 
4. Transport rutier și politicile de parcare integrate; 
5. Managementul mobilității; 
6. Sisteme inteligente de transport rutier. 
 
Tabelul 9.1 Capitole / domenii de acțiune ale Planului de acțiune 

1. Dezvoltare instituțională 

Măsura 
Obiectiv 
strategic 

Desrierea obiectivelor Buget 

CC1 - Introducerea de 
proceduri de planificare 
în domeniul 
transporturilor 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Creșterea numărului de 
persoane care au acces 
ușor la serviciile de 
transport public către 
punctele majore de 
atracție. 
- Creșterea frecvenței 
serviciilor de transport 
public urban. 
- Creșterea nivelului de 
utilizare a mijloacelor de 
transport, altele decât 
autoturismele personale. 

2016 - 2020 
0 Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 

Total 
0 Euro 

CC2 - Înfiinţarea unui 
serviciu de transport 
public în oraşul 
Ghimbav 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Creșterea numărului de 
persoane care au acces 
ușor la serviciile de 
transport public către 
punctele majore de 
atracție. 
- Creșterea calității 
serviciilor de transport 
public urban. 
- Scurtarea duratei 

2016 - 2020 
500.000 

Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav 194 

călătoriilor pe teritoriul 
orașului. 
- Creșterea potențilului 
strategic, economic și 
turistic al zonei orașului 
Ghimbav. 

Total 
500.000 

Euro  

IN1 - Dezvoltarea unei 
serii de politici de 
planificare a 
transporturilor care să 
integreze utilizarea 
terenurilor 

Calitatea 
mediului 
urban 

- Echilibrarea utilizării 
spațiului rutier pentru a 
reduce predominanța 
vehiculelor personale. 
- Protejarea și 
dezvoltarea patrimoniului 
istoric și cultural. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare privind 
mobilitatea durabilă. 
- Creșterea numărului de 
persoane care au acces 
ușor la serviciile de 
transport public către 
punctele majore de 
atracție. 
- Reducerea emisiilor 
poluante produse de 
traficul rutier și a gazelor 
cu efect de seră (CO2). 
- Minimizarea 
ambuteiajelor rutiere. 

2016 - 2020 
10.000 
Euro 

2020 - 2030 
15.000 Euro 

Total 
25.000 
Euro  

IN2 - Înființarea unei 
stații de monitorizare a 
calității aerului 

Calitatea 
mediului 
urban 

- Reducerea nivelului de 
emisii de gaze poluante 
și de gaze cu efect de 
seră. 
- Cuantificarea nivelului 
de poluare a aerului în 
zona orașului Ghimbav. 
- Conștientizarea 
populației asupra 
gradului de degradare a 
mediului urban. 

2016 - 2020 
70.000 
Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 

Total 
70.000 
Euro  

IN3 - Conexiunea dintre 
sistemul de iluminat 
inteligent subteran și 
sursele de energie 
regenerabile cu 
infrastructura de 
transport intermodal 

Eficiență 
Economică 
 
Calitatea 
mediului 
urban 
 
Mediu 

- Reducerea consumurilor 
energetice  
- Refacerea, extinderea și 
modernizarea 
infrastructurii de iluminat 
public 
- Crearea unui sistem de 
schizitii de date și 
telegestiune a 
managementului 
iluminatului public 
- Îmbunătățirea confortului 
public urban prin 

2016 - 2020 
6.000.000 

Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 
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echilibrarea factorilor de 
iluminat public 
- Reducerea emisiei de 
dioxid de carbon 
- Reducrea cheltuielilor 
publice ale orașului 

Total 
6.000.000 

Euro  

IN4 - Realizarea de 
perdele verzi în 
perimetrul orașului și în 
proximitatea 
principalelor căi rutiere 

Calitatea 
mediului 
urban 
 
Mediu 

- Crearea unui 
microclimat plăcut pentru 
locuitori 
- Îmbunătățirea confortului 
public urban prin 
extinderea zonei verzi 
- Reducerea emisiei de 
dioxid de carbon 
- Reducerea poluării 
aerului în oraș 
- Reducerea zgomotului 
rutier 
- Realizarea de parcuri 
- Realizarea de zone verzi 
în proximitatea benzilor 
de bicicliști, aleilor 
pietonale, zonelor de 
agrement, parcărilor, 
căilor rutiereși zonelor 
rezidențiale 

2016 - 2020 
250.000 

Euro 

2020 - 2030 
250.000  

Euro 

Total 
500.000 

Euro  

2. Proiecte integrate pentru îmbunătățirea integrării între planificarea urbană și 
infrastructura de transport, pietonală și pentru bicicliști 

Măsura 
Obiectiv 
strategic 

Desrierea obiectivelor Buget 

MB1 - Îmbunătățirea 
calității rețelei 
pietonale, inclusiv 
reabilitarea trotuarelor 
și unele proiecte de 
amenajare pentru 
pietoni 

Mediu 
 
Accesibilitate 

- Creșterea ponderii 
deplasărilor făcute pe 
jos, pentru distanțe 
scurte. 
- Creșterea ponderii 
deplasărilor făcute cu 
bicicleta, pentru distanțe 
scurte. 
- Număr micșorat de 
kilometri-vehicul privat 
parcurși pe șosele. 
- Reducerea volumului 
de trafic rutier pe șosele 
orașului. 

2016 - 2020 
200.000 

Euro 

2020 - 2030 
200.000  

Euro 

Total 
400.000 

Euro  

MB2 - Realizarea de 
cărări / piste pentru 
biciclete pe marginea 
apelor 

Mediu 
 
Accesibilitate 

- Creșterea nivelului de 
conștientizare a 
populației cu privire la 
modurile alternative de 
transport. 
- Realizarea unui obiectiv 
turistic în perimetrul 
orașului Ghimbav. 

2016 - 2020 
2.505.000 

Euro 

2020 - 2030 
13.600 
Euro 

Total 
2.518.600 

Euro 
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MB3 - Realizarea de 
trasee pentru biciclete 
înspre localitățile 
învecinate și spre 
principalele obiective 
comerciale/industriale 
ale zonei 

Mediu 
 
Accesibilitate 

- Crașterea gradului de 
mobilitate dintre orașul 
Ghimbav și localitățile 
învecinate. 
- Creșterea ponderii 
deplasărilor făcute cu 
bicicleta, pentru distanțe 
scurte, medii și lungi. 
- Număr micșorat de 
kilometri-vehicul privat 
parcurși pe șosele. 
- Reducerea volumului 
de trafic rutier pe 
principalele drumuri de 
legătură dintre localitățile 
zonei. 

2016 - 2020 
3.005.600 

Euro 

2020 - 2030 
4.514.000 

Euro 

Total 
7 519 600 

Euro 

TM1 - Amenajarea unei 
variante ocolitoare 
pentru orașul Ghimbav 

Eficiență 
economică 

- Reducerea duratei 
călătoriei. 
- Minimizarea impactului 
ambuteiajelor rutiere. 
- Reducerea costurilor de 
operare a vehiculelor (de 
întreținere). 
- Reducerea numărului 
de vehicule aflate în 
căutarea unui loc de 
parcare. 
- Reducerea emisiilor 
poluante produse de 
transportul rutier. 
- Reducerea nivelului de 
zgomot și vibrații 
produse de traficul rutier. 

2016 - 2020 
7.000.000 

Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 

Total 
7.000.000 

Euro 

TM2 - Realizarea unui 
pod mobil (str. Cuza 
Vodă - pentru cazuri de 
inundații severe) 

Accesibilitate 
 
Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea riscului de 
întrerupere a circulației 
pe Strada Cuza Vodă în 
zona trecerii peste 
Ghimbășel în cazul 
inundațiilor. 
- Asigurarea 
accesibilității în zona 
Centrului istoric din toate 
direcțiile. 

2016 - 2020 
0 Euro 

2020 - 2030 
500.000  

Euro 

Total 
500.000  

Euro 
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TM3 - Realizarea unui 
studiu de mobilitate 
privind traficul rutier al 
orașului Ghimbav 

Eficiență 
Economică 
 
Calitatea 
mediului 
urban 
 
 

- Definirea rețelei rutiere 
a orașului Ghimbav. 
- Analiza fluxurilor de 
circulație rutieră 
existente pentru zece 
intersecții aflate pe 
principalele artere ale 
orașului. 
- Culegerea de date a 
parametrilor geometrici ai 
zonei analizate 
(măsurători, observații la 
fața locului, fotografii) și 
realizarea schemelor 
pentru intersecțiile 
analizate. 
- Culegerea de date de 
fluxuri rutiere pentru 
intersecțiile analizate la 
orele de vârf de 
dimineață și de seară. 
- Sintetizarea datelor 
culese și întocmirea unei 
baze de date (fluxuri 
rutiere). 
- Analiza datelor culese. 
- Realizarea unui studiu 
de anticipare a traficului 
rutier din momentul 
realizării autostrăzii 
Comarnic - Beașov, 
Aeroportului Internațional 
Brașov - Ghimbav și 
ținând cont de gradul de 
dezvoltate demografică a 
Zonei Metropolitane 
Brașov. 

2016 - 2020 
3.500  
Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 

Total 
3.500 
Euro 

PT1 - Analiza nivelului 
actual al serviciilor de 
transport public din 
Ghimbav și al acoperirii 
acestora 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Creșterea numărului de 
persoane care au acces 
facil la serviciile de 
transport public către 
punctele majore de 
atracție. 
- Creșterea nivelului de 
folosire a 
mijloacelor de transport, 
altele decât 
autoturismele personale. 

2016 - 2020 
3.000  
Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 

Total 
3.000 
Euro 
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PT2 - Implementarea 
unui sistem de 
transport public local 
modern 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Creșterea frecvenței 
serviciilor de transport cu 
autobuzul. 
- Creșterea nivelului de 
folosire a mijloacelor de 
transport, altele decât 
autoturismele personale. 
- Îmbunătățirea accesului 
către Brașov, zona 
industrială, zona 
aeroportuară și către 
celelalte zone sensibile. 
- Reducerea timpului de 
deplasarea a autobuzelor 
de-a lungul coridoarelor 
cheie ale rețelei rutiere. 
- Reducerea emisiilor 
poluante produse de 
traficul rutier. 
- Creșterea procentului 
de vehicule de transport 
public cu acces pentru 
persoanele cu dizabilități. 
- Reducerea costurilor de 
exploatare a 
autovehiculelor 
personale. 

2016 - 2020 
10 000 000  

Euro 

2020 - 2030 
0 Euro 

Total 
10 000 000  

Euro 

PT3 - Implementarea 
transportului verde pe o 
linie a sistemului de 
transport public de 
călători 

Eficiență 
Economică 
 
Calitatea 
mediului 
urban 

- Reducerea emisiilor 
poluante produse de 
traficul rutier 
- Reducerea cantității de 
gaze cu efect de seră 
produse de sectorul 
transporturi 
- Creșterea procentului 
de vehicule de transport 
public cu 
impact minim asupra 
mediului înconjurător  

2016 - 2020 
2.200.000 

Euro 

2020 - 2030 
500.000 

Euro 

Total 
2.700.000 

Euro 

3. Îmbunătățirea siguranței circulației și securității transportului pentru toți 
participanții la traficul rutier 

Măsura 
Obiectiv 
strategic 

Desrierea obiectivelor Buget 

RS1 - Vopsirea 
trecerilor pentru pietoni 
cu material 
antiderapant 

Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea numărului 
de accidente mortale și 
grave. 
- Îmbunătățirea 
siguranței pietonilor. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire 
la aspectele de siguranță 
și de securitate. 

2016 - 2020 
25.000 
Euro 

2020 - 2030 
25.000 
Euro 

Total 
50.000 
Euro 
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RS2 - Realizarea unei 
treceri de pietoni 
inteligentă 

Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea numărului 
de accidente mortale și 
grave 
- Îmbunătățirea 
siguranței pietonilor 
 

2016 - 2020 
0 Euro 

2020 - 2030 
1.000.000 

Euro 

Total 
1.000.000 

Euro 

4. Transport rutier și politicile de parcare integrate 

Măsura 
Obiectiv 
strategic 

Desrierea obiectivelor Buget 

CP1 - Amenajarea unei 
parcări supraetajate 
multimodale 

Accesibilitate 
 
Siguranță și 
Securitate 
 
Eficiență 
economică 

- Reducerea numărului 
de vehicule aflate în 
căutarea unui loc de 
parcare. 
- Echilibrarea utilizării 
spațiului pentru a reduce 
predominanța vehiculelor 
personale. 
- Minimizarea 
ambuteiajelor rutiere. 
- Reducerea riscului de 
poluare. 
- Realizarea unor zone 
ce vor satisface nevoia 
de staționare în punctele 
sensibile ale orașului. 

2016 - 2020 
7.000.000  

Euro 

2020 - 2030 
7.000.000  

Euro 

Total 
14.000.000 

Euro 

CP2 - Realizarea de 
parcări de tip 
Park&Ride 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
economică 

- Realizarea de zone de 
parcare cu acces la 
soluții alternative de 
transport. 
- Încurajarea 
transportului public. 
- Încurajarea utilizării 
transportului nepoluant. 

2016 - 2020 
5.500.000  

Euro 

2020 - 2030 
11.000.000 

Euro 

Total 
16.500.000 

Euro 

5. Managementul mobilității 

Măsura 
Obiectiv 
strategic 

Desrierea obiectivelor Buget 

MM1 - Implicarea 
publicului și 
planificarea deplasărilor 

Mediu 
 
Calitatea 
mediului 
urban 

- Sporirea interacțiunii cu 
grupurile excluse din 
punct de vedere social. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire 
la modurile alternative de 
transport rutier. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare privind 
mobilitatea 
Durabilă. 

2016 - 2020 
5.000  
Euro 

2020 - 2030 
5.000 
Euro 

Total 
10.000  
Euro 
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6. Sisteme inteligente de transport rutier 

Măsura 
Obiectiv 
strategic 

Desrierea obiectivelor Buget 

IT1 - Introducerea unui 
sistem de informare în 
timp real cu privire la 
serviciile de transport 
public 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
Economică 
 
Mediu 

- Reducerea duratei de 
așteptare a călătorilor în 
stații. 
- Reducerea timpul de 
deplasare a autobuzelor. 
- Minimizarea 
ambuteiajelor rutiere. 
- Reducerea duratei 
călătoriei pe liniile 
transportului public. 

2016 - 2020 
1.000.000  

Euro 

2020 - 2030 
0  

Euro 

Total 
1.000.000  

Euro 

IT2 - Implementarea 
unei infrastructuri 
necesare alimentării, 
utilizării și mentenanței 
vehiculelor electrice 

Accesibilitate 
 
Eficiență 
Economică 
 
Mediu 
 
Calitatea 
mediului 
urban 

- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire 
la modurile alternative de 
transport. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare privind 
Mobilitatea Durabilă. 
- Creșterea frecvenței 
serviciilor de transport. 
- Reducerea numărului 
de vehicule aflate în 
căutarea unui loc de 
parcare. 
- Reducerea emisiilor 
poluante produse de 
transportul rutier. 
- Reducerea nivelului de 
zgomot și vibrații 
produse de traficul rutier. 

2016 - 2020 
1. 000  
Euro 

2020 - 2030 
7.000  
Euro 

Total 
8.000  
Euro 

IT3 - Realizarea unui 
segment de drum 
public pilot pe o arteră 
a orașului 

Accesibilitate 
 
Siguranța și 
Securitatea 

- Reducerea numărului 
de accidente mortale și 
grave. 
- Îmbunătățirea 
siguranței pietonilor. 
- Creșterea nivelului de 
conștientizare cu privire 
la aspectele de siguranță 
și de securitate. 

2016 - 2020 
0  

Euro 

2020 - 2030 
2.200.000  

Euro 

Total 
2.200.000  

Euro 
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10. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE 
MOBILITATE URBANĂ 

10.1. Introducere 

 
Monitorizarea și evaluarea se referă la modul în care se analizează și utilizează 

rezultatele implementării planului PMUD pentru a stabili direcțiile politicilor. 
Monitorizarea și evaluarea sunt elementele esențiale ale elaborării planului PMUD 
pentru orașul Ghimbav. Este important ca acesta să fie corelat cu obiectivele și 
rezultatele PMUD care trebuie monitorizate și indicatorii care permit evaluarea efectelor 
planului PMUD. Acesta este modul în care se utilizează rezultatele pentru a trage 
concluzii și pentru a avea o viziune coerentă, bazată pe experiențele anterioare. 
Monitorizarea și evaluarea trebuie să fie incluse în plan ca instrumente de gestionare, 
necesare pentru a urmări procesul de planificare și de implementare a măsurilor, dar și 
pentru a utiliza experiența de planificare, a înțelege ce funcționează bine și ce 
funcționează mai puțin bine și a elabora studiul de caz și baza de dovezi pentru 
aplicarea pe scară mai largă a unor măsuri similare în viitor. 

Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a PMUD pentru orașul Ghimbav este 
în mare măsură a autorităților locale, în speță a Primăriei orașului Ghimbav. Deciziile și 
responsabilitățile vor trebui armonizate cu strategiile Asociației Metropolitane Pentru 
Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov (ADI-T) care va avea rolul de 
Autoritate metropolitană de transport.  

De asemenea, Consiliul Local al orașului Ghimbav este autoritatea prin care 
comunitatea locală poate decide să delege sarcini și competențe suplimentare 
Primăriei. 

Cooperarea este o parte importantă atât a procesului de planificare, cât și a celui 
de implementare a măsurilor locale în Polul de Dezvoltare Brașov. Întregul proces 
PMUD este monitorizat de Comitetul de Coordonare al PMUD care trebuie implicat și în 
monitorizarea procesului de evaluare. 

 

10.2. Procedura de evaluare pentru implementarea PMUD 

 
Strategia de monitorizare și evaluare ajută la identificarea și anticiparea 

problemelor survenite în pregătirea și implementarea Planului de Mobilitate Urbană 
durabilă și, la reorganizarea măsurilor pentru a atinge țintele mai eficient și în limitele 
bugetului disponibil. Acesta va constitui o dovadă a eficienței planului și măsurilor 
propuse în acesta. Raportarea trebuie să asigure prezentarea rezultatelor evaluării spre 
dezbatere publică, permițând astfel tuturor celor implicați să analizeze și să efectueze 
corecturile necesare. Strategiile de monitorizare și evaluare trebuie definite și trebuie să 
devină parte integrantă a PMUD. 
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Figura 10.1 Elemente de monitorizare și evaluare ale PMUD 

 
Planul de monitorizare și evaluare pentru orașul Ghimbav este un pas important în 

punerea în aplicare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Ghimbav și 
servesc la identificarea în timp util a succesului sau a nevoii de optimizare a unui PMUD 
și a instrumentelor sale. Pentru a efectua evaluarea sunt necesare metode 
suplimentare de generare a datelor prin modelare, precum și de generarea de opțiuni 
pentru scenarii și măsuri de mobilitate locală. 

Se va stabili cu organismul local responsabil cu implementarea, evaluarea și 
monitorizarea PMUD a orașului Ghimbav o monitorizare a Planului de Mobilitate urbană 
Durabilă și un model pentru Planul de evaluare, cu scopul de a dezvolta o versiune 
adaptată la contextul specific al Ghimbavului. Modelul prezintă structura planului de 
monitorizare și evaluare local, sub formă de listă cu conținuturile așteptate pentru 
fiecare secțiune. 

Textul trebuie modificat pentru uz local, în funcție de cerințele locale. În plus, 
autoritatea responsabilă cu implementarea PMUD ar putea avea nevoie să traducă 
documentul pentru ca acesta să poată fi util în discuții cu alte părți interesate în 
procesul de planificare. De asemenea, unele părți ale textului ar putea fi omise în cazul 
în care sunt deja incluse în alte documente, de exemplu, descrierea orașului. 

 
Modelul Planului de Monitorizare și evaluare a PMUD Ghimbav este structurat 

astfel: 
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- Introducere – o scurtă introducere privind situația actuală a transporturilor în 
Ghimbav, care oferă contextul general în care planul PMUD urmează să fie 
implementat. O descriere a principalelor obiective, strategii și instrumente incluse în 
PMUD, care ajută la clarificarea obiectivelor urmărite de planul de transport. 

- Descrierea orașului - contextul general al situației actuale a transporturilor și 
zonele cheie unde s-au semnalat probleme. 

- Obiective și strategii cuprinse în PMUD - obiectivele și elementele principale ale 
PMUD, care ajută la clarificarea obiectivelor urmărite. 

- Proceduri de evaluare și monitorizare - cadrul organizațional și procedural 
general pentru activitățile de evaluare și monitorizare, inclusiv organizațiile 
responsabile, calendare și implicarea părților interesate. 

- Evaluarea și monitorizarea indicatorilor și țintelor - o listă lungă de indicatori de 
realizare, intermediari, de rezultat și de intrare pentru oraș care pot fi selectați pentru a 
monitoriza succesul în raport cu obiectivele, precum și progresele înregistrate în 
implementare. 

- Raportarea datelor și metodele de analiză și evaluare - sunt descrise metode 
cheie pentru oraș, care pot fi selectate, inclusiv referințe pentru informații suplimentare. 
Acestea depind de tipul și amploarea intervenției, precum și de expertiza și capacitatea 
personalului. 

- Resurse necesare pentru evaluare și monitorizare - este prezentată o schiță a 
diferitelor tipuri de resurse care trebuie luate în considerare, inclusiv resursele 
financiare, de personal, costurile cu consultanța externă, bazele de date existente, 
modelele de transport sau alte instrumente. 

 
Activitățile de monitorizare și evaluare necesită îndeplinirea următoarelor etape: 
- organizarea monitorizării și evaluării; 
- efectuarea evaluării ex-post, revizuind astfel etapele planificării mobilității urbane 

durabile și etapele de implementare, precum și rezultatele generale ale procesului 
decizional. Evaluarea ex-post trebuie să includă următoarele elemente:  rezultatele 
acțiunilor întreprinse; realizarea (impactul acțiunii); procesul de planificare a 
implementării măsurilor; 

- se vor calcula indicatori calitativi și cantitativi legat de fiecare măsură; 
- se vor anticipa aranjamentele de evaluare ex-ante (evaluare - proces de 

verificare a calității funcționării unui sistem sau a unei strategii; poate permite alegeri 
eficiente între opțiuni) și evaluarea ex-post a procesului de pregătire a planului; 

- efectuarea unui audit de date și, dacă este necesară, dezvoltarea unei strategii 
de colectare a datelor (indicatori cantitativi și calitativi) ; 

- determinarea modului în care monitorizarea și evaluarea vor fi integrate în Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă; 

- definirea de traiectorii pentru măsurarea realizărilor intermediare și evaluarea 
progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor; 

- formularea de responsabilități clare pentru personalul implicat în ceea ce privește 
monitorizarea și evaluarea. În mod ideal, această activitate trebuie să fie în 
responsabilitatea unui organism independent; 

- definirea clară a bugetului disponibil și a activităților de monitorizare și evaluare 
(de obicei, acesta trebuie să fie de cel puțin 5% din bugetul total disponibil); 

- planificarea unei implicări minime a părților interesate în monitorizare și evaluare. 
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