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Planul de mobilitate urbană durabilă BI 

- Un document strategic, peste 800 de pagini 
- Un instrument de politică de dezvoltare, complementar 
Planului Urbanistic General (PUG) 
- PMUD acoperă: 
Municipiul Bucureşti 
8 oraşe 
32 de comune 



Instituţii implicate 

Primăria Municipiului Bucureşti 

Consiliul Judeţean Ilfov 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Bucureşti-Ilfov  

+ BERD, toate primăriile din regiune 

http://www.cjilfov.ro/index.php?lang=ro
http://www.adibi.ro/
http://www.pmb.ro/


Scop, durată, finanţare PMUD 

-Un sistem de transport eficient, integrat, durabil şi sigur, 
care să promoveze dezvoltarea economică, socială și 
teritorială și să asigure o bună calitate a vieții.  
- O planificare pentru oameni, nu pentru maşini; 
- Perioada 2016-2030 
-Investiții de 7 miliarde de euro: 

-50% pentru extinderea şi modernizarea metroului 
(bani proveniți în principal de la bugetul de stat și din 
fonduri europene) 
-50% pentru proiectele APL privind transportul public 
de suprafață, managementul traficului, infrastructura 
de biciclete, etc. 



Condiţionalitate pentru accesarea fondurilor europene 

-PMUD, obligatoriu pentru derularea proiectelor prin Programul 
Operaţional Regional (REGIO) şi Programul Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) – 2014-2020 
 

- PMUD, corelat cu Masterplanul General de Transport (MPGT), 
Planul de Urbanism General, Planul de dezvoltare regională (PDR 
BI), cu strategiile de dezvoltare locală + strategiile sectoriale de 
servicii sociale, sănătate, educaţie 



Obiective strategice ale PMUD 

-Concentrate în jurul particularităţii sale: pentru o regiune, nu 
pentru un oraş 

1. Accesibilitatea - include conectivitatea (capacitatea de 
deplasare între anumite puncte) + accesul (oamenii au 
acces la numeroase oportunități de călătorie); 

2. Îmbunătăţirea siguranţei şi securității în timpul 
deplasărilor; 

3. Protecţia mediului - reducerea poluării, a emisiilor de 
gaze cu efect de seră şi a consumului de energie – 
promovarea transportului nemotorizat şi a transportului 
public electric; 

4. Eficienţa economică; 
5. Calitatea mediului urban 

 



Politici în domeniul transporturilor 

-Vizează toate componentele transportului: 
motorizat/nemotorizat, pasageri/marfă, public/privat, în 
mişcare/în staţionare (au fost monitorizate anterior); 

- Siguranță rutieră 
- Transport rutier și politică integrată de parcare 
- Integrarea mobilității cu planificarea urbană 
- Îmbunătățirea transportului public 
- Promovarea deplasărilor nemotorizate 
- Întărirea capacității instituționale 

 



Proiecte propuse PMUD 2016-2030 

- Dezvoltarea rețelei de metrou: M6 - legătura cu Aeroporturile 
Băneasa și Otopeni; M5 - Drumul Taberei până în Pantelimon, după 
cum urmează: Eroilor - Iancului – Orizont 2023; Iancului - 
Pantelimon - Orizont 2030; M4 spre Bucureștii Noi - faza a doua; 
extinderea magistralei M2 în Pipera cu două stații; extinderea 
magistralei M3 Păcii cu 4 stații; reabilitare 51 de stații de metrou; 
material rulant (vagoane metrou); 
 
- Dezvoltarea rețelei de tramvai, achiziționarea de tramvaie noi, 
reabilitare depouri tramvaie/mixte și stații de tramvai; 



Proiecte propuse PMUD 2016-2030 

- Dezvoltarea rețelei de autobuze și troleibuze: transport rapid 
cu autobuzul pe ruta Buftea – Străulești și Măgurele – Gara de 
Nord, benzi dedicate, modernizarea rețelei de troleibuze și a 
stațiilor, achiziția de autobuze etc.; 
- Piste și facilități pentru biciclete, respectiv spații pietonale; 
- Reabilitare și extindere rețea drumuri, inclusiv drumuri 
județene; 
- Strategie de parcare; 
- Creare și implementare a unui nou program de transport public 
în Județul Ilfov; 
- Înființarea Asociaţiei de Transport Metropolitan București. 



Protejarea mediului 

Scopul determinant: îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor 
din Regiunea Bucureşti-Ilfov 
 
- În prezent, situaţii îngrijorătoare în ce priveşte poluarea 
fonică, a aerului şi a apei => Raportul de mediu pentru PMUD 
(http://pmud.ro/pdf-files/raport_mediu.pdf)  

http://pmud.ro/pdf-files/raport_mediu.pdf
http://pmud.ro/pdf-files/raport_mediu.pdf
http://pmud.ro/pdf-files/raport_mediu.pdf


Etape ale punerii în aplicare a PMUD 

• Colectare date și primele consultări cu factorii implicați 
• Analiza datelor și identificarea problemelor de mobilitate 
• Analiza resurselor bugetare disponibile (2016-2030) 
• Identificarea măsurilor și proiectelor propuse, grupate în 3 scenarii 
• Analiza celor trei scenarii cu: Modelul de transport, Analiza Cost-
Beneficiu, Analiza Multi-Criterială 
• Determinarea scenariului optim 
• Dezvoltarea scenariului optim sub forma PMUD (conform 
prevederilor normelor MDRAP) 
• Publicarea primei versiuni a PMUD, consultări publice şi iniţierea 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
• Revizuirea PMUD (forma finală) și aprobarea prin Hotărâre a 
Consiliului General Bucureşti și Hotărâre a Consiliului Judeţean 
Ilfov 



Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Reg. BI 

-Relevant pentru PMUD prin: 
-Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon – 300 mil. Euro 

-Sprijină transport public urban ecologic (acest lucru 
înseamnă implicit tramvaie și troleibuze – atât flota cât 
și infrastructura, precum și potențialele autobuze 
electrice), crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv 
măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone și 
construcția de piste de biciclete 

- Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională – 13,03 mil. Euro  

- Conectivitate cu reţeaua TEN-T 
- CJ Ilfov: DJ 101 Baloteşti-Moara Vlăsiei-Grădiştea (... 
Sitaru, Ialomiţa): leagă DN 1- A3 – DN 2 – A1.  





Spune-ţi părerea despre iniţiativa PMUD pe:  
 

http://pmud.ro/index.html 

https://www.facebook.com/Planul-de-mobilitate-urban%C4%83-durabil%C4%83-PMUD-Bucure%C8%99ti-Ilfov-954861951236183/
https://www.facebook.com/Planul-de-mobilitate-urban%C4%83-durabil%C4%83-PMUD-Bucure%C8%99ti-Ilfov-954861951236183/


 
 

             

             

            

              

 
Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 

Intermediary Body FOR Regional Operation Programme 

163-165 M. Eminescu Street, Bucharest, Romania 

Phone /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Phone helpdesk: + 4021.313.80.99  

Email: liviu.rancioaga@adrbi.ro 

www.adrbi.ro                                     www.regioadrbi.ro 
 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

http://www.adrbi.ro/
http://www.regioadrbi.ro/
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