
 

 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL 

ORAȘULUI HAȚEG 2018-2030 

 

Versiunea 2 | 13 august 2018 

 

 

 
Realizat: 

 

 

 
S.C. LIDEEA 
DEVELOPMENT 
ACTIONS S.R.L.  
www.lideea.eu  

  

http://www.lideea.eu/


 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

1 

Fișă de livrabil  

Nume proiect “Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-

2023” 

Beneficiar Primăria Orașului Hațeg 

Contractor principal S.C. LIDEEA DEVELOPMENT ACTIONS S.R.L. 

 

Data începerii 

proiectului 

17.05.2018 

Data încheierii  16.08.2018 

 

Denumire livrabil cf. 

contract 

PMUD Hateg – Versiune pentru consultare publică 

Dată de livrare Versiunea 2 - 13.08.2018 

 

Referințe 

Contract de servicii nr. 10377/17.05.2018 

Colectiv Elaborare 

Liliana Lucaciu, manager de proiect 

Sabina Leopa, Expert în dezvoltare urbană 

Tudor Măcicășan, inginer trafic 

 

 

  



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

2 

Cuprins 

Listă abrevieri ........................................................................................................................... 5 

1 Introducere și metodologie de lucru ................................................................................ 6 

1.1 Contextul ...................................................................................................................... 6 

1.2 Scopul și rolul documentației ...................................................................................... 6 

1.2.1 Abordarea metodologică ...................................................................................... 9 

1.2.2 Scopul și obiectivele Planului de Mobilitate ...................................................... 12 

1.2.3 Abordarea metodologica. Procesul participativ. ................................................ 17 

1.3 Încadrarea în prevederile documentațiilor de planificare spațială ............................. 19 

1.3.1 Corelarea cu documentații la nivel național ....................................................... 20 

1.3.2 Corelarea cu documentații la nivel regional ....................................................... 23 

1.3.3 Corelarea cu documentații la nivel județean/local ............................................. 27 

1.4 Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale .................................... 29 

1.4.1 Master Planul General de Transport Național (MPGT) ..................................... 29 

1.5 Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din 

documentele de planificare ale Orașului Hațeg .................................................................... 32 

1.5.1 Prevederi ale Planului Urbanistic General ......................................................... 32 

1.5.2 Prevederi ale Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 .............................. 34 

2 Analiza situației existente ............................................................................................... 37 

2.1 Cadrul instituțional și de finanțare ........................................................................ 37 

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

economice ............................................................................................................................. 38 

2.2.1 Aspecte demografice: populație, densități, structură și tendințe ........................ 40 

2.2.2 Aspecte legate de educație și calificare .............................................................. 46 

2.2.3 Forța de muncă ................................................................................................... 48 

2.2.4 Economia locală ................................................................................................. 52 

2.3 Mobilitate: elemente de context ................................................................................. 56 

2.4 Rețeaua stradală ......................................................................................................... 62 

2.4.1 Informații generale referitoare la rețeaua stradală .............................................. 62 

2.4.2 Condițiile de siguranță rutieră ............................................................................ 67 

2.4.3 Informații cu privire la fluiditatea fluxurilor de deplasare ................................. 70 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

3 

2.4.4 Analiza parcărilor ............................................................................................... 76 

2.5 Transportul public ...................................................................................................... 81 

2.5.1 Transportul pe cale ferată ................................................................................... 81 

2.5.2 Rețeaua și serviciile de transport public ............................................................. 83 

2.5.3 Transportul în regim taxi .................................................................................... 88 

2.5.4 Elemente de accesibilitate .................................................................................. 88 

2.6 Transportul de marfă .................................................................................................. 91 

2.6.1 Volumul circulației transportului de marfă ........................................................ 91 

2.6.2 Areale principale de polarizare a transportului de marfă ................................... 92 

2.6.3 Identificarea problemelor și externalităților ....................................................... 93 

2.7 Mijloace alternative de mobilitate ............................................................................. 93 

2.8 Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate ............................................. 102 

3 Analiza SWOT ............................................................................................................... 105 

4 Evaluarea impactului actual al mobilității ................................................................. 110 

4.1 Eficiența economică ................................................................................................. 110 

4.2 Impactul asupra mediului ........................................................................................ 111 

4.3 Accesibilitatea .......................................................................................................... 116 

4.4 Siguranța .................................................................................................................. 117 

4.5 Calitatea vieții .......................................................................................................... 118 

5 Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane ............................................................... 119 

5.1 Viziunea pentru cele trei niveluri teritoriale ............................................................ 121 

5.2 Cadrul / metodologia de selectare a proiectelor ...................................................... 122 

6 Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane ............................ 132 

6.1 Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport ............................ 132 

6.2 Direcții de acțiune și proiecte operaționale ............................................................. 134 

6.3 Direcții de acțiune și proiecte organizaționale ......................................................... 134 

6.4 Direcții de acțiune și proiecte partajate pe niveluri teritoriale ................................. 136 

6.4.1 La scară periurbană, pentru Orașul Hațeg: ....................................................... 136 

6.4.2 La scară urbană: ................................................................................................ 136 

6.4.3 La nivelul cartierelor / zonelor cu nivel ridicat de complexitate: ..................... 136 

7 Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu și lung ................. 138 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

4 

7.1 Analiza proiectelor ................................................................................................... 138 

7.2 Prioritățile stabilite ................................................................................................... 146 

7.2.1 Intervenții pe termen scurt (2018-2020) ........................................................... 148 

7.2.2 Intervenții pe termen mediu (2020-2023) ........................................................ 151 

7.2.3 Intervenții pe termen lung (2023-2030) ........................................................... 152 

8 Monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă ................. 153 

8.1 Stabilirea procedurii de evaluare a implementării P.M.U. ...................................... 154 

8.2 Dimensiunile implementării și monitorizării P.M.U.D. .......................................... 156 

8.3 Stabilirea actorilor responsabili cu implementarea PMUD Hațeg .......................... 157 

8.4 Stabilirea actorilor responsabili cu monitorizarea și evaluarea PMUD Hațeg ........ 159 

8.5 Implementarea, monitorizarea și evaluarea P.M.U.D. ............................................. 162 

8.5.1 Lista completă de indicatori ai proiectului PMUD .......................................... 164 

8.5.2 Lista de indicatori de monitorizare aferenți programelor de finanțare pentru 

proiectele prioritare ale P.M.U.D. ................................................................................... 170 

8.6 Transparenta si implicarea cetatenilor ..................................................................... 172 

Lista tabelelor și figurilor .................................................................................................... 175 

Lista imaginilor ................................................................................................................... 175 

Lista tabelelor ..................................................................................................................... 177 

Bibliografie ............................................................................................................................ 179 

 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

5 

Listă abrevieri 

AP 2014-2020 – Acordul de Parteneriat al României pentru perioada 2014-2020 

CSC – Cadru strategic comun 

GES - Gaze cu efect de seră 

INS – Institutul Național de Statistică 

FEDR  - Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

MDRAPFE – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

MPGT – Master Planul General de Transport  

MT – Ministerul Transporturilor 

ONG – Organizaţie Non-Guvernamentală 

PAED – Plan de acțiune privind energia durabilă 

PDR – Planul de Dezvoltare Regional 

POR – Program Operaţional Regional 

PMUD – Plan de mobilitate urbană Durabilă 

POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare 

PNDR – Program Național de Dezvoltare Rurală 

PUG – Plan urbanistic general 

PATJ – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean 

PDJ – Plan de Dezvoltare al Județului  

PUG – Plan Urbanistic General 

PPP – Parteneriat Public-Privat 

PT – Proiect tehnic  

SF – Studiu de fezabilitate  

 

  



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

6 

1 Introducere și metodologie de lucru 

1.1 Contextul  
Prezentul document reprezintă un rezultat intermediar al contractului de servicii 

”Elaborare Plan de Mobilitate Urbană – oraș Hațeg, contract nr 10377/17.05.2018, 

dintre Orașul Hațeg achizitor si Benficiar al serviciilor si Lideea Development Actions 

SRL, în calitate de prestator. 

Documentul prezintă analiza mobilității în orașul Hațeg si va fi parte integrantă a 

documentului final ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Hațeg 2018-2023”. 

1.2 Scopul și rolul documentației 
 
Planificarea mobilității urbane reprezintă o provocare complexă în sarcina orașelor și 
zonelor metropolitane de astăzi, care au sarcina de a gestiona nevoi și cerințe la nivel 
local, de multe ori contradictorii, în scopul creșterii atractivității și locuibilității 
acestora, dar și în scopul atingerii obiectivelor Europene privind schimbările climatice 
și eficiența energetică.  
 
După o perioadă de programare (2007-2013) în care România s-a focalizat prin 
intermediul Programelor Operaționale Regionale cu precădere pe investiții în 
infrastructură, de multe ori disparate sau cu impact punctual, Acordul de Parteneriat 
pentru 2014-2020 oferă noi oportunități și posibilitatea de a aborda provocările ce țin 
de mobilitate într-un mod integrat, prin noul concept al Planurilor de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD) ce abordează problematica într-un mod nou, punând un 
accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a părților interesate, pe coordonarea 
politicilor sectoriale (transporturi, utilizarea terenurilor, mediu, economie, politică 
socială, sănătate, siguranță, energie ș.a.), a nivelurilor administrative și a autorităților 
învecinate. În esență, un PMUD urmărește tranziția din cadrul tradițional al planificării 
transporturilor către următoarele:  
 
Tabel 1 - Planificarea Mobilității Urbane Durabile. Sursa: ELTIS.org, SUMP Guidelines (Ian. 2014) 

Planificarea tradițională a 

transporturilor 

Planificarea Mobilități Urbane Durabile 

Accent pus pe trafic și fluxuri 

auto 

Accent pe oameni și pe modurile de deplasare 

ale acestora în oraș 

Obiectiv de studiu axat pe 

capacitatea și fluxurile de trafic  

Accesibilitate și creșterea calității vieții 

urbane, sustenabilitate, viabilitate economică, 

echitate socială, sănătate și calitate a 

mediului  
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Orientată modal (către un singur 

mijloc de transport)  

Soluții pentru echilibru multi-modal și 

prevalență a opțiunilor pentru transport 

sustenabil  

Focalizată pe infrastructură 

 

Pachet integrat de acțiuni care prezintă soluții 

cost-eficiente  

Documentații sectoriale de 

planificare  

Documente de planificare complementare, 

integrare transversală implementată prin 

politici și masuri concrete 

Planuri cu termen de 

implementare scurt și mediu 

Viziune pe termen lung operaționalizată prin 

planuri pe termen scurt și mediu  

Planuri constrânse de limitele 

unităților administrative 

Planuri elaborate în baza zonelor urbane 

funcționale (ZUF) și bazate pe modelele de 

deplasare 

Planificare realizată de experți 

ingineri trafic  

Planificare realizată interdisciplinar  

Planuri realizate de experți  Planificare participativă și decizii comune, 

luate în mod transparent 

Management bazat pe evaluare 

limitată a impactului 

Management bazat pe monitorizare continuă 

și îmbunătățirea proceselor 

 

În Planul de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană, publicat în 2009, Comisia Europeană 

a propus accelerarea adoptării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în Europa, 

oferind material îndrumător, promovând schimbul de bune practici, identificând 

puncte de referință și susținând activități educaționale pentru profesioniștii din 

domeniul mobilității urbane. Ulterior, în martie 2011, Comisia Europeană a emis 

Cartea Albă a Transporturilor - ”Foaie de Parcurs pentru un Spațiu 

European Unic al Transporturilor – Către un sistem de transport competitiv 

și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM(2011)0144 final), care 

prevedea posibilitatea transformării PMUD într-un proces de elaborare obligatoriu 

pentru orașe de o anumită dimensiune, în conformitate cu standardele naţionale 

bazate pe liniile directoare ale UE.  

Aceste prevederi au fost succedate de Strategia Europa 2020, ale cărei obiective 
tematice privind inovarea (OT 1), tranziția către o economie cu emisii reduse de 
carbon (OT 3), gestionarea riscurilor (OT 5), promovarea eficienței resurselor (OT 6), 
promovarea transportului durabil și îmbunătățirea infrastructurilor rețelelor (OT 7) și 
îmbunătățirea eficienței administrației publice (OT 11) se reflectă în prezenta 
inițiativă.  
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Elaborarea și implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
pentru Orașul Hațeg contribuie la toate cele trei priorități ale Strategiei Europa 
2020, promovând: 

1. creșterea inteligentă - prin dezvoltarea de instrumente integrate de 
gestionare a mobilității și securității în spațiul public. 

2. creșterea sustenabilă - oferind un mijloc de corelare a nevoilor de 
dezvoltare și de servicii de calitate cu elemente de protecție și valorificare 
durabilă a resurselor. 

3. creșterea incluzivă - prin dezvoltarea participativă a unor instrumente care 
vizează comunicarea orizontală, consolidarea comunității, furnizarea pârghiilor 
privind transparența politicilor locale și sprijinind accesul echitabil la 
infrastructură de calitate.  

 
Prezentul document abordează planificarea mobilității pentru Orașul Hațeg printr-un 
proces incluziv și participativ, integrat la nivel teritorial, susținut de o viziune pe 
termen lung (2030) și operaționalizat printr-un set de proiecte pe termen scurt și 
mediu (2023), implementabile în exercițiul financiar 2014-2020 (2023).  
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1.2.1 Abordarea metodologică 

 

Pentru a reprezenta un document de planificare viabil și realist implementabil în mod 
sustenabil și coerent pe termen lung, este necesar ca Planul de Mobilitate Urbană 
Integrată pentru Orașul Hațeg să transceadă abordarea clasică tematică a aspectelor 
ce țin de transportul în comun, transportul nemotorizat, intermodalitate ș.a.  
Un bun plan de mobilitate trebuie să ofere un cadru strategic integrat pe termen 
lung, care să sprijine dezvoltarea integrată a orașului, să ierarhizeze prioritățile, să 
propună abordări specifice, criterii de evaluare pentru proiecte de mobilitate, să 
implice beneficiarii și nu în ultimul rând să inducă o acțiune de politică publică 
coordonată.  
        
Acest plan reprezintă primul pas în dezvoltarea pe termen lung integrată, planificată, 
flexibilă și eficientă a tuturor sectoarelor-cheie ale orașului care contribuie la crearea 
unui mediu sustenabil și locuibil pentru cetățeni.  
 
PMUD este realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 1 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare 
a documentaţiilor de urbanism, precum și a Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 350/2001, în conformitate cu ghidul JASPERS pentru 
autoritățile contractante din România privind pregătirea Planurilor de 
Mobilitate Urbană Durabilă, și cu Ghidul Solicitantului – Condițíi specifice 
de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, cu particularizarea procedurii generale de 
pregătire la condițiile locale ale Orașului Hațeg și zonei acestuia de 
influență. 

 

1.2.1.1 Subscrierea la contextul legislativ din România  

La nivel național, sprijinul legislativ pentru asigurarea mobilității urbane este oferit 

prin Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
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7/2011, pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Hațeg, precum și procesul acestuia 

de elaborare, se subscriu normelor metodologice de aplicare a Legii 

350/2001, aprobate prin Ordinul 233/26.02.2016 și publicate în Monitorul Oficial nr. 

199/2016.  

Conform prevederilor din Lege, Planul de mobilitate urbană, denumit în continuare 

P.M.U., reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială 

periurbană/metropolitană şi Planului urbanistic general (P.U.G.) şi constituie 

instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea 

spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de 

mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.  

PMUD Hațeg se va corela în mod direct cu propunerile de dezvoltare spațială 

aferente Planului Urbanistic General (Realizat de către EXPERIMENT PROIECT, 2011), 

iar procesul acestuia de elaborare va fi structurat în trei etape distincte:  

1. Etapa 1 – Strategică;  

2. Etapa 2 – Operațională;  

3. Etapa 3 – de Monitorizare.  

Elaborarea PMUD Hațeg s-a realizat de către o echipă de lucru pluridisciplinară, ce 

cuprinde specialiști în domeniul urbanismului, precum și specialiști în domeniul 

mobilității, traficului, și în domenii conexe dezvoltării urbane, în conformitate cu 

Ordinul 233/2016.  

Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi 

marfă, tratată pe larg la Capitolul 1.1.1 – Aspecte metodologice, s-a realizat prin 

preluarea/integrarea/analizarea datelor din toate sursele existente, inclusiv de la 

ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor şi din P.U.G., la nivel de unitate 

administrativ – teritorială (Orașul Hațeg) şi la nivel de unitate teritorială de referinţă 

(acolo unde au existat date), necesare în vederea realizării prognozei distribuţiei în 

profil spaţial a populaţiei şi locurilor de muncă, precum şi prin:  
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 efectuarea interviurilor privind mobilitatea populaţiei (eşantion > 1% din nr. 

total al populaţiei UAT); 

 realizarea recensămintelor de circulaţie în intersecţiile principale şi la intrările 

în localitate;  

 realizarea anchetelor privind originea/destinaţia deplasărilor în trafic la intrările 

în localitate şi în interiorul orașului și satelor aparținătoare. 
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1.2.2 Scopul și obiectivele Planului de Mobilitate  
 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Hațeg urmărește ca scop principal 

creșterea calității vieții locuitorilor și diversificarea prospectivelor de dezvoltare socio-

economică ale localității, prin îmbunătăţirea accesibilităţii localității şi a relaţiei 

contextuale și interioare din aceasta, dezvoltarea sustenabilă a mijloacelor de 

transport (auto, feroviar, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic şi de 

mediu, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport, în 

conformitate cu prevederile și definițiile cuprinse în Normele de aplicare ale Legii nr. 

350/2011.  

PMUD Hațeg are ca obiective principale:  

 

Figură 1 - Obiectivele Planului de Mobilitate pentru Orașul Hațeg 

Planul de Mobilitate pentru Orașul Hațeg, pentru orizonturile 2023 și 2030, va avea 

așadar în vedere regândirea sistemului de transport astfel încât acesta: 

 Să fie accesibil și să răspundă nevoilor de bază ale tuturor utilizatorilor în ceea 
ce privește mobilitatea: Un oraș accesibil și incluziv;  

 Să echilibreze și să satisfacă diversitatea cererii de servicii de mobilitate și 
transport provenite de la cetățeni, întreprinderi și industrie: Un oraș 

ACCESIBIL 

 Asigurarea 
diferitelor 
opțiuni de 
transport 
tuturor 

cetățenilor, 
astfel încât să 

permită accesul 
la destinații și 

servicii 
esențiale; 

SIGUR 

Îmbunătățirea 
securității și 

asigurarea unui 
mediu sigur 

pentru 

populație; 

SUSTENABIL 

Reducerea 
impactului 

asupra mediului: 
a poluării 

atmosferice și 
fonice, a 

emisiilor de gaze 
cu efect de seră 
și a consumului 

de energie; 

RENTABIL 

 Îmbunătățirea 
eficienței și 

rentabilității 
serviciilor și 

infrastructurii de 
transport a 

persoanelor și 
bunurilor;  

LOCUIBIL 

 Creșterea 
atractivității și 

calității 
mediului urban 
și a peisajului 
urban, pentru 

beneficiul 
cetățenilor, 
economiei și 
societății în 
ansamblu. 
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favorabil dezvoltării inteligente a economiei locale și creșterii 
endogene;  

 Să traseze o dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare a diferitelor moduri 
de transport: Un oraș cu deplasări eficiente;  

 Să pună în balanță nevoia de viabilitate economică, echitate socială, sănătate 
și eficacitate a costurilor: Un oraș inteligent;  

 Să îmbunătățească siguranța și securitatea traficului, atractivitatea mediului 
urban, calitatea vieții și sănătatea publică: Un oraș sigur, prietenos și 
locuibil. 

Pentru a realiza aceste scopuri, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului 
Hațeg va lua în considerare următoarele arii de intervenție aplicabile:  

 Corelarea modalităților de transport cu densitatea urbană în Orașul Hațeg și 
localitățile componente;  

 Promovarea și crearea rețelelor de infrastructuri și servicii pentru bicicliști și 
pentru trafic nemotorizat; 

 Reorganizarea arterelor de circulație în raport cu cerințele de trafic, cu 
cerințele transportului public, ale deplasărilor nemotorizate și cu exigențele de 
calitate a spațiului urban; 

 Organizarea staționării și a infrastructurilor de staționare; 

 Organizarea intermodalității și a polilor de schimb intermodal, dacă este cazul; 

 Stabilirea zonelor cu restricții de circulație (limitări ale vitezei, limitări si/sau 
taxări ale accesului, restricționarea accesului vehiculelor poluante, prioritate 
acordata deplasărilor motorizate etc.); 

 Restructurarea mobilității în zonele de complexitate ridicată ale Orașului 
Hațeg;  

 Dezvoltarea rețelei de transport public în concordanță cu necesitățile actuale și 
viitoare ale locuitorilor;  

 Valorificarea și utilizarea infrastructurilor de transport abandonate;  

 Dezvoltarea de politici și infrastructură pentru a susține siguranța pietonilor; 

 Îmbunătățirea condițiilor pentru transport și pentru livrarea mărfurilor, 
organizarea transportului de mărfuri și a logisticii urbane;  

 Utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, 
de parcare și pentru transportul public. 
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1.2.2.1 Aria geografică de acoperire a PMUD  

Orașul Hațeg reprezintă una dintre localitățile urbane de rang III, conform legii 

nr. 351/2001 și legii nr. 100/2007. Conform datelor din Lege, Orașul Hațeg are o 

zonă de influență între circa 5 și 40,000 locuitori și o rază de servire de cca. 10-20 

km.  

Studiul mai recent (2013) de fundamentare în vederea actualizării PATN – 

Secțiunea Rețeaua de Localități (UAUIM-CCPEC, 2013) listează orașul cu profil 

economic multifuncțional Hațeg pe locul 63 în clasamentul localităților urbane din 

punct de vedere al criteriilor de departajare ce agregă mărimea, funcțiunile și 

dotările. Orașul Hațeg face parte din sistemul urban format din Municipiile Deva, 

Hunedoara, Orăștie și orașele Simeria, Geoagiu, Călan și Hațeg.  

 
Figură 2 -  Modelul realțiilor dintre localitățile principale ce pot conduce la formarea de entități teritoriale (UAUIM-

CCPEC, 2013)  
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Figură 3 -  Orașul Hațeg în distribția celor 75 de Arii Funcționale Urbane principale și RMC. UAUIM-CCPEC, 2013 

 

Cu un număr de locuitori ce se regăsește sub pragul de 10,000, orașul are o influență 

redusă la nivel contextual/teritorial, fiind mai degrabă decât un centru de polarizare, 

unul de deservire cu funcțiuni și dotări (administrative, judecătorești, culturale, de 

sănătate și asistență socială, de învățământ, de transport - gară) pentru populația 

rurală din vecinătate. Din punct de vedere al posibilității implementării instrumentelor 

și proiectelor prevăzute prin prezentul PMUD, referitor la transport, utilizarea 

terenurilor și al aspectelor economice, competențele revin administrației publice 

locale a UAT Hațeg, astfel încât aria de acoperire geografică a PMUD va trata 

teritoriul din interiorul limitei administrative a unității administrativ-teritoriale.  

Din acest motiv, analiza contextului se va concentra pe relevarea legăturilor 

funcționale și de relaționare din teritoriu în imediata proximitate a UAT a Orașului 

Hațeg. Aria geografică de acoperire a propunerilor din Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă va fi aceeași cu limita administrativă a orașului.  
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Figură 4 - Planul-cadru pentru Orașul Hațeg, cu relevarea ariei de acoperire a PMUD (limita administrativă a UAT) și a 

principalelor căi de comunicație 
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1.2.3 Abordarea metodologica. Procesul participativ.  

1.2.3.1 Abordarea metodologică 

Metoda de elaborare a PMUD se bazează pe combinarea metodelor de planificare 
strategică urbană cu instrumente specifice politicilor de mobilitate. 
Astfel, metodologia a fost construita pe baza urmatoarelor metode 

a) Conceptualizarea planului. Acesta este structurat in două etape respectiv părți, 
una strategică și una operațională; 

b) Cercetare documentară – identificarea si studierea documentelor relevante; 
c) Colectarea datelor, incluzand: 
 

 Date statistice și administrative; 
 Date si opinii ale cetațenilor; 
 Date privind deplasarile – nevoile, 

cererea si oferta (prin sondaj, observatii 
directe și indirecte în teren, interviuiri, 
ateliere de lucru); 

 Date privind infrastructura incluzand 
studiul documentelor si observatii directe in 
teren; 

 
d) Analiza datelor – folosind tehnici de 

sumarizare, comparare, consultare cu actori 
relevanti pentru validarea constatărilor si concluziilor preliminare si finale; 

e) Metode de planificare pe principiul teoriei schimbarii stabilind interventiile 
strategice si operationale care pot sa producă schimbarea așteptată; 
principalele instrumente sunt declaratiile privind misiunea si obiectivele, 
portofoliul de proiecte si fișele de proiecte de investiții. 

f) Metode de informare, diseminare si consultare. Abordarea s-a structurat pe 
doua directii principale: 

 Metode la distanță – uni si bidirectionale; pagina de internet, 
facebook interactivă, anunțuri și afise. 

 Metode directe ”față în față” 
 Ateliere de lucru 
 Dezbatere publică  
 Interviuri structurate cu actori de interes din aria Orașului Hațeg.  
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Diseminarea rezultatelor proiectului se realizează prin intermediul paginii de 
internet, dar și prin activitatile de comunicare ale primariei.  

 

1.2.3.2 Atelier de lucru cu părțile interesate locale  

Conform abordarii metodologice, ateliere de lucru si dezbateri publice vor fi 
organizate in cadrul contractului pentru colectarea de date si validarea lor.   
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1.3 Încadrarea în prevederile documentațiilor de planificare 
spațială  

 

 

„Planificarea 

spatiala este 

expresia spatiala a 

patru tipuri de 

politici: economice, 

sociale, ecologice si 

culturale” (Carta de la 

Torremolinos, 1983). 

 

 „Amenajarea Teritoriului ia în considerare interacţiunea dintre sectoare diferite în 

conformitate cu diferitele unităţi teritoriale naţionale, regionale şi locale, de-a lungul 

unei game largi de sectoare care se adresează diverselor tipuri de probleme 

economice, sociale şi de mediu“ (OCDE, 2001).  

O trăsătură notabilă a planurilor de mobilitate urbană este impactul acestora asupra 

modului de planificare a dezvoltării în orașe. Un plan cu adevărat integrat va 

încerca să se concentreze pe acele zone în care creșterea economică viitoare va avea 

loc, inclusiv în activitatea de dezvoltare rezidențială sau comercială (și altele) și va 

încerca să ofere soluții de transport durabile pentru aceste zone. De asemenea, 

intenția este ca planificarea viitoare (la nivel de dezvoltare urbană) să fie întreprinsă 

într-un mod care se va alinia cu furnizarea de servicii de transport, pentru a obține o 

soluție integrată cu adevărat. 

La nivelul țării noastre, în scopul definirii unei viziuni cu privire la domeniile în care ar 

trebui să se investească cu prioritate în perioada de programare 2014-2020 din 

fondurile acordate de Uniunea Europeană (reglementate de Cadrul Strategic Comun), 

recent au fost realizate o serie de strategii și planuri, la nivel național, regional și 

local. 
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1.3.1 Corelarea cu documentații la nivel național 
 

Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) are caracter director şi 
reprezintă, conform Legii 350/2011 cu modificările ulterioare, o sinteza a programelor 
strategice sectoriale pe termen mediu şi lung, prevederile acestuia fiind obligatorii 
pentru toate celelalte documentații de amenajare a teritoriului. PATN se constituie 
din mai multe sețiuni: Rețele de transport (Legea 363/2006), Ape (Legea 171/1997), 
Zone Protejate (Legea 5/2000), Rețeaua de localități (Legea 351/2001, Studiu de 
fundamentare pentru Reactualizarea rețelei de localități 2014), Zone de risc natural 
(Legea 575/2001), Zone cu resurse turistice (Legea 190/2009).  
 
Atât Programul Operaţional Sectorial (POS) privind Transportul 2007-2013, cât şi 
Strategia pentru transport durabil 2007 – 2013 – 2020 – 2030 elaborată de Ministerul 
Transporturilor impun respectarea prevederilor Secţiunii 1 Transport a PATN. Totuşi, 
Secţiunea 1 Transport a PATN nu include recomandări prioritizate, ci mai degrabă o 
listă consistentă de lucrări de transport ce se doresc a fi efectuate, fără să se 
propună un termen de execuţie şi fără să fie făcute repartizări de prioritate. (World 
Bank, Consolidarea Capacității de Planificare Spațială, 2013). 
 
Având în vedere aceste aspecte, precum și termenul de 10 ani de la elaborarea PATN 
Secțiunea I și existența documentației subsecvente Masterplan-ul general de 
Transport al României, PMUD Hațeg se va corela cu cel din urmă.  
Este însă important de menționat faptul că PATN – Secțiunea I propune ca 
intervenție un Drum Expres Simeria – Hațeg – Petroșani – Filiași.  
 
 

1.3.1.1 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035 (SDTR 2035) 

SDTR 2035 este documentul programatic prin care sunt stabilite liniile directoare de 

dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională și națională 

precum și direcțiile de implementare pentru o perioadă de peste 20 de ani, 

integrându-se aici și aspectele relevante la nivel transfrontalier și transnațional. 

 

SDTR a fost adoptată de către Guvernul României în data de 5.10.2016 și este în 

prezent documentul care stă la baza întregului sistem de planificare spațială 

(amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național, fundamentând astfel 

documentele strategice de nivel regional, județean și local (strategii de dezvoltare 

teritorială, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de dezvoltare regională) și 

documentaţiile operaționale (planuri de urbanism, planuri de mobilitate urbană), 

precum şi celelalte strategii de dezvoltare de la nivel naţional cu relevanţă şi impact 
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teritorial. 

 
Figură 5 - Accesibilitate locală și conectivitate națională – orizont 2035 (SDTR, 2015) 

 

SDTR propune: 

 Susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național; 
 Sprijinirea dezvoltării zonelor economice cu vocație internațională; 
 Asigurarea unei conectivități crescute a orașelor mici și mijlocii cu orașele mari; 
 Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului tuturor 
localităților la servicii de interes general; 
 Întărirea cooperării între autoritățile publice de la diferite niveluri administrative 
în scopul asigurării unei dezvoltări armonioase a teritoriului national.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Hațeg se va corela cu SDTR, 

măsurile și proiectele acestuia fiind subscrise următoarelor obiective specifice:  
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OBIECTIVE SPECIFICE SDTR 2030 PMUD HAȚEG 

OS 1.1 Dezvoltarea unei rețele de 

transport eficientă și diversificată 

capabilă să asigure gestionarea 

fluxurilor de oameni și mărfuri generate 

de schimburile economice între 

teritoriul naţional și piețele din spațiul 

european. 

- Propuneri focalizate pe optimizarea 

rețelei de transport locale la nevoile 

actuale și viitoare (2030) de 

mobilitate pentru orașul Hațeg;  

OS 2.3 Creşterea atractivităţii spaţiilor 

urbane și rurale prin îmbunătăţirea 

funcţiilor rezidenţiale, dezvoltarea unor 

spaţii publice de calitate și a unor 

servicii de transport adaptate nevoilor 

şi specificului local. 

- Investiții în regenerarea spațiului 

public urban și accesibilizarea 

acestuia pentru pietoni;  

- Investiții în transportul public local;  

OS 4.1 Protejarea patrimoniului și 

promovarea măsurilor de regenerare a 

capitalului natural. 

- Contribuție indirectă prin scăderea 

emisiilor de CO2  datorate traficului, în 

urma propunerii unor mijloace 

alternative sau mai eficiente de 

deplasare 

OS 5.1 Consolidarea capacităţii 

structurilor de guvernanţă la niveluri 

multiple şi diversificarea formelor de 

cooperare între structurile 

administraţiei publice. 

- PMUD Hațeg va aplica o metodologie 

participativă și incluzivă și va stimula 

cooperarea multi-actorială atât în 

procesul de elaborare cât și 

prevăzând cadrul partenerial de 

implementare.  

OS 5.2 Consolidarea instrumentelor de 

planificare spaţială şi a instituţiilor cu 

rol în gestionarea și planificarea 

proceselor de dezvoltare a teritoriului 

(sau de amenajare a teritoriului). 

- PMUD Hațeg reprezintă în sine un 

instrument de planificare spațială 

integrată, și va propune instrumentele 

necesare pentru implementare și 

monitorizare astfel încât gestionarea 

aplicării sale să poată fi realizată facil;  

Tabel 2 - Corelarea PMUD Hațeg cu SDTR 2035 

 

1.3.1.2 Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 

(SNDR) 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională a fost elaborată în anul 2013 ca un 

document programatic ce integrează și coordonează la nivel național prioritățile 

regionale de dezvoltare, în conformitate cu Acordul de Parteneriat al României cu 

Uniunea Europeană, fiind un document subscris strategiei de atragere a fondurilor 

europene în această perioadă programatică. SNDR asigură coerența la nivel național 
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a Planurilor de Dezvoltare Regională pentru cele 8 regiuni ale României, atât între ele 

cât și cu prioritățile de dezvoltare ale SDTR, în scopul reducerii disparităților 

interregionale.  

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE 

SNDR 2020 

PMUD HAȚEG 

PD 1: Dezvoltare urbană 

durabilă integrată  

- DI 1: sprijinirea dezvoltării 

economice a orașelor;  

- DI 2: îmbunătățirea 

calității mediului în zonele 

urbane;  

- DI 3: Sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii de bază 

pentru orașele României;  

- DI 1: PMUD contribuie la dezvoltarea 

infrastructurii de transport în scopul „scurtării” 

distanțelor și facilitării circulației persoanelor și 

capitalului în scopul facilitării dezvoltării 

economice competitive locale;  

- DI 2: prin măsurile și proiectele propuse, PMUD 

Hațeg va contribui la reducerea emisiilor de CO2, 

ameliorând calitatea aerului, reducând congestia 

și îmbunătățind starea de sănătate a locuitorilor;   

- DI 3: PMUD va asigura accesibilitatea fluxurilor 

de muncă prin investiții în infrastructura de 

transport (construcție/reabilitare), în special cel 

pietonal, spre a facilita accesul sigur și 

transportul de calitate al locuitorilor;  

PD 3: Dezvoltarea 

infrastructurii de importanță 

regională și locală  

- DI 2: Reabilitarea 

infrastructurii regionale de 

transport rutier  

- PMUD Hațeg va asigura conectivitatea rețelelor 

de drumuri locale la rețeaua națională și 

regională prin investiții în reabilitarea drumurilor 

comunale care asigură conectivitatea cu această 

rețea, fiind astfel aliniat priorității;   

Tabel 3 - Corelarea PMUD cu SNDR 2020 

1.3.2 Corelarea cu documentații la nivel regional  

1.3.2.1 Planul de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Vest, 2014-2020 

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) al Regiunii Vest, pentru perioada 2014-
20201, elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională Vest, este principalul 
document de planificare regională și prezintă politici de dezvoltare relevante la nivel 
regional în contextul nevoilor specifice ale regiunii. Conform axei prioritare 3, 
„Îmbunătățirea accesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și 
internațional” și axei prioritare 6, „Valorificarea specificului local al comunităților 
urbane și rurale (6.1 Dezvoltare Urbană Integrată), sunt prevăzute următoarele 
operațiuni orientative/acțiuni relevante pentru Planul de Mobilitate al Orașului Hațeg: 
 

                                                 
1
 http://adrvest.ro/wp-content/uploads/2016/09/PDR-2014-2020-ro.pdf  

 

http://adrvest.ro/wp-content/uploads/2016/09/PDR-2014-2020-ro.pdf
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OPERAȚIUNI ȘI PRIORITĂȚI: PDR 2014 – 

2020 

ABORDARE PMUD 2018 – 

2030 

 Modernizarea străzilor urbane;  

 Creșterea calității serviciilor aferente 

transportului în comun;  

 Achiziționarea de material rulant 

nou, ecologic;  

 Modernizarea stațiilor de așteptare 

pentru toate tipurile de transport în 

comun;  

 Introducerea unui sistem performant 

de informare a călătorilor 

 Crearea unor facilități de tip park and 

ride  

 Modernizarea și extinderea rețelei de 

piste de biciclete 

 Construirea unor spații de parcare 

 Crearea/reabilitarea/extinderea 

zonelor pietonale 

 Promovarea tipurilor de transport 

ecologice  

 Introducerea sistemului de 

transport public în oraș și a 

soluțiilor alternative de 

transport;  

 Îmbunătățirea calității 

infarstructurii rutiere și 

fluidizarea accesului;  

 Management-ul eficient al 

parcărilor 

 Înființare centru TIC  

 Crearea unei rețele 

strategice de ciclism 

 Crearea de spații și 

coridoare pietonale, acțiuni 

de sporire a siguranței și 

confortului în spațiul public  

 Campanii de promovare 

privind mobilitatea durabilă  

Tabel 4.  Abordarea PMUD privind principalele priorități din PDR 2014-2020 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

25 

 
Figură 6 – Rețeaua de infrastructură rutieră la TEN-T comprehensive la nivel regional. Sursa: PDR 

Vest  

Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada 

2014-2020 - Studiu regional de transport şi mobilitate (ADR Vest, 2012)2. 

ADR Vest a realizat în perioada iunie-decembrie 2012 un studiu cu privire la sistemul 

de transport cu scopul de a sprijini dezvoltarea politicii în domeniul transporturilor şi 

îmbunătăţirea accesibilităţii, dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii. 

                                                 
2
 http://adrvest.ro/studii-si-analize-elaborate-de-adr-vest/  

http://adrvest.ro/studii-si-analize-elaborate-de-adr-vest/
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Figura 1 - Prioritățile de dezvoltare ale PDR 2014-2020. Sursa: ADR Nord-Vest 

 

Planul de amenajare a teritoriului Județean Hunedoara (CJ Hunedoara, 

20123) 

Una dintre direcțiile de acțiune este și cea privind ”promovarea unui transport urban 
eficient și ieftin, prin dezvoltarea unui sistem eficient și ieftin pentru toate cartierele 
pentru mobilitate și acces egale și crearea de rețele adecvate mersului pe jos sau cu 
biciclete. 
 
  

                                                 
3
 http://www.cjhunedoara.ro/index.php/serviciul-urbanism-avizare-autorizare  

http://www.cjhunedoara.ro/index.php/serviciul-urbanism-avizare-autorizare
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1.3.3 Corelarea cu documentații la nivel județean/local  

1.3.3.1 Planul de Amenajare a Teritoriului pentru Județul Hunedoara 

(2012) 

În conformitate cu Legea 350/2001 cu modificările subsecvente, PATJ Hunedoara, ca 

documentație de planificare strategică, are rol coordonator, de armonizare a 

dezvoltării unităților teritorial-administrative componente. PATJ Hunedoara preia 

propunerile și obiectivele de dezvoltare propuse prin PATN și propunerile CSNR 2007-

2013, ale Programelor Operaționale (2007-2013) și ale Planului de Dezvoltare 

Regională Centru (2007-2013).  

Obiectivul PATJ Hunedoara (QUANTUM LEAP SA și UPT, Facultatea de Arhitectură, 

2012) este reprezentată de „dezvoltarea armonioasă a teritoriului județean 

prin optimizarea folosirii resurselor existente, prin valorificarea șanselor 

de dezvoltare, pentru dezvoltarea economică, socială și ecologică durabilă, 

pentru creșterea calității vieții locuitorilor.” 

PATJ Hunedoara prezintă o serie de Obiective Strategice, direcții de acțiune și 

măsuri, cărora li se subscrie PMUD Hațeg după cum urmează:  

 Obiectiv Strategic 1: Mediul Înconjurător, OS 1.2, DA 1.2.1 – 

Îmbunătățirea calității aerului, Măsura 1.2.1.4 – Fluidizarea traficului auto 

pentru reducerea congestionării (semaforizare și semnalizare, locuri de 

parcare) și modernizarea transportului urban în condiții de sustenabilitate;  

 Obiectiv Strategic 3: Rețeaua de Localități, OS 3.1, DA 3.1.2 – 

Asigurarea condițiilor de accesibilitate a localităților (pachet de măsuri ce 

sprijină conectivitatea localităților cu relații de complementaritate și 

dezvoltarea transportului suburban);  

 Obiectiv Strategic 4: Infrastructuri Tehnice, OS 4.1 – Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii rutiere de transport, Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii rutiere de interes local, Modernizarea și dezvoltarea rețelei 

feroviare, Modernizarea sectorului de transport conform programului 

operațional sectorial. Obiectivul prevede inclusiv varianta ocolitoare pentru 

Orașul Hațeg. 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

28 

 

Figură 7 - PATJ Hunedoara, Infrastructuri tehnice - Cai de comunicatii. Propuneri. Sursa: PATJ 
Hunedoara 
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1.3.3.2 Planul de Dezvoltare al Județului Hunedoara pentru perioada 2014-

2020 

Cicloturism în Hunedoara – program pentru amenajarea unor trasee cicloturistice 

care să lege principalele destinaţii turistice (prioritare valea Mureşului, ruta Orăştie-

Cetăţile dacice şi ruta Hunedoara – Cinciş – Haţeg - Geoparcul Dinozaurilor). 

Construire variantă ocolitoare a orașului Hațeg pe relația DN 66 – DN 68 

http://www.cjhunedoara.ro/documente/dezvoltare%20regionala/SDJ_HD_rev_15.09.

pdf  

 

1.4 Încadrarea în prevederile documentelor strategice 
sectoriale  

1.4.1 Master Planul General de Transport Național (MPGT)  
Master Planul General de Transport Național analizează obiectivele majore ale 

sistemului naţional de transport, constituind un instrument strategic de planificare a 

intervenţiilor majore (proiecte şi alte acţiuni) ce sunt semnificative pentru obiectivele 

de transport la scară naţională. Acest lucru implică faptul că o serie de intervenţii la 

scară redusă nu fac obiectul Master Planului, ceea ce nu înseamnă că aceste 

intervenţii nu pot şi nu trebuie să fie promovate şi finanţate de către Ministerul 

Transporturilor, ci faptul că Master Planul nu este un instrument adecvat pentru 

planificarea acestora, aceste măsuri urmând să facă obiectul unui proces distinct de 

definire, planificare şi prioritizare.  

http://www.cjhunedoara.ro/documente/dezvoltare%20regionala/SDJ_HD_rev_15.09.pdf
http://www.cjhunedoara.ro/documente/dezvoltare%20regionala/SDJ_HD_rev_15.09.pdf
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Figură 8 - Proiecte propuse. Sursa: MPGT, 2014 

Scenariul de prognoză al M.P.G.T. ia în considerare mărimea populaţiei precum şi 

reţelele de transport şi datele socio-economice de referinţă, motiv pentru care oferă 

o bază solidă pentru elaborarea prognozelor de trafic la nivelul orizonturilor de timp 

2020 şi 2030. Propunerile de dezvoltare a reţelei majore de transport din zona de 

influenţă a PMUD Hațeg se vor încadra în prevederile strategice şi în politica 

naţională care se regăsesc în M.P.G.T. al României pentru fiecare orizont de timp 

menţionat. 

Din punct de vedere al proiectelor din MPGT, prin harta interactivă pusă la dispoziție 

pe site-ul Ministerului Transporturilor se pot identifica acele intervenții cu impact 

asupra Orașului Hațeg:  
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Figură 9 - Harta Interactivă MPGT. Sursa: 
http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html 

Pentru arealul studiat se propun numai trei proiecte:  

1. CF turistice: Caransebes – Subcetate, modernizare a căii simple 

neelectrificate pe o distanță de 77 km (cu albastru în imagine), pentru un cost 

total de 151.2 mil. EUR. Proiectul, deși prevăzut pentru 2016-2018, este 

momentan în așteptare.  

2. Trans Regio proiect: Tara Hategului, TR22, sector Petroșani – Deva 

(94 km), pentru un cost total de 54.5 mil. EUR, prevăzut pentru implementare 

în perioada 2022-2025 

3. CF Modernizare: Petroșani – Simeria (cale dublă electrificată), pe o 

lungime de 80 km, tot în perioada următoare de programare (2021-2025).  

 

 

http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html


 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

32 

1.5 Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, 
socială şi de cadru natural din documentele de 
planificare ale Orașului Hațeg 

1.5.1 Prevederi ale Planului Urbanistic General  
Planul Urbanistic General are, conform Legii 350/2001 actualizate și a Normelor 

Metodologice de Aplicare din 26.02.2016, atât caracter director şi strategic, cât şi 

caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare 

operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de 

dezvoltare.  

Planul Urbanistic General (PUG) cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu 

privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni de regenerare 

urbană. Aceste zone vor fi delimitate pe limite cadastrale şi vor cuprinde zone 

omogene din punct de vedere funcţional, ce necesită implementarea unor operaţiuni 

integrate, caracterizate de una sau mai multe dintre următoarele situaţii: 

a) zone centrale;  

b) zone istorice; 

c) zone construite protejate;  

d) zone din mari ansambluri de locuit;  

e) zone locuite de comunităţi defavorizate, inclusiv aşezări informale;  

f) zone de reconversie funcţională: situri industriale dezafectate; situri militare 

dezafectate; situri cu infrastructuri majore dezafectate. 

Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., se 

recomandă în general elaborarea lor concomitentă; în cazul Orașului Hațeg, care 

beneficiază deja de o documentație existentă PUG (2011-2012), este necesară 

preluarea/aplicarea viziunii de dezvoltare propusă prin P.U.G. Din punct de vedere 

metodologic, culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru 

persoane şi marfă se face prin preluarea/integrarea/analizarea datelor inclusiv din 

P.U.G., la nivel de unitate administrativ - teritorială şi la nivel de unitate teritorială de 

referinţă, necesare în vederea realizării prognozei distribuţiei în profil spaţial a 

populaţiei şi locurilor de muncă.  

Raportul de Mediu aferent Planului Urbanistic General al Orașului Hațeg 

(elaborat de Experiment Proiect) identifică o serie de disfuncționalități și priorități la 

nivel de circulații, utilizarea terenurilor, spații plantate, agrement și perdele de 

protecție, care sunt relevante pentru PMUD și care sunt redate mai jos:  
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Disfuncționalități 

(PUG) 

Priorități (PUG) 

Lipsa zonei de 

siguranţă/protecţie de-

a lungul autostrăzii 

propuse, DN, DJ şi DC. 

Instituirea distanţelor între clădiri în localităţi:  

- 13 m din ax drum naţional, pe ambele părţi;  

- 12 m din ax drum judeţean, pe ambele părţi;  

- 10 m din ax drum comunal/străzi, pe ambele părţi;  

 

Instituirea zonei de protecţie din marginea exterioară a zonei 

de siguranţă de:  

- 50 m la autostradă propusă, pe ambele părţi;  

- 22 m la drum naţional, pe ambele părţi;  

- 20 m la drum judeţean, pe ambele părţi;  

- 18 m la drum comunal, pe ambele părţi.  

 

Cale ferată 
nefuncţională şi 
fără zone de siguranţă 
/protecţie de-a lungul 
CF 

Reabilitare CF Subcetate-Băuţar şi/sau Simeria-Petroşani. 
Instituirea zonei de siguranţă de 20 m/protecţie de 100 m la 
CF, faţă de ecartament, în fiecare parte 

Peste 12 % din reţeaua 
stradală existentă 
necesită lucrări de 
reabilitare / 
modernizare a 
carosabilului şi a 
canalizării apelor 
pluviale. 

Reabilitarea/modernizarea carosabilului (min 2 benzi de 
circulaţie de 7 m lăţime unde este posibil), trotuarelor (min. 
1,5 m lăţime pe ambele părţi), canalizării pluviale (min. 0,5 m 
lăţime pe ambele părţi) şi spaţii verzi de aliniament (min. 1 m 
lăţime pe ambele părţi). 

Număr insuficient de 
parcări/garaje publice 

Amenajarea de parcări publice (1 parcare / 5 locuinţe, 1 
parcare / 1 apartament, 1 parcare / 30 salariaţi în adm. + 20 
%, 1 parcare / 50 mp comerţ, 5 parcări / biserică, 1 parcare / 
30 locuri cămin cultural sau teren sport, 1 parcare / 4 cadre 
didactice sau sanitare, 1 parcare / 5 locuri restaurant, 4 
parcări / 10 paturi cazare, 1 parcare / 100 mp clădiri agro-
industriale şi depozite). Realizarea de parcări/garaje publice 
(50 locuri / 1.000 locuitori) la max. 250 m faţă de zona 
centrală. 

Zone conflictuale între 
autovehicole, pietoni, 

Amenajarea de piste de biciclişti pe 2 benzi şi 2 sensuri (2 m 
lăţime) sau 2 benzi şi 1 sens (1,5 m lăţime) sau 1 bandă şi 1 
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biciclişti sens (1 m lăţime) în paralel cu trotuarul arterelor principale 
propuse / existente unde este posibil şi extinderea traseelor 
pietonale. 

Zone conflictuale între 
autovehicole, pietoni.  

Toate traseele pietonale şi spaţiile publice, vor fi amenajate 
cu pavaje, vor fi îmbogăţite cu amenajări peisagistice, obiecte 
decorative statice, mobilier urban şi vor fi iluminate 
favorizant.  

Lipsa rezolvării 
accesibilităţii în spaţiile 
publice a persoanelor 
cu dizabilităţi 

Accesibilizarea trotuarelor şi a spaţiilor publice, pentru 
persoanele cu dizabilităţi (rampă de max. 6%) 

Insuficienţa 
transportului în 
comun 

Promovarea/organizarea transportului în comun cu 
microbuze; amplasare staţii. 

Tabel 5 - Disfuncționalitățile și prioritățile identificate în cadrul Raportului de Mediu aferent 
Planului Urbanistic General al Orașului Hațeg, relevante pentru analiza și propunerile din Planul de 

Mobilitate.  

 
Figură 10 - Planșa de Circulații, PUG Hațeg (2011, Experiment Proiect) 

1.5.2 Prevederi ale Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 
Conform agendei Europene și a politicii de coeziune 2014-2020, oraşele sunt 

concentrări geografice de activităţi şi interacţiuni umane. Acestea reprezintă 

motoarele economiei europene, asigurând locuri de muncă şi servicii şi deţinând rolul 
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de catalizatoare ale creativităţii şi inovării la nivelul întregii UE. Politica de coeziune 

2014-2020 urmăreşte să stimuleze strategiile integrate care intensifică dezvoltarea 

urbană durabilă în vederea consolidării rezistenţei oraşelor şi a asigurării sinergiilor 

dintre investiţiile sprijinite din fondurile structurale şi de investiţii europene (SIE). 

Ca principiu de bază, Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) ar trebui să 

sprijine dezvoltarea urbană durabilă prin intermediul unor strategii integrate care 

abordează provocările economice, climatice, sociale, demografice şi de mediu din 

zonele urbane [articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind FEDR]4.  

Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Hațeg, județul Hunedoara, pentru perioada 
2014-2020 a fost elaborată în anul 2012. „Obiectivul general al Strategiei îl 
constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare pe perioada 2014 - 
2020 a orașului Hațeg. În acest context se doreşte dezvoltarea oașului prin 
creşterea capacităţii sale economice, astfel încât aceasta să devină un 
centru de referinţă în domeniul economic, precum şi un centru cultural, 
sportiv, turistic şi cu o bază educaţională modernă.” 
 
Obiectivele specifice ale acesteia sunt următoarele:  

 Modernizarea infrastructurii 

 Eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii 

 Dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului 

 Dezvoltarea resursei umane, formare profesională, încurajarea dobândirii de 

noi competențe și creșterea ratei de ocupare a populației 

 Dezvoltarea turistică și culturală 

PMUD al orașului Hațeg se corelează cu strategia, preluând și operaționalizând 
politicile acesteia prioritare referitoare la:  

Politici SIDU Măsuri de dezvoltare SIDU operaționalizate prin 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă   

Dezvoltarea 
serviciilor publice  

Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale și aleilor 
pietonale 

Reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane 

Protejarea mediului 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 

Impulsionarea dezvoltării economice durabile şi a mobilităţii 
populaţiei şi forţei de muncă a zonei şi creşterea gradului 

                                                 
4 

Comisia Europeană, Factsheet Politica de Coeziune 2014-2020, hyperlink 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_ro.pdf consultat la 

data 05.06.2018 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_ro.pdf
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transport  de accesibilitate şi atractivitate prin îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei stradale 

Monitorizarea video a traficului rutier 

Îmbunătăţirea sistemului de trafic rutier 

Extinderea spaţiilor de parcare 

Construirea șoselei de centură 

Montarea de indicatoare în oraș către principalele instituţii 
publice şi obiective turistice 

Introducerea unui sistem de transport public 

Protecţia mediului 
şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului 
(apă, aer, sol) 

Încurajarea mersului cu bicicleta prin realizarea de piste 
pentru biciclişti 
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2 Analiza situației existente 

2.1 Cadrul instituțional și de finanțare  
 

Actorii care gestionează aspectele de infrastructură rutieră, feroviară, managementul 

traficului și al spațiilor publice, la nivelul administrației locale sunt: 

1. Primăria Orașului Hațeg, prin:  

o Biroul Administrarea Domeniului public și privat, cu Compartimentul 

Transport;  

o Serviciul de Urbanism, Amenajarea teritoriului, Autoritatea de 

Autorizare, Tehnic-investiții (Arhitect Șef), cu compartimentele: 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Autoritatea de Autorizare, Biroul 

Tehnic – Investiții, Administrativ și Gestiune.  

o Serviciul Poliția locală, cu compartimentele: Circulație pe Drumurile 

Publice, Ordine și Liniște Publică, Protecția Mediului;  

o Direcția Economică, prin compartimentul Achiziții Publice – Proiecte 

Europene;  

2. Poliția Rutieră; 

3. CFR Călători și CFR Infrastructură, prin prisma proiectelor de re-

operaționalizare a căii ferate Hațeg – Subcetate;  

4. Companii private de transport persoane, care operează în perioada curentă 

(orizont 2019) – SC Inter Dani Trans SRL, SC Vidalis Trans SRL, SC Euro Tera 

Trans SRL, SC Vyky Company SRL, SC ZMK SRL, SC Sotto Terra Max SRL.  

La nivel local, Consiliul Local al Orașului Hațeg reprezintă autoritatea administrației 

publice care are inițiativă și ia decizii, în conformitate cu legea, asupra problemelor 

de interes local (cu excepția celor care cad prin lege sub competența altor autorități 

publice locale sau centrale).  

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al orașului Hațeg sunt organizate și 

funcționează conform Hotărârii nr.127/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Haţeg.  

Conform organigramei Orașului Hațeg, în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului se regăsesc 72 de posturi, din care 8 cu funcții publice de conducere și 43 

cu funcții publice de execuție. 

La nivel de compartimente implicate în dezvoltarea mobilității urbane, se remarcă 

existența structurii specifice Compartiment Transport, subordonat Biroului 
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Administrarea Domeniului Public și Privat, cu un număr total de 2 posturi, ambele 

posturi de execuție. În prezent, compartimentul poate fi considerat subdimensionat 

vis-a-vis de necesitățile de dezvoltare ale orașului.  

 
Figură 11 - Organigrama Orașului Hațeg. Sursa: www.primariehateg.ro 

Este necesara regândirea și optimizarea structurii de gestionare a mobilității la nivel 

local, cu prioritate a politicii de asigurare a monitorizării și întreținerii infrastructurii 

fizice și planificarea lucrărilor de infrastructură la nivel local. Reorganizarea unui 

compartiment dedicat este necesară atât pentru evaluarea periodică a sistemului 

rutier și pietonal și dotărilor/signalisticii aferente, cât și pentru management-ul și 

monitorizarea traficului și elaborarea  politicilor de transport public la nivel local.  

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

 

Conform legii nr. 351/2001 și legii nr. 100/2007, Orașul Hațeg face parte din 

categoria localităților urbane de rang III (5-30,000 locuitori), având o populație de 

sub 10,000 locuitori și situându-se astfel la în categoria orașelor mici, cu o zonă de 
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influență ce se limitează preponderent la limitele administrative ale UAT-ului și o rază 

de servire cu dotări de cca. 10-20 km pentru localitățile rurale din jur.  

 
Figură 12 - Planul Orașului Hațeg, cu evidențierea limitei administrative și a limitei intravilanelor localităților 

 
Orașul Hațeg se întinde pe o suprafață totală de 6,156 hectare, din care 624.58 ha 
intravilan și 5531,42 ha suprafață extravilană. Intravilanul Orașului Hațeg se 
compune din localitățile:  

1. Hațeg – reședință administrativă, cu o suprafață intravilană de 503.16 ha;  
2. Localitatea componentă Nălațvad, situată la 2.4 km de centrul Hațeg, cu 

o suprafață intravilană de 50,25 ha;  
3. Localitatea componentă Silvașu de Sus, situată la 10.5 km de centrul 

Hațeg, cu o suprafață intravilană de 30.77 ha;  
4. Localitatea componentă Silvașu de Jos, situată la 6.8 km de centrul 

Hațeg, cu o suprafață intravilană de 40.40 ha.  
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2.2.1 Aspecte demografice: populație, densități, structură și tendințe 
 

Conform rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor efectuat în anul 2011, 

judeţul Hunedoara număra 418,565 de locuitori, din care 313,918 (75%) locuiau 

în mediul urban şi 104,647 (25%) - în mediul rural. Distribuția pe sexe arată că, din 

totalul populaţiei, 214.584 erau femei (51.3%) şi restul de 203,981 - bărbaţi. Faţă de 

situaţia existentă la recensământul anterior, efectuat în anul 2002, populaţia stabilă a 

scăzut cu 67.1 mii persoane (din care, 34.8 mii femei). Din punctul de vedere al 

mărimii populaţiei stabile, judeţul Hunedoara se situează pe locul 22 în ierarhia 

judeţelor la nivel național. Densitatea populaţiei s-a micşorat în perioada 2000 – 

2011, cu cca 15 locuitori pe km2 (de la 74,1 locuitori/km2 în anul 2000, la 59.3 

locuitori/km2 în anul 2011). Cauzele principale ale acestei scăderi au fost natalitatea 

tot mai mică şi migraţia externă accentuată. 

Aceeași situație se regăsește și în ceea ce privește Orașul Hațeg, care a înregistrat 

la recensământul din anul 2011 un număr de 9,685 locuitori, din care 4,646 de sex 

masculin (48%) și 5,039 de sex feminin (52%). Comparativ cu recensământul 

anterior (2002), datele indică o scădere de 11.2% a populației orașului, de la 

10,910 locuitori la 9,685 pentru anul 2011.  

Tabel 6 - Populația stabilă a Orașului Hațeg și localităților componente, RPL 2011 

Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011: Populatia stabila 
(rezidentă) a orașului și localităților componente 

Orașul Hațeg și localitățile componente Populația stabilă % din total 

   ORAȘ HAȚEG 9685 100% 

      HATEG 8644 89% 

      NĂLĂȚVAD 328 3% 

      SILVAȘU DE JOS 379 4% 

      SILVAȘU DE SUS 334 3% 
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Date referitoare la populația stabilă din 

fiecare localitate componentă a orașului în 

parte indică o concentrare a aproape 

90% din populație în localitatea de 

reședință a Orașului Hațeg, celelalte 

localități componente având o populație  

de numai 320-380 de locuitori, 3-4% din 

populația totală a orașului. 

Considerând distanța relativ ridicată între 

Hațeg și localitățile Silvașu de Sus și 

Silvașu de Jos (în special prima – 10.6 

km), se poate afirma faptul că aceasta se 

află în cvasi-izolare de reședința UAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

3% 
4% 4% 

      HATEG       NĂLĂȚVAD 

      SILVAȘU DE JOS       SILVAȘU DE SUS 

Figură 13 - Distribuția populației (2011) la nivel de 

localități componente. Sursa: RPL 2011 
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Figură 14 - Distribuția populației. Densități. Sursă date: RPL 2011 

 
O privire mai amplă asupra tendinței demografice la nivelul Orașului Hațeg indică o 
creștere constantă până în anul 1999, an de inflexiune în care populația a început să 
scadă, în principal pe fondul problemelor economice caracteristice unui oraș mic în 
proces de dezindustrializare (enumerăm aici Hațegana, Fabrica de Conserve).  
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Figură 15 - Evoluția 1992-2012 a populației după domiciliu, la 1 ianuarie (Sursa: INS Tempo) 

Declinul demografic este însă unul lent, cel puțin în datele oferite de Institutul 
Național de Statistică (populația după domiciliu), și pierderea de populație s-a păstrat 
sub pragul de 10%, ceea ce coroborat cu datele de la Recensământ poate indica o 
pierdere temporară, în special a persoanelor adulte care lucrează în străinătate sau în 
țară și își păstrează domiciliul în Orașul Hațeg.  

 
Figură 16 - Piramida populației stabile, 1 ianuarie 2016 (INS TEMPO) 

Structura etnică a orașului indică o omogenitate pronunțată, cu o populație în 

proporție de 93% de etnie română, urmată de o populație de 1.6% de etnie 

maghiară și un număr redus de persoane de alte etnii (romă, ucraineană, germană).  
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Tabel 7 - Distribuția populației după etnie. Sursa: rpl2011.djsct.ro 

ORAȘ 
HAȚEG  

TOTAL Români Maghiari Romi Ucraineni Germani  Nedeclarat  

9685 9022 155 61 7 25 401 

În ceea ce privește distribuția populației pe grupe de vârstă, date ale Institutului 

Național de Statistică indică o populație tânără în declin demografic, o piramidă 

inversă a populației stabile mai tinere de 45 de ani. 

 

Figură 17 - Distribuția populației și tendințe liniare pentru principalele categorii demografice - analiză 2010 - 2017. 

Sursa: INS Tempo 

Distribuția populației pe principalele categorii de 

vârstă (0-14 ani; 15-64 de ani; 65 de ani și peste), 

în perspectiva ultimilor 7 ani, relevă o creștere a 

categoriei din urmă, cu peste 22%, ceea ce 

indică o rată accentuată de îmbătrânire a 

populației.  

Un procentaj de aproximativ 70% este 

reprezentat de populația activă, în scădere, 

iar pentru anul 2017, populația tânără a scăzut ca 

număr sub pragul celei de 65 și peste, 

reprezentând numai o fracțiune de 78% din 

aceasta.  
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Figură 19 - Stabilirile și plecările cu reședința. Soldul migratoriu net, 2010-2017. Sursa: INS Tempo 

Mișcarea migratorie a populației se păstrează relativ constantă în perioada ultimilor 7 

ani, cu un trend ușor pozitiv până în anul 2014. Media soldului migrator net este de 

aproximativ 37 de persoane pe an. În cazul în care se păstrează constantă, pentru 

orizontul 2030 al prezentului PMUD acest lucru se traduce printr-o pierdere de 481 

de persoane, adică 5% din totalul populației, numai din mișcarea migratorie.  

Modelele demografice ale viitoarelor tendinţe demografice sugerează faptul că ratele 

considerabil mai mici ale natalităţii, corelate cu o speranţă de viaţă din ce în ce mai 

mare vor fi reflectate într-o structură a populaţiei cu o vârstă mai înaintată. Se 

aşteaptă ca acest model al îmbătrânirii populaţiei, care este din ce în ce mai evident 

în rândul regiunilor UE, să aibă implicaţii profunde într-o gamă largă de domenii de 

politică, cu impact, printre altele, asupra populaţiei de vârstă şcolară, asistenţei 

medicale, participării la forţa de muncă, protecţiei sociale, aspectelor de securitate 

socială şi finanţelor publice. 
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2.2.2 Aspecte legate de educație și calificare 
 

Din punct de vedere al pregătirii educaționale a 

populației, date ale Recensământului din 2011 

arată o majoritate procentuală a populației de 10 

ani și peste ca fiind absolventă de studii 

secundare – 61.68% din populație, din care o 

fracțiune de 25.5% din total reprezintă 

absolvenți de studii liceale. Din cele 8818 

persoane de 10 ani și peste din Oraș Hațeg, o 

pondere de 19% o reprezintă populația cu studii 

superioare. La pol opus, se remarcă faptul că în 

jur de 37% au ca ultimă școală absolvită fie 

învățământul gimnazial, fie cel primar, ori nu au 

nicio școală absolvită la activ. Aproximativ o 

treime așadar din populație are un nivel de 

calificare scăzut și foarte scăzut, ceea ce indică 

dificultăți din perspectiva integrării pe piața forței 

de muncă și o rată de abandon școlar ridicată. În 

UAT Hațeg existau în 2011 un număr de 89 de 

persoane analfabete.  

 

 

 

Tabel 8 - Populația stabilă de 10 ani și peste după nivelul instituției absolvite. Sursă: RPL 2011 

ORAȘ 
HAȚEG 

Pop. 
stabilă 
de 10 
ani și 
peste  

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior 
Post- 
liceal 
și de 

maiștri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total 
din 

care: 
Licență 

Total 

Superior 
Inferior  

(gimnazial) 
Total 

Persoa
ne 

analfa
bete 

Liceal 
Prof. și 
ucenici 

Procent 
populație 

100
% 

19.47
% 

17.04
% 

5.40
% 

61.68
% 

25.50
% 

12.66
% 

23.52% 
11.50

% 
1.95

% 
1.01

% 
Ambele 
sexe 8818 1717 1503 476 5439 2249 1116 2074 1014 172 89 

  Masculin 4176 892 795 204 2642 1024 770 848 390 48 17 
  Feminin 4642 825 708 272 2797 1225 346 1226 624 124 72 

 

19% 

5% 

38% 

24% 

12% 2% 

Populația după ultima școală 

absolvită, 2017 

Superior Post-liceal și maiștri 

Secundar superior Gimnazial

Primar Fără școală 

Figură 20 - Populația de 10 ani și peste după nivelul 

instituției absolvite. Sursa: RPL 2011 
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Din punct de vedere al distribuției pe sexe a populației după nivelul ultimei instituții 

de învățământ absolvite, se remarcă o pondere mai mare a persoanelor de sex 

feminin cu studii inferioare (gimnazial, primar, sau fără școală – 1974 persoane, față 

de 1286 persoane de sex masculin), în raport de 1.5:1 față de populația de sex 

masculin, ceea ce reprezintă un indicator de acces inegal la oportunități educaționale. 

Totuși, se remarcă o pondere similară în ceea ce privește numărul persoanelor de 

sex feminin cu studii superioare (825, față de 892 absolveți de sex masculin).  

Pe fondul scăderii natalității, o analiză a populației școlare curente relevă o scădere 

ușoară a numărului total de copii și elevi înscriși în grădinițe, învățământul primar, 

secundar și profesional.  

Tabel 9 - Populația școlară a Orașului Hațeg pe categorii de instituții, 2010-2016. Sursa: INS Tempo 

HAȚEG - Populația școlară 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Copii inscrisi in creșe 0 0 0 0 17 21 19 

Copii inscrisi in grădinițe 274 299 206 238 241 219 201 

Elevi inscrisi in invatamantul 

primar si gimnazial 

1207 1094 1121 1114 1053 1043 1024 

Din care: invatamantul primar  464 418 480 496 484 517 490 

Din care: invatamantul gimnazial  743 676 641 618 569 526 534 

Elevi inscrisi in invatamantul 

liceal 

783 834 829 823 842 805 818 

Elevi inscrisi in invatamantul 

profesional 

0 0 0 0 30 28 27 

TOTAL 2264 2227 2156 2175 2183 2116 2089 

 

 
Figură 21 - Evoluția populației școlare în perioada 2010-2016. Sursa: INS Tempo 
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2.2.3 Forța de muncă  
 

Din statistica realizată de Recensământul Populației și Locuințelor 2011, populația 

activă în Orașul Hațeg (însemnând numărul de persoane cuprins între 15 și 64 de 

ani, apte de muncă) era de 6,756 de persoane, adică aproximativ 69.8%, mai mult 

de două treimi din populația totală, fiind astfel majoritară la nivel de UAT. Dintre 

acestea, 48.7% reprezentau persoane de sex masculin, și 51.3% persoane de sex 

feminin.  

Tabel 10 - Populația activă la recensământul din 2011. Sursa: RPL 2011 

 Sub 15 
ani 

15-64 ani 
(populație activă) 

65 ani și peste TOTAL 

Total Oraș Hațeg 1357 6756 1572 9685 

Masculin  703 3289 654 4646 

Feminin 654 3467 918 5039 

 

O analiză a tendințelor locale în ceea ce privește populația activă a fost realizată în 

secțiunea Demografie și indică un trend descendent al categoriei de populație activă 

în perioada 2010-2016, orașul pierzând 9% din populația aferentă acesteia.  

În aceeași perioadă, conform datelor INS, numărul mediu de salariați a crescut cu 

10%, de la 3,149 salariați în 2010 la 3,471 salariați în 2016, procentajul salariaților 

din populația activă crescând astfel de la 38% la 45%.  
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Figură 22 - Evoluția salariaților în raport cu populația activă, 2010-2016. Sursa: INS Tempo 

 

Conform rapoartelor realizate în baza bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor 

pentru anul 2017, orașul Hațeg numără 2,013 angajați (58% din numărul total al 

populației salariate din oraș), ceea ce indică navetism pronunțat, cu atât mai mult cu 

cât cifra de angajați în oraș poate reflecta și informații referitoare la două contracte 

separate de muncă pentru o singură persoană.  

Datele obținute din chestionarele online derulate prin Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă confirmă un procent ridicat al populației salariate ca practicând navetismul, 

38.5% dintre respondenți indicând faptul că locul lor de muncă se află în afara ariei 

UAT-ului Oraș Hațeg.  
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Figură 23 - Chestionar Online PMUD: Distribuția respondenților după locația locurilor de muncă. 

 

În ceea ce privește numărul de șomeri înregistrați în oraș, date furnizate de INS 

indică o fluctuație relativ ridicată între mediile anilor 2010-2017 (date legate de 

șomajul în anul 2018 au fost ilustrate pentru luna Martie), între 298 (anul 2015) și 

478 (anul 2017). Nu există discrepanțe semnificative în ceea ce privește șomajul pe 

sexe.  

 
Figură 24 - Evoluția numărului net de șomeri din oraș, total și pe sexe, în perioada 2010-2018. Sursa: INS Tempo 
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Raportat la totalul resurselor de muncă, Orașul Hațeg înregistra în anul 2017 un 

procent de 8.4% al șomerilor, o rată ridicată pronunțat raportat la anul 2015, când 

se înregistra o rată de numai 4.1%. Nu există date referitoare la anul 2018 furnizate 

de INS Tempo, însă figura anterioară ilustrează o scădere a acestei valor în numere 

absolute.  

 
Figură 25 - Ponderea șomerilor din totalul resurselor de muncă, medii anuale, perioada 2010-2017. Sursa: INS Tempo 
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Din cadrul populației chestionate prin PMUD (varianta online), majoritatea 

respondenților au indicat faptul că sunt în prezent fie angajați, fie angajatori, iar un 

procent de numai 3.7% au indicat că se află în prezent fie în șomaj, fie în concediu 

de lungă durată.  

 

 
Figură 26 - Chestionar PMUD Online: Statutul ocupațional al respondenților 

2.2.4 Economia locală  
 

În baza bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor, în orașul Hațeg erau înregistrați la 

momentul 2017 un număr de 1152 de agenți economici, reprezentând 3,36% din 

totalul agenților economici din Județul Hunedoara, care însumat raportau o cifră de 

afaceri de 356,9 milioane de lei (peste 80 de milioane de Euro, aproximativ 3,72% 

din cifra de afaceri din Județul Hunedoara) și profituri de 23,7 milioane de lei.  

Este de menționat că principalul angajator din zonă, Societatea Comerciala de 

Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale 'Hidroelectrica' SA București, 

Sucursala Hidrocentrale Hațeg, are deschis în oraș doar un punct de lucru, în 

consecință cei 382 de angajați (la data 18.04.2017) nu figurează în datele 

Ministerului Finanțelor sau ale ONRC ca fiind angajați în oraș.  

Istoric, Orașul Hațeg a fost caracterizat printr-un profil industrial ușor, preponderent 

compus din industria alimentară (Fabrica de bere Hațegana, fabrica de conserve 

Hațeg, Abatorul, Fabrica de pâine Hațeg). Între timp, o dată ce aceşti agenţi 
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economici şi-au încetat activitatea, personalul a ales calea reconversiei profesionale, 

dar există şi acum o disponibilitate de angajare în domeniile în care angajaţii au 

obţinut primele calificări profesionale. 

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală Hațeg, ramurile industriei prezente 

în oraș sunt următoarele:  

 industria energetică – hidrocentrală 

 industria metalurgică – producție de biciclete 

 industria lemnului – industria cherestelei și industria mobilei 

 industria ușoară – pielărie, blănărie 

 industria alimentară – morărit și panificație, industria conservelor (legume, 

fructe, carne), industria produselor lactate, industria berii 

 industria mică și artizanală 

Oraşul Haţeg era, în 2006, cel mai mic oraş din ţară în care un mare retailer, grupul 

Tengelmann, a deschis un supermarket - Plus Discount - în urma unei investiţii de 

1,5 milioane de euro. La momentul actual, magazinul a fost preluat de grupul LIDL. A 

urmat în 2007 un supermarket SPAR, reprezentând o investiţie de 2,2 milioane de 

euro. Acesta a fost preluat ulterior de reţeaua BILLA. 

Rețeaua bancară este formată din sucursalele băncilor BCR, BRD, BT, RAIFFEISEN, 

BANC POST și CEC BANK. 

Capitalul străin este prezent printr-o fabrică franceză de prelucrare a melcilor 

(ROLUX) şi una italiană, care se ocupă cu achiziţionarea şi prelucrarea ciupercilor 

(BOSCO AMICO). 

Din punct de vedere al celor mai mari angajatori din oraș, pe primul loc se află 

GERAICO PROD COM SRL, având ca domeniu de activitate distribuția de băuturi en-

gros  și deținând de asemenea ArtMotel Hațeg, Pensiunea Ulpia Hațeg, Bistro ArtGrill 

și Haos Cafe din oraș. Acesta este urmat de ROLUX SRL (prelucrarea melcilor) și 

firma de construcții ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL.  

Tabel 11 - Principalele 20 de societăți din Orașul Hațeg după numărul de angajați, conform bilanțurilor depuse la 

Ministerul Finanțelor. Sursa: TopFirme.ro 

Nr 
Crt 

Nume Firmă  Adresă Nr. 
angajați 

1 GERAICO PROD COM SRL B-dul TUDOR VLADIMIRESCU  289 

2 ROLUX S.R.L. Str. MIHAIL KOGALNICEANU 7 147 

3 ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL Str. HOREA 87 110 

4 BUCURA PREST SA Str. DR. VICTOR BABES 38 90 
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5 ADACONI SRL Str. CIPRIAN PORUMBESCU 14 H 84 

6 BOSCO AMICO S.R.L. Str. PROGRESULUI 35 76 

7 ROBEN SRL Str. NANDRA POCANSCHI 4 59 

8 ROGARD COOM IMPEX SRL Str. VICTOR BABES 101 58 

9 TARA HATEGULUI S.A. Str. TUDOR VLADIMIRESCU - 41 

Total angajați primele 10 poziții (47% din total angajați Oraș Hațeg) 954 

10 TERMOGAZ COMPANY SA Str. VICTOR BABES 101 38 

11 GARANT G CONSTRUCT SRL Str. PROGRESULUI 2 32 

12 NARODOT CONSTRUCT SRL Str. INDEPENDENTEI 7 29 

13 EBEN EZER SRL Str. NICOLAE TITULESCU - 28 

14 TRIDENT IMPEX SRL Str. HOREA 2 27 

15 NABIS PROD S.R.L. Sat NALATVAD 4 26 

16 ALEMAC SRL Str. UZINEI 6 22 

17 SARAMARIS S.R.L. Str. HOREA 139 20 

18 FLORUS FOREST SRL Str. HOREA 59 20 

19 FDF DOFLAX S.R.L. Str. NICOLAE TITULESCU 16 20 

20 TOMI & DOR ALPEXIM SRL Str. SARMIZEGETUSA 5 19 

Total angajați primele 20 poziții (61% din total angajați Oraș Hațeg)  1235 

 

Pe categorii ale economiei naționale și principale secțiuni CAEN, primele 30 de 

societăți din oraș din punct de vedere al numărului de angajați indică o diversitate 

relativ ridicată a activităților economiei locale, însă și preponderența activităților 

comerciale ca principal angajator local (aproape jumătate din locurile de muncă din 

top 30 aflându-se în acest domeniu). Următorii mari angajatori sunt reprezentați de 

societăți din domeniul construcțiilor (17%) și agriculturii, silviculturii și pescuitului 

(14%).  
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Figură 27 - Principalele domenii de angajare a forței de muncă, secțiuni CAEN, analiză realizată pe primele 30 de 

societăți din UAT Hațeg. Sursă informații: TopFirme, date MFinanțe 

 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, clasamentul primelor 10 societăți din oraș 

este următorul, în care se mențin în top GERAICO PROD COM SRL și ROLUX SRL, pe 

locul 2 regăsindu-se compania ADACONI SRL, din domeniul intermedierilor în 

comerțul cu produse diverse (în principal, papetărie).  

Tabel 12 - Principalele societăți locale după cifra de afaceri - top 10 (Sursa: TopFirme.ro) 

Nr. Crt Nume societate Cifră de afaceri – 2017  

1 GERAICO PROD COM SRL 91,2 milioane lei (20,7 milioane euro) 

2 ADACONI SRL 50,8 milioane lei (11,5 milioane euro) 

3 ROLUX S.R.L. 29,5 milioane lei (6,7 milioane euro) 

4 ROBEN SRL 18,4 milioane lei (4,2 milioane euro) 

5 BOSCO AMICO S.R.L. 16,4 milioane lei (3,7 milioane euro) 

6 ROM ADRIA PREST 
CONSTRUCT SRL 

13 milioane lei (3 milioane euro) 

7 TARA HATEGULUI S.A. 10,2 milioane lei (2,3 milioane euro) 

8 SARAMARIS S.R.L. 6,5 milioane lei (1,5 milioane euro) 

9 ROGARD COOM IMPEX SRL 5,3 milioane lei (1,2 milioane euro) 

10 OVIDIU DIVERS S.R.L. 5 milioane lei (1,1 milioane euro) 
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2.3 Mobilitate: elemente de context 
Orașul Hațeg, situat în Județul Hunedoara, se poziționează în cadrul Depresiunii 

Hațegului la o altitudine de 310-350 m la poalele munților Retezat. Orașul este 

poziționat la confluența Râului Mare cu pârâul Galbena, beneficiind de o climă 

temperat continentală, cu o temperatură medie în luna ianuarie de -10...-2 grade 

Celsius, și o temperatură medie de 10...20 grade Celsius în luna iunie.  

Din punct de vedere al conectivității rutiere la nivel național, Orașul Hațeg este 

traversat de principala axă de transport rutier Drumul European E79, drum ce face 

legătura pe axa N-S între localitățile Miskolc (Ungaria), Oradea, Deva, Petroșani, 

Târgu Jiu, Craiova, Calafat, Vidin și Sofia (Bulgaria) și Salonic (Grecia).  

De asemenea, orașul este conectat pe direcția vestică cu Municipiul Caransebeș prin 

Drumul Național 68 (70.6 km). Și beneficiază de acces la Autostrada A1 prin E79, 

pentru 33 km / 30 minute.  
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Figură 28 - Localizarea Orașului Hațeg în rețeaua de drumuri Europene și Naționale. Sursa: wikipedia.org 

Distanțele către centrele urbane de interes, naționale și internaționale, precum și timpii medii 

de parcurs
5
 cu autoturismul sunt ilustrate mai jos:  

Destinație Distanță Timp mediu de 

parcurs (minute) 

Viteză medie 

parcurs 

(km/h) 

Deva 42 39 55.71 

Hunedoara 30 30 60.00 

Orăștie 43 47 65.58 

Petroșani 47 45 57.45 

Sibiu 134 95 42.54 

Reșița 113 105 55.75 

Timișoara 168 160 57.14 

București 414 360 52.17 
Figură 29 - Distanțele și viteza medie de parcurs până la principalele centre urbane din proximitate și de la nivel național 

                                                 
5 Calculele pentru timpii medii de parcurs au fost realizate cu ajutorul Google Maps și algoritmului de calcul al aplicației, și 

validate cu rezultatele crowdsourced ale aplicației Waze bazate pe valorile medii înregistrate prin GPS 
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Se remarcă valori medii ale vitezei de deplasare către majoritatea destinațiilor foarte 

scăzute, sub 60 km/oră, cu un minim de 43 km/oră către Municipiul Sibiu.  

Poziția Orașului Hațeg în raport cu principalele aeroporturi din zonă este una relativ 

îndepărtată (135 km, respectiv aproximativ o oră și jumătate timp de parcurs cu 

autoturismul până la Aeroportul Sibiu). Hațeg se regăsește într-o izolare relativă față 

de nodurile aeroportuare naționale. 

Prognozele realizate pentru Modelul Național de 

Transport (an de bază 2011) ale demersului de 

fundamentare pentru Master Planul General de 

Transport (MPGT) s-au bazat pe o serie de 

transformări generale de mare impact ale 

modurilor de transport pentru ultimii ani, 

scenariul de referință corespondent anului 2020 

relevând următoarele caracteristici:  

 O creștere totală a numărului de călătorii 

zilnice cu 10,7% și a numărului de 

pasageri-km de 26.9%;  

 O creștere constantă a gradului de motorizare, de la 19.3 la 24.9%;  

 Scăderea cotei modale de transport feroviar pasageri, de la 5.2% la 3.7%.  

Problema majoră, în perspectivă, este reprezentată așadar de creșterea semnificativă 

a gradului de motorizare și utilizării autoturismelor, în detrimentul sectorului feroviar, 

care reprezintă în mod ideal un mijloc de transport mai eficient din punct de vedere 

Figura 2 - Volumele zilnice de pasageri pe moduri, 2011 (stânga) și 2020 (dreapta). Vignete: tranzitul pe A1 în 

proximitatea Hațeg  și pe drumurile de conectare a orașului cu aceasta. Sursa: AECOM 

Figură 30 - Cote modale transport pasageri 

2011-2020. Sursa: AECOM 
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al costurilor și mai sustenabil decât autoturismul personal, și care este nefuncțional în 

Orașul Hațeg.  

 

Autostrada A1 are potențial de a deveni principala axă de transport regională, 

subscrisă axei majore de transport național și internațional aferentă proiectului 

prioritar TEN-T 7. Impactul acestui lucru în scenariul 2020 indică o creștere 

semnificativă a fluxurilor rutiere pe axa Drumului European E79. În acest context,  

atât regândirea, cât și asigurarea legăturilor optime cu coridorul a localităților precum 

Orașul Hațeg devine prioritară; în lipsa acestora, autostrada poate deveni, din 

avantaj competitiv major, o barieră în calea dezvoltării teritoriale și economice a 

orașului. 

 

În ceea ce privește particularitățile regionale și județene, La nivelul anului 2017, 

conform datelor furnizate de către baza de date TEMPO INS, se remarcă o densitate 

a drumurilor de aproape 33.5 km/100 km2 pentru Regiunea Vest și o densitate 

raportată la populația stabilă de 591.13 km/100,000 locuitori. Din tabelul de mai jos 

se remarcă faptul că Județul Hunedoara ocupă poziția I atât în ceea ce privește 

densitatea drumurilor în raport cu suprafața județului (46.99 km / 100 kmp), cât și în 

ceea ce privește densitatea raportată la populație. 

Tabel 13 - Densitatea drumurilor la nivel regional și comparativ județean, pentru anul 2017. Sursă 
date: INS TEMPO 

Densitatea drumurilor la nivel regional și județean, pentru anul 2017 
 

  Kml 
drumuri 

total 

Suprafata 
(km)  

Densitate / 
100 kmp   

Km / 
100,000 
locuitori6 

Regiunea VEST 10727 32028 33.49 591.13 

Arad 2391 7754 30.84 559.71 

Caras-Severin 1970 8514 23.14 685.15 

Hunedoara 3319 7063 46.99 818.14 
Timis 3047 8697 35.04 438.88 

 

În mod specific Județului Hunedoara, infrastructura rutieră majoră este compusă din 

(subliniat, rutele de importanță majoră pentru orașul Hațeg):  

Tabel 14 - Tipurile și categoriile de drumuri din Județul Hunedoara 

Tip și categorie drum Indicativ Tronson 

                                                 
6
 Populația rezidentă la 1 iulie, conform datelor furnizate de INS   
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Autostradă (TEN-T) A1 Șoimuș – limita județ Alba (în viitor Lim. Jud. 

Alba – Deva – lim. Jud. Arad 

Drum European (TEN-

T) 

E79 Limită jud. Vâlcea – Petroșani – Hațeg – Deva 

– lim. Jud. Arad 

Drum European  E68 Caransebeș – Hațeg  

E673 Săcămaș – lim. Jud. Timiș  

Drum Național (TEN-T 

comprehensive)  

DN66 Simeria – Petroșani  

Drum județean (legătură 

cu TEN-T Core) 

DJ 107A Bârsău – Hărău – Chimindia – Uroi – Rapolţu 

Mare – Boblâna – Cimgău – Geoagiu – Homorod 

– Limită Jud. Alba 

DJ 700A Simeria (DN7) – Uroi 

DJ 705 Limită Jud. Alba – Alunişu Mic de Munte – 

Galbina – Balşa –Ardeu – Bozeş – Geoagiu – 

Gelmar 

DJ 706 Ţebea – Vişca – Vorţa – Valea Lungă – Sârbi – 

Ilia – DN7 

DJ 706A Ilia – Sârbi – Branişca – Mintia – Păuliş – Fizeş – 

Băiţa – Ormindea – Vălişoara (DN 76) 

DJ 707 A Limită jud. Arad – Pojoga – Lasau – DN68A 

(Grind) 

DJ 707G Dănuleşti – Cărmăzăneşti – Gurasada – DN7 

DJ 707L Orăştie (DN7) – Pricaz – Folt 

DJ 709G DN7 – Turdaş – DN7 

DJ 761 Şoimuş – Bârsău – Certeju de Sus – Hondol – 

Săcărâmb – DJ705 

Drum județean (legătură 

cu TEN-T 

Comprehensive) 

DJ 666 Merişor – Vulcan 

DJ 667 Pui – Hobiţa – Cabana Baleia 

DJ 667A DN66 – Nucşoara – Cabana Pietrele 

DJ 668 DN 66 – Bucium Orlea – Bretea Română ‐ 

Streisângeorgiu – Dâncu Mare – Tămăsasa – DN 

7 

DJ668C Bretea Română – Vîlcelele Bune – Bățălari – 

Boșorod 

DJ 668D Simeria – Bacia 

DJ 686 Subcetate – Sântămăria Orlea – Râu de Mori – 

Suseni – Cabana Râușor 

DJ 687 Sântuhalm – Cristur – Peştişu Mare – Hunedoara 

– Hasdat – Călan 
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DJ 687C Haţeg – Unirea – Ciula Mare – Ciula Mică – 

Răchitova – DJ687G 

DJ 687K Bretea Streiului – Silvaşu de Jos – Mănăstirea 

Prislop 

DJ 687E Hunedoara – Bunila – valu Dobrii 

DJ 687D Teliucu Inferior – Lacul Cinciș – Lunca Cernii  

 

 

 

 

 

În imediata vecinătate a Orașului Hațeg se regăsesc o serie de atracții turistice 

naturale și subscrise patrimoniului construit național, toate în izocrona de 20 de 

minute din interiorul orașului, ceea ce face Hațegul unul dintre cele mai bune orașe 

pentru cazarea în regim turistic: 

1. Geositurile Geoparcului Dinozaurilor – Țara Hațegului 

2. Sarmizegetusa Regia  

3. Mănăstirea Prislop  

4. Rezervația de Zimbri  

5. Cetatea Regală a Hațegului  

6. Lacul Cinciș  

 

 
Figură 31 - Harta Țării Hațegului. Sursa: hateggeoparc.ro 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

62 

 

În ceea ce privește vecinătatea imediată, Orașul Hațeg se învecinează cu 

următoarele UAT:  

1. Comuna Teliucu Inferior (Nord - N-V);  

2. Comuna Toplița (N-V);  

3. Comuna Răchitoava (Vest);  

4. Comuna General Berthelot (Sud);  

5. Comuna Totești (Sud);  

6. Comuna Sântămărie Orlea (S-E);  

7. Comuna Bretea Română (N-E).  

2.4 Rețeaua stradală  

2.4.1 Informații generale referitoare la rețeaua stradală  

Pe teritoriul administrativ al orașului Hațeg se regăsesc următoarele căi de 

comunicație:  

 Drumul Național 66 / E79, de legătură cu Oradea, Deva, Petroșani, Târgu Jiu, 

Craiova și Calafat;  

 Drumul Național 68 Hațeg – Caransebeș  

 DJ 660, de acces DN 66 – Rezervația de Zimbri;  

 DJ 686 A, de legătură între DJ 686 – Baraj Hațeg – DN 66 

 DJ 687 K, de legătură între Mănăstirea Prislop și localitățile-componente 

Silvașu de Sus și Silvașu de Jos 

 DC 83, de legătură între localitățile Hațeg – Nălațvad – Reea, spre Pâclișa  

 Calea ferată 211 Subcetate (CF 202: Simeria – Filiași) – Hațeg, neutilizată în 

acest moment.    
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Figură 32 - Ilustrarea principalelor căi de comunicație din UAT Oraș Hațeg.  

Lungimea totală a străzilor orășenești din Oraș Hațeg este de Total 39,30 km, din 
care Hațeg 27,30 km, Nălațvad 3 km, Silvașu de Sus 5 km, Silvașu de Jos 5 km. 
Rețeaua de drumuri este asfaltată, într-o stare bună. Drumurile pietruite și/sau de 
pământ sunt drumurile agricole și drumurile forestiere. 
 
Se remarcă investiții recente în modernizarea străzilor orășenești, conform datelor de 
la Institutul Național de Statistică atingându-se un procent de 95% străzi 
modernizate din total pentru anul 2016, adică 37 de km.  
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Figură 33 - Lungimea străzilor orășenești modernizate din total străzi orășenești. Sursă date: INS 

Tempo 

Procentul ridicat poate fi subscris în principal unei acțiuni ample de modernizare ce a 
fost implementată cu fonduri Europene nerambursabile în perioada de finanțare 
2007-2013, proiectul "Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane in orasul 
Hateg”, prin care un număr de 25 de străzi au fost reabilitate cu o investiție de 29 de 
milioane de lei, din care aproape 23 de milioane lei au reprezentat valoarea finanțării 
nerambursabile.  
 
Lungimea totală a străzilor reabilitate, conform datelor ADR Vest, a fost de 12 
kilometri. 22,000 mp de trotuare au fost refăcute, iar pe o suprafață de 1,616 mp au 
fost amenajate locuri de parcare.  
 
De asemenea, în momentul de față se derulează investiții prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală 2014-2020, finanțate de către Ministerul Dezvoltării, pentru 
modernizarea părții pietonale a Străzii Horea și Străzii Progresului – amenajarea 
traseelor pietonale, inexistente în prezent, ceea ce va contribui semnificativ la 
reducerea riscurilor și siguranței cetățenilor.  
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Figură 34 - Trama stradală a localităților Hațeg și Nălățvad. Sursa: PUG Hațeg 

Structura urbană a orașului Hațeg este parțial radial-concentrică, orașul beneficiind 

de un potențial inel care poate devia traficul DN68 – E79 pe ruta Str. Râul Mare – 

Strada Stadionului – Strada Progresului – E79, dacă este modernizat.  

Mai multe artere importante (Strada Horea/E68, Strada Mihai Viteazul, Strada 

Progresului) converg în zona centrală în punctul de traversare a râului Galbena, 

caracterizat de o stradă cu o singură bandă pe sens, ceea ce poate influența 

fluiditatea traficului, în special la ore de vârf.  

 
Figură 35 - Imagine: Giratoriul Str. Horea și podul peste Râul Galbena. Sursa: Google 
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Figură 36 - Trama stradală a localităților Silvașu de Sus și Silvașu de jos. Sursa: PUG Hațeg 

Localitățile componente ale Orașului Hațeg sunt caracterizate de trame simple, cu o 

stradă principală (DJ 687K în cazul Silvașu de Sus, DJ 687 A în cazul Silvașu de Jos și 

DC 83 în cazul Nălățvad), una secundară (în ceea ce privește primele două localități 

antemenționate) și o serie de drumuri de acces secundare de tip fundătură către 

loturi.  

Conform reglementărilor Planului Urbanistic General pentru Orașul Hațeg, zonificarea 

funcțională la nivelul anului 2013, precum și propunerile PUG în ceea ce privește 

suprafața căilor de comunicație și transport sunt după cum urmează:  

 Existent Propus 

Supraf. (ha)  % intravilan Supraf. (ha)  % intravilan 

HAȚEG 

Căi feroviare și construcții 7.10 8.52% 7.10 8.23% 

Căi rutiere / pietonale și construcții 35.77 40.45 

NĂLĂȚVAD 

Căi rutiere / pietonale și construcții 2.18 4.34 2.81 4.62 

SILVAȘU DE JOS 

Căi rutiere / pietonale și construcții 2.16 5.35 2.29 5.22 

SILVAȘU DE SUS  

Căi rutiere / pietonale și construcții 1.75 5.69 1.75 5.63 

Figură 37 - Circulațiile (străzi urbane, pietonale și construcții aferente căilor rutiere, căi feroviare și construcții) în 

Reglementările PUG Hațeg. Sursa: PUG 

   

Analizând situația existentă, se poate concluziona că există o ”hiperintegrare” a 
rețelei stradale la nivelul orașului, dat fiind faptul că rețeaua rutieră națională se 
suprapune cu rețeaua de drumuri locală. 
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Model de hiperintegrare a rețelei stradale 

 
 

Hiperintegrat 

 

 

 

 

 

Acest model apare atunci 
când un arc al rețelei 
naționale de drumuri se 
suprapune peste rețeaua 
locală. 

 

2.4.2 Condițiile de siguranță rutieră  
 

La nivelul orașului, conform datelor furnizate de Poliția Orașului Hațeg, în perioada 

2013-2017, au fost înregistrate un număr total de 597 de accidente rutiere, din care:  

 38 de accidente de circulație grave, soldate cu 5 persoane decedate și 38 de 

persoane rănite grav;  

 83 de accidente de circulație ușoare, soldate cu 96 de persoane rănite ușor;  

 476 de accidente de circulație soldate numai cu pagube materiale.  

În consecință, un număr de 139 de persoane au suferit vătămări ușoare, grave sau 

au decedat în urma evenimentelor rutiere în această perioadă, reprezentând un 

procent de 12,63 la mia de locuitori. Comparativ, la nivelul județului s-au 

înregistrat în aceeași perioadă un număr de 4,111 persoane accidentate în 

accidente de circulație rutieră cauzatoare de vătămări corporale, anume 8,66 răniți 

la mia de locuitori. Se constată faptul că numărul accidentelor în Orașul Hațeg este 

cu 50% mai ridicat decât media județeană, un aspect ce trebuie adresat prin politici, 

programe și măsuri atât ce țin de investiții în infrastructură, cât și de management, 

monitorizare și conștientizarea populației.  

O parte importantă a asigurării unei mobilități sigure și unei calități ridicate a spațiilor 

publice pentru toți participanții în trafic este reprezentată de un sistem de iluminat 

public eficient. Conform PAED Hațeg (2016), rețeaua de iluminat public la nivelul 

Orașului Hațeg cuprinde 35.10 km de rețea modernizată și 6.5 km de rețea 

nemodernizată, pentru un total de 41.6 km, distanță pe care se regăsesc 1161 stâlpi 

0 1 3 5 

2 

4 
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de iluminat și 1096 corpuri de iluminat. Sistemul de Iluminat Public (SIP) este 

întreținut de către societatea SC ROMGLOBAL PREST SRL, și cuprinde de asemenea 

și iluminatul parcurilor (Suprafață 4.1 hectare) și funcționarea semafoarelor rutiere.  

Sursele de iluminat sunt majoritar compact fluorescente, cu putere între 35 și 55 W 

(776 surse), urmate de surse cu descărcare la înaltă presiune în vapori de sodiu (243 

surse) și cu descărcare în vapori de mercur (77 surse) – PAED Hațeg 2016.  

Aproape o treime (30%) din sursele de iluminat public din oraș sunt așadar surse cu 

descărcare în vapori, ineficiente din punct de vedere al calității și consumului de 

energie. Sistemul este caracterizat de distribuție luminoastă slabă și grad de 

etanșeizare scăzut, ceea ce contribuie la următoarele probleme:  

 Vizibilitate scăzută, mai ales în lunile în care se observă fenomene de ceață, 

cu impact asupra siguranței circulației pe timp de noapte; potențial mai ridicat 

pentru accidente;  

 Siguranță și securitate redusă în spațiul public;  

 Consum de energie ridicat pentru iluminatul public, în special în lunile 

octombrie – aprilie.  

  

Principalele cauze ale siguranței rutiere scăzute pot fi subsumate următoarelor 

disfuncții la nivel local:  

 Periculozitatea accesului către Oraș, de pe E79/DN66, în zona Dealului 

Hațegului, unde se petrec un număr ridicat de accidente;  

 Iluminatul public ineficient;  

 Traficul intens pe ruta DN68 și E79, care traversează localitatea;  

 Lipsa amenajărilor pentru pietoni și a trotuarelor pe ambele părți ale mai 

multor străzi secundare, ce conduce la traversări neregulamentare la ieșirea 

din gospodărie sau la riscul asumat de deplasare pe carosabil, în special în 

satele aparținătoare.  
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Figură 38 - Siguranță scăzută a pietonilor în satul Silvașu de Jos, datorită lipsei amenajărilor pentru pietoni. 
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2.4.3 Informații cu privire la fluiditatea fluxurilor de deplasare  
 
La nivelul anului 2017, în Orașul Hațeg erau înregistrate un număr total de 4784 
vehicule, din care 3832 (80%) pe persoană fizică și 952 (20%) pe persoană juridică. 
74% dintre acestea (3541 vehicule) reprezintă autoturisme, ceea ce implică faptul că 
aproape unul din doi locuitori ai orașului este posesor al unei mașini personale.  
 
Tabel 15 - Situația matricolelor active pe categorii la 31.12.2017. Sursa: Primăria Orașului Hațeg 

TOTAL vehicule înregistrate - persoane fizice  3832 

autoturisme  3132 

autobuze, autocare, microbuze  2 

motociclete, motorete și scutere 72 

remorci, semiremorci și rulote 241 

vehicule hibride și electrice  2 

tractoare 44 

autovehicule de până la 12 tone inclusiv  195 

altele  144 

TOTAL vehicule înregistrate - persoane juridice 952 

autoturisme  409 

autobuze, autocare, microbuze  10 

motociclete, motorete și scutere 4 

remorci, semiremorci și rulote 78 

autovehicule cu 2-4 axe  106 

tractoare 7 

autovehicule de până la 12 tone inclusiv  287 

altele  51 

 
Majoritatea vehiculelor înregistrate către persoane fizice (82%) reprezintă 
autoturisme personale, urmate de remorci, semiremorci și rulote (6%). În ceea ce 
privește inventarul vehiculelor înregistrate către persoane juridice, 43% dintre 
acestea reprezintă autoturisme, iar 287, autovehicule de până la 12 tone inclusiv.  
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Figură 39 - Vehicule înregistrate pe persoană fizică și juridică, pe categorii principale, la sfârșitul anului 2017. Sursa: 

Primăria Orașului Hațeg 
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Numărul ridicat de autoturisme personale, coroborat cu lipsa transportului public 
local la nivel de oraș, se traduce și prin supra-utilizarea acestora de către populație 
pentru deplasările zilnice. Rezultatele chestionarului online PMUD indică faptul că 
locuitorii orașului Hațeg se deplasează în medie de două ori pe zi (dimineața și seara 
– jumătate dintre răspunsuri), cel mai frecvent între orele 7-8:00 dimineața și 16-
17:00 după-amiaza (orele de vârf).  
 
Cele mai frecvente motive de deplasare sunt cumpărăturile (67.9% din răspunsuri), 
urmat de mersul la serviciu (57.2% din răspunsuri) și recreere (38.5%).  
 

 
Figură 40 - Chestionar PMUD: Numărul deplasărilor zilnice ale locuitorilor 
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Figură 41 - Chestionar PMUD: Intervalele orare ale deplasărilor zilnice ale locuitorilor 

 
Problema lipsei alternativelor de deplasare, dar și a unui comportament de deplasare 
ce gravitează în jurul autoturismului personal este evidențiată cel mai bine în analiza 
preferințelor de deplasare ale locuitorilor chestionați.  
 
Dacă în timpul săptămânii 42.8% dintre respondenți preferă să utilizeze autoturismul 
personal pentru deplasări, în timpul weekend-ului acest număr urcă până la jumătate 
(47.6%), în vreme ce toate celelalte opțiuni în afară de bicicletă scad ca procentaj, 
indicând faptul că mașina personală nu este doar o constrângere, ci o preferință clară 
și atunci când timpul de parcurs nu este neapărat o problemă. Acest aspect va trebui 
adresat prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, în sensul propunerii unui pachet 
comprehensiv și integrat de măsuri de tip „push and pull”, care să faciliteze și să 
încurajeze mijloacele alternative de transport în defavoarea autoturismului.  
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Figură 42 - Chestionar online PMUD: Opțiunile de deplasare ale locuitorilor în timpul săptămânii 

 

 
Figură 43 -- Chestionar online PMUD: Opțiunile de deplasare ale locuitorilor în weekend 

Evaluarea locuitorilor în ceea ce privește traficul auto din localitate indică 

păreri împărțite, însă respondenții la Chestionarul PMUD Online au, în principal, o 

privire moderată asupra aglomerației din oraș. Numai 7% dintre aceștia consideră că 

orașul este unul foarte aglomerat, însă numai 8.6% consideră că este foarte aerisit, 

puțin aglomerat.  
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Figură 44 - Chestionar PMUD Online: aprecierea gradului de congestionare a orașului de către locuitori 

 

În ceea ce privește cauzele aglomerației, în urma chestionării locuitorilor cu întrebări 

deschise, aceștia au listat următoarele motive principale:  

 Principalul motiv listat: Lipsa locurilor de parcare, parcarea 

neregulamentară și ocuparea abuzivă a trotuarelor de către mașini;  

 Traficul de tranzit și numărul foarte mare de autoturisme, preferate de 

locuitori în detrimentul mersului pe jos;  

 Lipsa alternativelor (piste de biciclete, zone pietonale adiționale care să 

degajeze centrul și să ofere alternative către periferia orașului, etc.)  

 Semaforizarea defectuoasă; 

 Lipsa unui management al mobilității și a impunerii sancțiunilor, în special în 

ceea ce privește comportamentul abuziv în staționarea autoturismelor;   

 Turismul (văzut însă și ca aspect pozitiv). 
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2.4.4 Analiza parcărilor  
 
Prin Planul Urbanistic General (2013) se propune reglementarea numărului de locuri 

de parcare în vederea optimizării infrastructurii și ameliorării situației existente, în 

care numărul de locuri de parcare este insuficient raportat la numărul autoturismelor 

personale existente în oraș, în condițiile în care o treime din totalul populației orașului 

este posesoare a unui autoturism. Astfel, se au în vedere următoarele norme 

propuse:  

 1 parcare/5 locuinţe,  

 1 parcare/1 apartament,  

 1 parcare/30 salariaţi în administrație + 20 %,  

 1 parcare/50 mp comerţ,  

 5 parcări/biserică,  

 1 parcare/30 locuri cămin cultural sau teren sport,  

 1 parcare/4 cadre didactice sau sanitare,  

 1 parcare/5 locuri restaurant,  

 4 parcări/10 paturi cazare,  

 1 parcare/100 mp clădiri agro-industriale şi depozite) 

Nu în ultimul rând, se propune realizarea de parcări/garaje publice la maximum 250 

m de zona centrală, având în vedere indicatorul de 50 de locuri de parcare la mia de 

locuitori.   

Conform datelor primite de la Primăria Orașului Hațeg, considerând și investițiile 

recente de amenajare și reamenajare a zonelor de parcare, pe teritoriul localității se 

regăsesc 893 de locuri, aproape în exclusivitate concentrate în zona centrală:  

Tabel 16 - Centralizatorul locurilor de parcare amenajate din Oraș Hațeg. Sursa: Primăria Hațeg 

Locuri de parcare aferente unor obiective de interes public - comerț, 
culte, servicii  

Aleea Scolii Magazin Federman 12 

Aleea Scolii Magazin Federman 6 

Independentei Curte Apaprod 14 

Decebal Biserica Catolica 12 

Bisericilor Sediu Protopopiat 6 

Aleea Scolii Magazin Federman 6 

Piata Unirii Complex Bucura 14 

Independentei Reprezentanta Dacia 23 
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Aleea Scolii Fata Magazin Scorpio 12 

Aleea Scolii Magazin furaje Stefania 10 

Mihai Eminescu Biserica Romano catolică 5 

Total  120 

Locuri de parcare aferente unor obiective de interes public - sănătate, 
educație 

Tudor  Vladimirescu Curte Spital 36 

Libertatii Gradinita 8 

Piata Unirii Scoala gimnazială O.Densusianu 15 

Ovid Densusianu Spate Curte Liceu 20 

Total  79 

Locuri de parcare de deservire a zonei de locuințe colective 

Piata  Unirii Bloc 48 25 

Aleea Constructorului Bloc 6B 37 

Aleea Constructorului Bloc A3 12 

Aleea Constructorului Bloc C1 19 

Muntii Retezat Bloc 5 9 

Tudor Vladimirescu Bloc 30B 37 

Tudor Vladimirescu Bloc Bucura 2 34 

Tudor Vladimirescu Bloc S1 21 

Tudor Vladimirescu Bloc 13C – 13A 42 

Tudor Vladimirescu Bloc 17B 28 

Ovid Densusianu Spate bloc 14B 12 

Ovid Densusianu Bloc 16 Vile 9 

Independentei Bloc 3 13 

Independentei Bloc 20G 19 

Aleea Constructorului Bloc C1bis – C2bis 51 

Aleea Constructorului Bloc ANL 13 

Aleea Scolii Spate bloc A3 – C1 54 

Ovid Densusianu Fata bloc 14B – 14C 28 

Tudor Vladimirescu Bloc 30B, Club E 6 

Sarmisegetuza Bloc P33, Magazin Colt 15 

Sarmisegetuza Fata bloc 17A 39 

Tudor Vladimirescu Spate  bloc 13DKL 24 

Total  547 

Locuri de parcare de deservire generală 

Ovid Densusianu Fost teren de tenis 51 
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14% 

Localizarea parcajelor 

Obiective de interes public Școli și spitale  

Rezidențiale - zone colective Deservire generală

Figură 45 - Localizarea parcajelor din Orașul Hațeg. Sursă date: 

Primăria Hațeg 

Aurel Vlaicu Punte – baterie garaje 39 

Aurel Vlaicu Raul Galbena 36 

Aleea Scolii Fosta Piata Mica 21 

Total  147 

TOTAL GENERAL 893 

 

În prezent așadar, raportul este 
de aproximativ 92 de locuri de 
parcare la mia de locuitori, o 
valoare ridicată.  
 
Dintre acestea, mai mult de 
jumătate (54%) sunt localizate în 
imediata vecinătate a blocurilor 
de locuințe colective din arealul 
central, reprezentând parcări de 
reședință. Un număr de 79 de 
locuri de parcare sunt destinate 
accesului la servicii de sănătate și 
educație (liceu, grădiniță, școală).  
 

Există în total un număr de 42 de 
parcări publice în Orașul Hațeg. 
Concentrarea absolută a acestora 
este în zona centrală a orașului, areal în care se regăsesc și parcajele cu cea mai 
mare capacitate (până la 54 de locuri / Aleea Școlii, Bloc A3/C1):  
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Figură 46 - Localizarea parcajelor de mare capacitate (20 de locuri și peste) la nivelul orașului Hațeg. Sursă date: 

Primăria Hațeg 

În ceea ce privește opinia locuitorilor, răspunsurile obținute în cadrul Chestionarului 
PMUD Online indică faptul că majoritatea acestora consideră numărul de locuri de 
parcare amenajate ca fiind foarte puține sau puține (66.9%). Nu există decât 6 
răspunsuri (3.2%) care să fi apreciat locurile de parcare ca fiind „peste nevoi” (5).  
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Întrucât pentru locurile de parcare publice administrate de către Primărie nu există 
un sistem de reglementare a staționării și o taxă (abonament sau plata cu ora), 
majoritatea respondenților au apreciat acest aspect (85.6%). Pe lângă locurile de 
parcare publice, este de menționat că mai există parcări subsumate unor alte 
obiective, private (eg. LIDL).  
 

 
 
Problema principală a staționării autovehiculelor în oraș este reprezentată de lipsa 
unei politici de parcare. Nu există un management al infrastructurii, iar 
staționarea pe locurile de parcare publice este nereglementată cu excepția celor 
dedicate persoanelor cu handicap, conform Proiectului de Hotărâre nr. 175/2016 
privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic 
al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap.  
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2.5 Transportul public 
 

2.5.1 Transportul pe cale ferată  
 

Orașul Hațeg a beneficiat în trecut de o conexiune ferată pe magistrala 211 

Caransebeș – Bouțari – Subcetate, în lungime totală de 76,93 km, cu ecartament de 

1435 mm. Linia 211 a fost o magistrală secundară simplă, neelectrificată, care a fost 

inaugurată în 1909 pe tronsonul Bouțari – Hațeg – Subcetate.  

Tronsonul Bouțari – Sarmizegetusa (linie cu cremalieră) a fost închis în 1978, iar în 

1995 a fost închisă porțiunea Sarmizegetusa – Hațeg. Pe distanța Bouțari – Hațeg, 

linia a fost dezafectată și trecută în administrarea SAAF în anul 2000.  

Tronsonul Haţeg - Subcetate face parte din infrastructura neinteroperabilă, însă 

există în prezent prin Masterplan-ul de Transport al României următoarele proiecte ce 

pot să revitalizeze transportul pe cale ferată pentru Orașul Hațeg, valorificând în 

același timp potențialul turistic al călătoriei cu „mocănița”:  

1. CF turistică: Caransebes – Subcetate, modernizare a căii simple 

neelectrificate pe o distanță de 77 km (cu albastru în imagine), pentru un cost 

total de 151.2 mil. EUR. Proiectul, deși prevăzut pentru 2016-2018, este 

momentan în așteptare.  

2. CF Modernizare: Petroșani – Simeria (cale dublă electrificată), pe o 

lungime de 80 km, tot în perioada următoare de programare (2021-2025).  
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Figură 47 - Gara Hațeg. Sursa foto: Transira.ro 
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2.5.2 Rețeaua și serviciile de transport public  
 
În prezent nu există un serviciu de transport public local al Orașului. 
 
Transportul public din Hațeg este caracterizat prin curse private inter-orășenești sau 
între oraș și comunele învecinate, la nivelul UAT-ului existând legături către destinații 
locale și regionale. Hotărârea de Consiliu Local a Consiliului Județean Hunedoara nr. 
249 reglementează licențele de transport călători pentru perioada 2013-2019 după 
cum urmează:  
 

Nr. 
Crt 

Numele societății de transport  Codul și denumirea traseului   

1 S.C. INTER DANI TRANS S.R.L. 074: Hunedoara – Haţeg 
073: Vilcele - Haţeg 

2 S.C. VIDALIS TRANS S.R.L. 084: Haţeg – Răchitova 
085: Haţeg - Tuştea 

3 S.C. EURO TERA TRANS S.R.L. 088: Haţeg - Cârnic 
089: Haţeg - Balomir 

4 S.C. VYKY COMPANY S.R.L. 090: Haţeg - Coroieşti 
091: Haţeg - Uric 

5 S.C. ZMK S.R.L. 094: Petrosani - Haţeg 

6 S.C. INTERSERVICE S.R.L. 103: Riu De Mori - Haţeg 
Figură 48 - Operatorii de transport public interorășenesc pentru Orașul Hațeg. Sursă date: CJ Hunedoara 
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Figură 49 - Traseele de curse private de transport persoane. Sursa: Prelucrare proprie 

 
Cursele cu licență au ca puncte de plecare / sosire: 

 Autogara Alfadar – Dănescu (Str. Progresului nr. 84) – autogara Hațeg  

 Parcarea LIDL (Str. Nicolae Titulescu)  
 Benzinăria Petrom (Str. Viilor nr. 1)  
 Stația Centru – Spital  
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Figură 50 - Autogara Alfadar – Dănescu. Sursa: Google 

 

În ceea ce privește opinia locuitorilor vis-a-vis de transportul public din oraș, aceasta 

gravitează puternic către nesatisfăcătoare și proastă, cu peste 75% din voturile 

totale, ceea ce indică imperativitatea identificării unor soluții pentru mobilitatea 

cetățenilor la nivel local:  

 

 
Figură 51 – Chestionar PMUD online: Opinia locuitorilor asupra serviciilor de transport public. 
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Mai mult, o vastă majoritate (84.2%) din respondenții la Chestionarul online PMUD 

consideră că dezvoltarea transportului public urban, la nivelul UAT Hațeg (inclusiv 

localitățile componente) reprezintă o prioritate. Un procent de numai 6.5% consideră 

acest lucru ca nefiind necesar.  

 

 
Figură 52 - Chestionar PMUD online: oportunitatea implementării serviciului de transport public călători 

 

Din datele din chestionar, reiese faptul că puțini dintre locuitori apelează la serviciile 

transportatorilor de persoane în și în afara localității mai des de o dată pe lună 

(aproximativ 30% dintre aceștia). Aproximativ 40% nu apelează niciodată la acest 

serviciu, iar cei ce fac naveta zilnic utilizând acest serviciu numără doar 3.2 procente 

din totalul de persoane chestionate, o valoare redusă considerând volumul mare de 

navetiști în structura forței de muncă locale.  
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Figură 53 - Chestionar PMUD online: Frecvența utilizării serviciilor de transport privat de persoane 

Principalele probleme identificate în ceea ce privește serviciile private de transport în 

comun al călătorilor au fost: problematica rutelor operate (de departe cea mai mare 

problemă – 52.6% din răspunsuir), starea precară a vehiculelor (19.7%), și 

programul de circulație (24.3%). Practic, serviciile private de transport în comun nu 

sunt utilizate deoarece nu răspund nevoilor locuitorilor din punct de vedere al 

traseelor.  

 

 

Figură 54 - Chestionar PMUD Online: problemele serviciului de transport privat de persoane 
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2.5.3 Transportul în regim taxi 
 

Transportul în regim de taxi se realizează conform Legii nr. 38/2003 privind 

transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările aduse prin legea 

nr. 129/2015, care introduce prevederea conform căreia transportul în regim de taxi 

sau transportul în regim de închiriere se execută numai de către transportatori 

autorizați, care dețin: 1) autorizații taxi valabile, în cazul transportului în regim de 

taxi; 2) copii conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere. 

Hotărârea CL nr. 10/2008 și Hotărârea CL nr.162/2012 pentru aprobarea 

modificării art.10 alin 6 şi art.16 alin2 din Regulamentul privind procedura de 

acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi, a 

autorizaţiilor taxi, autorizaţiilor de transport în regim de închiriere şi autorizaţiilor de 

dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a oraşului Haţeg reglementează 

condițiile de autorizare, organizare, atribuire a gestiunii și controlul efectuării 

următoarelor servicii:  

- serviciul de transport persoane în regim de taxi 

- serviciul de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi  

- serviciul de transport persoane în regim de închiriere 

- serviciul de închiriere de autoturisme, precum şi autorizarea dispeceratelor 

taxi. 

Prin HCL 10/2008 au fost aprobate un număr maxim de 44 de autorizații pentru 

transport persoane în regim taxi. Nu sunt aprobate autorizații pentru transport de 

mărfuri în regim taxi.  

În prezent, la nivelul orașului Hațeg sunt acordate un număr de 42 de licențe de 

taxi. Conform Pagini Aurii, în oraș sunt înregistrate un număr de 24 de societăți și 

persoane fizice autorizate. Tariful mediu este de 1.6 RON/km, tarif de distanță pe 

timp de zi.  

 

2.5.4 Elemente de accesibilitate  
 
Atât pentru o bună deservire a publicului călător, inclusiv a persoanelor cu mobilitate 

redusă, se constată imperativitatea accesibilizării transportului public prin operarea 

de vehicule cu podea joasă şi loc pentru cărucior/scaun pentru persoane cu 
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dizabilităţi, în concordanţă cu legea 92/2007 şi acordul Interbus2000 din care 

România face parte.  

O atenţie sporită trebuie avută la amenajarea staţiilor de transport. Acestea trebuie 

şă fie dotate cu adăpost adecvat, funcţionale în protecţia la intemperii iar accesul la 

acstea, prin reţeaua de trotuare adiacentă, trebuie accesibilizată de asemenea prin 

crearea de rampe specifice la traversările de stradă dotate actualmente cu borduri. 

Din punct de vedere al confortului pasagerilor sau gradululi de atracţie a vehiculului 
pentru pasagerii care călătoresc cu el, câţiva factori importanţi sunt: distanţa 
adecvată dintre scaune, existenţa unui loc pentru bagaje, scaune confortabile şi 

temperaturi rezonabile în toate anotimpurile anului. 

Acces uşor pentru toate tipurile de pasageri, ideal fiind ca vehiculul să dispună de 
praguri joase, fără trepte. Accesul de la nivelul solului este deseori luat în considerare 
numai în contextul oamenilor cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă (PDRM), însă 
experienţa dobândită de când marii producători de vehicule şi-au schimbat filosofia 
pentru a ţine cont de confortul pasagerilor la fel de mult ca de economia de operare 
şi de standardele de inginerie, arată că, de fapt, majoritatea populaţiei beneficiază de 
pe urma acestor schimbări. Aproape toţi ar avea de câştigat în urma urcării mai 
rapide în vehicul, însă cei cu bagaje sau cu dizabilităţi temporare (luxaţii, fracturi de 
membre, în gips, nevoia de utilizare a cârjelor sau a protezelor), părinţii cu copii (fie 
cu cărucioare pliabile sau fixe), aceştia consideră că accesul mai uşor în vehicul este 

o prioritate foarte ridicată şi un avantaj sporit. 

Beneficiile aduse mediului de transportul public constau, în general, în faptul că 
poluarea pe care o produce este mai mică per călător decât cea produsă de alte 
mijloace de transport motorizate. În cazul României, care are o mare parte din 
electricitate obţinută din surse regenerabile, în special tramvaiele şi troleibuzele sunt 
bune pentru mediu. La prima vedere, autobuzele diesel reprezintă o altă problemă, 
deşi ultimele generaţii de motoare diesel clasificate potrivit standardelor Euro, 
echipate cu măsuri de protecţie a mediului precum filtre catalizatoare, sunt aproape 
comparabile cu motoarele pe benzină cu funcţionare bună, dar cu preţul consumului 
mai mare de combustibil, deoarece măsurile de curăţare a ţevilor de eşapament 
necesită un volum mai mare de energie. Un autobuz diesel modern, bine dotat, este 
în mod semnificativ mai puţin poluant decât autovehiculele necesare pentru a 

transporta un număr echivalent de pasageri. 

În întreaga Europă şi, de fapt, în cele mai multe părţi ale lumii, există prezumţia că 
obiectivul operatorilor de transport public este să maximizeze accesul de la nivelul 
solului. Iniţial, acest obiectiv a fost adus în atenţie de legislaţia naţională, pentru a 
creşte importanţa acordată persoanelor cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă. În 
Europa, această preocupare a apărut iniţial în domeniul călătoriilor pe distanţe mari, 
întâi aeriene, apoi cu trenul şi cu autocarul. Deşi se consideră că regulamentul UE 
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181/2011 se aplică doar referitor la drepturile pasagerilor pe distanţe mari (care 
călătoresc distanţe de peste 250 km), de fapt, se aplică tuturor formelor de transport 

public local. A 

În plus, următoarele drepturi se aplică tuturor serviciilor (inclusiv celor pe distanţe 
mai mici de 250 de kilometri): 

 tratament non-discriminator al persoanelor cu dizabilităţi sau cu mobilitate 
redusă, precum şi compensaţii financiare pentru pierderea sau distrugerea 
echipamentului de mobilitate a acestora în caz de accident; 

 informarea tuturor pasagerilor de regulamentul minim de călătorie, înainte şi 
în timpul călătoriei, precum şi acordarea informaţiilor generale despre 
drepturile pasagerilor în terminale şi online; în cazurile în care este posibil, 
aceste informaţii vor fi furnizate în formate accesibile, la cerere, în interesul 
persoanelor cu mobilitate redusă. 
 

Toate vehiculele noi din TP din România trebuie deja să respecte regulamentul 
privitor la accesibilitate pentru PDRM. În pofida câtorva referinţe la această 
problemă, în Paginile Albe, UE niciodată nu a legiferat în mod explicit standardele de 
acces pentru PDRM adresate transportului public local, deşi aeroporturile, porturile 
maritime sau fluviale, gările principale şi terminalele autobuzelor de curse lungi, toate 
trebuie să se supună cel puţin uneia dintre reglementările UE: 1107/2006 (transport 
aerian), 1177/2010 (transport maritim sau fluvial) şi 181/2011 (transport terestru de 
pasageri). Este aşadar logică aşteptarea ca şi transportul public local să îndeplinească 
aceleaşi standarde. 

Pentru a răspunde acestui obiectiv major este necesar ca toate vehiculele 

achiztionate să fie echipate complet pentru accesibilitate sporită.  

În momentul de faţă accesibilitatea din Orașul Hațeg din punct de vedere al 

transportului public existent lasă de dorit, masurile şi facilităţile aferente fiind 

considerate imperios necesare. 
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2.6 Transportul de marfă 

2.6.1 Volumul circulației transportului de marfă  
 
În Orașul Hațeg există o serie de terenuri industriale, foste platforme și fabrici 
(Hațegana, fabrica de conserve, ș.a.). În perspectivă, acestea vor trebui 
reconsiderate și regenerate, eventual printr-o abordare orientată către mixitate 
funcțională, care să capitalizeze poziția orașului și resursele locale de muncă, dar și 
potențialul turistic din zonă. În acest sens, deși nu sunt active, aceste areale vor 
trebui avute în vedere în cadrul dezvoltării de perspectivă (2030) a orașului.  
 
În prezent, profilul agro-industrial și industrial productiv al orașului, așa cum a fost 
arătat în capitolul de analiză economică, se focalizează pe domeniile:  

 Industriei alimentare:  
o ROLUX SRL – prelucrarea melcilor, Str. Mihai Viteazu 7;  
o Bosco Amico SRL – Prelucrarea ciupercilor, Str. Progresului;  
o Mai mulți agenți economici implicați în fabricarea pâinii, prăjiturilor și 

produselor proaspete de patiserie (4 în total, dispersați în teritoriul 
central, care însă nu produc trafic de marfă semnificativ);  

 Industriei de fabricare a bunurilor:  
o Trident Impex SRL – Fabricarea de uși și ferestre de metal, localizat 

ultracentral pe Str. Horea nr 2;  
o Alte industrii care nu produc trafic de marfă semnificativ (fabricarea 

calculatoarelor și echipamentelor periferice, articole de îmbrăcăminte, 
ș.a.) 

 
Alte activități ce implică transportul de marfă sunt cele de depozitare (depozitul de 
materiale de construcții Saramaris), precum și activitățile comerciale – supermarket-
urile LIDL și Carrefour și piața din zona centrală.  
 
În cadrul fostei autobaze ITA Hațeg (Strada Magnoliei nr. 1) sunt înregistrate, pe 
lângă stația de inspecții tehnice periodice, și companiile DARSIM TRANS SRL și 
ASINED TRANS SRL, care operează transporturi rutiere de marfă.  
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Figură 55 - Baza logistică pentru companiile de transport marfă din Hațeg. Sursa: Google 

 

2.6.2 Areale principale de polarizare a transportului de marfă  
 
La nivelul orașului, principalele areale industriale se regăsesc în zona sudică, pe axa 
fostei linii de cale ferată, un demers natural de recuperare a unor situri industriale 
dezafectate de către noi investitori.  
 
De asemenea, în zona centrală există localizate mai multe magazine mari, precum și 
piața centrală, care generează fluxuri de aprovizionare. Pe strada Victor Babeș se 
regăsește târgul de animale, situat însă către periferia orașului.  
 
Pe planul zonificării funcționale PUG (2013), au fost marcate mai jos principalele 
generatoare de fluxuri de aprovizionare (albastru) și marfă (verde):  
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Figură 56 - Identificarea principalelor surse și destinații pentru transportul de marfă din orașul Hațeg. 

 

2.6.3 Identificarea problemelor și externalităților  
 

O problemă este lipsa traseelor de circulație pentru trafic greu pentru agenții 
economici dispersați pe teritoriul localității (sau un plan de dezvoltare în profil 
teritorial a zonelor economice care necesită trafic greu) și nu a fost identificată o 
soluție în acest sens (poluare din trafic, trafic haotic, timp pierdut în trafic).  
 
Pentru organizarea circulației în Orașul Hațeg, având în vedere disfuncționalitățile 
constatate, se impune facilitarea accesului rapid al vehiculelor de transport marfă 
către DE 79, aspect ce poate fi abordat prin una sau ambele dintre variantele de mai 
jos:  

 Construirea centurii sudice a Hațegului, conform PUG (cu verde în figura de 
mai sus);  

 Supralărgirea, modernizarea și conectarea la DE79 prin pasaj denivelat a unui 
potențial inel median pe partea sudică format din străzile Victor Babeș, Râul 
Mare și Stadionului, care să colecteze direct majoritatea fluxurilor ce 
originează în zonele industriale marcate conform PUG.  

 
 

2.7 Mijloace alternative de mobilitate  
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Mersul pe jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale ale mobilității, oferind o 

serie de avantaje: este ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili fosili, oferă 

beneficii pentru sănătate, este la fel de accesibil, indiferent de venituri. Prin urmare, 

ameliorarea spațiilor pietonale este una dintre strategiile esențiale pentru a se atinge 

obiectivul de mobilitate urbană durabilă. 

Infrastructura de transport pietonal este compusă din alei de acces cu utilizare mixtă 

(tramă secundară), zone exclusiv pietonale, pasaje pietonale, trotuare și alei. În cazul 

orașului Hațeg, acestea sunt trotuare și alei (nu se regăsesc zone exclusiv pietonale 

ori pasaje pe suprafața orașului).  

Majoritatea trotuarelor din zonele rezidențiale sunt pavate cu asfalt, dalate sau cu 

acoperământ de beton, în stare bună.  

 
Figură 57- Trotuare pavate cu dale, Str. Libertății. Sursa foto: Google 
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Figură 58 - Trotuare betonate și pavate cu asfalt (acces garaj), Str. Victor Babeș. Sursa foto: Google 

În zona centrală, trotuarele se află în general în stare medie, anumite zone necesitând 

reabilitarea spațiului public. În special în arealul de locuințe colective, se deosebesc artere pe 

care circulația este mixtă, nediferențiată, precum Aleea Școlii sau Aleea Constructorului 

(tramă secundară de tip shared space, fără marcaje sau mijloace de reducere a vitezei însă):  

 
Figură 59 - Strada Sarmizegetusa, circulație mixtă pe carosabil. 

Calitatea spațiilor publice pietonale este evaluată de către cetățeni, prin chestionarul online al 

PMUD Hațeg, ca fiind relativ medie. Un procent de aprox. 40% din respondenți au afirmat 

faptul că infrastructura se găsește în stare slabă sau foarte slabă, în vreme ce doar 32.1% 

consideră că aceasta este în stare bună sau foarte bună.  
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Figură 60 - Evaluarea cetățenilor referitor la calitatea spațiului pietonal. Sursa: Chestionar PMUD 

 

Se remarcă de asemenea „parazitarea” spațiului public pietonal, cu profil îngust în 
special în zonele de densitate ridicată, cu construcții comerciale.  

 
Figură 61 - Spațiu comercial extins pe trotuar, Str. Sarmizegetusa. Sursa foto: Google 

 
Din punct de vedere al suficienței spațiilor pietonale, 57.2% dintre persoanele 
chestionate au afirmat că acesta trebuie să crească în suprafață, un aspect important 
ce trebuie considerat în special prin prisma necesității regenerării centrului localității 
Hațeg. Acest lucru se poate realiza prin investiții în completarea infrastructurii 
pietonale (trotuare), și alte acțiuni care să aibă la bază crearea unor zone „30 Km” 
pentru arealele rezidențiale din zona centrală, care să ofere zone sigure pentru 
locuitori și familiile acestora. 
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Figură 62 - Opinia cetățenilor cu privire la suficiența spațiilor publice pietonale. Sursa: Chestionar PMUD 

 

Procentajul cel mai ridicat dintre persoanele chestionate prin procesul de elaborare al 
PMUD consideră problema-cheie ocuparea trotuarelor cu autoturisme (45.5). Prin 
prisma lipsei unei politici de parcare, această practică pe scară largă nu reprezintă 
numai o sursă de disconfort, ci și un pericol la adresa cetățenilor care sunt nevoiți să 
ocolească obstacolele pe carosabil.  
 

Ocuparea trotuarelor cu mașini 

Trotuare înguste  

Treceri de pietoni poziționate prost 

Lipsa semnalizărilor / marcajelor  

Lipsa / insuficiența mobilierului urban 

Iluminare stradală slabă 

Insuficiente treceri pentru pietoni 

Altele  
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Acestei probleme i se adaugă insuficiența mobilierului urban, trotuarele înguste și 
problematica unui iluminat public neperformant, tratată în capitolul anterior 
Siguranță.  
 
 
Nr. Crt.  Strada / Arealul cel mai des circulat în calitate de 

pieton 

Numărul de 

răspunsuri în 

chestionarul online  

1 Str. Tudor Vladimirescu 35 

2 Centrul orașului (general) 26 

3 Str. Râul Mare  13 

4 Str. Nicolae Titulescu 11 

5 Str. Progresului 10 

6 Aleea Școlii 9 

7 Str. Independenței 7 

8 Str. Horea 7 

 
Se remarcă faptul că principalele fluxuri pietonale sunt în parte concentrate în arealul 
central al orașului (Centru, Str. Tudor Vladimirescu, Școlii, Independenței, centru, 
piața Unirii), însă și pe arterele principale ale zonelor rezidențiale – Str. Nicolae 
Titulescu, Str. Râul Mare, Str. Horea, străzi cu infrastructură pietonală bună și care, 
datorită distanțelor mici față de centru, sunt utilizabile pentru navetă pietonală sau 
drumuri zilnice.  
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În prezent, nu există infrastructură dedicată deplăsirii velo în Orașul Hațeg. Acest 
lucru este apreciat echivalent de către locuitori, care consideră că oportunitățile 
pentru mobilitate alternativă sunt foarte scăzute.  
 

 
Figură 63 - Evaluarea calității facilităților velo din oraș. Sursa: Chestionar PMUD 

Numai 7.5% dintre persoanele chestionate afirmă însă că utilizează bicicleta în timpul 
săptămânii, și numai 11.8% dintre aceștia în weekend. Potențialul utilizării bicicletei 
este unul ridicat, datorită relativei planeități a orașului și tramei radial-concentrice, 
dar și datorită multiplelor posibilități de a conecta centrul orașului și structurile 
comerciale sau de cazare cu obiectivele turistice situate în proximitate, inclusiv 
Rezervația de Zimbri și Geoparcul.  
 
Ca oportunități de dezvoltare a unei rețele, se remarcă din răspunsurile cetățenilor o 
preferință pentru principalele axe de transport, care bineînțeles permit și realizarea 
benzilor de biciclete dedicate datorită profilului mai amplu (Str. Horea, Titulescu, 
Progresului, Eminescu, Vladimirescu) și pentru zona centrală. Realizarea unei 
infrastructuri de deplasare pentru navetă se poate suprapune în mare parte peste 
una de agrement, mai ales în condițiile în care poate facilita accesul către obiectivele 
de atractivitate națională și internațională din imediata proximitate a orașului.   
 
Nr. Crt.  Strada / Arealul cel mai des circulat în calitate de 

biciclist 

Numărul de 

răspunsuri în 

chestionarul online  

1 Str. Tudor Vladimirescu 12 

2 Str. Horea 11 

3 Str. Eminescu 8 
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4 Str. Râul Mare 8 

5 Centrul orașului (general) 7 

6 Str. Progresului 6 

 
Datorită lipsei infrastructurii dedicate pentru circulația velo, dar și a volumelor mari 
de trafic în arealele mai sus amintite unde transportul cu bicicleta se justifică din 
punct de vedere al necesităților zilnice de deplasare a cetățenilor, aceștia nu 
consideră în momentul de față opțiunea ca fiind una viabilă prin prisma siguranței. O 
treime din persoanele chestionate cred că este foarte periculos, 2.7% afirmă că se 
simt în siguranță (opțiunea 1) și numai 10.2% consideră că se află în relativă 
siguranță atunci când utilizează bicicleta în Orașul Hațeg.  
 

 
Figură 64 - Percepția asupra siguranței deplasărilor velo în Orașul Hațeg. Sursa: Chestionar PMUD 
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Figură 65 - Considerente ale populației referitor la importanța infrastructurii velo și a unui sistem de închiriere a 

bicicletelor. Sursa: Chestionar PMUD 

Dezvoltarea infrastructurii de deplasare cu bicicleta reprezintă o prioritate pentru 
peste 80% din populația chestionată, și mai mult de două treimi dintre aceștia 
(70.6%) sunt în favoarea introducerii unui sistem de închiriere biciclete, care să 
permită accesul la mijloace pentru recreere, valorificare turistică a conexiunilor 
periurbane, dar și pentru navetă ocazional.   
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2.8 Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate 
 
Conform ghidului JASPERS pentru autoritățile contractante din România privind 
pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, și Ghidului Solicitantului – 
Condițíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, zonele cu nivel ridicat de complexitate sunt 
considerate a fi acelea unde se identifică aspecte complexe ce țin de transportul 
multi- și intermodal, și cele unde se identifică o mare concentrare a fluxurilor de 
transport: zone istorice, cele comercial-logistice, zone cu atracții turistice, gările și 
autogările, ș.a.  
 
În cazul  Orașului Hațeg și al localităților componente, având în vedere:  

 Dimensiunile reduse ale intravilanelor localităților componente rurale și 
tramele lor simple, caracteristice localităților dezvotlate în bandă pe căi de 
comunicație;  

 Dezafectarea liniei de cale ferată și existența unei gări, însă nefuncționale, în 
oraș;  

 Inexistența unor poli de concentrare a funcțiunilor specific-centrale sau 
complexe în afara zonei centrale identificate prin PUG, 

 
O analiză preliminară indică doar o singură zonă de complexitate mai ridicată – zona 
centrală a Orașului Hațeg, care cuprinde majoritatea funcțiunilor adminsitrative și 
centrale, precum și limita zonei protejate istorice a vetrei orașului (cu albastru în 
ilustrația de mai jos).  
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Figură 66 - Zona centrală - zonă de complexitate ridicată. Sursa: PUG Hațeg 

 
În cadrul zonei centrale, se regăsesc următoarele funcțiuni principale:  Primăria, 
poșta, judecătoria, Poliția Locală, AJOFM, OCPI, Jandarmeria, instituții financiar-
bancare, magazine (Billa,  LIDL, Cora), pensiuni, unitățile de învățământ, Spitalul 
orășenesc, biserici, parcuri, muzee. Toate aceste funcțiuni necesită o planificare 
adecvată a mobilității, întrucât densitatea lor în zona centrală se suprapune cu 
concentrarea populației din punct de vedere rezidențial, în unitățile de locuințe 
colective adiancente.  Se impun așadar: 

 Optimizarea configurației infrastructurii rutiere din zonă; 
 Management-ul parcărilor, staționării temporare și punctelor de pick-up / 

drop-off pentru spital și unitățile de învățământ;  

 Management-ul integrat și inteligent al traficului;  
 Asigurarea calității spațiului public pietonal și   crearea de zone sigure, 

atractive pentru cetățeni, inclusiv printr-o bună semaforizare și prin 
vizibilitatea elementelor de signalistică urbană (incluzând pe cele informative 
către principalele obiective turistice și culturale, dar și administrative);  
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 Dezvoltarea unui sistem alternativ de transport nepoluant care să permită 
accesul rapid, sigur și facil către destinațiile antemenționate utilizând bicicleta.  
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3 Analiza SWOT  

Domeniu   Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Racordarea 

mobilității în 
teritoriu 

(context) 

 O poziționare relativ bună 

în raport cu coridoarele de 

transport, pe Drumul 
European E79 și DN 68 

 Acces la Autostrada A1 în 

izocrona de 30 de minute;  

 Timpi medii de parcurs către 

centre urbane de interes 

(Deva, Hunedoara, 
Timișoara, București etc.) 

foarte scăzuți, sub 60 km/h;  

 Poziție relativ îndepărtată 

față de principalele 
aeroporturi din zonă (aprox. 

135 km / 1,5 ore);  

 Terminarea autostrăzii A1 – 

principală axă regională de 

transport, avantaj 
competitiv major pentru 

localitățile din proximitate și 

implicit pentru Hațeg;  
 

 Creșterea semnificativă 

a fluxurilor de transport 

pe axa E79 odată cu 
consolidarea A1 ca și 

culoar principal, în lipsa 

unei devieri a fluxurilor 
din interiorul localității;   

Dezvoltarea 

urbană, profilul 

teritorial 

 Tramă radial-concentrică, 

relativ ordonată;  

 Apropiere a satului-

component Nălățvad, 

accesibil și situat în 
imediata vecinătate (2.4 

km) de Hațeg;  
 Centru istoric bine 

consolidat și structurat;    

 Structură necompactă către 

periferie și în arealele de 

locuințe individuale, 

dezvoltate în lungul axelor 
de transport, care păstrează 

o configurație rurală din 
punct de vedere al loturilor 

(înguste și adânci, formând 

insule ample și fundături);  
 Distanțe mari între 

intersecții în zonele de 

locuințe individuale: până la 
800m;  

 Distanțe ample către 

localitățile-componente 
Silvașiu de Jos (6.8 km) și 

Silvașu de Sus (10.5 km) 

 Finalizarea A1 și 

implementarea proiectelor 

CF prevăzute în Masterplan-

ul de Transport pot 
reprezenta o oportunitate 

din punct de vedere al 
regenerării urbane a fostelor 

zone industriale;   

 Supra-aglomerarea 

zonei dense centrale și 

a aeralului de locuințe 

colective în timp, cu 
efect negativ asupra 

locuibilității;  
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ceea ce implică necesitatea 

planificării mobilității 

sustenabile motorizate la 
nivel de UAT pentru 

accesibilizarea Hațeg pentru 
locuitorii săi;  

 Zone brownfield / foste zone 

industriale ample pe 
coridorul liniei ferate;  

Demografie și 

dezvoltarea 
socio-

economică a 

localității  

 Mișcare migratorie cu 

tendință de stabilizare în 

perioada 2010-2016, un 
sold migratoriu redus;  

 Număr de salariați în 

creștere cu 10% în 

perioada 2010-2016 – 
oportunități mai multe și o 

participare mai amplă a 
populației active în 

sectorul privat;  
 Sector industrial dinamic, 

cu oportunități de angajare 

relativ diversificate, 

inclusiv prin unități cu 
capital străin;  

 Declin demografic: populație 

în scădere cu 11.2% între 

anii 2002 și 2011: spor 
natural în scădere și mișcare 

migratorie cu bilanț negativ;  

 Populația tânără (0-15 ani) 

reprezintă numai 13% din 
populația totală, iar 

populația peste 65 de ani a 
crescut cu peste 22% între 

2010 și 2017; 
 Peste o treime din populație 

(37%) are un nivel de 

calificare scăzut și foarte 

scăzut, și numai o cincime 
este absolventă de studii 

superioare;  
 O rată relativ crescută a 

șomajului în ultimii ani, între 

4-8%.  

 Profil economic în care 

aproximativ jumătate dintre 
angajați activează în 

 Crearea unei centuri și 

accesul facil la autostradă 

pot reprezenta oportunități 
de regândire a zonei fost-

industriale și dezvoltare de 

noi oportunități economice.  
 

 Risc accentuat de 

depopulare a 

localităților-componente 
izolate – Deag, similar 

cazului localității 

Porumbac, actualmente 
integrată în Oarba de 

Mureș (3 locuitori la RPL 
2011);  

 Aproximativ 41% din 

populația chestionată 
lucrează în altă 

localitate – deși nu este 

un punct slab, poate 
conduce la amenințarea 

acentuării depopulării 
odată cu mutarea 

familiilor tinere în zone 

cu mai multe 
oportunități.  
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domeniul comerțului – 

lipsesc activități economice 

specializate;  

Infrastructura 

și circulația 
feroviară și 

rutieră  

 Irigare bună cu drumuri 

naționale și județene a 

localității (acces prin DJ în 
stare bună către localitățile 

Silvașu de Jos și Silvașu de 

Sus);  
 95% dintre străzile 

orășenești sunt 

modernizate;  
 Capacitate ridicată pe 

reţeaua stradală existentă 

 Inexistența transportului 

ferat, linia fiind dezafectată 

de către SAAF în 2000;  
 Stare foarte rea a clădirii 

gării Hațeg;  

 Inexistența unei variante 

ocolitoare a localității pe 

direcția Sud – Nord-Vest 
care să devieze traficul de 

tranzit și cel de marfă;  

 Existența a două proiecte în 

portofoliul Masterplan-ului 

de Transport al României 
dedicate revitalizării 

transportului ferat (CF 

turistică Caransebeș – 
Subcetate și modernizare CF 

Petroșani – Simeria) 
 Oportunitatea revalorificării 

turistice a mocăniței;  

 Distanțe ridicate și stare 

bună a drumurilor de 

legătură cu localitățile 
componente – posibilitate 

de dezvoltare a transportului 
public;  

 Lipsa unor politici de 

încurajare a 

transportului pe Calea 
Ferată la nivel național; 

 Întârzieri sau 

nematerializări a 

implementării 
proiectelor din 

Masterplan-ul de 
Transport;  

 Lipsa unor politici de 

descurajare a utilizării 

autoturismului sporeşte 
încărcarea reţelei 

stradale;  

Transport în 

comun 

 Potenţial de dezvoltare a 

transportului public 

datorită dispunerii 
populaţiei din satele 

aparţinătoare 

 Serviciile existente sunt de 

slabă calitate, slab utilizate, 

neoptimizate ca rute și 
program, și neecologice 

 Distanţele mari până la 

satele aparţinătoare indică 

oportunitatea operării 
transportului public 

 Lipsa implementării unui 

sistem de transport 

public va atrage după 
sine sporirea călătoriilor 

cu maşina personală 

Infrastructura 
și circulația 

pietonală/ 
mobilitate 

blândă 

 Suprafețele pietonale sunt 

în general în stare bună în 
localitatea Hațeg, în 

special în arealele de 
locuințe individuale;  

 Iluminatul stradal este 

aproape omniprezent;  

 Trotuarele sunt adesea 

ocupate cu mașini parcate;  
 Suprafeţele pietonale sunt 

slabe calitativ în arealul 

central al Hațeg și lipsesc 
complet în satele 

aparținătoare, cu impact 
asupra calității vieții și a 

 Distanţele şi geografia din 

oraşul Hațeg favorizează 
mersul pe jos, cât și pe cel 

cu bicicleta;  
 Oportunitate economică 

puternică de conectare prin 

trasee velo a principalelor 
atracții de interes național și 

 Infrastructura pietonala 

necontinua sau de slabă 
calitate descurajeaza 

mersul pe jos şi implicit 
potentialii pietoni 
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siguranței locuitorilor;  

 Nu există areale exclusiv 

pietonale în oraș; 
 Nu există piste de biciclete 

amenajate, motiv pentru 

care cota modală velo este 

scăzută și mersul cu 
bicicleta este văzut ca fiind 

riscant;  
 În arealele dense 

rezidențiale, circulația 

rutieră, pietonală și velo nu 

este diferențiată, neexistând 
de asemenea restricții de 

viteză; 

internațional de localitate – 

regândire a serviciilor la 

nivel de oraș ca „bază” / 
cazare pentru explorarea 

arealelor învecinate.  

Fluiditatea 
fluxurilor de 

deplasare. 
Management-ul 

traficului  

 Capacitate mare a 

arterelor urbane existente, 
ceea ce conduce la un 

grad scăzut de 
congestionare;  

 Unul din doi locuitori ai 

orașului este posesor de 
autoturism personal, iar cota 

modală a acestuia este 
foarte ridicată, de 42.8% în 

timpul săptămânii și 47.6% 
în weekend;  

 Trafic ridicat de tranzit;  

 Semaforizare defectuoasă;  

  

Managementul 

spațiilor de 
parcare 

 Locuri foarte multe de 

parcare (893) aflate în 

administrația Primăriei 
Orașului Hațeg – 92 locuri 

la 1000 locuitori.  

 Deservire a zonei de 
locuințe colective cu un 

număr ridicat (547) de 

 Concentrare absolută a celor 

42 de parcări amenajate în 

zona centrală a orașului;  
 Inexistența unei politici de 

management sau tarifare a 

parcărilor;  
 Indisciplină în zona centrală 

și nu numai – ocupare 

 Posibilitatea impementării 

unei noi politici de parcare, 

coerentă şi vizionară 
 Încasarea de fonduri noi 

prin taxarea parcărilor 

rezidenţiale neacoperite 

 Sporirea numărului de 

autoturisme prin 

oferirea de parcări 
ieftine sau gratuite 

 Risipirea spaţiului urban 

valoros prin folosirea 
acestuia pentru parcări 

în loc de spaţii verzi/de 
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locuri de parcare;  abuzivă a trotuarelor cu 

autoturisme staționate;  

 Percepția populației este că 
locurile de parcare sunt 

insuficiente;  

joacă 

Transportul de 
marfă 

 Arealele principale de 

polarizare a transportului 
de marfă se situează cvasi-

periferic, pe inelul 1 / 

culoarul de cale ferată a 
localității în partea sudică, 

având posibilitatea unui 
acces rapid către DE;  

 În prezent nu există o 

variantă ocolitoare a 
orașului, iar legătura 

unităților industriale 

existente din sud se 
realizează sub-optim;  

 Crearea unei conexiuni pe 

un potențial inel meridian 
(V. Babeș, Râul Mare, 

Stadionului) sau a Centurii 

conform PUG, care să 
devieze traficul de marfă în 

DE 79;  

 Accentuarea traficului 

greu în zonele 
rezidențiale: scade 

siguranța și calitatea 

mediului;   
 Scăderea atractivității 

terenurilor disponibile 

de tip brownfield pentru 
regenerare, în lipsa 

infrastructurii de acces 

de bună calitate;  

Zone de 

complexitate 
ridicată 

 Existența unei zone 

centrale istorice 

(identificate conform PUG) 
cu o structură urbană de 

calitate, care polarizează 

prin funcțiunile 
caracteristice și care are 

potențial de a reprezenta 
un veritabil punct de 

atracție, inclusiv pentru 

turiști;  

 În prezent, zona centrală 

necesită reconfigurare și 

asigurarea unei calități mai 
ridicate a spațiului public;  

 Lipsa signalisticii urbane și a 

serviciilor sau facilităților de 

transport public și velo;  
 Management deficitar al 

spațiului public, în special în 

ceea ce privește parcările;  

 Regenerarea zonei centrale 

a Orașului Hațeg prin 

realizarea și implementarea 
PUZ Zonă Centrală prevăzut 

în PUG  

 Accentuarea traficului 

de tranzit și a utilizării 

automobilului de către 
cetățeni, ce va conduce 

la congestionare ridicată 

în arealul central, cel 
mai dens populat.  
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4 Evaluarea impactului actual al mobilității  

Prezentul capitol tratează impactul actual și de perspectivă al mobilității la nivelul 

Orașului Hațeg. În condițiile tendinței actuale a obiceiurilor conexe mobilităţii, 

indicatorii privind eficiența deplasărilor și impactul multi-dimensional al mobilității pot 

stagna pe termen mediu (10 ani), însă având în vedere evoluția contextului în lipsa 

posibilităților devierii traficului de tranzit și marfă, precum și dependența de 

autoturismul personal reflectată în cota modală a acestuia, poluarea, congestia și 

calitatea scăzută a vieții se pot agrava în contextul neimplementării unor măsuri 

pentru deplasările sustenabile precum planul de acţiune inclus în PMUD. 

4.1 Eficiența economică  

În condițiile actuale, eficiența economică a mobilității în Orașul Hațeg este redusă din 

punct de vedere al consumului de resurse, ponderea călătoriilor cu vehicule 

motorizate fiind foarte ridicată în structura cotelor modale de deplasare la nivel local.  

Orașul Hațeg este lipsit de un sistem de transport public de călători la nivel local, iar 

ponderea călătoriilor cu bicicleta și pietonale este foarte scăzută, cu impact pronunțat 

asupra eficienței economice.  

Datorită traversării localității de DE79 și perspectivei unei conexiuni și mai facile cu 

alte zone ale țării și Europei odată cu finalizarea lucrărilor la autostrada din 

proximitate, se pot deschide oportunități de revalorificare a terenurilor fost-

industriale de pe culoarul căii ferate. În lipsa configurării unui acces dedicat și facil 

pentru vehiculele de transport marfă însă, acest potențial se poate pierde, iar 

localitatea nu va atinge posibilitățile de dezvoltare economică ce rezidă în 

posibilitățile acesteia de a susține.  

Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de 

vedere al criteriului privind Eficienţa economică:  

1. Accesul la locul de munca (timpul petrecut efectuând deplasarea de la 

punctul de origine la locul de muncă, în minute). Valoarea ideală urmărită: 

minim;  
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2. Consumul de energie (în litri de combustibil consumați/zi). Valoarea ideală 

urmărită: minim;  

3. Ponderea călătoriilor cu vehicule motorizate (% călătorii auto, raport 

modal). Valoarea ideală urmărită: minim; 

4. Numărul pasagerilor care utilizează transportul public (% călătorii TP 

– raport modal). Valoarea ideală urmărită: minim; 

 

4.2 Impactul asupra mediului  
 

 Considerând traficul de tranzit pe teritoriul orașului (Drumul European E79) se 

poate afirma faptul că impactul asupra mediului al traficului este ridicat;  

 Utilizarea vehiculelor de producție veche în flota de transport public a 

operatorilor privați generează emisii ridicate de CO2 și poluare, deși 

considerând frecvența redusă de circulare și dimensiunea flotei, acestea pot fi 

considerate neglijabile.  

 Flota de vehicule grele de marfă ale principalilor investitori economici 

tranzitează orașul și zonele acestuia rezidențiale, cu efect de poluare a zonelor 

de locuit;  

 Nu exista rute de ciclism;  

Impactul negativ generat de transportul rutier și avantajele pentru mediu ale 

măsurilor propuse prin acest plan de mobilitate urbană durabilă 

Transporturile rutiere reprezina o sursă importantă pentru poluarea mediului. Este 

esențial să cunoaștem ariile în care activitățile corelate cu transporturile produc un 

efect negativ asupra mediului ambiant. În acest mod putem propune proiecte care să 

diminueze impactul negativ asupra mediului și să susținem o dezvoltare urbană 

durabilă, în care evoluția societății umane în toate aspectele sale este în armonie cu 

natură. În acest fel vom putea crea un viitor sigur pentru generațiile următoare și 

vom putea asimila evoluția așezărillor umane unui mediu sănătos, în care resursele 

naturale și elementele ecosistemului păstrează un grad ridicat de funcționalitate.  

Cele mai cunoscute și mai importante tipuri de poluare și efecte negative pe care 

transporturile le generează sunt următoarele: poluarea aerului, poluarea fonica, 

poluarea apei, poluare solului, încălzire globală, distrugerea habitatelor și dereglarea 

sistemelor biotice.  
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Poluarea aerului este în principal generată de eliberarea în atmosferă a emisiilor 

toxice, rezultate în urma arderilor combustibililor. În acest caz vorbim în principal 

despre emisiile ce conțin monoxid de carbon, oxizi de azot, bioxid de sulf, compuși 

organici volatili, plumbul (și alte metale toxice) și particule în suspensie.   

Aceste tipuri de substanțe toxice fac parte din grupa poluanților primari, generați în 

mod direct de către motoarele autovehiculelor. Există însă și o altă categorie de 

substanțe toxice cauzate de activitatea de transport, însă care nu sunt emise în mod 

direct. Acestea apar în atmoferă, în urma reacțiilor chimice dintre substanțele 

poluante emise inițial în urmă procesului de combustie. Un exemplu  în acest sens 

este reprezentat de ozon.  

Monoxidul de carbon este principal gaz poluant ce se regăsește în emisiile generate 

de autovehicule. Chiar dacă nu prezintă cel mai mare grad de periculozitate în 

comparație cu celelalte componente ale emisiilor despre care vorbim, ponderea 

acestuia îi conferă un rol vital în analiza calității aerului și în determinarea nivelului de 

poluare a aerului din orașul Hațeg. Valoarea limită pentru concentrația de monoxid 

de carbon din aer este de 10µg/m³. În cazul de față, scăderea traficului din arealul 

analizat va conduce la îmbunătățirea calității aerului, prin reducerea emisiilor de gaze 

nocive, cu efect dovedit asupra sănătății umane.  

Oxizii de azot sunt o sursă importantă de poluare deoarece pot afecta mediul și 

sănătatea umană în mai multe feluri. Datorită probabilității mari de oxidare și 

formare de acizi pe bază de azot, acești compuși sunt o sursă semnificativă de 

poluare. Vorbim în acest caz despre formarea ploilor acide, cu efect negativ asupra 

vegetației, clădirilor istorice, monumentelor, apelor stătătoare de dimensiuni medii și 

mici. În ceea ce privește efectul nociv asupra sănătății umane, s-au constatat de-a 

lungul timpului, afecțiuni ale cailor respiratorii, cu precadere inflamarea plămânilor și 

împiedicarea funcționării normale a acestora. 

Bioxidul de sulf și restul de oxizi de sulf se formează în urma oxidării compușilor cu 

sulf din combustibilul ars. De menționat este efectul iritant pe care îl conferă acest tip 

de poluant, atât asupra aparatului respirator cât și asupra pielii. Creșterea ponderii 

de motoare Diesel a dus în mod direct la creșterea poluării datorate de bioxidul de 

sulf și alți oxizi de sulf.   

Hidrocarburile reprezintă o grupă de compuși organici, o parte dintre acestea fiind 

regăsite și în emisiile autoturismelor. În această grupă benzenul este substanță care 

poate produce efectele cele mai devastatoare, fiind un factor de risc pentru aparatia 

bolilor grave precum cancerul sau leucemia. Se cunoaște faptul că există o 
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concentrație mare de benzen în petrol (depășește 4%), în special în cazul tipurilor 

premium.  

Pulberile în suspensie apar atât  în urma arderii incomplete a combustibililor, cât și 

datorită pneurilor mașinilor la oprirea acestora. O importanță deosebită o prezintă 

două categorii de pulberi în suspensie, clasificate după diametrul acestora măsurat în 

µm: PM10 și PM2,5. Aceste pulberi produc inflamarea și iritarea alveolelor 

pulmonare, intensifică crizele de astm, expunerea pe termen lung la acestea putând 

conduce la apariția cancerului și a morții premature.  

Plumbul și alte metale toxice apar în cenușile rezultate în urma combustiei 

combustibililor, motoarele Diesel prezentând o concentrație mai mare în acest caz. 

Efectul devastator pe care aceste metale îl prezintă asupra degradării mediului și a 

sănătății umane este legat de fenomenul de bioacumulare. Organismele umane și nu 

numai fiind expuse prin diferite surse la acești poluanți ajung să înmagazineze din ce 

în ce mai multe metale toxice, cu efecte negative semnificative asupra homeostaziei 

interne.   

Încălzirea globală este un efect negativ important pe care transportul îl produce. 

Dioxidul de carbon(CO2) și carbonul sunt principalele gaze cu efect de seră, iar 

arderea combustibililor fosili continuă să fie o sursă primară pentru încălzirea globală. 

Ozonul rezultă din reacțiile fotochimice din atmosferă, având la bază poluanți 

atmosferici rezultați în principal în urma transporturilor, producerii energiei, 

agriculturii și industriei.   

 O serie de substanțe gazoase poluante au efectul de a capta căldură. Deși bioxidul 

de carbon este principalul gaz cu efect de seră, există și alte gaze care depășesc de 

câteva ori capacitatea moleculei de bioxid de carbon de a capta căldură (metanul 

este de douăzeci de ori mai eficient, iar oxizii de azot de circa 300 de ori mai 

eficienți). Efectul cumulativ al gazelor cu efect de seră este unul în mare parte global, 

însă mobilitatea urbană durabilă trebuie să ia în considerare nu doar efectele locale 

ale poluării generate de activitățile de transporturi, cât și efectele globale.   

Modificările atmosferice la nivel macro se răsfrâng eventual către fiecare regiune în 

parte, prin urmare, propunerile din cadrul acestui raport sunt menite să diminueze 

efectele nocive asociate cu transporturile rutiere.  

Poluarea apei reprezintă un element important de luat în seama. În acest context, o 

importantă deosebită trebuie acordată măsurării impactului negativ pe care 

transporturile îl au asupra calității resurselor hidrologice. În acest sens amintim de 
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rezervele de apa din pânză freatica, de izvoarele oligominerale atât de apreciate în 

cadrul curelor practicate în cadrul stațiunii, cât și de întreaga rețea de râuri și pârâuri 

din arealul studiat.   

Poluarea apelor se face în mai multe moduri. Substanțele xenobiotice cu efect 

negativ pot ajunge în apa prin intermediul precipitațiilor sau al scurgerilor de lichide 

din diferite surse de poluare mobile sau staționare.  În cazul substanțelor nocive 

transportate prin intermediul precipitațiilor, vorbim despre antrenarea poluanților 

atmosferici, înglobarea acestora în picăturile de apa și relocarea lor în cursurile de 

apa, pânză freatica, izvoare minerale etc. Tot în cazul precipitațiilor amintim și de 

efectele negative ale ploilor acide, exemplificate anterior.   

Autovehiculele, oricât de performate ar fi, înregistrează scurgeri de lichide, precum 

diferite uleiuri, lichide frână, antigel s.a. Acest lucru este ușor vizibil, înregistrându-se 

pete uleioase pe partea carosabila a drumului, în parcări, dar și pe suprafața apei din 

cadrul gropilor sau zonelor de drenaj a apei, paralele cu sensul de mers al 

automobilelor.   

De menționat sunt și lucrările de întreținere a drumurilor ce au efect negativ asupra 

calității apelor: utilizarea ierbicidelor și pesticidelor pentru covorul vegetal din 

imediata vecinătate a drumurilor și utilizarea clorurii de sodiu și a altor substanțe 

pentru înlăturarea gheții de pe carosabil, în sezonul rece. Ambele acțiuni produc 

efecte negative ce se răsfrâng asupra calității apei. Indicii afectați sunt ph-ul, 

consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen (CBO), duritate, 

concentrație metale grele, concentrație de pesticide precum și diferiți indici biologici 

și bacteriologici.   

Poluarea fonica: Când vorbim de efectele negative ale poluării fonice vorbim despre 

afectarea stării fiziologice și psihologice a organismelor, fie ele umane sau nu numai. 

Vorbind strict de efectele negative asupra omului ce țin de modificări biologice putem 

spune clar că expunerea îndelungată la zgomote produce traumatisme auditive, în 

cazul în care acestea depășesc limita superioară normală de percepere a organului 

auditiv. Pragul de 80 decibeli este nivelul peste care intensitatea sunetului devine 

nociva. Mai mult de atât, organismul uman poate înregistra stări de oboseală, 

migrene ori alte afecțiuni mai grave ale diverselor sisteme de organe datorate 

zgomotului.   

Există o serie de metode prin care se poate reduce poluare fonică. Acestea încep cu 

designul pneurilor și a materialului antiderapant astfel că frânarea sau demarajul 

rapid de pe loc să nu mai producă sunete de intensitatea crescută, până la instalarea 
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de limitatoare de viteză și chiar perdele vegetale care să camufleze sau să estompeze 

zgomotele de trafic.   

Orașul Hațeg nu își poate permite să ignore poluarea acustică generată de traficul 

rutier. De asemenea, proiectele menite să reducă intensitatea poluării fonice vor oferi 

un nivel crescut al confortului rezidenților și implicit al calității vieții acestora.  

Poluarea solului cauzată direct și indirect de către traficul rutier se exprimă în 

principal prin: eroziune și fenomenele asociate, scăderea fertilității solului, 

modificarea creșterii plantelor, schimbarea compoziției edafice a biotei microscopice 

(fungi și microorganisme).  

Substanțele xenobiotice ce ajung în sol pot fi poluanții atmosferici care s-au depus pe 

suprafața solului, ori au fost antrenați de precipitații și reținuți în profunzimea 

acestuia sau pot proveni din alte surse. De amintit sunt lucrările de întreținere a 

drumurilor, scurgerile de lichide de la automobile, infiltrarea levigatului în zonele 

imediat apropiate porțiunii de carosabil intens circulat.   

Distrugerea habitatelor și dereglarea sistemelor biotice reprezintă parte din impactul 

negativ exercitat de către transporturile rutiere.  În ceea ce priveste distrugerea 

habitatelor, transporturile nu contribuie în mod decisiv, deoarece amplasarea efectivă 

a așezării umane a condus la realocarea spațiului inițial ocupat de habitatul unei 

biocenoze. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că o serie de factori poluanți 

acționează sinergic în reducerea habitatelor limitrofe: poluare fonica, creștere termică 

locală sesizabilă, lumini intense pe timp de noapte, utilizare pesticide, scurgeri de 

ulei, nivel crescut de emisii rezultate în urma arderii combustibililor fosili.   

Acești factori influențează pe de altă parte și comportamentul speciilor animale, 

acestea suferind modificări legate de migrație, reproducere, relații trofice de tip 

pradă-prădător afectate, prin suprapunere de stimuli auditivi. Modificarea mediului de 

viață (acvatic sau terestru) atrage după sine modificarea și afectarea biocenozelor 

care populează ecosistemul vizat.  

Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de 

vedere al criteriului privind impactul asupra mediului:   

1. Poluarea (CO2 kg, efectul de seră). Valoarea ideală urmărită: minim;  

2. Consumul de energie (în litri de combustibil consumați / zi). Valoarea ideală 

urmărită: minim;  
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3. Ponderea călătoriilor cu vehicule motorizate (% călătorii auto, raport 

modal). Valoarea ideală urmărită: minim; 

4. Numărul pasagerilor care utilizează transportul public (% călătorii TP 

– raport modal). aloarea ideală urmărită: minim; 

 

 

 

4.3 Accesibilitatea  
 Accesibilitate bună a UAT-ului, considerând poziționarea pe un culoar de 

transport European, ce va crește odată cu finalizarea autostrăzii A1 și va 

atinge un nivel ridicat.  

 La nivelul localităților aparținătoare, accesibilitatea este foarte bună din punct 

de vedere strict rutier; localitățile Nălațvad, Silvașu de Jos și Silvașu de Sus în 

schimb nu sunt accesibile din punct de vedere pietonal, în lipsa trotuarelor, și 

nu beneficiază de piste de biciclete;  

 Accesibilitate relativ redusă pietonală datorită unei puternice subdimensionări 

a infrastructurii pietonale la nivelul arterelor urbane secundare în zona 

centrală. Lipsa facilităților pentru persoanele cu disabilități și cărucioare pe 

majoritatea arterelor și acapararea trotuarelor de autoturisme parcate;  

 Lipsa transportului ferat;  

 Lipsa intermodalității și a serviciilor/facilităților locale pentru transport marfă, 

aspecte ce vor fi determinante în creșterea atractivității orașului odată cu 

finalizarea A1.  

Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de 

vedere al criteriului privind impactul asupra accesibilității:   

1. Accesul la cea mai apropiata statie de transport public (distanța medie 

la stațiile TP). Valoarea ideală urmărită: minim;  
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4.4 Siguranța  

O serie de aspecte conduc la siguranță scăzută, care trebuie remediate de urgență 

printr-o serie de măsuri și proiecte ce vizează atât componenta de infrastructură, cât 

și cea de iluminat public stradal, signalistică, măsuri „soft” de conștientizare și 

favorizare a deplasărilor sigure în Orașul Hațeg:  

 Lipsa trotuarelor în satele aparținătoare și trotuare foarte înguste, deteriorate, 

la nivelul anumitor areale din zona centrală, precum și nediferențierea 

circulațiilor rutiere și pietonale pe Aleile din zona rezidențială colectivă pun în 

pericol siguranța pietonilor;  

 Ocuparea abuzivă, cu preponderență la nivelul zonei centrale a Orașului Hațeg 

de către autoturisme a trotuarelor forțează deplasarea pe carosabil a 

pietonilor, ceea ce pune în pericol siguranța acestora;  

 Lipsa facilităților sigure și special-amenajate pentru staționarea vehiculelor în 

fața grădinițelor, școlilor, liceelor, pentru pick-up și drop-off; lipsa amanajărilor 

specifice pentru traversarea în siguranța a minorilor, în zonele menționate; 

 Insuficiență a trecerilor de pietoni pe drumurile naționale și județene;   

 Lipsa arealelor publice exclusiv-pietonale (exceptând parcurile) pe suprafața 

orașului și lipsa unor culoare velo, aspecte ce influențează negativ siguranța 

pietonilor pe arterele comerciale și a bicicliștilor angajați în trafic.  

Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de 

vedere al criteriului privind impactul asupra siguranței: 

1. Densitatea traficului rutier (nr. călătorii urbane motorizate, total). 

Valoarea ideală urmărită: minim;  

2. Km strazi modernizate (distanța străzilor propuse spre modernizare, km). 

Valoarea ideală urmărită: maxim; 

3. Km infrastructură pentru ciclism (Lungimea traseelor propuse spre 

implementare, km). Valoarea ideală urmărită: maxim; 

4. Lungimea coridoarelor pietonale (km coridoare pietonale propuse). 

Valoarea ideală urmărită: maxim; 

5. Reducerea nr. de accidente (ponderea accidentelor rutiere în raza UAT-

ului). Valoarea ideală urmărită: minim. 

 

 

 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

118 

4.5 Calitatea vieții  
 

Calitatea vieții este afectată de lipsa unor utilizări alternative ale spațiului public 

urban dedicate cu prioritate pietonilor, bicicliștilor, spațiilor pentru recreere și loisir;  

Traficul de tranzit conduce în prezent la degradarea peisajului și ambianței urbane, 

prin flux, poluare fonică, vibrații, poluare cu particule în suspensie și prezența 

semnalelor luminoase.  

Infrastructura pietonală este subdimensionată în satele aparținătoare și în zona 

centrală, existând puține „locuri sigure” care să poată fi apreciate de locuitori și să 

poată contribui la creșterea calității vieții.  

Lipsa unei rețele de trasee de calitate pentru cicliști reduce atractivitatea 

transportului cu bicicleta. Realizarea unei rețele adecvate de ciclism și prioritizarea 

cicliștilor în fața traficului motorizat este singura soluție pentru creșterea 

semnificativă a cotei modale a mersului cu bicicleta. 

Indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilităţii din punct de 

vedere al criteriului privind impactul asupra calității vieții: 

1. Densitatea traficului rutier (nr. călătorii urbane motorizate, total). 

Valoarea ideală urmărită: minim;  

2. Km infrastructură pentru ciclism (Lungimea traseelor propuse spre 

implementare, km). Valoarea ideală urmărită: maxim; 

3. Lungimea coridoarelor pietonale (km coridoare pietonale propuse). 

Valoarea ideală urmărită: maxim.  
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5 Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane  

 

În anul 2030, Orașul Hațeg reprezintă un centru urban de importanță locală care 

oferă un mediu locuibil tuturor locuitorilor săi și condiții de viață de calitate, cu un 

impact redus asupra factorilor de mediu. Orașul Hațeg este recunoscut ca o 

destinație pentru turism regional, deservind din punct de vedere al structurilor de 

cazare și serviciilor conexe un număr amplu de obiective situate în imediata 

proximitate și conectate cu acesta prin opțiuni eficiente, accesibile de deplasare, cu 

un impact redus asupra mediului. Sistemul de transport al orașului este unul durabil,  

ce exploatează din plin avantajele proximității și oportunitățile de deplasare rapide, 

comode, eficiente și în acord cu practicile zilnice și cerințele cetățenilor. Locuitorii 

beneficiază de un mediu sigur și o ambianță plăcută și prietenoasă în spațiul public, 

iar în perspectivă oportunitățile economice de care beneficiază orașul odată cu 

facilitarea unei legături rapide cu A1 și prin regenerarea zonelor fost-industriale 

contribuie la competitivitatea și sustenabilitatea locală a acestui oraș, ce a reușit cu 

succes să frâneze declinul socio-economic.  

 
Figură 67 - Obiectivul General al PMUD Hațeg pentru orizontul 2027 

 

Orașul Hațeg va beneficia de modificări structurale și acțiuni de inovare 

organizațională care îi vor conferi statutul de oraș pentru oameni, încă din momentul 

finalizării actualei perioade de programare (2023).  

Orașul Hațeg:  

Locuibil, accesibil și conectat, sigur, verde, promotor al unui stil 
de viață sănătos, cu un sistem de transport integrat și durabil, ca 
bază a unei dezvoltări socio-economice durabile și competitive.  
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Pe termen lung (2030), proiectele desfășurate vor atrage externalități pozitive, care 

vor consolida poziția Orașului în rețeaua de localități regională ca un centru urban 

competitiv și sustenabil, o destinație pentru locuire și investiții.  

Viziunea generală pentru oraș se va materializa prin utilizarea cât mai eficientă a 

infrastructurii existente și implementarea unor proiecte de investiții integrate, eficace 

din punct de vedere economic, astfel încât să se asigure o rețea de transport 

utilizabilă în beneficiul societății civile, a mediului înconjurător și a celui de afaceri, și 

permițând accesul tuturor la facilitățile de bază.  
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5.1 Viziunea pentru cele trei niveluri teritoriale  
La scara contextuală, la nivelul anului 2030, Orașul Hațeg este un pol urban de 

relevanță regională cu un rol important în structura localităților din Județul 

Hunedoara, capitalizând avantajele competitive ale proximității față de obiective 

turistice de importanță națională (Geositurile Geoparcului Dinozaurilor – Țara 

Hațegului, Sarmizegetusa Regia, Densuș, Mănăstirea Prislop, Rezervația de Zimbri, 

Cetatea Regală a Hațegului, Lacul Cinciș etc.). De asemenea, investițiile în 

infrastructura rutieră au permis regenerarea zonelor fost-industriale și a terenurilor 

brownfield din zona sudică a orașului, care beneficiază de acces rapid la A1 și piețele 

naționale și internaționale. Totodată, în anul 2030 orașul beneficiază de o legătură 

re-constituită ferată care permite transportul de navetă, și de „mocănița”, care atrage 

turiștii în zonă. Scopul Orașului Hațeg de a crește calitatea vieții și accesibilitatea 

localității se materializează în trend-uri migraționale neutre, cu posibilitatea de a 

deveni pozitive pe termen lung.  

La scară periurbană, a sistemului de localități din interiorul UAT Hațeg, în 

anul 2030 Orașul Hațeg oferă locuitorilor săi un mediu sustenabil, cu un nivel de trai 

ridicat; satele aparținătoare (Nălațvad, Silvașu de Jos, Silvașu de Sus) beneficiază de 

conexiuni rutiere de calitate, și pietonale/velo sigure, sprijinind transportul public 

nemotorizat și dezvoltarea/integrarea economică a localităților-satelit. La nivelul 

orașului există un transport public de calitate, care facilitează legăturile interne și 

este complementar celui de transport interurban operat de societăți private. 

Transportul de tranzit, pe termen lung, începe să fie localizat în afara intravilanului, 

ceea ce sprijină demersurile de regenerare a spațiilor centrale.  

La nivel urban, pentru orașul Hațeg, investițiile în rețeaua strategică de ciclism, 

și în siguranța și atractivitatea circulației pietonale au avut ca rezultat crearea unui 

mediu prietenos, sigur și locuibil. Sistemul de transport public și alternativele 

nemotorizate conduc la crearea unui oraș bine organizat, eficient și eficace în 

deplasări, ce devine mai atractiv pentru investitori și sprijină fluxurile economice din 

oraș, ajutând consolidarea economiei locale și accesul cetățenilor la un loc de muncă 

ce le poate oferi un standard mai ridicat de viață.  

La nivelul micro, al cartierelor/zonelor de complexitate ridicată, zona 

centrală a localității Hațeg va reprezenta în anul 2030 un loc în plină renaștere socio-

economică, un spațiu care și-a regăsit valențele de zonă centrală și care oferă 

cetățenilor posibilități de loisir, recreere, tranzit sigur pe timp de zi și noapte, acces 

către funcțiuni administrative și economice. Zona centrală își redobândește caracterul 

de „piață” (și nu intersecție), iar zonele rezidențiale colective sunt regenerate de 
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asemenea, fiind astăzi areale locuibile de bună calitate a spațiului public, cu parcaje 

suficiente, spații verzi, trotuare amenajate, constituite după modelul „woonerf”. 

Viziunea la nivelul cartierelor reprezintă o extensie a viziunii la nivelul urban și o 

îmbunătățire a calității infrastructurii de transport prin care se va asigura o bună 

conexiune în zona centrală.  

Prin integrarea măsurilor pentru mobilitate, se vizează atingerea pentru Orașul Hațeg 

a cotelor modale pentru transport propuse prin modelul piramidei sustenabilității 

mobilității:  

 

Figură 68 Gradul de sustenabilitate 

 

 

 

5.2 Cadrul / metodologia de selectare a proiectelor 
Pentru elaborarea și implementarea unei documentații PMUD integrate care să obțină 

efectul scontat și să atingă prevederile viziunii, este necesar un proces sistematizat 

de evaluare a proiectelor, având în vedere faptul că:  

 Există situația în care pot exista mai multe proiecte care să răspundă unui 

anumit obiectiv operațional, fiind astfel nevoie de un proces de selecție;  

 Anumite proiecte, deși răspund obiectivelor și îndeplinesc cerințele de 

rezultat, pot avea un raport calitate/preț mai scăzut decât altele și astfel pot fi 
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ineficiente din punct de vedere economic, fiind nevoie de implementarea unei 

metode corecte și independente de evaluare a proiectelor. 

Procesul de selectare a proiectelor implică elaborarea unei liste complexe de măsuri 

și proiecte, care se va verifica în raport cu obiectivele și direcțiile de acțiune, și 

identificarea proiectelor individuale care pot aborda numeroase obiective. Sistemele 

de transport urban sunt complexe, iar localizarea problemei nu se identifică 

întotdeauna cu locul în care sunt observate externalitățile negative ale acesteia – de 

aceea proiectele sunt propuse la nivel strategic, soluțiile tehnice și economice finale, 

fiind rezultatul unor studii și proiecte detaliate ulterioare. Metodologia de selectare a 

proiectelor cuprinde următoarele etape: 

 

 
La nivel strategic, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Hațeg 2017-
2027 urmărește îndeplinirea viziunii de dezvoltare și a obiectivului general, prin 
convergenta a cinci obiective strategice:   
 

1. 

• Definirea Obiectivelor Strategice în conformitate cu documentațiile locale și 
cu programele și politicile de înalt nivel 

2 
• Definirea problemelor - Identificarea cauzelor fundamentale;  

3 
• Generarea proiectelor - Intervenţii generate din Probleme și Obiective; 

4 

• Identificarea criteriilor de selecție și indicatorilor pentru cuantificarea 
acestora 

5 
• Identificarea Riscurilor 

1. • Definirea obiectivelor strategice și operaționale   
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Figură 69 - Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Hațeg 

 

Obiectivul Strategic 1. Accesibilitate sporită implică planificarea inteligentă și 
eficientă a transportului astfel încât acesta să faciliteze conectarea optimă a locațiilor 
de desfășurare a activităților sociale, economice și ale instituțiilor publice și private, 
facilitând schimbul între oameni și fluxul de populație, informație și bunuri.  
 
Accesibilizarea urmărește punerea la dispoziţia tuturor cetăţenilor a unor opţiuni de 
transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre 
destinaţii și servicii-cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la 
capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în 
măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privaţi de oportunităţi de călătorie din 
cauza unor deficienţe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali 
(inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică).  
 
Obiective operaționale:  

 O mai bună accesibilitate a locațiilor-cheie în oraș și a localităților 
aparținătoare;  

 Asigurarea standardelor minime de accesibilitate pentru toate tipurile de 
transport;  

2. 

Siguranță și 
securitate în 

mediul 
urban 

1. 

Accesibilitate 
sporită 

Orașul 
Hațeg, un 

oraș pentru 
cetățeni  

3. 

Impact redus 
asupra 

mediului 
înconjurător  

4. 

Eficiență 
economică 

5. 

Un mediu 
urban locuibil, 

de calitate 
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 Satisfacerea nevoii de servicii de mobilitate și transport la nivelul UAT Hațeg, 
pentru toate tipurile de cetățeni și locuitori;  

 Integrarea și eficientizarea modurilor de transport.  
 

Obiectivul Strategic 2. Siguranţa și securitatea reprezintă ingrediente-cheie 
pentru o mobilitate urbană durabilă și un aspect de importanță foarte ridicată pentru 
asigurarea calității vieții în Orașul Hațeg. Îndeplinirea acestui obiectiv reprezintă unul 
dintre pilonii prin care se va asigura creșterea cotei modale a mijloacelor alternative 
nemotorizate/nepoluante la nivel de oraș. În lipsa intervențiilor care să asigure 
reducerea numărului de accidente soldate cu victime în UAT Hațeg, atractivitatea 
orașului va continua să scadă, iar numărul de autoturisme, să crească. La nivel de 
impact, implementarea obiectivului vizează reducerea sau chiar eliminarea numărului 
de accidente soldate cu victime, printr-un pachet de măsuri și proiecte care 
conlucrează către crearea unui context sigur (iluminat public, semnalizare, calitatea 
drumurilor, alternative viabile pentru bicicliști și pietoni).  
 
Obiective operaționale:  

 Siguranță sporită în deplasare pentru pietoni, bicicliști și conducători auto;  
 Un spațiu public urban sigur și prietenos, la orice oră.  

 
Obiectivul Strategic 3. Impactul redus asupra mediului înconjurător 
corespunde priorităților și politicilor de nivel înalt (EU, naționale, regionale și 
județene), iar abordarea PMUD urmărește să protejeze și să îmbunătățească mediul 
prin măsuri ce privesc reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific 
ţintele naţionale și ale Comunităţii Europene în ceea ce privește atenuarea 
schimbărilor climatice.  
 
Obiective operaționale:  

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;  
 Reducerea consumului energetic pentru deplasări;  
 Reducerea poluării fonice și cu particule în suspensie ce afectează calitatea 

mediului urban.  
 
Obiectivul Strategic 4. Eficienţa economică vizează utilizarea eficientă și 
eficace a resurselor disponibile financiare pentru maximizarea beneficiilor către 
cetățeni și mediul de afaceri în utilizarea mijloacelor de transport și în efectuarea 
deplasărilor. Transportul eficient din punct de vedere economic trebuie să considere 
trei dimensiuni: dimensiunea sistemică (de organizare a activităților și instituțională, 
în așa fel încât implementarea proiectelor să se realizeze optim), dimensiunea 
deplasărilor (scăderea costurilor administrației și cetățenilor cu transportul prin 
utilizarea mijloacelor eficiente energetic și nemotorizate, precum și prin scurtarea 
timpilor de călătorie) și dimensiunea fizică (optarea pentru soluții cu consum redus 
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de energie și pentru fiabilitate/flexibilitate în organizarea sistemului de transport 
public – vehicule, dar și pentru iluminat public).  
 
Obiective operaționale:  

 Reducerea costurilor de transport pentru locuitori;  
 Reducerea timpilor de călătorie în UAT Hațeg, pentru călători și transport 

marfă;   

 Reducerea costurilor administrării domeniului public și a serviciilor conexe, 
inclusiv a sistemului de iluminat public.  

 
 
Obiectivul Strategic 5. Calitatea mediului urban este esențială pentru a 
asigura sustenabilitatea dezvoltării unui oraș; în lipsa acesteia, și coroborat cu 
oportunitățile reduse economice, orașele mici și mijlocii, între care și Orașul Hațeg, se 
lovesc de problema migrației și depopulării. Creșterea atractivității și calității mediului 
urban reprezintă astfel „prioritate 0”, pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor, 
pentru economie și pentru societate în ansamblu.  
 
Obiective operaționale:  

 Îmbunătățirea calității dotărilor și serviciilor din spațiul public și a imaginii 
urbane;  

 Reducerea impactului negativ al traficului asupra zonelor de locuire.  
 
 
 

 
În urma analizei situaţiei actuale (prezentate în capitolele anterioare), au fost 

identificate o serie de probleme, disfunctionalităţi care afectează mobilitatea la nivelul 

orașului. Aceste disfunctionalităţi sunt caracteristice fiecarui obiectiv strategic şi 

generează efecte negative asupra acestora. Tabelul următor prezintă în mod 

centralizat principalele disfunctionalitati, corelate cu obiectivele strategice şi efectele 

negative generate pentru mobilitate. Aceste probleme vor fi adresate prin 

intervenţiile cuprinse în Planul de Acţiune al P.M.U.D..  

 

 

 

2 • Identificarea cauzelor fundamentale ale problemelor actuale   
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Tabel 17 - Centralizarea problemelor identificate în PMUD Hațeg 

Tip transport 

 

Descriere  

Tranport public P
ro

b
le

m
e

 id
e

n
tific

a
te

 

Lipsa unui sistem public de transport călători, cu impact ridicat 

asupra accesibilității (cvasi-izolării) localităților componente.  

Stație de așteptare pentru transport interurban (privată) situată 

periferic, cu legătură slabă cu centrul orașului și punctele de 

interes turistic  

Transport inter-urban de călători fragmentat, lipsit de o 

integrare / coerență a tabelei orarelor la nivel urban 

În afara localităților componente, există și alte zone de interes 

(turistic, economic) sau zone cu potențial de noduri intermodale 

în oraș care nu sunt deservite de transport 

Transport 

rutier și de 

marfă  

 

 

P
ro

b
le

m
e

 id
e

n
tific

a
te

 

Traficul ridicat de tranzit prin localitatea Hațeg – pe ruta 

Drumului European DE79.  

Traficul greu utilizează rețeaua orășenească de străzi – 

problemă are impact ridicat asupra siguranței, poluării, ș.a. 

Starea tehnică a unor străzi este deficitară;   

Prezența traficului greu în zone rezidențiale sau zone de 

agrement are efecte poluante (noxe, zgomot) asupra mediului, 

duce la deteriorarea rapidă a infrastructurii rutiere și constituie 

un factor de risc pentru pietoni. 

Cota modală a transportului auto este de 55% (65% în timpul 

weekend-ului), peste media naționala și a altor orașe analizate, 

cu posibilitatea de urcare în scenariul „do nothing” pentru 2030 

Mersul pe jos P
ro

b
le

m
e

 id
e

n
tific

a
te

 

În zona centrală, în anumite areale, trotuarele au dimensiuni 

insuficiente pentru fluxul pietonal iar îmbrăcămintea este 

deteriorată.   

În restul intravilanului localităților din Oraș Hațeg, trotuarele 

lipsesc sau se regăsesc doar pe o singură parte a străzii, cu 

preponderență. Calitatea pentru trotuare și alei este 

necorespunzătoare. De asemenea, calitatea dotărilor / 

mobilierului urban este scăzută, acolo unde acestea există.  
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Pietonii circulă pe carosabil datorită lipsei trotuarelor, ceea ce 

coduce sporirea accentuată a riscului de accidente și a 

accidentelor în sine.  

Ciclism P
ro

b
le

m
e

 id
e

n
tific

a
te

 

Biciclistii au dificultăți în a circula pe stradă din cauza traficului 

auto și a traficului greu, în lipsa alternativelor sau a spațiilor 

dedicate. În prezent, nu există piste de bicicliști, deși din 

chestionarea populației reiese faptul că majoritatea locuitorilor 

posedă una sau mai multe biciclete.  

Lipsa infrastructurii și serviciilor dedicate: bike sharing, centre 

de închiriere, trasee de navetă și loisir, dotări cu rasteluri de 

biciclete, ș.a. 

Staționare P
ro

b
le

m
e

 

id
e

n
tific

a
t

e
 Deplasarile in interiorul orașului sunt afectate de lipsa unei 

politici de parcare și implicit de staționarea neregulamentară  

Intermodalitate P
ro

b
le

m
e

 

id
e

n
tific

a
te

 

Nu există facilități intermodale în contextul lipsei transportului pe 

cale ferată.    

 

Identificarea intervenţiilor succede etapelor de definire a obiectivelor strategice, de 
analiză a situaţiei existente și de definire a obiectivelor operaţionale. Această 
procedură asigură faptul că există o conexiune clară și observabilă între obiectivele 
generale, problemele identificate, obiectivele operaţionale corespondente precum și 
intervenţiile în sine. Această abordare asigură și faptul că intervenţiile se adresează 
unor probleme reale, legate de transport. Utilizarea Modelului de Transport 
determină existenta unei baze cantitative pentru definirea problemelor, a obiectivelor 
și a intervenţiilor.  
 
 
Strategia generală include trei direcţii de acţiune:  

1. Dezvoltarea serviciului și dotărilor transportului public - Investiţii 
pentru creșterea competitivităţii transportului public; 

2. Rețea strategică de ciclism cu dotările aferente/Dezvoltarea serviciilor și 
facilităţilor aferente mobilităţii velo; 

3 
• Generarea proiectelor - Intervenţii generate din Probleme și Obiective 
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3. Imbunatatirea calității și aducerea spațiilor pietonale și 
infrastructurii rutiere la standarde actuale/Dezvoltarea serviciilor și 
facilităţilor aferente mobilităţii pietonale. 

 
Au fost incluse și intervenţii legate de creșterea gradului de siguranță, în special 
pentru sectoarele de străzi și intersecţiile pentru care s-a înregistrat un număr 
crescut de accidente în perioada de referinta analizată precum și pachete de 
propuneri referitoare la optimizare și inovare organizațională în administrația publică 
și structurile de guvernanță urbană; de asemenea, se consideră proiecte pe 
termen lung cele ce vor integra în mod inteligent oportunitățile Autostrăzii A1 în 
planul de dezvoltare al orașului, care însă nu pot fi implementate în perioada curentă 
(orizont 2020 contractare, orizont 2023 implementare).  
   
 

 
 
În scopul realizării unui portofoliu final de proiecte realiste, implementabile și 
finanțabile în contextul oportunităților relativ reduse oferite de curenta perioadă de 
programare, este necesar un proces de selecție a proiectelor care răspund cel mai 
bine necesităților locale. Prioritizarea proiectelor se realizează prin intermediul 
analizei multicriteriale, o metodă ce structurează și combină diferitele evaluări în baza 
indicatorilor și rezultatelor acestora, pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor 
referitor la portofoliul final. Criteriile sunt definite pentru a reflecta obiectivele PMUD 
Hațeg și viziunea de dezvoltare a acestuia.  
 
Se definesc pentru analiza multicriterială un număr de 5 criterii: economie, mediu, 
accesibilitate, siguranță și calitatea vieții:  
 
Tabel 18 - Definirea matricii pentru analiza multi-criterială și descrierea indicatorilor 

Criterii de 
evaluare 

Grupe indicatori Descrierea indicatorilor  

Economie Economie de cost  Consumul de energie: măsurat în litri de 
combustibil (benzină și motorină) consumați pe 
zi, medie la nivel UAT. 
 
Ponderea calatoriilor cu vehicule motorizate, 
măsurată ca procent din călătorii total – 
raportul modal.  
 
Numărul pasagerilor care utilizează transportul 
public, măsurată ca procent din călătorii total – 
raportul modal, într-o anumită perioadă (zi, 

4 • Identificarea criteriilor de selecție și indicatorilor pentru cuantificare 
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lună, an).  

Economie de timp Accesul la locul de muncă: timpul mediu 
petrecut în trafic, de la locul de origine către 
locul de destinație/serviciu, în minute.  
 

Mediu Emisii CO2 
echivalent  

Poluarea, măsurată ca Kilograme CO2 emisii – 
efectul de seră  
 
Consumul de energie: măsurat în litri de 
combustibil (benzină și motorină) consumați pe 
zi, medie la nivel UAT. 
 
Ponderea calatoriilor cu vehicule motorizate, 
măsurată ca procent din total călătorii – 
raportul modal.  
 
Numărul pasagerilor care utilizează transportul 
public, măsurată ca procent din călătorii total – 
raportul modal, într-o anumită perioadă (zi, 
lună, an). 

Accesibilitate Cerere de transport 
generată și atrasă  

Accesul la cea mai apropiată stație de 
transport public (măsurată ca distanța medie la 
stațiile de TP), în metri 

Siguranță Numărul de 
accidente la nivel 
UAT și factori 
favorizanți 

Densitatea traficului rutier (numărul de 
deplasări urbane motorizate într-un interval de 
timp)  
 
Lungimea străzilor modernizate (km stradă 
propuși pentru modernizare conform listei de 
proiecte)  
 
Lungimea infrastructurii de ciclism (km trasee 
propuse spre implementare, conform listei de 
proiete)  
 
Lungimea coridoarelor pietonale (km coridoare 
pietonale propuse, conform listei de proiecte)  
 
Reducerea nr. de accidente (ponderea 
accidentelor rutiere în raza UAT-ului, 
cuantificată ca nr. evenimente într-o perioadă 
de timp: zi, lună, an)  

Calitatea vieții  Impactul asupra 
sănătății populației 

Densitatea traficului rutier (numărul de 
deplasări urbane motorizate într-un interval de 
timp)  
 
Lungimea infrastructurii de ciclism (km trasee 
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propuse spre implementare, conform listei de 
proiecte)  
 
Lungimea coridarelor pietonale (km coridoare 
pietonale propuse, conform listei de proiecte)  

 
 

 
Riscurile identificate privind implementarea cu succes a PMUD țin de următoarele 
aspecte:  
 

1. Riscul de nefinalizare la timp a cererilor de finanțare/dificultăți 
întâlnite în faza de pregătire și implementare, cauzate de 
capacitatea scăzută a resurselor umane. Primăria orașului Hațeg 
beneficiază de o structură compactă, fără compartimente dedicate, de aceea 
acest risc este unul important, ce poate apărea (risc probabil). Se propune ca 
măsură de evitare asigurarea asistenței tehnice pentru implementarea 
proiectelor PMUD, fie ca asistență furnizată de nivelurile superioare prin 
finanțare POCA sau serviciu furnizat de ADR Vest – birou de informare, fie ca 
serviciu externalizat de consultanță.  

2. Riscul creșterii valorilor estimate ale proiectelor ulterior elaborării 
studiilor de fezabilitate și aducerii la maturitate a acestora, datorită condițiilor 
de piață.  

3. Riscul neimplementării proiectelor prevăzute în MPGT (privind 
redezvoltarea transportului pe cale ferată, de călători și turistic);  

  

5 
• Identificarea riscurilor  
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6 Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a 

mobilității urbane  
 

 
Figură 70 - Direcții și proiecte pentru dezvoltarea mobilității urbane în Oraș Hațeg. Sursa: uitp.org 

 

6.1 Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de 
transport 

Transportul public este un factor determinat al accesibilității, în special în orașe 

dispersate precum Hațeg, reprezentând un aspect-cheie pentru dezvoltarea socială și 

economică viitoare și pentru facilitarea accesibilității și accesului populației la servicii, 

locuri de muncă, activități sociale. Se urmărește proiectarea unei rețele de transport 

public care să poată fi scalată odată cu creșterea cererii și să contribuie la creșterea 

calității vieții persoanelor, inclusiv cu mobilitate redusă, și la independența 

persoanelor care lucrează sau locuiesc în zone care nu sunt conectate cu principalele 

domenii de interes ale orașului.  

D.A. 1: Modernizarea, interconectarea și extinderea rețelei de 

infrastructură de transport rutier existente  

Starea tehnică a drumurilor are un impact foarte ridicat asupra modului de utilizare a 

transportului, precum și asupra oportunităților populației. Prin această direcție, se 
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propune un pachet de proiecte de modenizare a străzilor urbane, inclusiv 

modernizare și lărgire a Str. Stadionului (inel medial), dar și construcția unei variante 

ocolitoare din rațiuni economice, de accesibilitate și de sporire a calității vieții 

rezidenților în zonele care sunt afectate de transportul de marfă.  

D.A. 2: Dezvoltarea unei rețele continue de suprafețe pietonale sigure și 

atractive 

Măsura vizează crearea condițiilor de siguranță pentru pietonii din orașul Hațeg și 

este esențială pentru diminuarea riscului de accidente și schimbarea 

comportamentului de călătorie al locuitorilor, în scopul măririi cotei modale a 

mersului pe jos și în cel al scăderii costurilor individuale cu deplasarea, mai ales în 

interiorul localității Hațeg. Măsura are în vedere accesibilizarea trotuarelor existente, 

construirea de trasee pietonale noi și reconditionarea suprafetei si a anexelor 

trotuarelor din UAT-ul Hațeg si dotarea acestora cu piese atractive de mobilier urban 

(banci, fantani, rasteluri, ghivece) pentru sporirea calitatii si atractivitatii calatoriilor 

efectuate pe jos în special în zona centrală a localității Hațeg.  

D.A. 3: Dezvoltarea unei rețele strategice de ciclism cu dotările aferente  

Această măsură urmărește să capitalizeze deschiderea locuitorilor la utilizarea 

mijloacelor alternative de transport public, precum și potențialul foarte ridicat turistic, 

prin dezvoltarea, ca etape 1 și 2 într-un sistem scalabil, a unei rețele centrale velo, 

piste de biciclete de standard înalt care să ofere siguranță cicliștilor în trafic, 

conectate cu localitatea Nălațvad și cu Rezervația de Zimbri. De asemenea, 

urmărește furnizarea de facilități de parcare pentru biciclete și închiriere.  
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6.2 Direcții de acțiune și proiecte operaționale  
 

D.A. 1: Înființarea serviciului și dotărilor de transport public local pentru 

Orașul Hațeg  

Măsura are în vedere intervenții pe termen mediu care să răspundă la una dintre 

principalele nevoi locale, anume oferirea unei alternative la transportul cu 

autoturismul personal, în special pentru localitățile componente (Nălățvad, Silvașu de 

Jos, Silvașu de Sus). Se prevede organizarea unui serviciu de transport public, la 

nivel instituțional, și realizarea sistemelor de autotaxare în stații, a stațiilor dotate (în 

număr de 7, din care ultima – Mănăstirea Prislop – accesibilă estival), cu facilități 

necesare, achiziționarea unei flote de microbuze sau autobuze electrice și capacitatea 

tehnică de mentenanță a flotei.  

D.A. 2: Regenerarea strategică integrată a centrului localității Hațeg  

Măsura este de asemenea prevăzută în Planul Urbanistic General și implică 

planificarea operațională a zonei centrale de complexitate ridicată a localității Hațeg 

în contextul necesității protejării și valorificării acesteia turistice. Măsura va prevede 

realizarea unui plan de regenerare (PUZ Zonă Centrală Protejată) care să transforme 

spațiul actualmente intens circulat într-un pol central cu valențe culturale, de loisir, 

economice, turistice, prietenoase cu pietonii.  

D.A. 3: Regenerarea sustenabilă a cartierului de locuințe colective  

Direcția are în vedere furnizarea unui mediu sigur, accesibil și prietenos în cel mai 

dens areal al localității, prin implementarea de măsuri caracteristice unui cartier de 

tip „woonerf” / măsuri „home zone” care să calmeze traficul în interiorul insulei de 

locuințe colective, să sprijine o partajare echitabilă a spațiului public, să creeze spații 

sigure pentru copii și să ofere posibilitatea de loisir și petrecere a timpului liber la 

nivel de cartier.  

6.3 Direcții de acțiune și proiecte organizaționale  
Cele mai importante direcții privind îmbunătățirea cadrului instituțional la nivel local 

sunt reprezentate de întărirea cooperării la nivel local, pe de-o parte, între primărie și 

actorii implicați în mobilitatea urbană locală, iar pe de altă parte, de necesitatea 

stringentă de revizuire / reorganizare a atribuțiilor privind gestionarea mobilității 

locale și a problemelor acesteia, prin îmbunătățirea capacității și organizării Primăriei 

Orașului Hațeg.  
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D.A. 1: Înființarea serviciului de transport public și a aparatului de 

gestiune al acestuia. Pentru funcționarea și administrarea serviciului de transport 

public este necesară înființarea unui serviciu specializat de transport public în cadrul 

autorității administrației publice locale, în baza Legii nr. 92/2007 privind serviciile de 

transport public local. 

D.A. 2: Înființarea unui compartiment în cadrul Primăriei orașului pentru 

planificarea transportului și management-ul traficului, și sporirea 

capacității administrative pentru acestea 

Principalul actor implicat în coordonarea și implementarea proiectelor de mobilitate 

urbană este Primăria Orașului Hațeg. În prezent, structura primăriei, conform 

organigramei, reflectă o slabă orientare către problemele de mobilitate. Măsura 

vizează crearea unui nou compartiment și asigurarea capacității administrative de 

funcționare a acestuia și a expertizei personalului prin măsuri-suport de creștere a 

capacității administrative (derulabile prin POCA și POAT).  
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6.4 Direcții de acțiune și proiecte partajate pe niveluri 
teritoriale  

 

6.4.1 La scară periurbană, pentru Orașul Hațeg:  
 

  Modernizarea, interconectarea și 

extinderea rețelei de infrastructură de 

transport rutier existente (proiectele aferente 

localităților componente)  

 Dezvoltarea unei rețele continue de 

suprafețe pietonale sigure și atractive 

(proiectele aferente localităților componente) 

 Dezvoltarea unei rețele strategice de 

ciclism cu dotările aferente (tronsoanele 

către Nălățvad și Rezervația de Zimbri)  

 Dezvoltarea transportului public local 

pentru Orașul Hațeg 

 Înființarea serviciului de transport public și a aparatului de gestiune 

al acestuia 

 Înființarea unui compartiment în cadrul Primăriei orașului pentru 

planificarea transportului și management-ul traficului, și sporirea 

capacității administrative pentru acestea 

 

6.4.2 La scară urbană:  
 Modernizarea, interconectarea și 

extinderea rețelei de infrastructură de 

transport rutier existente  

  Dezvoltarea unei rețele strategice de 

ciclism cu dotările aferente 

 Măsurile anterioare referitoare la 

rețeaua stradală și pietonală, la scara 

intravilanului localității Hațeg.  

6.4.3 La nivelul cartierelor / zonelor cu nivel ridicat de complexitate:  
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 Regenerarea strategică integrată a 

centrului localității Hațeg 

 Regenerarea sustenabilă a cartierului 

de locuințe colective 
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7 Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe 

termen scurt, mediu și lung 
 

 

7.1 Analiza proiectelor  
Proiectele identificate fac obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport, cu 
scopul identificării acelor intervenţii care merită să fie promovate și pentru elaborarea 
strategiei de prioritizare a proiectelor.  
În funcţie de rezultatele produse de modelele de transport sau de evaluările 

experţilor s-a acordat un punctaj de la 0 la 100 pentru fiecare criteriu şi respectiv 

pentru fiecare scenariu, rezultând un punctaj final; Media acestora a determinat nota 

finală pentru fiecare scenariu evaluat evidenţiind diferenţele clare de impact asupra 

mobilităţii din Hațeg pentru 2027. 

Datorită diferenţei clare de punctaj, scenariul câştigător de urmărit şi dezvoltat este 

al urmăririi investitiilor sugerate, al abordării integrate coordonate care îmbină 

proiecte specifice fiecărui mod de deplasare într-o sinergie sustenabilă. Acesta 

presupune o reducere a cotei deplasărilor motorizate cu aproximativ 30%, călătorii 

care se distribuie între transportul public, mers pe jos şi ciclism regulat şi care implică 
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o reducere semnificativă a rulajului motorizat cu autovehiculul personal, scăzând 

proporţional poluarea aferentă.  

Metodologia de selectare a proiectelor a fost realizată în mai multe etape: 

 
 
 
Analiza multicriterială include indicatori de performanță cuantificați, care să marcheze 
nivelul de realizare a fiecăruia dintre cele cinci criterii specificate anterior, utilizate şi 
pentru evaluarea impactului actual al mobilității, respectiv: 

 
1. Eficiență economică; 
2. Impactul asupra mediului; 
3. Accesibilitate; 
4. Siguranță; 
5. Calitatea vieții. 

 
În cadrul analizei multicriteriale, s-a alocat fiecărui scenariu un număr de puncte, 
între 0 și 100 (0 reprezentând varianta cu punctajul cel mai slab, iar 100 varianta cu 
punctajul cel mai bun). Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele: 
 

  
•Analiza problemelor rezultate în urma analizei situație curente; 

  
•Definirea viziunii pentru cele trei niveluri 

•Definirea obiectivelor strategice și a obiectivelor operaţionale, pentru cele trei nivele; 

  
•Selectarea listei lungi de măsuri și proiecte; 

•Testarea proiectelor prin intermediul analizei multicriteriale şi a analizei cost-benficiu; 

•Evaluarea scenariilor, ca pachete de măsuri/proiecte; 

•Selectarea scenariului preferat; 

•Prioritizarea proiectelor în cadrul scenariului ales. 
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 Accesul la cea mai apropiata staţie de transport public, măsurat în metri şi 
evaluat ca medie a tutoror locaţiilor din U.A.T. înspre staţiile de autobuz. 
Acest indicator este notabil mai mic în cazul existenţei mai multor staţii şi a 
transportului public urban; 

 Accesul la locul de muncă, măsurat în minute şi reprezentând timpul mediu 
parcurs de locuitori din Hațeg spre/dinspre locul de muncă. Timpul este mai 
mare în cazul scenariului post-investiţii datorită sporirii ponderii mobilităţii 
lente, mai exact a călătoriilor cu bicicleta şi pe jos; 

 Densitatea traficului rutier, măsurat în numărul călătoriilor efectuate cu 
mijloace motorizate proprii. Aceasta este redusă prin oferirea de alternative 
în scenariul post-investiţii, punctual a transportului public şi reţelei de 
ciclism cu piste dedicate; 

 Poluarea, măsurată în CO2, reprezentând cantitatea de dioxid de carbon 
generată de traficul interurban motorizat. Acesta se reduce prin reducerea 
ponderii călătoriilor motorizate, explicată la criteriul precedent; 

 Consumul de energie, măsurat în litri. Acesta se determină proporţional cu 
kilometri rulaţi si precum la criteriile precedente, se modifică pozitiv cu 
scăderea ponderii autoturismelor în cadrul deplasărilor urbane; 

 Ponderea călătoriilor cu vehicule motorizate, reprezentată de raportul modal 
al deplasărilor cu autoturisme. Ultimii 4 indicatori, inclusiv prezentul, se 
leagă strâns de ponderea autoturismelor din raportul modal; 

 Km străzi modernizate, reprezentat de distanţa arterelor menite a fi 
reabilitate în fiecare scenariu. Scenariul cu investiţii implică modernizarea 
suplimentară a unor străzi prin POR, menite operării autobuzelor; 

 Numărul de pasageri care utilizează transportul public este dat de raportul 
modal al transportului public, mărit considerabil în scenariul care cuprinde 
introducerea transportului public urban în Hațeg; 

 Km reţea ciclism cuantifică lungimea infrastructurii de ciclism propusă; 

 Lungimea coridoarelor pietonale reprezintă cumulul în kilometri trotuarelor 
largi, modernizate și mobilate cu dotări urbane specifice, atractive; 

 Reducerea numărului de accidente se referă la numărul de accidente rutiere 
produse, în medie, într-o zi. În scenariu post-investiţii, datorita reducerii 
ponderii călătoriilor auto, valoarea este mult redusă. 

 
Suplimentar, cu consecinţe în valoarea indicatorilor din analiza multi-criterială, un 
indicator important pentru evoluţia mobilităţii urbane este variaţiunea raportului 
modal. Aceasta descrie ponderea călătoriilor efectuate cu diverse mijloace de 
transport, urmărind reducerea deplasărilor cu autoturismul personal și încurajarea 
metodelor alternative de deplasare. 
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  Nr. 
Crt 

Nume proiect  Descriere / nume subproiect  Per. 
Implem. 

Beneficiar  Formulă calcul 
cost  

Cost estimat 
(MEUR) 

Finanțare 

2.1. Intervenţii 
majore asupra 
reţelei stradale 

1.1 Construirea variantei 
ocolitoare a orașului 
Hațeg pe direcția Sud - 
N-E  

Drum Ocolitor la sud de oraşul Haţeg, 
între DN 66-E 79 şi DN 68, pe o lungime 
de cca. 3,2 km şi amenajarea de 
intersecţii cu drumurile / străzile 
principale; 

2020-2023 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

0.3-
1.2MEUR/km, în 
funcție de 
profilul vizat 

2.25 Bugetul 
local / 

bugetul de 
stat prin 
PNDL II  

2.1 Modernizarea și 
interconectarea rețelei 
stradale existente 

Modernizare Str. IL Caragiale spre 
biserică, Aleea Centralei, Aleea 
Trandafirilor  

2019 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

costul variază cu 
distanța și 
anvergura 
vizată (0.05-
0.1MEUR/km) 

0.425 PNDL II  

2.2 Modernizare Str. Tudor Vladimirescu, 
Zona Finanțe  

2019 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

0.125 PNDL II  

2.3 Modernizare Str. Horea și Str. 
Progresului 

2019 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

0.3 PNDL II  

2.4 Modernizare și lărgire tronson Strada 
Stadionului între DN66 și Strada 22 
Decembrie și reconfigurare intersecție 
acces DN66 

2018-2020  Primăria 
Orașului 

Hațeg 

0.1 Bugetul 
local / 

bugetul de 
stat prin 
PNDL II  

3.1 Refuncționalizarea 
infrastructurii de 
transport pe cale ferată 
pentru navetă și turism 
- proiecte la scară 
macro 

Modernizare CF turistică: Caransebes – 
Subcetate, cale simplă neelectrificată pe 
o distanță de 77 km 

2018 
(prevăzut) 

CFR 
Infrastructură 

Cost furnizat 
prin MPGT  

151.2 Bugetat 
POIM  

3.2 Modernizare CF dublă electrificată 
Petroșani - Simeria  

Perioada 
următoare 
de 
programare 

CFR 
Infrastructură 

Cost furnizat 
prin MPGT  

385 Bugetat 
perioada 

următoare 
de 

programare 

  TOTAL anvelopă bugetară - infrastructură 3.2 Mil. EUR 
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2.2 Transportul 
public  

4.1 Introducerea unui 
sistem de transport 

public local de legătură 
între Hațeg, localitățile 

componente și 
principalele destinații 
turistice (Mănăstirea 

Prislop, Parcul 
Dendrologic)   

Amenajare stații de transport public pe 
ruta Nălațvad - Râul Mare - Piața Unirii - 
Silvașu de Jos - Silvașu de Sus - Prislop 
(stație estivală)  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.05 POR Axa 3.2  

4.2 Dotarea statiilor cu facilități și sisteme 
de autotaxare  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.05 POR Axa 3.2  

4.3 Achiziție flotă microbuze / autobuze 
electrice (3)  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.5 POR Axa 3.2  

4.4 Dotare depou (ITM - depou existent) cu 
capacitatea de mentenanță a flotei de 
autobuze  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.25 POR Axa 3.2  

  TOTAL anvelopă bugetară - transport public 0.85 Mil. EUR 

2.4 Transportul 
de Marfă 

5 Optimizarea traseelor 
de transport marfă și a 
politicilor de staționare 

în zona centrală a 
Orașului Hațeg  

Desemnarea și marcarea 
amplasamentelor pentru descărcare / 

aprovizionare marfă 

2019 0.01 Cost neglijabil - 
amenajare 5 

locuri de 
staționare 

dedicate în zona 
centrală  

0.01 Bugetul 
local    

  TOTAL anvelopă bugetară - transport de marfă 0.01 Mil. EUR 

2.4 Mijloace 
alternative de 

mobilitate  

6.1 Îmbunătățirea calității 
și extinderea traseelor 

pietonale în Orașul 
Hațeg și localitățile 

acestuia componente 

Reconditionarea suprafetei si a anexelor 
trotuarelor din UAT-ul Hațeg si dotarea 
acestora cu piese atractive de mobilier 
urban(banci, fantani, rasteluri, ghivece) 
pentru sporirea calitatii si atractivitatii 
calatoriilor efectuate pe jos 

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.4 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

6.2 Construirea de trotuare noi cu dotarile 
aferente (mobilier urban, iluminat) la 
standarde actuale, în localitățile Silvașu 
de Jos, Silvașu de Sus, Nălățvad  

2020-2023 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.5 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 
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6.3 Sistematizare zona adiacentă str. Tudor 
Vladimirescu, Spital Orășenesc și Bloc S1 
- adaptarea spațiului la circulația 
persoanelor cu dizabilități, amenajarea 
de zone de recreere și odihnă, 
reconfigurarea spațiilor verzi existente 

în derulare Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  N/A Bugetul 
Local 

6.4 Accesibilizarea trotuarelor: asigurarea 
continuitatii si a fluiditatii traseelor 
pietonale din UAT Hațeg  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.2 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

7 Amenajarea cartierului 
rezidențial de locuințe 
colective ca și cartier 
de tip „woonerf” sau 

„home zone” 

Măsuri de calmare trafic, management-
ul spațiilor partajate, trasee sigure 
pentru pietoni, mobilier, iluminare 

2019-2021 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.7 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

8 Pietonalizare în Zona 
Centrală Protejată 

conform PUZCP 

Proiect în sinergie cu „Regenerarea 
integrată a zonei centrale a Orașului 
Hațeg”  

2020-2023 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  conform 
PUZCP 

POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

9 Rețea strategică de 
ciclism Etapa 1 - Zona 

Centrală Hațeg - 
Rezervația de Zimbri  

Proiect de amenajare a pistelor de 
biciclete în zona centrală - Str. Horea, 
Tudor Vladimirescu, Aurel Vlaicu, 
Nicolae Titulescu  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

2.5 km x 30.000-
60.000EUR/km 

0.15 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

10 Rețea strategică de 
ciclism Etapa 2 - 
Extindere către 

Nălațvad și Parcul 
Dendrologic 

Extinderea rețelei de ciclism pe traseul 
Str. Horea - Str. Râul Mare - Nălățvad 
(2.4 km) și și traseu 5.5 km către 
Rezervația de Zimbri  

2020-2023 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

6.9 km x 30.000-
60.000EUR/km 

0.3 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

11 Dotarea Orașului Hațeg 
cu un sistem velo în 
regim de închiriere 

turistică  

Implementarea unui sistem cu statii cu 
auto-servire dotate cu biciclete de 
inchiriat cu timp limitat pentru localnici 
si vizitatori 

2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

3 x 0.05-
0.1MEUR statie 

self-service + 
80-120 x 200-
500 EUR per 

bicicleta 

0.3 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 
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12 Amenajarea de parcări 
de biciclete în zona 

centrală  

Se vor amenajare zone de parcare 
biciclete în punctele : Primărie, Colegiul 
Național IC Brătianu, Spitalul Orășenesc, 
Str. Titulescu ș.a. (7-8 locații)  

2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

7-8 locatii x 300-
500EUR/parcaj + 
costuri montaj 

0.05 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

TOTAL anvelopă bugetară - mijloace alternative de mobilitate 2.6 Mil. EUR 

2.5 
Management-

ul traficului  

13 Sistem de management 
integrat al traficului în 
Orașul Hațeg  

Implementarea unui sistem performant 
de manangement al traficului la nivel de 
UAT, în sinergie cu proiectul 
instituțional de înființare a structurii de 
supraveghere, control și gestiune a 
traficului urban  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

server 
0.03MEUR + 
camere video in 
intersectii 
0.2MEUR + 
costuri instalare 
0.1MEUR + soft 
dedicat si centru 
de comunicare 
0.2MEUR 

0.5 POR Axa 3.2 
/ Bugetul 

local 

14 Sistem de informare 
turistică și signalistică 
unitară la nivel de oraș  

Crearea unei identități vizuale turistice a 
orașului și utilizarea acesteia în 
elemente de signalisitcă urbană: 
panouri, totemuri, ș.a.  

2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.1 Bugetul 
local 

15 Reconfigurarea 
parcărilor în 
administrarea UAT 
Hațeg în zona centrală 
și crearea de spații 
pick-up / drop-off 

Implementarea unui sistem de ticketing 
pentru locurile de parcare din zona 
centrală și a arealelor de staționare 
temporară pentru zonele: Spital, Liceu, 
școli și grădinițe.  

2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.05 Bugetul 
local 

  TOTAL anvelopă bugetară - management trafic 0.65 Mil. EUR 

2.6 Zone cu 
nivel ridicat de 
complexitate și 
2.7 Structura 
intermodală și 
operațiuni 

16 Regenerarea integrată 
a zonei centrale a 
Orașului Hațeg  

Realizarea Planului Urbanistic Zonal 
pentru Zona Centrală Protejată, 
conform prevederilor PUG  

2018-2020 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0.15 Bugetul 
local 
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urbanistice 
necesare 

TOTAL anvelopă bugetară - zone cu complexitate ridicată  0.15 Mil. EUR 

2.8 Aspecte 
instituționale și 
proiecte de 
guvernanță 

17 Înființarea unui centru 
de supraveghere, 
control si gestiune a 
traficului urban 

Înfiintarea, la politia locala sau in 
primarie a unui centru de management 
a traficului cu supraveghere video in 
timp real  

2019 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  din 
reorganizare 

N/A 

18 Înfiinţarea serviciului 
de transport public şi a 
aparatului de gestiune 
al acestuia 

  2019 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  din 
reorganizare 

N/A 

19 Politica de parcare la 
nivel urban  

Implementarea unei politici de 
management și alocare a locurilor de 
parcare la nivel rezidențial, și 
implementarea unei politici de taxare a 
parcării în zona centrală a Orașului  

2019 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0 N/A 

20 Politică de dezvoltare 
participativă  

Planificarea și implementarea 
proiectelor aferente reconfigurării zonei 
centrale și transformarea zonei Blocuri 
în cartier tip „woonerf” cu implicarea 
cetățenilor, prin ateliere de lucru și 
consultări „de cartier”  

2018-2023 Primăria 
Orașului 

Hațeg 

  0 N/A 

  TOTAL anvelopă bugetară - Aspecte 
Instituționale 

0 Mil. EUR 

TOTAL anvelopă bugetară PMUD pentru Primăria Orașului Hațeg  7.46 Mil. EUR 
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7.2 Prioritățile stabilite  
 

Consultantul a întocmit o estimare a costurilor planului de mobilitate urbană 
integrată, însoţit de o planificare bugetară multianuală a acestuia, împreună cu 
sursele preconizate de finanţare.  
 
S-au considerat în acest scop resursele guvernamentale și locale prezente și 
preconizate pentru viitor care sunt disponibile pentru investiţii în sectorul 
transporturilor pentru Hațeg. De asemenea, consultantul a evaluat sursele de 
finanţare externă preconizate. Această componentă a fost finalizată cu producerea 
unui plan de acţiune pe termen scurt (2020), mediu (2023) și lung (până în 2030).  
 
Pentru fiecare acţiune s-au definit următoarele:   

 scurtă descriere a acţiunii;  

 estimarea de cost pentru fiecare perioadă de implementare și globală;  
 principalele surse de finanţare (provizorii).  

 
 
Prioritizarea intervențiilor de tip soft a avut în vedere analiza problemelor identificate 
și identificarea obiectivelor strategice și operaționale.  
 
Costul total al intervenţiilor identificate este de 7.46 milioane €. Costul nu 
cuprinde acele proiecte de infrastructură mare gestionate de actori 
naționali (ex. CFR Infrastructura).  
 
Principalele surse de finanțare luate în calcul pentru susținerea proiectelor necesare 
în Hațeg sunt:  

 Fonduri nerambursabile – în special prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3.2.  

 Fonduri proprii – Bugetul UAT Hațeg, pornind de la alocările exercițiilor 
bugetare anterioare în domeniul proiectelor de amenajare sau reparații, 
întreținere, mentenanța a infrastructurii rutiere. Estimarea anvelopei financiare 
a pornit de la Bugetul de Venituri și Cheltuieli din ultimii 2 ani (2015 si 
2016), și s-a realizat o medie a valorilor celor doi ani pentru investiții 
destinate infrastructurii rutiere în orașul Hațeg. Aceasta valoare a fost indexata 
anual cu o creștere de 4% (echivalentă cu creșterea prognozata a PIB).  

 Alte surse externe ce pot fi atrase sunt Parteneriatele Public-Private sau 
lucrările realizate sub forma de Credit-furnizor.  

 Alte surse – se referă în același timp la credite ale instituțiilor finanțatoare 
europene BERD/BEI, finanțări nerambursabile pentru perioada 2023-2027 
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(viitorul ciclu financiar european) sau finanțări în cadrul unor programe 
Europene transnaționale (Orizont 2020, URBACT, Interreg, ș.a) 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

148 

 

7.2.1 Intervenții pe termen scurt (2018-2020) 
 

 Nr. 

Crt 

Nume proiect  Descriere / nume subproiect  Per. 

Implem. 

Cost 

estimat 
(MEUR) 

Finanțare 

Intervenţii 

majore asupra 
reţelei stradale 

2.1 Modernizarea și 

interconectarea rețelei 
stradale existente 

Modernizare Str. IL Caragiale spre 

biserică, Aleea Centralei, Aleea 
Trandafirilor  

2019 0.425 PNDL II  

2.2 Modernizare Str. Tudor Vladimirescu, 

Zona Finanțe  

2019 0.125 PNDL II  

2.3 Modernizare Str. Horea și Str. 

Progresului 

2019 0.3 PNDL II  

2.4 Modernizare și lărgire tronson Strada 
Stadionului între DN66 și Strada 22 

Decembrie și reconfigurare intersecție 

acces DN66 

2018-2020  0.1 Bugetul local / 
bugetul de stat 

prin PNDL II  

Transportul 

public  

4.1 Introducerea unui 

sistem de transport 
public local de legătură 

între Hațeg, localitățile 

componente și 
principalele destinații 

turistice (Mănăstirea 
Prislop, Parcul 

Dendrologic)   

Amenajare stații de transport public pe 

ruta Nălațvad - Râul Mare - Piața Unirii 
- Silvașu de Jos - Silvașu de Sus - 

Prislop (stație estivală)  

2018-2020 0.05 POR Axa 3.2  

4.2 Dotarea statiilor cu facilități și sisteme 

de autotaxare  

2018-2020 0.05 POR Axa 3.2  

4.3 Achiziție flotă microbuze / autobuze 
electrice (3)  

2018-2020 0.5 POR Axa 3.2  

4.4 Dotare depou (ITM - depou existent) cu 

capacitatea de mentenanță a flotei de 
autobuze  

2018-2020 0.25 POR Axa 3.2  
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Transportul de 

Marfă 

5 Optimizarea traseelor 

de transport marfă și a 

politicilor de staționare 
în zona centrală a 

Orașului Hațeg  

Desemnarea și marcarea 

amplasamentelor pentru descărcare / 

aprovizionare marfă 

2019 0.01 Bugetul local    

Mijloace 

alternative de 
mobilitate  

6.1 Îmbunătățirea calității și 

extinderea traseelor 
pietonale în Orașul 

Hațeg și localitățile 
acestuia componente 

Reconditionarea suprafetei si a anexelor 

trotuarelor din UAT-ul Hațeg si dotarea 
acestora cu piese atractive de mobilier 

urban(banci, fantani, rasteluri, ghivece) 
pentru sporirea calitatii si atractivitatii 

calatoriilor efectuate pe jos 

2018-2020 0.4 POR Axa 3.2 / 

Bugetul local 

6.3 Sistematizare zona adiacentă str. Tudor 
Vladimirescu, Spital Orășenesc și Bloc 

S1 - adaptarea spațiului la circulația 

persoanelor cu dizabilități, amenajarea 
de zone de recreere și odihnă, 

reconfigurarea spațiilor verzi existente 

în derulare N/A Bugetul Local 

6.4 Accesibilizarea trotuarelor: asigurarea 
continuitatii si a fluiditatii traseelor 

pietonale din UAT Hațeg  

2018-2020 0.2 POR Axa 3.2 / 
Bugetul local 

9 Rețea strategică de 
ciclism Etapa 1 - Zona 

Centrală Hațeg - 

Rezervația de Zimbri  

Proiect de amenajare a pistelor de 
biciclete în zona centrală - Str. Horea, 

Tudor Vladimirescu, Aurel Vlaicu, 

Nicolae Titulescu  

2018-2020 0.15 POR Axa 3.2 / 
Bugetul local 

11 Dotarea Orașului Hațeg 

cu un sistem velo în 
regim de închiriere 

turistică  

Implementarea unui sistem cu statii cu 

auto-servire dotate cu biciclete de 
inchiriat cu timp limitat pentru localnici 

si vizitatori 

2020 0.3 POR Axa 3.2 / 

Bugetul local 
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12 Amenajarea de parcări 

de biciclete în zona 

centrală  

Se vor amenajate zone de parcare 

biciclete în punctele : Primărie, Colegiul 

Național IC Brătianu, Spitalul 
Orășenesc, Str. Titulescu ș.a. (7-8 

locații)  

2020 0.05 POR Axa 3.2 / 

Bugetul local 

Management-
ul traficului  

13 Sistem de management 
integrat al traficului în 

Orașul Hațeg  

Implementarea unui sistem performant 
de manangement al traficului la nivel 

de UAT, în sinergie cu proiectul 
instituțional de înființare a structurii de 

supraveghere, control și gestiune a 
traficului urban  

2018-2020 0.5 POR Axa 3.2 / 
Bugetul local 

14 Sistem de informare 

turistică și signalistică 
unitară la nivel de oraș  

Crearea unei identități vizuale turistice a 

orașului și utilizarea acesteia în 
elemente de signalisitcă urbană: 

panouri, totemuri, ș.a.  

2020 0.1 Bugetul local 

15 Reconfigurarea 

parcărilor în 

administrarea UAT 
Hațeg în zona centrală 

și crearea de spații pick-
up / drop-off 

Implementarea unui sistem de ticketing 

pentru locurile de parcare din zona 

centrală și a arealelor de staționare 
temporară pentru zonele: Spital, Liceu, 

școli și grădinițe.  

2020 0.05 Bugetul local 

Zone cu nivel 

ridicat de 
complexitate 

16 Regenerarea integrată a 

zonei centrale a 
Orașului Hațeg  

Realizarea Planului Urbanistic Zonal 

pentru Zona Centrală Protejată, 
conform prevederilor PUG  

2018-2020 0.15 Bugetul local 

Aspecte 

instituționale și 
proiecte de 

guvernanță 

17 Înființarea unui centru 

de supraveghere, 
control si gestiune a 

traficului urban 

Înfiintarea, la politia locala sau in 

primarie a unui centru de management 
a traficului cu supraveghere video in 

timp real  

2019 din 

reorganizare 

N/A 

18 Înfiinţarea serviciului de 

transport public şi a 

aparatului de gestiune 
al acestuia 

  2019 din 

reorganizare 

N/A 
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19 Politica de parcare la 

nivel urban  

Implementarea unei politici de 

management și alocare a locurilor de 

parcare la nivel rezidențial, și 
implementarea unei politici de taxare a 

parcării în zona centrală a Orașului  

2019 0 N/A 

 3.71 Mil. EUR 

 

7.2.2 Intervenții pe termen mediu (2020-2023) 
 

  Nr. 
Crt 

Nume proiect  Descriere / nume subproiect  Per. 
Implementare 

Cost estimat 
(MEUR) 

Finanțare 

Intervenţii 
majore asupra 
reţelei stradale 

1.1 Construirea variantei 
ocolitoare a orașului 
Hațeg pe direcția Sud - N-
E  

Drum Ocolitor la sud de oraşul Haţeg, între 
DN 66-E 79 şi DN 68, pe o lungime de cca. 
3,2 km şi amenajarea de intersecţii cu 
drumurile / străzile principale; 

2020-2023 2.25 Bugetul local / 
bugetul de stat 

prin PNDL II  

Mijloace 
alternative de 

mobilitate  

6.2   Construirea de trotuare noi cu dotarile 
aferente (mobilier urban, iluminat) la 
standarde actuale, în localitățile Silvașu de 
Jos, Silvașu de Sus, Nălațvad  

2020-2023 0.5 POR Axa 3.2 / 
Bugetul local 

8 Pietonalizare în Zona 
Centrală Protejată 

conform PUZCP 

Proiect în sinergie cu „Regenerarea 
integrată a zonei centrale a Orașului Hațeg”  

2020-2023 conform 
PUZCP 

POR Axa 3.2 / 
Bugetul local 

10 Rețea strategică de 
ciclism Etapa 2 - 

Extindere către Nălațvad 
și Parcul Dendrologic 

Extinderea rețelei de ciclism pe traseul Str. 
Horea - Str. Râul Mare - Nălațvad (2.4 km) 
și traseu 5.5 km către Rezervația de Zimbri  

2020-2023 0.3 POR Axa 3.2 / 
Bugetul local 
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Aspecte 
instituționale și 

proiecte de 
guvernanță 

20 Politică de dezvoltare 
participativă  

Planificarea și implementarea proiectelor 
aferente reconfigurării zonei centrale și 
transformarea zonei Blocuri în cartier tip 
„woonerf” cu implicarea cetățenilor, prin 
ateliere de lucru și consultări „de cartier”  

2018-2023 0 N/A 

    3.05 Mil. EUR 

 

7.2.3 Intervenții pe termen lung (2023-2030) 
 

În afara proiectelor prevăzute prin Master Planul General de Transport (implementabile așadar de alte autorități de la nivel central), PMUD 

Hațeg nu prevede intervenții specifice pe termen lung de infrastructură, la nivel de proiect, ci numai la nivel de cadru strategic – direcții de 

acțiune. Motivul pentru aceasta este necesitatea unei abordări flexibile, pas cu pas, care să asigure capitalizarea celor mai bune oportunități 

pe termen lung și regândirea/reevaluarea necesităților în anul 2023
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8 Monitorizarea implementării Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă  
 

 

Figură 71- Instrumente de monitorizare și cadrul instituțional pentru PMUD Hațeg 
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8.1 Stabilirea procedurii de evaluare a implementării P.M.U.  
 

Monitorizarea şi evaluarea se referă la modul în care rezultatele 

implementării PUMD sunt analizate şi folosite pentru atingerea 

obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, respectiv a viziunii propuse de 

orașul Hațeg.  

Monitorizarea şi evaluarea sunt introduse în plan ca instrumente de gestionare 

esenţiale pentru a urmări procesul de planificare şi a evalua punerea în aplicare, dar 

într-un mod în care să se poată învăţa din experienţa de planificare, să se înţeleagă 

ceea ce funcţionează bine şi mai puţin bine, pentru a construi un plan de lucru 

îmbunătăţit în viitor. 

Un mecanism de monitorizare şi evaluare ajută la identificarea şi anticiparea 

dificultăţilor în pregătirea şi implementarea Planului de mobilitate urbană durabilă şi, 

dacă este necesar, la reorganizarea măsurilor pentru a atinge ţintele mai eficient şi în 

limitele bugetului disponibil.  

Raportarea trebuie să asigure prezentarea rezultatelor evaluării spre dezbatere 

publică, permiţând astfel tuturor actorilor să ia în considerare şi efectueze corecturile 

necesare (de exemplu, în cazul în care sunt atinse ţintele sau dacă măsurile par a fi 

în conflict unele cu altele).  

Mecanismele de monitorizare şi evaluare trebuie definite şi puse în aplicare cât mai 

devreme. Evaluarea P.M.U.D. va fi realizată prin evaluarea anuală a îndeplinirii 

indicatorilor stabiliți. 

Este imperativ ca aprobarea prezentului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă să nu fie 

percepută ca punct final al unei elaborări tehnice și nici ca un document de 

fundamentare finalizat cu o listă de proiecte implementabile cu ajutorul 

instrumentelor de finanțare nerambursabile. P.M.U.D. reprezintă un instrument de 

guvernare a orașului, flexibil și adaptabil în timp nevoilor în schimbare, care 

generează acțiuni publice și private cu valoare strategică pe termen lung pentru 

dezvoltarea competitivă a zonei orașului Hațeg și pentru reducerea disparităților din 

interiorul acesteia. Implementarea eficientă a planului integrat pentru mobilitate, 

durabil, sustenabil și inteligent impune participarea activă a unui set amplu de actori.  

Guvernanța și cadrul administrativ al gestionării mobilității în oraș reprezintă un 

aspect complex care, pentru a putea sprijini procesul de implementare al unui 
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document strategic ce vizează implementarea unui portofoliu de proiecte cu un 

număr amplu de beneficiari, trebuie să instituie un puternic leadership politic și în 

același timp o structură solidă de management al implementării, funcțională din 

punct de vedere al identificării responsabilităților actorilor antemenționați.  

Se pot delimita așadar o serie de precondiții pentru instituirea unui sistem funcțional 

de management al dezvoltării mobilității în orașul Hațeg:  

1. Existența unei coordonări eficace și eficiente – reprezentată de către 

administrația locală Hațeg;  

2. Existența unui parteneriat cu furnizorii de servicii de transport, 

instituții deconcentrate, mediul economic, academic, societatea 

civilă. Implicarea stakeholderilor/actorilor urbani care au participat la 

pregătirea planului în cele două ateliere de lucru de la nivel urban şi ulterior, a 

unor noi actori relevanţi care se recunosc în plan şi consolidează împărtășirea 

acestuia şi a iniţiativelor este esențială, generând un climat favorabil pentru 

crearea de parteneriate între actorii publici și cei privaţi;  

3. Competențe relevante și responsabilități: reprezentarea actorilor în 

dezvoltarea politicilor integrate și proiectelor de infrastructură de transport;  

4. Resurse umane și sustenabilitate financiară;  

5. Reprezentativitate și abilitate de negociere cu nivelurile superioare 

(județean, național, UE).  
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8.2 Dimensiunile implementării și monitorizării P.M.U.D.  
 

Implementarea P.M.U.D. presupune procesul prin care, în perioada de programare 

2014-2020 (2023) și cea ulterioară, 2021-2027, resursele disponibile ale 

administrației publice locale și ale actorilor implicați fie ca beneficiari, fie ca parteneri 

se transformă în rezultatele calitative și cantitative prevăzute în Planul de Acțiune.  

Implementarea prevede atingerea tuturor obiectivelor Planului de Mobilitate în 

vederea atingerii viziunii pe termen mediu (2023) și pe termen lung (2030). 

Implementarea planului trebuie să parcurgă un proces de corelare, între ceea ce este 

de dorit a fi realizat, cu ceea ce este posibil în condițiile resurselor existente şi ceea 

ce este probabil, în condițiile previzionate (climatul socio-economic național și 

European, resursele nerambursabile disponibile în această perioadă de programare). 

Cel mai important, implementarea P.M.U.D. presupune următoarele dimensiuni:  

1. Dimensiunea instituțional-normativă – presupune implementarea 

prevederilor planului de acțiune al P.M.U.D. cu privire la crearea cadrului de 

coordonare și cooperare, precum și aspectele ce țin de promovarea pachetului 

de documente normative și hotărâri care stau la baza unei dezvoltări corelate 

a mobilității, cu precădere a celor necesare pentru dezvoltarea viitoare a 

accesibilității orașului, sprijinului pentru dezvoltare economică și a dezvoltării 

mobilității blânde;  

2. Dimensiunea strategică – este furnizată prin lista de proiecte prioritare 

ilustrate în prezentul plan de acțiune;   

3. Dimensiunea investițională – vizează direct partea de implementare a 

proiectelor prioritare din portofoliul P.M.U.D. și se referă la anvelopa bugetară 

și planificarea investițiilor din surse locale (bugetul administrației locale), surse 

de la nivelul național și fonduri nerambursabile, precum și posibilitatea 

realizării de parteneriate public-private în scopul implementării anumitor 

proiecte P.M.U.D.;  

În conformitate cu prevederile art. 7 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013, este 

necesară implicarea organismelor care gestionează și implementează dezvoltarea 

urbană (și deci a mobilității) în procesul de implementare și gestionare a fondurilor 

alocate dezvoltării urbane. 

Cadrul legal de reglementare a dezvoltării urbane integrate la nivelul 

Orașului Hațeg se subscrie:  
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 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013;  

 Regulamentul (UE) nr 1303/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013;  

 Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;  

 Hotărârea nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului institutional de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investitii și 

pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare și 

gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificata și completata 

prin Hotararea Guvernului nr. 904/2016;  

 Ghidului Solicitantului – Condițíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI 

 

8.3 Stabilirea actorilor responsabili cu implementarea PMUD 
Hațeg  

 

Responsabilitățile noi propuse ale Compartimentului Transport, 

subordonat Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat:  

 Asigură implementarea PMUD la nivelul orașului și cadrul strategic coerent de 
dezvoltare durabilă a mobilității;  

 Se asigură de bunul parcurs al implementării portofoliului de proiecte;  

 Se asigură ca obiectivele și activităţile fiecărui proiect adoptat respecta 

priorităţile prezentate în PMUD 

 Se asigură ca toti partenerii preocupaţi de implementarea proiectelor 

individuale isi inteleg rolul si responsabilităţile in cadrul strategiei si 

interrelationarea cu alte proiecte. 

 Dezvoltă un plan de lucru eficient pentru toți cei implicaţi în procesul de 

implementare al proiectelor. 

 Identifică/corelează PMU cu oportunităţile şi finanţările naţionale, europene, 

etc. 

 Actualizează planul operaţional de implementare al PMUD în baza factorilor 

favorizanți sau de condiționare externi (spre exemplu, în baza informațiilor de 

lansare a liniilor de finanțare sau informațiilor prezente în strategii/planuri 

aflate în sinergie, cum ar fi Strategia Integrată de Dezvoltare Hațeg 2014-

2020). 
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 Dezvoltă proiecte și programe proprii în regim de parteneriat cu alte persoane 
fizice și juridice din țară și străinătate în scopul facilitării implementării 
documentației;  

 Elaborează documentațiile tehnico-economice pentru atragerea de fonduri 
nerambursabile în scopul implementării portofoliului de proiecte din scenariul 
ales al PMU  

 Promovează planul și proiectele acestuia în relație cu cetățenii, alte instituții, 
potențiali investitori;  

 Întocmirea anuală/semestrială sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu 
celelalte compartimente din primărie, a rapoartelor privind stadiul 
implementării PMUD 

 Propunerea către primar și Consiliul local, de referate de specialitate vizând 

actualizarea PMU în funcţie de nevoi, și organizarea de dezbateri publice.  

 Management-ul proiectelor din PMU și urmărirea derulării în bune condiții a 
contractelor de implementare, în cooperare cu alte compartimente în ceea ce 
privește conformitatea juridică și legală;  

 Realizarea de evidențe a proiectelor în derulare aferente PMUD și a 
parteneriatelor din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din 
fonduri europene;  

 Orice alte acțiuni ce decurg din rolul de coordonare a mobilității și 
transporturilor la nivel de oraș.  

Compartimentul va avea relații funcționale cu toate celelalte compartimente din 
cadrul Primăriei.   
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8.4 Stabilirea actorilor responsabili cu monitorizarea și 
evaluarea PMUD Hațeg  

Principalii actori responsabili cu monitorizarea implementării P.M.U.D. Hațeg sunt:  

1. Adminstrația publică locală a Orașului Hațeg, prin Comitetul de 

Monitorizare  

2. Poliţia Locală a Orașului Hațeg;  

3. A.D.R. Vest, prin SSDU;  

4. Alte entităţi relevante (cum ar fi organizaţii non-guvernamentale).  

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și luând în 

considerare modalitatea de implementare a dezvoltării urbane durabile, se propune 

însărcinarea cu atribuțiile de monitorizare și evaluare a implementării PMUD Hațeg a 

unei echipe la nivelul Orașului, formată din minumum 2 persoane, care să 

îndeplinească rolul de Comitet de Monitorizare. Comitetul de Monitorizare va opera în 

strânsă legătură cu compartimentul de transport propus spre a fi optimizat și 

extins ca măsură instituțională prin Plan. 

•         Verifică 
admisibilitatea PMUD și 
monitorizează regional 
stadiul implementării pt. 
Axa 3.2. Oferă asistență 
prin Biroul de Informare.  

•Consiliu consultativ civic 
pentru monitoizare care 
sprijină  Comitetul de 
Monitoriare în fundamentare 
corectă a anumitor soluții 
tehnice. Participă și își exprimă 
opinia în perioada de 
pregătire a proiectelor.  

•Conlucrează cu Comitetul de 
Monitorizare și sprijină 
colectarea informațiilor 
necesare monitorizării 

• Responsabil PMUD și grup 
lucru permanent cu 
responsabilitatea de 
monitorizare a implementării 
și verificare evoluției atingerii 
obiectivelor PMUD în baza 
indicatorilor de progres 

Comitetul de 
Monitorizare 

Poliția Locală 
a Orașului 

Hațeg 

ADR Vest 
Alte entități 

relevante 
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Responsabilitatea principală a monitorizării rezidă astfel cu Comitetul de 
Monitorizare:  

 Elaborează rapoarte de monitorizare periodice (trimestrial/semestrial/anual, 
după caz) sau informări ad hoc privind stadiul implementării PMUD (ex. stadiul 
proiectelor, respectarea graficului de pregătire/depunere a proiectelor 
aferente, etc.).  

 Asigură legătura dintre autoritatea publică și autoritatea de management a 
POR prin oferirea de informații, realizarea de întâlniri, participarea la întâlniri și 
în grupuri de lucru de coordonare dacă este cazul;  

 Asigură promovarea în rândul actorilor relevanți de la nivelul orașului cu privire 
la apelurile de proiecte/oportunități de finanțare din Fonduri ESI 2014-2020; 

 Stabilește o relație de colaborare și consultare permanentă cu părțile 
interesate la nivelul Orașului Hațeg;  

 Contribuie/derulează campanii de promovare și informare referitoare la 
conceptul de mobilitate durabilă și stadiul implementării proiectelor în acest 
sens în perioada 2014-2020 și 2021-2027;  

 Îndeplinește orice altă atribuție aplicabilă care rezultă din prevederile 
documentelor referitoare la mobilitate urbană durabilă.  

 
Comitetul de Monitorizare al PMUD va evalua aspecte precum: activităţi, 
rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a 
autorităţilor locale, ipotezele formulate iniţial.  
 
Comitetul de monitorizare ar trebui să fie format din angajați din administrația locală, 

cu experiență în implementare și monitorizare proiecte, aceștia pot fi desemnați prin 

dispoziție a primarului, sarcinile fiind stabilite în detaliu în acest act de decizie.  

Echipa desemnată ar trebui să își stabiliească instrumentele de monitorizare și sa 

prezintă la interval de 6 luni un raport de monitorizare, raport ce poate fi prezentat 

public pe site-ul administrației locale a orașului.  

În această etapă va fi urmărit gradul de atingere a indicatorilor stabiliți, se va analiza 

modul în care proiectele sunt demarate/implementate, prezentând de fiecare dată 

cauzele care au condus la întârzieri, dacă este cazul, precum și o serie de 

recomandări.  

De asemenea, se recomandă extinderea responsabilității monitorizării prin implicarea 

directă a unui grup mai amplu al părților interesate, constituit pe lângă administrația 

publică (coordonator), format din operatorii privați de transport, principalii investitori 

economici, societatea civilă – un grup de lucru care să ofere următoarele avantaje:  
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 Promovarea viziunii și politicilor urbane dezvoltate cu sprijinul instituțiilor 

participante în cadrul procesului participativ organizat în Hațeg și materializat 

în documentația P.M.U.D. Hațeg;   

 Suport în implementarea proiectelor de dezvoltare urbană prevăzute în plan, 

în condițiile unui grup amplu de beneficiari ai acestora;   

 Monitorizarea implementării proiectelor prioritare;  

 Interfața cu investitori interesați și cetățeni, prin acționarea ca un organism de 

articulare a inițiativelor urbane cu scopurile și procedurile locale. 

Ca potențială abordare și în scopul definirii cu acuratețe a cadrului specific de 

organizare a grupului de monitorizare, mai întâi trebuie identificat setul de actori 

urbani relevanți pentru a fi incluși în mod direct în procesul de implementare a 

P.M.U.D. Hațeg. Din acest punct de vedere, părțile interesate pot fi grupate după 

cum urmează:  

1. Actori publici:  

a. la nivel județean (inclusiv societățile pe acțiuni cu capital de stat);  

b. la nivel local, al orașului (inclusiv societățile pe acțiuni cu capital public 

local). 

2. Actori privați:  

a. Investitori și companii private;  

b. Operatori de servicii de transport;  

c. Organizații non-guvernamentale, grupuri locale de interes, etc;  

d. Specialiști;  

e. Alte persoane private și organizații.  

3. Alții, în principal actori public-privați, dacă este cazul.  

 

Acest set restrâns de potențiali actori care vor fi implicați direct în inițiativa de 

implementare a P.M.U.D. influențează în mod definitoriu deciziile referitoare la 

activitățile de planificare și dezvoltare, precum și principiile și modul de implementare 

a proiectelor prioritare identificate.  
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8.5 Implementarea, monitorizarea și evaluarea P.M.U.D.  
 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în planul de mobilitate şi de colectare 
şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi 
impactului acestora relative la dezvoltarea comunităţii. Scopul monitorizării și 
evaluării implementării PMUD este reprezentat de evaluarea atingerii obiectivelor în 
timpul și în cadrul bugetului prevăzut, precum și evaluarea rezultatelor și impactului 
pe termen lung a proiectelor implementate. 
 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Hațeg 2018-2030 poate fi 
considerat ca fiind implementat cu succes atât timp cât obiectivele și direcțiile 
acesteia de acțiune sunt atinse, la finalul implementării etapei 1 (2023) și celei de-a 
doua (2030). În acest sens și cu prioritate pentru perioada 2018-2023, etapele sunt 
următoarele:  
 

Implementarea  

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele 

concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii 

implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare. În cazul unde proiectele se 

află în responsabilitatea unor beneficiari diferiți față de administrația locală, este în 

responsabilitatea acesteia (prin Compartimentul Transport) să obțină raportări 

periodice ale studiilor de fundamentare realizate, proiectelor depuse pentru finanțare, 

proiectelor ce urmează a fi implementate din bugetele locale, precum și modificări 

sau concretizări ale anvelopelor bugetare prevăzute pentru acestea.  

Monitorizarea 

În ceea ce privește monitorizarea și evaluarea, acestea reprezintă procese 

interdependente care depind de etapele și indicatorii definiți în Plan, dar și de 

stabilirea unor indicatori de monitorizare ulteriori, întrucât unele dintre cele mai 

presante nevoi la nivel local își găsesc răspunsul în proiecte prioritare al căror demers 

nu beneficiază de studii de fundamentare anterioare, fiind dificilă astfel cuantificarea 

realistă a indicatorilor de performanță în această fază.  

Monitorizarea este o etapă importantă, care sprijină procesul de implementare a 

măsurilor, proiectelor prevăzute în P.M.U.D. Instrumentele de monitorizare trebuie 

stabilite cât mai curând de echipa responsabilă cu monitorizarea.  
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Comisia de monitorizare a P.M.U.D. Hațeg va evalua aspecte precum: activităţi, 

rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a 

autorităţilor locale, ipotezele formulate iniţial.  

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor 

stabiliţi prin planul de față. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de 

implementare se vor lua măsuri de corectare. Monitorizarea implementării se va 

realiza către administrația locală, preferabil în cadrul unui grup mai larg de actori, o 

structură de evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor factorilor 

implicaţi în dezvoltare, precum a fost descris anterior.  

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor 
stabiliţi prin planul de față. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de 
implementare se vor lua măsuri de corectare.  
 

Evaluarea implementării strategiei 

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi 

indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua 

evaluări intermediare, pe faze de implementare. 

Evaluarea este bi-componentă:  
 

1. Evaluarea implementării proiectelor din PMUD Hațeg 
Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi 
indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua 
evaluări intermediare, pe faze de implementare. 
O evaluare a impactului P.M.U.D. se va realiza la sfârșitul anului 2023, pentru 

portofoliul de proiecte, și va aprecia în egală măsură atât performanța cât și 

procesul, respectiv modul în care au fost atinse obiectivele strategice.  

2. Analiza impactului 
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum 
influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor 
efectua studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume 
perioadă de timp după finalizarea proiectului. 

 

Monitorizarea și evaluarea se referă la modul în care rezultatele acțiunilor 

P.M.U.D. sunt analizate și cuantificate în urma procesului de implementare a 

acestuia. Monitorizarea și evaluarea sunt pași cheie în implemetarea corectă și 

adecvată contextului, și trebuie introduse în plan ca instrumente de gestionare 
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esențiale pentru urmărirea procesului de planificare și de pe urma căruia să se 

îmbunătățească continuu. Una din cerințele necesare unei bune monitorizări și 

evaluări, este comunicarea și supravegherea continuă a proiectelor pentru a găsi cele 

mai eficiente metode de a atinge obiectivele stabilite.  

Necesitatea monitorizării P.M.U.D. pe parcursul implementării este legată de: 

 îmbunătățirea continuă a proiectelor, a rezultatelor așteptate și a celor 

realizate, și corelarea indicatorilor de performanță cu obiectivele planului; 

 identificarea și combaterea posibilelor riscuri în implementarea P.M.U.D.; 

 actualizarea și continuarea P.M.U.D. pentru a îndeplini și viziunea stabilită 

pentru 2030; 

 implicarea tuturor actorilor implicați pe parcursul implementării P.M.U.D. 

 

 

 

8.5.1 Lista completă de indicatori ai proiectului PMUD  
 

Nr. 

Crt. 

Indicator de 

performanță 

Tehnică 

colectare date 

Frecvența 

colectării 

Descriere și justificare 

1.  Accesibilitate Date privind 

fluxurile rutiere pe 

principalele străzi, 

introduse apoi în 

modelul de 

transport. 

Anual Accesibilitatea globală la 

nivelul zonei de studiu a 

P.M.U.D. permite 

vizualizarea zonelor care 

devin mai accesibile în 

urma implementării 

măsurilor din cadrul 

planului. 

2.  Durata deplasărilor 

(autovehicul 

personal) între 

diferite puncte de 

interes din zona de 

Măsurători de 

trafic pe rute pre-

stabilite, la diferite 

momente ale zilei. 

Semestrial Indicatorul permite 

măsurarea progresului în 

ceea ce privește 

fluidizarea traficului la 

nivelul zonei de studiu. 
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studiu. 

3.  Emisii GES provenite 

din transportul rutier  

Colectare date 

APM Hațeg 

(sistem 

monitorizare 

calitate aer) – Mii 

T echiv CO2/an 

Anual Se observă astfel dacă 

implementarea măsurilor 

propuse prin P.M.U.D. are 

un efect asupra 

ameliorării calității 

mediului la nivelul zonei 

de studiu. 

4.  Lungime drumuri 

reconstruite / 

modernizate 

conectate la TEN-T  

Colectare date 

raport de 

monitorizare POR-

MYSMIS – 

beneficiar  

Anual Permite analiza evoluției 

accesibilității zonei de 

studiu  

5.  Lungime căi rutiere 

locale reabilitate sau 

noi realizate, inclusiv 

facilitați asociate  

Date  SMIS – 

Beneficiar 

Anual  Indicatorul permite analiza 

evoluției creșterii calității 

infrastructurii și a 

dezvoltării acesteia  

6.  Lungime drumuri nou 

construite conectate 

la TEN-T 

Colectare date 

raport de 

monitorizare POR-

MYSMIS – 

beneficiar  

Anual Permite analiza evoluției 

accesibilității zonei de 

studiu  

7.  Punctualitatea 

transportului public. 

Sondaje în trafic, 

date preluate din 

sistem de trafic 

inteligent realizat 

la nivelul rețelei 

de transport 

public. 

Semestrial Indicatorul permite 

măsurarea obiectivă a 

progresului în ceea ce 

privește fluidizarea 

traficului pentru 

transportul public urban. 

8.  Satisfacția față de 

serviciile locale de 

transport public. 

Sondaje Semestrial Percepția utilizatorilor față 

de măsurile realizate 

pentru îmbunătățirea 

transportului public la 

nivelul orașului. 

9.  Durata medie a 

parcurgerii traseelor 

Sondaje și 

măsurători în 

Semestrial Indicatorul permite 

măsurarea obiectivă 



 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2023 (2030) pentru Orașul Hațeg  

166 

pe diferite linii de 

transport public. 

trafic; 

Date preluate din 

sistem de trafic 

inteligent. 

Date Google 

Traffic. 

progresului în ceea ce 

privește fluidizarea 

traficului pentru 

transportul public. 

10.  % pasageri-km 

parcurși cu utilizarea 

TP   

Calcule pe baza 

modelului de 

transport 

actualizat și 

calibrat pentru anii 

de evaluare 

Anual Indicatorul permte 

calcularea ponderii 

modale a transportului 

public în totalul 

deplasărilor din orașul 

Hațeg 

11.  Nr. de autobuze 

ecologice noi în 

transportul public 

local 

Date operator 

transport public 

local 

Anual Indicator de monitorizare 

a investițiilor în mobilitate 

nepoluantă la nivelul 

orașului  

12.  Durata globală de 

deplasare pentru 

transportul Auto (AM 

Peak) 

Date sondaje și 

măsurători trafic  

Anual Permite analiza evoluției 

traficului în interiorul 

orașului 

13.  Nr. facilități ITS 

implementate 

Date beneficiar – 

MYSMIS  

Anual Permite analiza graficului 

de implementare a 

sistemului integrat de 

monitorizare trafic, pe 

intersecții  

14.  Cota deplasărilor 

realizate cu mijloace 

non-poluante 

(transport public, 

biciclete, pe jos). 

Sondaje, 

măsurători în 

trafic. 

Anual Se cuantifică astfel modul 

în care P.M.U.D. 

facilitează tranziția către o 

mobilitate sustenibilă la 

nivelul zonei de studiu. 

15.  Timp de tranzitare a 

orașului, pe diferite 

rute, pentru 

transportatorii de 

marfă. 

Sondaje, 

măsurători în 

trafic. 

Semestrial Cuantificarea progresului 

înregistrat în ceea ce 

privește fluxurile de 

mărfuri în zona de studiu. 
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16.  Număr pasageri – 

transport feroviar. 

Date CFR. Anual Înregistrarea progresului 

în ceea ce privește 

transportul de pasageri pe 

cale ferată, în zona de 

studiu. 

17.  Număr de victime 

(pietoni) ale 

coliziunilor în traficul 

rutier. 

Date Poliția Locală Anual Se cuantifică dacă există o 

ameliorare a siguranței în 

ceea ce privește 

mobilitatea în cadrul zonei 

de studiu. 

18.  Cota străzilor 

accesibilizate pentru 

persoane cu 

mobilitate redusă 

Date Administrația 

Străzilor 

Anual Înregistrarea progresului 

cu privire la accesibilizarea 

zonei de studiu 

19.  Piste de biciclete (km) Date Administrația 

Străzilor 

Anual Înregistrare progres cu 

privire la realizarea unei 

rețele de piste de biciclete 

în zona de studiu. 

20.  Nr. facilități nou 

create / îmbunătățite 

pentru biciclete 

Date beneficiar Anual Cuantificarea serviciilor 

(puncte închiriere 

biciclete, parcaje 

biciclete,etc) 

implementate 

21.  Trasee pietonale 

amenajate 

Date beneficiar Anual Înregistrare progres cu 

privire la realizarea unor 

trasee pietonale în oraș. 

22.  Spații deschise create 

sau reabilitate în 

zonele urbane (mp)  

Date beneficiar Anual Înregistrarea progresului 

privind regenerarea 

spațiilor publice deschise 

la nivel de oraș  

23.  Deficit de locuri de 

parcare amenajate 

Date beneficiar Anual Înregistrarea progresului 

cu privire la soluționarea 

problemei parcărilor 

amenajate din zona de 

studiu. 
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24.  Nivelul de zgomot Măsurători 

realizate pe 

străzile principale, 

la diferite ore ale 

zilei. 

Semestrial Se observă astfel dacă 

implementarea măsurilor 

propuse prin P.M.U.D. are 

un efect asupra 

ameliorării calității 

mediului la nivelul zonei 

de studiu. 

25.  Finanțare 

nerambursabilă 

obținută pentru 

implementarea 

măsurilor fizice din 

P.M.U.D.. 

Date SMIS – 

MDRAP. 

Date buget local. 

Anual Succesul în 

implementarea P.M.U.D. 

depinde foarte mult și de 

capacitatea administrației 

de a obține finanțarea 

pentru proiectele propuse 

în cadrul planului. 

26.  Finanțare 

nerambursabilă 

obținută pentru 

implementarea 

măsurilor 

operaționale din 

P.M.U.D.. 

Date SMIS – 

MDRAP. 

Date buget local. 

Anual Succesul în 

implementarea P.M.U.D. 

depinde foarte mult și de 

capacitatea administrației 

de a obține finanțarea 

pentru proiectele propuse 

în cadrul planului. 

27.  Finanțare 

nerambursabilă 

obținută pentru 

implementarea 

măsurilor 

organizaționale din 

P.M.U.D.. 

Date SMIS – 

MDRAP. 

Date buget local. 

Anual Succesul în 

implementarea P.M.U.D. 

depinde foarte mult și de 

capacitatea administrației 

de a obține finanțarea 

pentru proiectele propuse 

în cadrul planului. 

28.  Abaterea față de 

termenele de 

finalizare ale 

măsurilor fizice, 

preconizate prin 

P.M.U.D.. 

Date Consiliu 

Local, funcție de 

data recepționării 

lucrărilor. 

Semestrial Modul în care planificarea 

inițială a măsurilor din 

P.M.U.D. (calendar) este 

respectat în procesul de 

implementare a planului. 

29.  Abaterea față de 

termenele de 

finalizare ale 

măsurilor 

Date Consiliu 

Local, funcție de 

data recepționării 

Semestrial Modul în care planificarea 

inițială a măsurilor din 

P.M.U.D. (calendar) este 

respectat în procesul de 
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operaționale, 

preconizate prin 

P.M.U.D.. 

lucrărilor. implementare a planului. 

30.  Abaterea față de 

termenele de 

finalizare ale 

măsurilor 

organizaționale, 

preconizate prin 

P.M.U.D.. 

Date Consiliu 

Local, funcție de 

data recepționării 

lucrărilor. 

Semestrial Modul în care planificarea 

inițială a măsurilor din 

P.M.U.D. (calendar) este 

respectat în procesul de 

implementare a planului. 

31.  Număr dezbateri 

publice realizate cu 

privire la 

implementarea 

P.M.U.D.. 

Date Consiliu 

Local 

Semestrial Modul în care consultarea 

publică va continua în 

procesul de implementare 

a proiectelor din P.M.U.D., 

cu implicarea actorilor 

interesați . 

Tabel 19 - Lista completă de indicatori ai proiectului PMUD 
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8.5.2 Lista de indicatori de monitorizare aferenți programelor de 

finanțare pentru proiectele prioritare ale P.M.U.D.  
 

Lista de indicatori de monitorizare aferenți PO 2014-2020 

Program 

Operațional 

Denumirea indicatorului Unitate Frecvență 

monitorizare 

POR 2014-

2020 

Scădere anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră  

Echivalent 

tone de CO2 

Anual 

Scăderea consumului anual de 

energie primară în iluminat public  

KWh/an Anual 

Lungime totală a liniilor noi sau 

îmbunatatite de transport public 

ecologic 

Km Anual 

Operațiuni implementate destinate 

transportului public și nemotorizat 

Operațiuni Anual 

Operațiuni implementate destinate 

reducerii emisiilor de CO 2 (altele 

decât cele pentru transport public si 

nemotorizat) 

Operațiuni Anual 

Lungime drumuri reconstruite / 

modernizate conectate la TEN-T 

Km Anual 

Lungime drumuri nou construite 

conectate la TEN-T  

Km Anual 

Spații deschise create sau reabilitate 

în zonele urbane 

Mp Anual 

POIM 

2014-2020 

Indicele de accesibilitate (densitate 

efectivă) 

Angajat/min. Anual 

Volum de mărfuri containerizat 

manipulat în unităţi de transport 

intermodal 

TEU/an Anual 

POCA 

2014-2020 

Studii, analize, rapoarte, strategii Număr Anual 

Ghiduri și alte documente 

metodologice 

Număr Anual 

Evenimente axate pe schimbul de 

experienţa cu privire la 

implementarea fondurilor şi aspecte 

Număr Anual 
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tematice 

Evenimente de comunicare și 

promovare 

Număr Anual 
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8.6 Transparenta si implicarea cetatenilor 
 

Implicarea transparentă a cetățenilor în politicile și investițiile publice, reprezintă o 

cerință esențială pentru respectarea principiilor de bună guvernanță. În perioada de 

pregătire a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă s-au organizat o serie de întâlniri, 

discuții și prezentări pentru a asigura o comunicare transparentă asupra  planului în 

sine, dar mai ales pentru a asigura un flux de informare bidirecțional. După cum 

reiese și din Ghidul European privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, 

procesul participativ pe întreaga durată a implementării este un aspect esenţial, care 

aduce susţinere din partea societăţii civile pentru proiectele desfăşurate, asigură 

adoptarea celor mai potrivite soluţii pentru locuitori şi care diferenţiază abordarea 

tradiţională a planificării dezvoltării urbane de noul concept al Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă. 

Metodologia a avut ca obiective generale: 

 Asigurarea informării corecte și la timp a publicului interesat (atât publicul 

profesionist cât și publicul larg) asupra stadiului de implementare a PMUD şi a 

rezultatelor implementării; 

 Facilitarea unui flux bidirecţional de informații în vederea punerii în practică a 

procesului participativ; 

 Implicarea publicului interesat în procesul de implementare a proiectului (de la 

planificare la execuție); 

 Identificarea celor mai bune canale și instrumente de comunicare cu publicul; 

 Crearea cadrului prin care se asigură corectitudinea informațiilor puse la 

dispoziţia massmedia; 

 Realizarea unei comunicări transparente cu publicul. 

 

In implementarea planului, transparenta se va asigura atât la nivel de plan cât și de 

proiect individual. Obiectivele specifice ale proiectelor ce urmează a fi implementate 

precum și termenele de implementare ale acestora vor fi stabilite în funcție de fiecare 

proiect în parte. În funcție de tipologia proiectului, va fi necesară identificarea 

publicului interesat, a tuturor părților afectate de proiect sau care pot contribui la o 
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bună desfășurare a proiectului. Măsurile de comunicare propuse vor răspunde la 

necesităţile şi specificul fiecărui proiect în parte.  

Conform metodologiei stabilite transparența și implicarea cetățenilor s-au realizat prin 

urmatoarele metode si activități: 

 

1. Metode de informare și comunicare la distanță – uni și bidirecționale: 

o pagină de internet http://www.primariehateg.ro  

o pagină Facebook interactivă „Mobilitate Hațeg” 

https://www.facebook.com/PMUDHațeg/ ;   

o anunțuri și afișe (conform exemplarelor anexate); 

2. Metode directe ”față în față”: 

o Interviuri cu cetățenii. Prezentarea activității de colectare a datelor și a 

concluziilor se regăsesc în anexa 1 (chestionar); 

o Ateliere de lucru – principalele evenimente organizate sunt prezentate mai 

jos după cum urmează: 

 cu grupul de lucru format din reprezentanți ai Primăriei Hațeg etc. 

Subiectele de discuție au inclus: prezentarea obiectivelor Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă, identificarea nevoilor cetățenilor cu 

privire la problemele de mobilitate, prezentarea concluziilor anchetei 

din teren, prezentarea propunerilor privind lista de proiecte aferente 

scenariului optim, discutarea propunerilor cu grupul de lucru 

consultativ, prioritizarea investițiilor în funcție de necesitățile 

cetățenilor și selectarea investițiilor care alcătuiesc lista finală de 

proiecte pentru PMUD. Aceste intalniri de lucru au fost formale dar 

si informale adhoc pentru discutarea unor aspecte punctuale. 

o Interviuri cu actori locali relevanți: Politia locală, reprezentanti ai 

comunității de cicliști, departamente din cadrul primariei, primarul şi 

consultantul pe fonduri europene. 

o Discuții informale cu reprezentanți ai Primăriei Oraşului Hațeg 

http://www.primariehateg.ro/
https://www.facebook.com/PMUDIernut/
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o Dezbatere publică - planul de mobilitate urbană durabilă a fost publicat in 

faze intermediare si finale pentru consultare publica dupa cum urmează: 

 versiune de lucru analiză si portofoliu de proiecte: 5 iulie 2018 

(organizarea dezbaterii publice) 

 versiune pentru consultare publică – 14 august 2018 
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