
Planul de mobilitate urbană durabilă al 

Orașului Ghimbav



1. Necesitatea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un plan strategic

conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor

din orașele și împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate a vieții. Acestea subliniază

că un PMUD se bazează pe practici de planificare existente, luând în considerare

principii precum integrare, participare și evaluare.

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.



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.

- 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.

- 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.



2. Analiza situației existente a mobilității la nivelul orașului Ghimbav

În PMUD sunt prezentate următoarele:

- Descrierea orașului Ghimbav și încadrarea în Zona Metropolitană Brașov.

- Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populaţie şi a

activităţilor economice.

- Rețeaua stradală.

- Turismul.

- Transportul public privat.

- Transportul pe calea ferată.

- Transportul de marfă.

- Mijloacele alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și

deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă).

- Managementul traficului rutier.

- Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate.



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.



Rețeaua de drumuri strategice a orașului Ghimbav

Autobuz și stație de 

transport în comun în orașul 

Ghimbav pe Strada Lungă

Schema rețelei de 

cale ferată din Zona 

Brașov



Amplasarea în perimetrul orașului Ghimbav a zonelor de depozitare, 

a operațiunilor logistice și a zonelor de cumpărături principale 



S-au cules date de trafic rutier în perimetrul orașului Ghimbav:

- Parametrii geometrici ai principalelor intersecții rutiere.

- Fluxurile de trafic rutier de pe principalele artere rutiere și la intrările în oraș.

Transportul rutier - Ghimbav



Valorile de fluxuri rutiere pentru toate intersecțiile analizate la 

orele de vârf de dimineață și de după amiază

A rezultat o bază de date care cuprinde volumele rutiere.



S-au cules date privind transporturile de călători și marfă.

Obiectivele studiului:

- Identificarea serviciilor de transport public care tranzitează orașul Ghimbav.

- Identificarea parcului de vehicule corespunzător firmelor care efectuează

servicii de transport public pe raza orașului Ghimbav.

- Identificarea transportului feroviar (infrastructură, probleme, etc.) care

tranzitează orașul Ghimbav.

- Analiza transportului de marfă pe raza orașului Ghimbav.

- Analiza mijloacelor alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe

jos şi deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă).



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.



S-a analizat managementul

traficului rutier (stationarea,

siguranța în trafic, sisteme

inteligente de transport,

signalistică, structuri de

management existente la nivelul

autorității planificatoare).



S-au identificat și analizat zonele cu nivel ridicat de complexitate:

- Zona aeroportuară Ghimbav.

- Centrul istoric al orașului Ghimbav.

- Zonei industrială Ghimbav.

- Zonele rezidențiale aflate în dezvoltare.



Problemele rezultate în urma analizei situației actuale a orașului Ghimbav:

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.

- 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).



- 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 folosește 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.

- 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.



Prezentarea sistemului actual de transport la nivel local și 

integrat în sistemul de transport al zonei Metropolitane Brașov

- Determinarea distribuției vehiculelor recenzate la intrările în orașul Ghimbav

(autoturisme, utilitare, camioane, autobuze).

- Determinarea numărului de călători repartizați pe vehicule în trafic

- Determinarea gradului de ocupare al vehiculelor

- Durata deplasărilor pe rutele de legătură ale orașului Ghimbav cu

împrejurimile.

- Detalii privind transportul public (volume orare - Ghimbav).

- Date statistice privind mobilitatea în cadrul sistemelor de transport locale.



Evaluarea impactului actual al mobilității asupra mediului

Stadiul actual al valorilor de fluxuri rutiere pentru orașul Ghimbav:

- Valori fluxuri rutiere la ora de vârf de dimineață.

- Valori fluxuri rutiere la ora de vârf de după amiază.

- Stabilirea nivelului de serviciu.



3. Modelul de transport

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 de transport:

- 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.



Culegerea de date pentru modelul de transport:

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

5900 de locuitori.



Numărul de autovehicule personale deținute / gospodărie

58,16%

30,61%

6,12%

5,10%

Niciunul Unul  Două Mai mult de două

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

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



Venitul mediu lunar / gospodărie pentru orașul Ghimbav

29,59%

50,00%

13,27%

2,04%

3,06%

2,04%

Sub 1000 Lei

Între 1000 și 2000 Lei

Între 2000 și 3000 Lei

Între 3000 și 4000 Lei

Între 4000 și 5000 Lei

Peste 5000 Lei

Încadrarea populației Ghimbavului în clase de vârstă

4,08%
27,55%

32,65%
22,45%

13,27%

Între 10 și 18 ani

Între 18 și 30 ani

Între 30 și 50 ani

Între 50 și 65 ani

Peste 65 ani

Statutul social al locuitorilor

 din Ghimbav

10,58%

5,00%

50,00%

25,77%

8,65%

Elevi și studenți

Șomeri

Activ în câmpul muncii 

Pensionar 

Casnic



Numărul de deplasări zilnice pentru locuitorii Ghimbavului

4,08%18,37%

42,86%

10,20%

24,49%

Niciuna 

Una

Două

Trei 

Peste trei

Scopul deplasărilor efectuate de populația Ghimbavului

32,03%

8,50%

30,72%

2,61%

26,14%

La muncă

La instituția de

învățământ

La cumpărături

În scop de afaceri 

Altele 

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 



Generarea deplasărilor zilnice ale locuitorilor 

Ghimbavului în intervalul de vârf de dimineață

Distribuția deplasărilor zilnice 

ale locuitorilor Ghimbavului la 

orele de vârf 



21,39

25,67

6,95

11,23

16,04

12,30

6,42

0

5

10

15

20

25

30

P
ro

c
e

n
te

 [
%

]

A
c
a
s
ă
, 

s
e
rv

ic
iu

,

a
c
a
s
ă

A
c
a
s
ă
, 

m
a
g

a
z
in

,

a
c
a
s
ă
 

A
c
a
s
ă
, 

ș
c
o

a
lă

,

a
c
a
s
ă

A
c
a
s
ă
, 

a
c
ti

v
it

a
te

p
e
rs

o
n

a
lă

, 
a
c
a
s
ă

A
c
a
s
ă
, 

re
c
re

e
re

,

a
c
a
s
ă

A
c
a
s
ă
, 

p
ri

e
te

n
i,

a
c
a
s
ă

A
c
a
s
ă
, 

s
e
rv

ic
iu

,

a
c
a
s
ă
, 

m
a
g

a
z
in

,

a
c
a
s
ă
 

Tipul deplasărilor

Deplasările înlănțuite efectuate de către populația orașului Ghimbav

Modalitatea de deplasare a populației orașului Ghimbav

29,80%

7,95%

0,66%

15,89%

5,30%

0,66%0,66%

7,95%

28,48%

2,65%

Pe jos 

Cu bicicleta 

Cu motocicleta / scuter

Cu autovehiculul

personal (șofer) 

Cu autovehiculul

personal (pasager)

Cu autoutilitară  

Cu taxi

Cu autobuz/ microbuz

particular  

Cu autobuz/ microbuz

public       

Cu trenul



Locațiile 

recensămintelor 

de circulație din 

orașul Ghimbav



Fluxurile rutiere cumulate pentru toate intersecțiile analizate 

pe intervale orare



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.

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.



Realizarea modelului de transport pentru orașul Ghimbav

Rețeaua stradală în programul de simulare

Realizarea modelului de transport pentru cele 11 

intersecții rutiere analizate



Rezultă valorile modelului de transport pentru cele 11 intersecții

rutiere analizate.

Datele privind capacitatea de circulație pentru zona analizată 



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



Prognoza cererii de transport

Anticiparea traseului autostrăzii Comarnic Brașov și a Aeroportului



Volumele de trafic rutier în intervalul orar 7.00-8.00 pentru cele scenariile propuse



Volumele de trafic rutier în intervalul orar 15.00-16.00 pentru cele scenariile propuse



4. Evaluarea impactului actual al mobilităţii

- Date privind calitatea aerului, apelor și solului din perimetrul

orașului Ghimbav.

- Măsurători de poluare a aerului.

- Patrimoniu construit și turism.

- Evaluarea strategică de mediu.

-Elemente privind siguranța rutieră în Zona

Metropolitană Brașov / Zona Ghimbav.

-Identificarea problemelor privind infrastructura,

logistica și managementul rutier.

- Elemente privind calitatea vieții.



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. Pentru a prezenta

situația actuală din orașul

Ghimbav, sunt prezentate

volumele de trafic rutier, exprimate

în vehicule etalon / oră, pentru

orele de vârf de dimineață și de

după amiază.



Se observă că 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.



Evaluarea de mediu

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.

Măsurarea emisiilor produse de traficul rutier cu Analizorul MultiRAE IR pe 

Strada Făgărașului



Pentru determinarea calității aerului s-au efectuat măsurători de

emisii poluante în perimetrul orașului Ghimbav în 33 de puncte,

aparținând celor 11 intersecții analizate.

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



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.

Măsurarea poluării 

sonore produse de 

traficul rutier 

Punctele în care s-au 

efectuat măsurători de 

zgomot



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:

- 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.



Studiu privind implementarea reţelei de transport pe plan local 

Caracteristicile privind mobilitatea populației în urma interviurilor la domiciliu sau

aleatoriu în orașul Ghimbav - Informații generale referitoare la fiecare

gospodărie.



Recenzarea călătorilor în transport public de călători în stații și 

pe trasee.

- Informații privind cadența de transport public;

- Gradul de confort;

- Necesitatea introducerii transportului 

public rutier;

- Date legate de localizarea stațiilor 

de autobuz;

- Date legate de tipul de vehicul care 

ar trebui utilizat;

- Alte aspecte.



5. Viziunea privind dezvoltarea mobilității urbane

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.



Implementarea unui sistem de transport public inteligent de

călători care va face legătura dintre:

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.



Principalele zone rezidențiale, comerciale și industriale care 

trebuie conectate cu centrul orașului



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.



Realizarea de parcări Park&Ride și parcări supraetajate

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.



Zonele unde pot fi construite parcări pe teritoriul orașului Ghimbav

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.



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. Fată 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.



Exemple de stații de încărcare a vehiculelor electrice din Paris, Zwickau, Brașov și Sibiu



• Realizarea unei parcări de capacitate mare dotată cu infrastructura utilizării

autovehiculelor electrice.



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.

Un model de drum pilot 

propus de firma Sandpoint din 

Idaho, SUA, prin proiectul 

pilot Solar Roadways (Sursa: 

solarroadways.com)



Implementarea unui sistem de monitorizare a calității aerului în 

perimetrul orașului Ghimbav

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.



Realizarea de trasee pentru pistele de bicicliști

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 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



Propunere de realizare a pistelor 

și benzilor pentru bicicliști pentru 

orașul Ghimbav



Transpunerea în practică a conceptului de mobilitate urbană:

realizarea unui traseu pentru pistele de bicicliști.



Implementarea unui sistem de iluminat urban inteligent

Proiectul este gândit pentru modernizarea iluminatului public existent și echiparea

cu tehnologie modernă de telegestiune pe teitoriul orașului Ghimbav. Beneficiarul

proiectului principal este Comunitatea ghimbaveană, reprezentată de Consiliul

Local și Primăria Ghimbav. 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.



Dezvoltarea de scenarii alternative pentru realizarea viziunii



6. Direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane

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

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

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.



7. 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 conține 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.



Procedura de evaluare pentru implementarea PMUD

Elemente de 

monitorizare și 

evaluare ale 

PMUD




