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1 Introducere și metodologie de lucru
1.1 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
Accent pus pe trafic și fluxuri auto
Obiectiv de studiu axat pe
capacitatea și fluxurile de trafic
Orientată modal (către un singur
mijloc de transport)
Focalizată pe infrastructură
Documentații
planificare

sectoriale

de

Planuri
cu
termen
de
implementare scurt și mediu
Planuri constrânse de limitele
unităților administrative

Planificarea Mobilități Urbane Durabile
Accent pe oameni și pe modurile de deplasare
ale acestora în oraș
Accesibilitate și creșterea calității vieții urbane,
sustenabilitate, viabilitate economică, echitate
socială, sănătate și calitate a mediului
Soluții pentru echilibru multi-modal și
prevalență a opțiunilor pentru transport
sustenabil
Pachet integrat de acțiuni care prezintă soluții
cost-eficiente
Documente de planificare complementare,
integrare transversală implementată prin
politici și masuri concrete
Viziune pe termen lung operaționalizată prin
planuri pe termen scurt și mediu
Planuri elaborate în baza zonelor urbane
funcționale (ZUF) și bazate pe modelele de
deplasare

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

6

Planificare realizată de experți
ingineri trafic
Planuri realizate de experți

Planificare realizată interdisciplinar

Planificare participativă și la decizii comune,
luate în mod transparent
Management bazat pe evaluare
Management bazat pe monitorizare continuă și
limitată a impactului
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.
Elaborarea și implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul
Iernut contribuie la toate cele trei priorități ale Strategiei Europa 2020, promovând creșterea
inteligentă (prin dezvoltarea de instrumente integrate de gestionare a mobilității și securității
în spațiul public), 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) și
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 Iernut 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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1.1.1 Aspecte metodologice
Planul de Mobilitate Urbană Integrată pentru Orașul Iernut nu trebuie să reprezinte doar o
abordare tematică a aspectelor-cheie ce țin de transportul în comun, transportul nemotorizat,
intermodalitate ș.a., ci un cadru strategic umbrelă
pe termen lung, care să faciliteze accederea la
obiective transversale pentru dezvoltarea
integrată a orașului, să le ierarhizeze, 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 sectoarelo r-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 Iernut și zonei acestuia de influență.
1.1.1.1 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. 7/2011, pentru
modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Iernut, 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.
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PMUD Iernut se va corela în mod direct cu propunerile de dezvoltare spațială aferente
Planului Urbanistic General pentru Orașul Iernut, 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 Iernut s-a realizat de către o echipă de lucru pluridisciplinară, ce cuprinde
specialiști în domeniul urbanismului, precum și specialiști în domeniul mobilității, traficului,
administrației publice 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
Iernut) 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:
 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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1.1.2 Scopul și obiectivele Planului de Mobilitate pentru Orașul
Iernut
Scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Iernut este reprezentat de
îmbunătăţirea accesibilităţii localității şi a relaţiei contextuale și interioare din aceasta,
diversificarea şi utilizarea 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 Iernut are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesibilității zonei urbane, furnizarea
de servicii de mobilitate și transport durabile și crearea unui sistem de transport urban
sustenabil modern, care să susţină dezvoltarea economico-socială. În mod specific, realizarea
planului urmărește următoarele obiective:

1. Asigurarea diferitelor opțiuni de transport tuturor cetățenilor, astfel
încât să permită accesul la destinații și servicii esențiale;
2. Îmbunătățirea securității și asigurarea unui mediu sigur pentru
populație;
3. Reducerea impactului asupra mediului: a poluării atmosferice și fonice,
a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
4. Îmbunătățirea eficienței și rentabilității serviciilor și infrastructurii de
transport a persoanelor și bunurilor;
5. Creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban,
pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu .

Planul de Mobilitate pentru Orașul Iernut, 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 mobilitate: 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 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;
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 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 Iernut va lua
în considerare următoarele arii de intervenție aplicabile:
 Corelarea modalităților de transport cu densitatea urbană în Orașul Iernut 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 exigențe 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 Iernut;
 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.
1.1.2.1 Aria geografică de acoperire a PMUD
Orașul Iernut reprezintă una dintre localitățile urbane de rang III, conform legii nr. 351/2001
și legii nr. 100/2007. 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, cultrale, 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 Iernut, astfel încât aria de
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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 din teritoriu în
imediata proximitatae a UAT Oraș Iernut, iar aria geografică de acoperire a propunerilor din
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va fi aceeași cu limita administrativă a orașului.

Figură 1 - Planul-cadru pentru Orașul Iernut, cu relevarea ariei de acoperire a PMUD (limita administrativă a UAT) și a
principalelor obiective din vecinătate (Oraș Luduș, Aeroportul Transilvania)

1.1.3 Abordarea metodologica. Transparentă și procesul participativ.
1.1.3.1 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
o Date statistice și administrative
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o Date si opinii ale cetațenilor
o Date privind deplasarile – nevoile, cererea si oferta (prin sondaj observatii
directe și indirecte în teren, interviuiri, ateliere de lucru)
o 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 fisele de proiecte
de investitii.
f) Metode de informare, diseminare si consultare. Abordarea s-a structurat pe doua directii
principale
• Metode la distanta – 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 Iernut.
Diseminarea rezultatelor proiectului se realizeaza prin intermediul paginii de internet, dar
și prin activitatile de comunicare ale primariei.
1.1.3.2 Primul atelier de lucru cu părțile interesate locale
Primul atelier de lucru s-a desfăşurat miercuri, 4 Octombrie 2017 la Primăria Iernut.
Cu aceasta ocazie au fost inventariate sursele de date, a fost analizata calitatea datelor, au fost
discutate subiecte ca viziunea de dezvoltare şi ambiţiile municipalităţii în materie de mobilitate;
de asemenea, s-au colectat materiale necesare echipei de elaborare in fazele urmatoare ale
analizei si elaborarii planului.
1.1.3.3 Al doilea atelier de lucru cu părțile interesate locale
Al doilea atelier de lucru s-a desfăşurat vineri, 20 Octombrie 2017, la casa de cultură a Orașului
Iernut. Au fost invitaţi să ia parte actori locali relevanti, publicul general precum şi orice
reprezentant al vreunei instituţii reprezentative.
Atelierul a început cu o serie de prezentări din partea echipei de experți Lideea care au vizat
aspecte precum: contextualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, utilitatea acestuia
pentru dezvoltarea orașului, starea de fapt a mobilității și calității mediului urban în Orașul
Iernut, aspecte ce au fost urmate de o prezentare-discuție pe tema proiectelor ce vor fi propuse
prin PMUD. În discuția ce a urmat, au fost relevate și alte aspecte ce țin de disfuncționalități și
nevoi la nivel local, necesități ce pot fi adresate prin proiecte, planul de acţiune aferent
proiectelor, şi consultarea amănunţită a problemelor de mobilitate din urbea în cauză.
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Din parte echipei de elaborare la acest atelier au luat parte: managerul de proiect, expertul în
dezvoltare urbană şi expertul de trafic.
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1.2 Încadrarea în prevederile documentațiilor de planificare
spațială
„Planificarea spatiala este expresia spatiala a patru tipuri de politici: economice, sociale,
ecologice si culturale” (Carta europeana a amenajarii teritoriului – 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.

1.2.1 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, 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 Iernut se va corela cu cel din urmă.
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1.2.1.1 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (SDTR 2030)
SDTR 2030 este 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 teritorial.

Figură 2 - Accesibilitate locală și conectivitate națională – orizont 2035 (SDTR, 2015)

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Iernut se va corela cu SDTR, măsurile și
proiectele acestuia fiind subscrise următoarelor obiective specifice:
OBIECTIVE SPECIFICE SDTR 2030
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.

-
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PMUD IERNUT
Propuneri focalizate pe optimizarea
rețelei de transport locale la nevoile
actuale și viitoare (2030) de mobilitate
pentru orașul Iernut;

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.
OS 4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea
măsurilor de regenerare a capitalului natural.

-

OS 5.1 Consolidarea capacităţii structurilor de
guvernanţă la niveluri multiple şi
diversificarea formelor de cooperare între
structurile administraţiei publice.

-

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).

-

-

Investiții în regenerarea spațiului public
urban și accesibilizarea acestuia pentru
pietoni;
Investiții în transportul public local;
Contribuție indirectă prin scăderea
emisiilor de CO2 datorate traficului, în
urma propunerii unor mijloace alternative
sau mai eficiente de deplasare
PMUD Iernut 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.
PMUD Iernut 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 Iernut cu SDTR 2030

1.2.1.2 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 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
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;

PMUD IERNUT
-

-

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
Iernut va contribui la reducerea emisiilor de CO2,
ameliorând calitatea aerului, reducând congestia și
îmbunătățind starea de sănătate a locuitorilor;
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-

PD 3: Dezvoltarea infrastructurii
de importanță regională și locală
- DI 2: Reabilitarea
infrastructurii regionale de
transport rutier

-

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;
PMUD 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

1.2.2 Corelarea cu documentații la nivel regional
1.2.2.1 Planul de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Centru, 2014-2020
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezintă principalul document de planificare și
programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie. PDR reprezintă un
document-cadru la nivel regional prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul
global și obiectivele specifice pentru perioada curentă de programare, propunând direcțiile de
acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. PDR Centru a fost aprobat prin
Hotararea nr.12/ 15 iulie 2014 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru. (ADR
Centru, 2014).
Tabel 4 Coerenta cu strategia regiunii

Strategia de dezvoltare a regiunii Centru
DS 1: Dezvoltare urbană, dezvoltarea
infrastructurii tehnice și sociale regionale
- P1.1 – Creșterea coeziunii teritoriale a
regiunii Centru prin sprijinirea
dezvoltării urbane;
- P1.2 – Dezvoltarea infrastructurii de
transport și comunicații și tehnicoedilitară la nivelul Regiunii Centru;
DS 3: Protecția mediului înconjurător,
creșerea eficienței energetice, stimularea
utilizării surselor alternative de energie
- P3.3 – Diminuarea efectelor
schimbărilor climatice și prevenirea
riscurilor naturale
- P3.4 – Creșterea utilizării resurselor
alternative de energie

-

-

-

-

PMUD IERNUT
P1.1: PMUD Iernut va încuraja dezvoltarea
integrată a orașului și regenerarea acestuia
prin propunerea de soluții pentru dezvoltare
urbană integrată;
P1.2: PMUD va contribui la creșterea
mobilității regionale prin investiții în
infrastructura rutieră, pietonală și velo,
precum și prin reorganizarea și optimizarea
fluxurilor de trafic din Orașul Iernut.
P3.3: PMUD va diminua efectele
schimbărilor climatice prin implementarea
de politici și acțiuni specifice integrate de
reducere a emisiilor de CO2.
P3.4: Prin proiectele prioritare propuse,
PMUD Iernut va stimula creșterea utilizării
resurselor regenerabile de energie, prin
promovarea mijloacelor de transport public
ce utilizează energie verde.
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Figură 3 - Proiectele prioritare privind reabilitarea și modernizarea DJ, din PDR Centru 2014-2020. Sursa: ADR Centru,
PDR, Capitolul 10
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1.2.3 Corelarea cu documentații la nivel județean / local
1.2.3.1 Planul de Amenajare a Teritoriului pentru Județul Mureș (2012)
În conformitate cu Legea 350/2001 cu modificările
subsecvente, PATJ Mureș, ca documentație de
planificare strategică, are rol coordonator, de
armonizare a dezvoltării unităților teritorialadministrative componente. PATJ Mureș 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 (20072013).
Obiectivul general al PATJ Mureș este acela de a
îmbunătăți poziția națională în ierarhia dezvoltării,
prin intrarea în topul primelor zece județe cu
economie competitivă din România. PMUD Iernut
se subscrie Obiectivului Strategic nr. 5: Ridicarea
nivelului de accesibilitate și de conectivitate a
județului prin modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii de transport și comunicații.

Figură 4 - PATJ Mureș (2012): Propuneri pentru
echiparea tehnică. Sursa: cjmures.ro

1.2.3.2 Planul de Dezvoltare al Județului Mureș pentru perioada 2014-2020
Planul de Dezvoltare al Judeţului Mureş 2014-2020 (PDJ) reprezintă instrumentul prin care,
plecând de la analiza socio-economică a judeţului, se identifică nevoile de dezvoltare se
promovează priorităţile de dezvoltare ale judeţului Mureş, în concordanță cu obiectivele
tematice Europene, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de regulamentele
privind fondurile europene şi celelalte documente programatice la nivel naţional şi regional
(CJ Mureș, PDJ – Introducere). Obiectivul general al Planului este acela de creştere a
competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, reducerea disparităţilor existente
între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat favorabil pentru locuitori,
întreprinzători şi turişti. PMUD Iernut se subscrie următoarelor domenii prioritare, priorități,
măsuri:
Planul de Dezvoltare al Județului
Mureș 2014-2020
Domeniul prioritar 1: dezvoltare
urbană, dezvoltarea infrastructurii
tehnice şi sociale

PMUD IERNUT
-

P1.1: PMUD Iernut va încuraja dezvoltarea
integrată a orașului și regenerarea acestuia prin
propunerea de soluții pentru dezvoltare urbană
integrată. PMUD va promova conceptul de oraș
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-

-

PI 1.1 Creşterea coeziunii teritoriale
a judeţului Mureş prin sprijinirea
dezvoltării urbane
PI 1.2 Dezvoltarea infrastructurii
tehnice

DP 3: Protecția mediului înconjurător,
creșerea eficienței energetice
valorificarea resurselor energetice
regenerabile
- P3.1 Asigurarea calității
aerului;

-

-

verde, transportul urban sustenabil și mobilitatea
eficace și eficientă la nivel urban.
P1.2: PMUD se subscrie priorității prin propuneri
ce urmăresc modernizarea infrastructurii de
transport rutier și îmbunătățirea mobilității rutiere
intrajudețene.
P3.1: PMUD va diminua efectele schimbărilor
climatice prin îmbunătăţirea şi eficientizarea
transportului urban, și prin propunerea utilizării
unui transport public verde. De asemenea, PMUD
va promova formele alternative de transport,
mobilitatea nemotorizată și deplasările velo.

Tabel 5 - Corelarea PMUD Iernut cu Planul de Dezvoltare al Județului Mureș 2014-2020

Portofoliul de proiecte ale PDJ Mureș, de interes pentru PMUD Iernut, conține următoarele
proiecte prioritare:
1. Modernizare drum comunal DC 86 Iernut- Salcud. judetul. Mures (există SF), buget
estimat – 12,000,000.00 lei
2. Reabilitare strazi in cartierul Mihai Eminescu si Gh Doja din orasul Iernut (există SF),
buget estimat – 1,800,000.00 lei
3. Pod peste Pârâul Comlod, localitatea Iernut (proiect elaborat), buget estimat –
800,000.00 lei
4. Amenajarea unei piste de biciclete pe digul artificial de împrejmuire al oraşului Iernut
(fără SF, fără buget).

1.3 Încadrarea în prevederile documentelor strategice
sectoriale
1.3.1 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 ţde 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. Având în vedere faptul că tronsonul
din Autostrada A3 Câmpia Turzii – Ogra – Târgu Mureș este în implementare, MPGT nu
cuprinde alte proiecte de anvergură relevante pentru Orașul Iernut.
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Figură 5 - 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 Iernut 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.

1.4 Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică,
socială şi de cadru natural din documentele de
planificare ale Orașului Iernut
1.4.1 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;
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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 Iernut, care beneficiază deja de o
documentație existentă PUG (2012, memoriu reactualizat în anul 2017), 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.
Memoriul Planului Urbanistic General al Orașului Iernut (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:
Disfuncționalități (PUG)
Lipsa zonei de siguranţă /
protecţie de-a lungul
autostrăzii propuse, DN, DJ
şi DC.

Priorități (PUG)
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.
Lipsa zonei de siguranţă /
protecţie de-a lungul CF

Instituirea zonei de siguranţă de 20 m / protecţie de 100 m din ax
CF 405, în fiecare parte.
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Treceri la nivel cu CF
deteriorate.
Staţii CF insuficient
amenajate.
Reţea stradală
nemodernizată, fără trotuare,
fără sistem de colectare al
apelor pluviale.
Zone conflictuale între
autovehicole, pietoni.
Lipsa pistelor pentru
biciclişti.
Număr insuficient de parcări
publice, ce conduce la
restrângerea carosabilului
sau a spaţiului de circulaţie
pentru pietoni.
Lipsa transportului în comun.
Extinderea aeroportului
internaţinal Târgu Mureş.
Imagine urbană şi relaţii
spaţiale necontrolate.

Lipsa de perdele de protecţie
de-a lungul căilor de
circulaţie importante –
autostrada propusă, DN, DJ,
DC, CF
Spaţii verzi publice, de
agrement şi sport
insuficiente.

Reamenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată.
Modernizarea gării şi haltei, inclusiv a spţiilor publice exterioare.
Modernizarea carosabilului, trotuarelor, canalizării pluviale,
marcajului rutier, semnalizării circulaţiei, după realizarea sau
modernizarea reţelelor subterane.
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.
Amenajarea de trasee pentru biciclişti de 2 benzi şi 2 sensuri (2 m
lăţime) sau 1 bandă şi 1 sens (1,5 m lăţime) în paralel cu trotuarul
anumitor artere de circulaţie.
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, 10 parcări / cimitir, 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 transportului în comun cu microbuse, amenajarea de
staţii şi restabilirea relaţiilor cu satele aparţinătoare.
Respectarea zonei de protecţie aeronautică, conf. PUZ aeroport
aprobat de CJ Mureş.
În limitele intravilanului propus, se vor evita derogările de la PUG
şi RLU. Se recomandă o îmbunătăţire a relaţiilor cu strada d.p.d.v.
al trotuarelor, împrejmuirilor, acceselor auto şi pietonale, al
spaţiilor plantate şi faţă de cursurile de apă. Se vor amenaja
taluzuri, ziduri de sprijin, podeţe, mobilier urban în zonele centrale /
de protecţie ale monumentelor.
Plantarea de fâşii verzi de protecţie de-a lungul căilor de circulaţie
importante, fără a periclita vizibilitatea la trafic. Realizarea de spaţii
verzi de aliniament, unde este posibil.
Amenajarea de scuaruri / parcuri (10 mp / locuitor), locuri de joacă
pt. copii (1,3 mp / locuitor), terenuri de sport conform normelor în
vigoare. Se vor promova spaţiile verzi de protecţie a versanţilor şi a
malurilor cursurilor de apă.

Tabel 6 - Disfuncționalitățile și prioritățile identificate în cadrul Memoriului Planului Urbanistic General al Orașului
Iernut, relevante pentru analiza și propunerile din Planul de Mobilitate. Sursa: PUG Iernut (2017), Experiment Proiect
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Figură 6 - Planșa de încadrare și reglementări, PUG Iernut (2012, Experiment Proiect)

Normarea locurilor de parcare publică, prin documentația PUG, s-a realizat la 50 de locuri /
1000 locuitori, pentru Orașul Iernut acest lucru însemnând la data ultimului recensământ al
populației și locuințelor (2011), un necesar de aproximativ 420 de locuri de parcare publică.
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În ceea ce privește propunerile PUG de organizare a circulației, Planul de Mobilitate va
ține cont de următoarele:
- Lucrări de întreţinere la drumurile naţionale, judeţene şi comunale;
- Reabilitarea podurilor şi podeţelor;
- Lucrări de modernizare a străzilor – asfaltare în oraş Iernut şi împietruire în toate
satele, inclusiv trotuare şi piste pentru biciclişti;
- Construire drumuri şi trotuare în cartier Mihai Eminescu Nou, conf. SF
- Reabilitarea străzilor din localitatea Iernut (Dacia Traiană, A. Iancu, Libertăţii, Drum
Sălcud), conf. SF+PT
- Asfaltare străzi în localitatea Iernut şi satele aparţinătoare
- Realizarea de rigole împietruite pentru scurgerea apelor meteorice cu pantă de
scurgere spre văile existente;
- Amenajarea acostamentelor şi a refugiilor pentru staţiile de transport în comun;
- Amenajarea traseului dirijat, cu balize, indicatoare, zebre – în toate localităţile;
- Lucrări de modernizare la CF 405 şi la trecerile la nivel cu calea ferată;
- Respectarea zonelor de servituţi aeronautice (conform RACR-ZSAC ed. 01 / 2015).

1.4.2 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 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]1.
Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Iernut, Judeșul Mureș, pentru perioada 2014-2020,
reprezintă așadar un instrument operațional de planificare strategică a investițiilor în Orașul
1 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 11.10.2017
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

26

Iernut, în contextul Județului Mureș și al Regiunii Centru, și se corelează cu planurile de
acțiune și documentațiile de nivel superior. Finalitatea Strategiei este reprezentată de
elaborarea unui portofoliu de proiecte prioritare, finanțabile prin instrumente nerambursabile
și alte surse. Întrucât la data elaborării PMUD, Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) este deja
aprobată, prevederile și discursul strategic din aceasta vor fi preluate în documentația
prezentă, împreună cu lista de proiecte prioritare de interes pentru obiectul Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă.
Aspectele SDL relevante pentru PMUD se referă în principal la prevederile, măsurile și
proiectele acesteia cuprinse în următoarele obiective, axe prioritare și măsuri:
Obiectiv Strategic 2: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Obiectiv Specific 2.1 Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere
Obiectiv General Suport 1: Dezvoltarea capacității administrative
Obiectiv Specific S1.1 Modernizarea bazei tehnico-materiale a primăriei
Obiectiv Specific S1.2 Dezvoltarea capitalului uman
Lista de proiecte propuse prin strategia de dezvoltare locală a Orașului Iernut, ce vizează
aspectele de mobilitate urbană durabilă, este următoarea:
Cod (din
SDL)
2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.2.3

Titlu Proiect

Descriere

PROIECTE DIRECTE
Reabilitarea drumului
Obiectiv: Dezvoltare şi modernizarea infrastructurii
comunal DC 86 care face
rutiere urbane - îmbunătăţirea infrastructurii urbane
legătura cu satul Sălcud
din oraşul Iernut în vederea creşterii gradului de
siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de călătorie
prin fluidizarea traficului. Buget estimat: 12.000.000
Lei Surse potenţiale de finanțare: Programul Naţional
de Dezvoltare Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020 / Buget local
Reabilitare străzi în cartierele
Obiectiv: Dezvoltare şi modernizarea infrastructurii
orașului Iernut
rutiere urbane - îmbunătăţirea infrastructurii urbane
din oraşul Iernut în vederea creşterii gradului de
siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de călătorie
prin fluidizarea traficului. Buget estimat: 1.800.000
Lei Surse potenţiale de finanțare: Programul Naţional
de Dezvoltare Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020 / Buget local
Amenajarea de parcări în
Obiectiv: Dezvoltarea modalităţilor de transport
cartierele orașului
alternativ - îmbunătăţirea infrastructurii urbane din
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2.1.2.4

2.1.2.7

S.1.1.1.2

S.1.2.2.1

2.1.1.5

oraşul Iernut în vederea asigurării fluenței circulației
în oraș prin eliminarea blocajelor cauzate de lipsa
parcărilor, realizarea unui confort pentru participanții
la trafic şi asigurarea locurilor de parcare pentru
locuitorii din oraș Buget estimat: 500.000 Euro Surse
potenţiale de finanțare: Programul Naţional de
Dezvoltare Locală / Programul Operaţional Regional
2014-2020
Extindere iluminat public
Obiectiv: Sporirea siguranţei circulaţiei stradal
îmbunătăţirea infrastructurii urbane din oraşul Iernut
în vederea creşterii siguranţei circulaţiei prin
implementarea unui sistem de iluminat public extins,
modernizat, eficient din punct de vedere energetic şi
economic Buget estimat: 2.500.000 Euro Surse
potenţiale de finanțare: Programul Operaţional
Regional 2014-2020
Amenajarea aleilor pietonale
Obiectiv: Dezvoltarea modalităţilor de transport
alternativ - îmbunătăţirea infrastructurii urbane din
oraşul Iernut în vederea realizarea unui confort pentru
pietoni, facilitarii accesibilității populaţiei în zonele de
atracție ale oraşului şi măririi siguranței circulației
pietonilor Buget estimat: 1.000.000 Euro Surse
potenţiale de finanțare: Programul Naţional de
Dezvoltare Locală / Programul Operaţional Regional
2014-2020
Crearea unui sistem
Obiectiv: Creșterea calității și diversificarea serviciilor
informațional integrat pentru
publice prin implementarea unor instrumente
eficientizarea activității
performante de lucru prin achiziţionarea de
administrației
echipamente IT moderne și software specializat, în
vederea îmbunătățirii calității serviciilor în folosul
comunității locale Buget estimat: 20.000 Euro Surse
potenţiale de finanțare: Program Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020
Pregătirea personalului din
Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman prin instruirea
administraţia publică în
funcţionarilor în domenii cheie de administraţie
domenii strategice, respectiv:
publică în vederea modernizării și eficientizării actului
managementul proiectelor,
administrativ Buget estimat: 50.000 Euro Surse
achiziţii publice, management potenţiale de finanțare: Program Operațional
financiar, fonduri europene
Capacitate Administrativă 2014-2020
PROIECTE SUPORT
Reabilitarea străzilor
Obiectiv: Dezvoltare şi modernizarea infrastructurii
secundare degradate
rutiere urbane - îmbunătăţirea infrastructurii urbane
din oraşul Iernut în vederea creşterii gradului de
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2.1.2.2

2.2.1.2

2.1.1.4

2.1.2.1

2.1.2.6

2.3.2.2

siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de călătorie
prin fluidizarea traficului. Buget estimat: 2.000.000
Euro
Amenajarea de piste de
Obiectiv: Dezvoltarea modalităţilor de transport
biciclete în vederea încurajării alternativ - îmbunătăţirea infrastructurii urbane din
deplasărilor cu bicicleta
oraşul Iernut în vederea decongestionarii traficului din
oraş, încurajării deplasărilor cu bicicleta şi asigurării
condiţiilor de circulaţie fluente şi sigure pentru
biciclişti. Buget estimat: 1.000.000 Euro Surse
potenţiale de finanțare: Programul Operaţional
Regional 2014-2020 / Bugetul local
Modernizarea stațiilor
Obiectiv: Modernizarea şi extinederea reţelelor
existente de transport în
tehnicoedilitare - îmbunătăţirea infrastructurii urbane
comun
din oraşul Iernut în vederea creşterii calităţii vieţii şi
protecţiei mediului înconjurător Buget estimat:
2.000.000 Euro Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare Locală /
Administraţia Fondului pentru Mediu / Programul
Operațional
PROIECTE PUNCTUALE
Amenajarea și sistematizarea
Obiectiv: Reducerea incidentelor rutiere,
intersecțiilor între drumurile
îmbunătățirea infrastructurii de transport, creșterea
principale și cele secundare
siguranței transportului și pietonilor Surse potenţiale
de finanțare: Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional Regional 2014-2020
Modernizarea și refacerea
Obiectiv: Reducerea incidentelor rutiere,
marcajelor și semnalizării
îmbunătățirea infrastructurii de transport, creșterea
rutiere în orașul Iernut
siguranței transportului și pietonilor Surse potenţiale
de finanțare: Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional Regional 2014-2020
Plantarea unor perdele de
Obiectiv: Reducerea incidentelor rutiere,
arbori pe principalele artere de îmbunătățirea infrastructurii de transport, creșterea
circulație
siguranței transportului și pietonilor Surse potenţiale
de finanțare: Administraţia Fondului de Mediu /
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Amenajarea unei piste de
Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi
biciclete pe digul artificial de
petrecere a timpului liber Surse potenţiale de
împrejmuire al orașului Iernut finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020
și Bugetul local

Tabel 7 - Lista de proiecte directe (strategice), suport și punctuale propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală ce vizează
mobilitatea durabilă în Orașul Iernut. Sursa: primăria Iernut
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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 municipalității sunt:
1. Primăria Orașului Iernut, prin:
o Biroul de Urbanism, compartimentul de Urbanism, în principal, și
compartimentele de achiziții și Dezvoltare, accesare fonduri EU și
implementare proiecte, în secundar;
o Poliția locală, compartimentul Pază, ordine publică și siguranță rutieră;
o Compartimentul Activități de gospodărire comunală și spații verzi, subordonat
viceprimarului.
2. Poliția Rutieră;
3. Operatorul public CFR Călători - administrarea transportului pe cale ferată în Orașul
Iernut;
4. Companii private de transport persoane – SIMSTEL SRL (Târgu Mureș-Iernut) și
ROCADA SERV SRL (Târgu Mureș – Iernut – Cluj-Napoca);
5. CNAIR, care coordonează construcția autostrăzii A3.
La nivel local, Consiliul Local al Orașului Iernut 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).
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Iernut și
Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală a orașului Iernut 2014-2020, Comisiile de
specialitate ale Consiliului local al orașului Iernut sunt organizate după cum urmează:
•
•
•
•
•

Comisia nr. 1 – Comisia economică
Comisia nr. 2 – Comisia juridică
Comisia nr. 3 – Comisia de urbanism
Comisia nr. 4 – Comisia de servicii
Comisia nr. 5 – Comisia socială.

Conform organigramei Orașului Iernut, în cadrul aparatului de specialitate al primarului se
regăsesc 80 de posturi, din care 33 persoane cu funcții publice de execuție și 40 de persoane
cu situație de personal contractual.
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La nivel de compartimente implicate în dezvoltarea mobilității urbane, se remarcă lipsa unei
structuri specifice dedicate transportului și mobilității, în prezent atribuții pentru planificarea
acestora fiind în sarcina compartimentului Urbanism (subordonat Arh. Șef) și a celui de Pază,
ordine publică și siguranță rutieră din cadrul Poliției Locale. Atribuții pentru administrarea
domeniului public sunt în sarcina compartimentului Activități de gospodărire comunală și
spații verzi.

Figură 7 - Organigrama Orașului Iernut. Sursa: www.primariaiernut.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. Un compartiment dedicat este necesar
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.
Contractele de executie a modernizarilor de infrastructura rutiera se atribuie conform
procedurilor legale privind achizitiile publice. Finantarea proiectelor de infrastructura se
realizeaza prin prevedere in Planul de achizitii realizat de Primărie. În prezent, este elaborat
planul de proiecte de investiții pentru perioada 2017-2020, care cuprinde următoarele proiecte
ce vor fi considerate de PMUD:
1. Proiecte în satele aparținătoare:
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1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

DC 86 Iernut- Salcud – asfaltare (in licitatie proiectare+executie) : 12.700.000 lei
(buget local, investitie multianuala, anul 2017- proiectare, urmatorii 2 ani
executie)
Reabilitare strazi interioare sat Sălcud – 4 km
Asfaltare Drum Principal Cipău: 630.000 lei –buget local 2017
Modernizare str. Garii Cipău – in 2017 proiectare, iar in 2018 executie:
1.160.000 lei (buget local)
Reabilitare strazi interioare Lechința – 1 km
Reabilitare strazi interioare Sf. Gheorghe – 1 km
Reabilitare strazi interioare Deag -2 km
Reabilitare strazi interioare Oarba de Mureș - 4 km ( inclusic DC 120 Oarba de
Mures)

Total investitie reabilitare strazi interioare sate: 5.150.000 lei (din care 2.682.0000 buget de
stat, restul din buget local)
2. Infrastructura Iernut:
2.1. Reabilitare parcari M. Eminescu si Reabilitare str. Targului (la piata) + parcare:
600.000 lei (buget local)- finalizare 2017
2.2. Modernizare str. G. Cosbuc- 288.000 lei (bugetul local)- finalizat in 2017
2.3. Modernizare DC 119 Lechinta Dataseni – 380.000 lei ( buget local)- finalizat
2017
Proiecte în pregătire:
-

Reabilitarea de străzi urbane;
Piste de bicicliști;
Reabilitarea cartierului Mihai Eminescu nou – rețeaua apă-canal și asfaltare;
Asfaltarea de străzi în satele aparținătoare.
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Figură 8 - Evoluția veniturilor la buget în perioada 2014-2016. Sursa: primăria Orașului Iernut

Situația veniturilor totale ale orașului Iernut în perioada 2014-2016 indică o creștere a
acestora, mai accelerată în perioada 2015-2016, când veniturile totale au avut o creștere cu
35%, în principal datorită subvențiilor de la alte niveluri ale administrației publice (aprox. 3
milioane lei, în creștere cu 523% față de anul 2014, proveniți majoritar de la bugetul de stat).
Veniturile din impozite, profit si castiguri de capital provin în pricipal din cotele defalcate pe
venit.
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Figură 9 - Rezumatul evoluției veniturilor la buget în perioada 2014-2016. Sursa: primăria Orașului Iernut

La nivel de venituri totale, se observă de asemenea trend-ul ascendent al veniturilor curente,
ceea ce indică o bună gospodărire a orașului Iernut și posibilitatea utilizării acestor avantaje în
folosul implementării unei mai bune mobilități în localitate.
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Cheltuielile
2014
bugetelor Credite Plăți
Disponibil Credite
locale
(mii
(mii
(mii lei)
(mii lei)
lei)

2015

2016

Plăți (mii
lei)

Disponibil
(mii lei)

Credite
(mii
lei)

lei)

Plăți
(mii
lei)

Disponibil
(mii lei)

Alte servicii
publice
generale

113

108

4

82

77

5

94

80

14

Bunuri
și servicii
Ordine
publică și
siguranță

36

33

2

4

2

2

22

15

7

468

444

23

603

567

35

725

651

74

179

162

16

162

135

27

176

151

25

3,269

2,076

1,192

1,000

818

181

1,612

1,044

568

825

705

119

726

573

153

953

594

359

2,500

2,258

241

1,308

1,208

5,640

2,934

2,706

896

718

177

620

538

1,250

318

932

Bunuri
și servicii
Locuințe,
servicii și
dezvoltare
Bunuri
și servicii
Transporturi
Bunuri
și servicii
EXCEDENT/
DEFICIT

17.44

0.53

81

3217,03

Tabel 8- Execuția bugetară 2014-2016, în mii lei. Sursa: prelucrare proprie după execuțiile bugetare ale orașului Iernut

La nivel de an 2016, se observă o creștere majoră (366%) a cheltuielilor cu transporturile,
investiție în bunuri și servicii, ce urmează unei scăderi de aproximativ 50% în anul 2015
raportat la anul 2014.
În vreme ce anii 2014 și 2015 au fost încheiați cu un excedent nesemnificativ (17,000,
respectiv 530 ron), în anul 2016 acesta a atins cifra de 3,217,000 lei, fonduri ce pot fi
reinvestite în anul 2017 în scopul dezvoltării și optimizării, între altele, a infrastructurii de
circulație.

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 Iernut 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 influență ce se limintează
preponderent la limitele administrative ale UAT-ului și o rază de servire cu dotări de cca. 1020 km pentru localitățile rurale din jur.

2.2.1 Aspecte demografice: populație, densități, structură și tendințe
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Orașul Iernut număra în anul 2011 conform rezultatelor Recensământului Populației și
Locuințelor (RPL 2011) 8,705 locuitori, fiind unul dintre cele 5 orașe sub 10,000 de locuitori
din Județul Mureș. Comparativ cu datele recensământului din 2002, populația Orașului Iernut
a scăzut de la 9,523, cu un procent de 8.59% (Recensământ România, 2012).

Populația Orașului Iernut după domiciliu la 1 iulie, 1992-2016
(INS TEMPO)
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Figură 10 -Evoluția 1992-2012 a populației după domiciliu, la 1 iulie (Sursa: INS Tempo)

Date cu privire la dinamica populației după domiciliu arată o creștere ușoară a acesteia în
perioada 1998-2004, urmată de o scădere aproape lineară în perioada 2004-2016, mai
accentuată în anii de acutizare a crizei economice, un trend de depopulare a orașului similar
cu provocările cu care se confruntă de altfel majoritatea orașelor mici și mijlocii din România,
pe fondul unei polarizări a marilor centre urbane.
Tabel 9 - Populația stabilă a Orașului Iernut și localităților componente, RPL 2011

Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011: Populatia stabila (rezidentă) a
orașului și localităților componente
Orașul Iernut și localitățile componente
ORAȘ IERNUT
IERNUT
CIPĂU
DEAG
LECHINȚA
OARBA DE MUREȘ
PORUMBAC*
SĂLCUD
SFÂNTU GHEORGHE

Populația stabilă

% din total

8,705
5,382
1,064
330
785
132
3
652
357

100%
62%
12%
4%
9%
2%
0%
7%
4%

* Conform RLU al PUG, localitățile componente Porumbac și Racameț au fost incluse în intravilan Lechința
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Figură 11 - Distribuția populației și densității intravilane a UTR din Orașul Iernut. Sursă date: RPL 2011, PUG 2012

Date referitoare la populația stabilă din fiecare localitate componentă a orașului în parte indică
o concentrare a peste 60% din populație în localitatea de reședință a Oraș Iernut, pe locul al
doilea situându-se satul Cipău, cu puțin peste 1,000 locuitori (12% din populația UAT). Se
remarcă existența, în documentele de evidență a populației aferente Recensământului
Populației și Locuințelor 2011, a localității componente Porumbac, cu doar 3 locuitori;
această localitate nu mai figurează în structura UTR a orașului, conform Planului Urbanistic
General (2012).
Tot conform datelor Planului Urbanistic General referitoare la intravilanele localităților
componente din Oraș Iernut, cea mai mare densitate a populației se regăsește în Iernut (11.21
locuitori/hectar intravilan), urmată de localitatea Sfântu Gheorghe, cu 6.23 locuitori/ha. Cea
mai mică densitate a locuitorilor este aferentă localității componente Deag, cu 2.7
locuitori/hectar (Figura 6). Densitățile principale în UAT se regăsesc de-a lungul axei
principale de transport și dezvoltare, E60 (Iernut, Sf. Gheorghe, Cipău).
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În ceea ce privește structura populației stabile a Orașului Iernut pe grupe de vârstă, datele cele
mai recente indică o populație tânără în declin demografic, o piramidă inversă a populației
stabile mai tinere de 40 de ani.

Piramida populației stabile la 1 ianuarie 2016 (date finale)
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Figură 12 - Piramida populației stabile, 1 ianuarie 2016 (INS TEMPO)

Dacă în anul 2007, populația tânără de 0-15 ani reprezenta un procent de 17.26% din
populația totală și o fracțiune de 112.96% din populația vârstnică (65 de ani și peste), în anul
2015, aceasta reprezintă doar 15.41% din populația totală (în scădere), și numai o fracțiune de
93.43% din populația vârstnică. Acest aspect indică o îmbătrânire a populației și un risc de
scădere a populației active, pe termen mediu și lung, cu o creștere a împovărării acesteia pe
fondul necesității întreținerii unui număr mai amplu de persoane ce depășesc vârsta
pensionării.
Aceleași cifre se reflectă și în dinamica sporului natural al populației; pentru perioada 19922016, date ale Institutului Național de Statistică indică un trend negativ al sporului natural, în
coborâre de la valori pozitive (0.22% în anul 1992) la valori negative (-0.18% în anul 2016 și
o minimă de -0.52% în anul 2010).
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Sporul natural al populației, 1992-2016 (INS Tempo)
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Figură 13 - Evoluția sporului natural al populației Orașului Iernut, 1992-2016 (Sursă: INS Tempo)

Mișcarea migratorie a populației s-a accentuat în anii imediat următori începutului crizei
economice în România, numărul plecărilor cu reședința din oraș fiind net superior numărului
stabilirilor. Trend-ul însă s-a stabilizat în ultimii ani, iar tendința este de ușoară scădere a
plecărilor cu reședința, în perioada 2011-2016.
Evoluția mișcării migratorii a populației 2007-2016 în număr net de
persoane (INS Tempo)
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Figură 14 - Evoluția mișcării migratorii a populației 2007-2016 în număr net de persoane (Sursa: INS Tempo)

2.2.2 Aspecte legate de educație, calificare și forță de muncă
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 – 63.17% din populație, din care o fracțiune de 23.97% din total reprezintă
absolvenți de studii liceale. Din cele 7769 persoane de 10 ani și peste din Oraș Iernut, o
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pondere de sub 10% o reprezintă populația cu studii superioare. La pol opus, se remarcă faptul
că în jur de 45% au ca ultimă școală absolvită fie învățământul gimnazial, fie cel primar, ori
nu au nicio școală absolvită la activ. Aproape jumătate, 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 Iernut există 173 de persoane
analfabete.
Tabel 10 - Populația stabilă de 10 ani și peste după nivelul instituției absolvite. Sursă: RPL 2011
NIVELUL INSTITUTIEI
ORAȘ
IERNUT

Pop.
stabilă
de 10
ani și
peste

Superior
Total

din care:
Licență

Postliceal
și de
maiștri

Total

DE

INVATAMANT ABSOLVITE
Fara scoala
Secundar
absolvita
Superior
Primar
din care:
Inferior
Total
Prof. și (gimnazial)
Persoane
Liceal
ucenici
analfabete

Procent
populație
Ambele
sexe

100%

9.69%

8.86%

4.81%

63.17%

23.97%

16.50%

22.71%

17.72%

4.60%

2.23%

7769.0

753.0

688.0

374.0

4908.0

1862.0

1282.0

1764.0

1377.0

357.0

173.0

Masculin

3767.0

324.0

302.0

219.0

2500.0

841.0

928.0

731.0

578.0

146.0

69.0

Feminin

4002.0

429.0

386.0

155.0

2408.0

1021.0

354.0

1033.0

799.0

211.0

104.0

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), în raport de 1,4:1 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 (1,32:1 în raport cu
persoanele de sex masculin).

Populația Orașului Iernut de 10 ani și
peste, după nivelul instituției de
învățământ absolvite (RPL 2011)
4%

10%

Superior
5%

18%

Postliceal
Secundar
Primar
Fără
școală
63%

Din statistica realizată de Recensământul Populației și Locuințelor 2011, populația activă în
Orașul Iernut (însemnând numărul de persoane cuprins între 15 și 64 de ani, apte de muncă)
era de 5,631 de persoane, adică aproximativ 64,68%, fiind astfel majoritară la nivel de UAT.
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O progresie a procentului populației active din totalul populației orașului realizată cu date
anuale ale Institutului Național de Statistică arată faptul că populația activă s-a menținut
relativ constantă, înregistrând o ușoară creștere în ultimii ani:

Evoluția resurselor de muncă, a categoriilor inactive de
populație și a salariaților 2007-2015 (INS Tempo)
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Figură 15 - Evoluția resurselor de muncă și a categoriilor de populație inactivă, 2007-2015. Sursa: INS TEMPO

În aceeași perioadă însă, conform datelor INS, numărul mediu de salariați din Orașul Iernut a
scăzut cu 32.45%, de la 1818 persoane la 1228 persoane, regăsindu-se în anul 2015 la un
minim al ultimilor ani pe fondul dificultății ieșirii din criza economică a orașelor mici și
mijlocii. Este aici de menționat diferența între termenul statistic de salariat și de ocupat,
ultimul cuprinzând și categoria persoanelor cu venituri liberale și muncitorii familiali
neremunerați (spre exemplu, a persoanelor care trăiest în medii cu caracteristici rurale
practicând agricultură de subzistență).
Tabel 11 - Populația ocupată în anul 2011, în total și pe localități componente. Sursa: RPL 2011 și SIDU 2014-2020

Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011: Populatia ocupată a orașului și
localităților componente
Populația % din totalul
Orașul Iernut și localitățile componente
ocupată
populației
ORAȘ IERNUT
3323
38%
IERNUT
2185
41%
CIPĂU
374
35%
DEAG
93
28%
LECHINȚA
281
36%
OARBA DE MUREȘ
46
35%
SĂLCUD
220
34%
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SFÂNTU GHEORGHE

124

35%

În total, la nivelul orașului Iernut, în 2011 numărul persoanelor ocupate era de 3,323 locuitori,
aproximativ 38% din numărul populației totale și 59% din populația activă a UAT-ului. La
nivel de localități componente, cea mai mare rată de ocupare s-a înregistrat în Iernut (41%)
urmată de Lechința (35%), iar cea mai mică, în Deag (28%). Se remarcă însă faptul că nu
există disparități majore între localitățile componente în ceea ce privește procentul de
populație ocupată.
Tabel 12 - Distribuția forței de muncă în orașul Iernut în perioada 2008-2012. Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare a
Orașului Iernut 2014-2020

NUMĂRUL MEDIU DE SALARIAȚI PE CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ALE
ECONOMIEI NAȚIONALE, 2008-2012
Domeniu
2008
2009
2010
2011
2012 20182012 (%)

Agricultură, silvicultură și pescuit
Industrie
Construcții
Comerț cu ridicata și cu
amănuntul, repararea
autovehiculelor și motocicletelor
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații
Intermedieri financiare și
asigurări
Tranzacții imobiliare
Activități profesionale, stiințifice și
tehnice
Servicii administrative și activități
de servicii suport
Adminstrație publică și apărare,
asigurări sociale din sistemul
public
Învățământ
Sănătate și asistența socială
Activități de spectacole culturale și
recreative
Alte activități ale economiei
naționale

185
443
42
209

74
30
5
17

112
705
36
207

71
30
5
15

97
641
30
171

68
28
4
11

99
600
33
193

61
28
4
11

113
586
39
189

57
28
5
10

3
37

2
24

2
29

2
25

2
19

1

1

1

0

0

-38.92%
32.28%
-7.14%

-9.57%
-22.97%
-6.67%
0.00%
-41.18%
-33.33%
-48.65%
-100.00%

81

91

85

74

75

181
137
24

172
162
18

166
147
17

157
130
15

155
125
15

4

14

12

12

12

-7.41%
-14.36%
-8.76%
-37.50%
200.00%

Conform datelor oferite de SIDU Iernut 2014-2020, se observă pentru anul 2012 un profil
economic bazat în principal pe activități industriale, majoritar producția și furnizarea de
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energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, datorită prezenței CTE Iernut
pe teritoriul administrativ al orașului (trecută în proprietatea Romgaz începând cu 2012).
Se observă faptul că, în comparație cu anul 2008, în afara numărului de salariați din industrie
(care a crescut cu 32%), și al celui de persoane care activează în alte activități ale economiei
naționale (care s-a triplat), numărul de salariați a scăzut pe fiecare din celelalte ramuri ale
economiei. Cea mai mare scădere, de impact asupra orașului Iernut din punct de vedere al
numărului de salariați, a fost înregistrată în agricultură, silvicultură și pescuit (scădere cu 72
de persoane, adică -39% din numărul de salariați în anul 2008), urmată de învățământ
(scădere cu 26 persoane, adică -14%).

Numărul de salariați pe categorii de ramuri ale economiei, anul
2012
8%

Agricultură, silvicultură și pescuit

26%

Industrie, construcții și logistică
Servicii și comerț

1%

Activități profesionale, stiințifice și tehnice

48%
17%

Administrație, învățământ, sănătate și asistență
socială

Figură 16 - Numărul de salariați pe categorii de ramuri ale economiei, 2012. Sursa: SIDU 2014-2020, după fișa localității
Iernut (INS Mureș)

Aproape jumătate dintre salariații din orașul Iernut activează în domeniul activităților
secundare – industrie, construcții și logistică conexă (transport – depozitare), în vreme ce un
sfert din aceștia activează în administrație, învățământ, sănătate și servicii sociale. Se remarcă
procentul redus de salariați în sectorul terțiar excluzând transporturile (comerț, servicii),
numai 17% activând în acest domeniu.
Conform datelod din Memoriul aferent Planului Urbanistic General (2012, experiment
proiect), comparativ cu anul 1997 – așadar în ultimii 20 de ani – cele mai mari modificări în
structura salariaților au fost în agricultură, unde numărul salariaților a scăzut de aproape 9 ori,
de la 1,010 salariați la 113 în 2012. Pentru un UAT care s-a situat multă vreme în fruntea
producției agricole a județului la grâu, această diminuare indică consecințe atât ale privatizării
fondului funciar, cât și lipsa de atractivitate a agriculturii altfel decât ca mijloc de subzistență.
În ceea ce privește șomajul, în anul 2016 figurau în baza de date a Institutului Național de
Statistică un număr de 198 de persoane, ceea ce înseamnă o rată a șomajului de 3,24% din
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

43

numărul total al populației active. Șomajul prezintă o ușoară tendință de scădere, atingând
pentru anul 2016 un nivel minim al ultimilor 7 ani.

Evoluția procentului de șomeri înregistrați din totalul
populației active, 2010-2016* (INS Tempo)
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Figură 17 - Evoluția procentului de șomeri înregistrați din totalul populației active, 2010-2016. Sursă date: INS Tempo

*fără date înainte de ianuarie 2010

2.2.3 Economia locală
Principalele resurse economice ale orașului, conform datelor furnizate de primărie, sunt
agricultura, piscicultura și creșterea animalelor. Pe teritoriul orașului Iernut se regăsește
Amenajarea Piscicolă Iernut, cu un material piscicol estimat la aproximativ 60 de tone.
Tabel 13 - Numărul de societăți pe activități CAEN și tipuri, 2011. Sursa: Memoriul aferent PUG (2012)

Activităţi economice (2011)
Agricultură
Silvicultură
Industrie prelucrătoare
Construcţii
Transporturi şi
telecomunicaţii
Gospodărie comunală
Comerţ şi prestări servicii
Financiar bancare
Turism şi alimentaţie
publică
Sănătate *
Învăţămant *
Sport, Cultură, Recreere
Total societăţi

Total nr.
societăţi
18
11
8
6

Micro
17
10
7
6

Nr. societăţi, din care:
Mici
Mijlocii
1
1
1
-

Mari
-

2
49
2
11

2
47
2
11

2
-

-

-

1
2
110
100,00%

2
104
94,55%

1
5
4,55%

1
0,91%

-
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Total Cifra de afaceri
(mii €)

10.433,86
100,00%

5.924,79
56,78%

1.160,695

3.348,375

11,12%

32,09%

-

Conform datelor din Planul Urbanistic General, în anul 2011 existau un număr de 110
societăți, majoritar (94,55%) microîntreprinderi cu 0-9 angajați, cele mai multe activând în
domeniul comerțului și prestărilor de servicii (49 societăți – 44.5%), al agriculturii (16.3%) și
industriei (10%).
Date mai recente din liste online (topfirme) indică faptul că, la nivelul anului 2017, în Orașul
Iernut erau înregistrați fie cu sediu fie cu punct de lucru un număr de 506 agenți economici,
reprezentând 1.13% din totalul agenților economici la nivel județean, care pentru anul 2016 au
avut o cifră totală de afaceri de 84.3 milioane lei (19.2 milioane Euro, adică 0.31% din cifra
de afaceri totală pe județ).
Principalii agenți economici după cifra de afaceri din bilanțul anului 2017 sunt:
Tabel 14 - Primii 10 agenți economici din oraș după valoarea cifrei de afaceri pe anul 2016. Sursă date: Ministerul
finanțelor publice

Nume
7 SILO AGRAR SRL

Cifră de afaceri
(mil. lei)
12.7

Domeniu de activitate

Nr. mediu
angajați
3

DIADRAG S.R.L.
SILVAUR IMPEX
SRL
TEXEL INDUSTRY
S.R.L.
SOCIETATEA
AGRICOLA
"SPICUL" SALCUD
CEREALAND SRL
CEREALPROD
S.R.L.
RAUL SERV S.R.L.
ANA COMTRANS
SRL

10.5
6.3

Comert cu ridicata al cerealelor,
semintelor, furajelor si tutunului
neprelucrat
CAEN 147 - Creșterea păsărilor
Creșterea porcinelor

4.7

Operatiuni de mecanica generala

5

4.2

Cultivarea cerealelor

22

3
2.3

Cultivarea cerealelor
Cultivarea cerealelor

4
9

2.3
2.1

12
8

AGRO TEG S.R.L.

1.8

Comert cu amanuntul
Comert cu ridicata al materialului
lemnos si al materialelor de constructii
si echipamentelor sanitare
Cultivarea cerealelor

20
63

5

Centrul Logistic LIDL, situat pe teritoriul orașului, a fost finalizat în anul 2011 și se întinde
pe o suprafață de 40,000 mp, fiind unul dintre cele mai mari centre logistice de acest tip de pe
teritoriul României. Conform presei, noul centru regional facilitează distribuția produselor
alimentare si nealimentare către magazinele din centrul si vestul tării. Depozitul a creat peste
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

45

150 de locuri de muncă, o mare parte dintre angajati fiind chiar din orasul Iernut2. Totuși,
datorită faptului că punctul de lucru Iernut al SC LIDL DISCOUNT SRL NEDELEA nu
înregistrează activitate la Ministerul Finanțelor Publice, este dificil de cuantificat exact
aportul la economia locală și la piața forței de muncă pe care îl are centrul.
O situație similară se înregistrează în ceea ce privește Termocentrala de la Iernut.
Termocentrala a fost preluată de la SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA – Sucursala
Electrocentrale Mureş de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA, în 2013, la
Iernut funcționând un punct de lucru, fără activitate înregistrată. Este totuși de menționat că
pe site-ul Romgaz, la pagina aferentă punctului Iernut, sunt listate 194 de persoane angajate3.
Investiții viitoare de peste 268 de milioane de euro se previzionează pentru lucrări la centrala
Iernut, pentru o centrală termoelectrică, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze. Proiectul
figurează în Planul Național de Investiții în cadrul Strategiei Energetice Naționale ca
investiție în Ciclu combinat cu turbine cu gaze. Potrivit declarațiilor direcției Managemenet
Energetic Romgaz, proiectul va angaja în perioada de realizare aproximativ 600 de angajați pe
șantier (la punctul maxim), iar după finalizare, centrala va crea aproximativ 150 de locuri de
muncă calificate permanente. Aceste cifre vor trebui luate în considerare pentru orizontul de
timp scurt-mediu al PMUD, întrucât vor avea un impact la nivelul fluxurilor din oraș, dar și al
pieței locale imobiliare, al serviciilor și economiei în general.

2 Știrea

Zilei, 19.10.2012, Cu o investitie de aproape 70 de milioane lei, Lidl a deschis al treilea centru logistic din Romania.
Depozitul aprovizioneaza magazinele centrul si vestul tarii, http://stireazilei.com/cu-o-investitie-de-aproape-70-de-milioanelei-lidl-a-deschis-al-treilea-centru-logistic-din-romania-depozitul-aprovizioneaza-magazinele-centrul-si-vestul-tarii/ consultat în data 14.10.2017
3

Romgaz, Sucursala Iernut - https://www.romgaz.ro/ro/sediu/sucursala-iernut?page=19, pagină accesată în 14.10.2017
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2.3 Elemente de context
Principala axă de transport rutier care traversează orașul este reprezentată de Drumul
European E60, de legătură între Europa de Vest (Franța – Brest) și Marea Neagră (port
Constanța).
Orașul Iernut mai este traversat și de calea ferată Deda–Târgu Mureș–Războieni, ce asigură
legătura între două magistrale de cale ferată, respectiv Magistrala CFR 300 și Magistrala CFR
400.
De asemenea, la momentul redactării prezentului document, Autostrada A3, tronson Câmpia
Turzii – Târgu Mureș se află în construcție, iar la momentul finalizării, va asigura o legătură
rapidă cu vestul Europei. Tronsonul face parte de A3 București – Borș, din care momentan
numai secțiunile București-Ploiești și Câmpia Turzii – Nod Gilău sunt operaționale.
Tronsonul Târgu-Mureș – Câmpia Turzii are în componență următoarele loturi:
•
•
•
•
•

Lot 1 Targu Mures - Ogra (Targu Mures - Ungheni), 4,5km (+4,7km drum de
legatura). Contract semnat in martie 2015 dar reziliat in aprilie 2016. Licitatie reluata
Lot 2 Targu Mures - Ogra (Ungheni - Ogra), 10,1 km. Cost: 251,35 milioane RON
fara TVA. Durata de executie: 12 luni. Contract semnat in februarie 2015
Lot 1 Ogra - Campia Turzii (Ogra - Iernut), 3,6 km. Cost: 69,17 milioane RON
fara TVA. Durata de executie: 12 luni. Contract semnat in februarie 2015
Lot 2 Ogra - Campia Turzii (Iernut - Chetani), 17,9 km. Cost: 437,63 milioane
RON fara TVA. Durata de executie: 16 luni.
Lot 3 Ogra - Campia Turzii (Chetani - Campia Turzii), 15,7 km. Cost: 279,74
milioane RON fara TVA. Durata de executie: 12 luni. Contract semnat in februarie
2015

Pentru Orașul Iernut, darea în folosință a loturilor 1 și 2 din secțiunea Ogra-Câmpia Turzii va
implica o serie de beneficii importante atât din punct de vedere al perspectivelor economice în
localitatea Iernut, cât și beneficii ce decurg din devierea traficului principal de pe axa E60
care străbate centrul Iernut, îmbunătățind astfel mediul urban (prin reducerea poluării în
intravilan, inclusiv fonice) cât și siguranța cetățenilor. Se preconizează ca o mare parte din
volumul de trafic de tranzit se va muta pe autostradă la momentul inaugurării acesteia,
degrevând oraşul de trafic de tranzit. Depozitul LIDL va avea, de asemenea, de câştigat
considerabil de pe urma conectării directe la reţeaua naţională de autostrăzi.
Din punct de vedere al distanțelor către cele mai apropiate puncte de interes, listăm mai jos
obiectivele de vecinătate ale Orașului Iernut, distanțele și timpii rutieri până la acestea:
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Tabel 15 - Distanțe și timpi rutieri până la obiectivele principale de proximitate pentru Orașul Iernut. Sursa: prelucrare
proprie după Google Maps

Tipul obiectivului

Distanța
rutieră

Denumirea obiectivului

Târgu Mureș (MS)
Târnăveni (MS)
Principale municipii
Mediaș (SB)
din vecinătate
Câmpia Turzii (CJ)
Turda (CJ)
Luduș (MS)
Orașe din vecinătate
Ungheni (MS)
Cuci – sat reședință
Bichiș – sat reședință (prin
Luduș)
Adămuș – sat reședință (prin
Sate reședință de
Târnăveni)
comună ale
comunelor învecinate Cucerdea – sat reședință
cu Orașul Luduș
Ogra – sat reședință
Iclănzel – sat reședință
Sânger – sat reședință (prin
Luduș)
Obiective de interes Aeroportul Transilvania
național

29.6 km
19.1 km
44.4 km
38.3 km
44.5 km
14.7 km
19.8 km
6.4 km
29.5 km

Timpul de
parcurs (fără
trafic)
32 minute
21 minute
50 minute
36 minute
47 minute
15 minute
19 minute
5 minute
33 minute

24.3 km

29 minute

7.3 km
7.8 km
12.6 km
23.4 km

10 minute
8 minute
14 minute
24 minute

16.2 km

14 minute

Se remarcă faptul că, deși Orașul Iernut se învecinează cu un număr de 7 comune cărora ar
trebui să le asigure accesul la utilitățile și dotările specifice unui centru urban, conform PATN
Secțiunea IV – Rețeaua de localități, în practică, centrele comunelor respective sunt mai
apropiate de alte orașe și municipii datorită topografiei terenului și a configurației drumurilor.
Astfel, comunele Bichiș și Sânger sunt în realitate deservite de orașul Luduș, iar comuna
Adămuș, de municipiul Târnăveni.
În izocrona rutieră de 15 minute din centrul localității Iernut se regăsește Aeroportul
Internațional Transilvania, Târgu Mureș, momentan închis pentru reparații la pista de
aterizare-decolare.
Din figura de mai jos faptul se observă faptul că accesibilitatea rutieră a Orașului Iernut este
relativ ridicată în izocrona de 60 de minute, asigurându-i acestuia legături rapide atât cu
municipiul reședință de județ Târgu Mureș, cât și cu municipii și centre din afara județului
(Turda, Aiud, Mediaș, Blaj).
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Figură 18 - Izocronele rutiere de 15, 30, 45 și 60 de minute de la punctul de origine - centrul localității Iernut, Oraș
Iernut. Sursă: generat cu MAPZEN, prelucrare proprie.

2.4 Rețeaua stradală
2.4.1 Informații generale referitoare la rețeaua stradală
Pe teritoriul administrativ al orașului Iernut se regăsesc următoarele căi de comunicație:
• Autostrada A3, tronson Câmpia Turzii – Ogra – Iernut – Târgu Mureș, în construcție
(Tronson Ogra-Iernut – 3.6 km primind autorizație de construcție în data de 4 mai
2016 iar lucrările începând în data de 15 mai 2017);
• Drumul European E60 (Brest, Franța – Constanța, România), tronson suprapus DN15
(Turda – Bacău) pe porțiunea Turda – Târgu-Mureș;
• Drumul Național 14A (Mediaș – Iernut);
• Drumul Județea 152 A (Târgu-Mureş (DJ 152) - Sâncraiu de Mureş - Nazna - Berghia
- Band - Căpuşu de Câmpie - Iclănzel - Mădărăşeni - Lechinţa - Iernut (DN 15))
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•
•
•
•

Drumul Comunal 85 Iernut – Deag;
Drumul Comunal 86 Iernut – Sălcud;
Drumul Comunal 120 Iernut – Sfântu Gheorghe – Oarba de Mureș – DC 126;
Calea Ferată Alba Iulia – Târgu Mureș, magistrala 405 (Deda - Reghin - Târgu Mureș
- Luduș – Războieni).

Figură 19 - Ilustrarea principalelor căi de comunicație din UAT Oraș Iernut. Sursa: prelucrare proprie a bazei OSM
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Lungimea străzilor orășenești modernizate din total străzi
orășenești, evoluție 2000-2016
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Figură 20 - Lungimea străzilor orășenești modernizate din total străzi orășenești. Sursă date: INS Tempo

La nivelul orașului se remarcă investiții recente în modernizarea străzilor orășenești, conform
datelor de la Institutul Național de Statistică atingându-se un procent de 78.57% străzi
modernizate din total pentru anul 2016. Această cifră nu se reflectă în totalitate în teren, însă.
Reţeaua Circulatia interioară are tendința de a se concentra pe cateva artere majore care
intersectează axa centrala a orașului, DN 15/E60.
Arterele de importanţă mai redusă ca amenajare şi valori de trafic sunt: DJ 102A – spre Lechinţa
și DC85 şi 86 spre Deag şi repsectiv Sălcud. 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.
Model de hiperintegrare a rețelei stradale

Hiperintegrat

0

2

1

3

5

4
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Acest model apare atunci
când un arc al rețelei
naționale de drumuri se
suprapune peste rețeaua
locală.

Problema principală din punct de vedere al calității infrastructurii rutiere este legată de faptul
că majoritatea drumurilor comunale din Oraș sunt din pământ, ori prezintă un grad avansat de
degradare. Există probleme grave de accesibilitate către localitățile componente ale Orașului
Iernut, datorită drumurilor nemodernizate - DC 85, DC86, DC119, sau în stare avansată de
degradare - DC120. Acest lucru face ca accesul către localitățile Deag, Sălcud, Sfântu
Gheorghe și Oarba de Mureș să se realizeze cu mare dificultate, ceea ce implică – cel puțin în
cazul Deag și Sălcud:
•
•
•

Imposibilitatea, până la această dată, de a organiza un transport public sau privat de
persoane până la aceste localități;
Cvasi-izolare pe timp de iarnă, ceea ce reprezintă un risc major din punct de vedere al
sănătății populației din cauza imposibilității de intervenție în caz de pericol;
Sporirea riscului de accidente rutiere pentru persoanele nevoite să facă navetă pe
aceste drumuri utilizând bicicleta.

În momentul de față, primăria este în proces de pregătire a reabilitării DC86 prin proiectul
„Modernizare drum DC Iernut – Salcud”, prin includerea acestuia între proiectele finanțate de
Programul naţional de dezvoltare locală, Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi
oraşelor"
La nivelul orașului, există un număr de 5 poduri situate pe drumuri naționale și județene, din
care unul singur (DJ 152A la poziția 39+234) în necesitate de consolidare, fiind consolidat
înainte de anul 2000 (1967) :
Denumire drum
DJ 152A
DJ 152A
DJ 152A
DN15 – E60
DN15 – E60

Poz. km
35+229
39+234
39+419
45+803
46+007

Lung.
14,0 m
17,8 m
114,0 m
11,4 m
8,60 m

Lăţime
6,2 m
9,0 m
10,6 m
7,65 m
9,40 m

An consolidare
2005
1967
2006
2001
2001

Tabel 16 - Inventarul podurilor de interes județean și național din Orașul Iernut. Sursa: Memoriul PUG Oraș Iernut

Pe lângă acestea, în intravilanele Orașului Iernut, se regăsesc 16 poduri de interes local, din
care 9 în localitatea componentă Deag, 3 în Sfântu Gheorghe, 2 în Oarba de Mureș și 2 în
Sălcud.
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Figură 21 - Drumul Comunal 86 de legătură cu localitatea Sălcud. Sursa: Google

Figură 22 - Trecere la nivel cu calea ferată pe Drumul Comunal 85, cu acoperământ de pământ. Sursa: Google
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Figură 23 - DC 120, către localitatea Oarba de Mureș. Sursa: Google

În cadrul chestionarului PMUD derulat pe sit în Orașul Iernut, din 332 de respondenți care au
precizat aspecte ce ar putea fi îmbunătățite în ceea ce privește transportul în Orașul Iernut,
52.41% din aceștia au indicat „Aspectul străzilor” printre răspunsuri, iar 30% au clasat acest
lucru pe locul întâi în topul priorităților la nivel de oraș:

Figură 24 - Răspunsuri, Chestionar PMUD: Aspecte care ar putea fi îmbunătățite în ceea ce priveste transportul in orasul
Iernut

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

54

2.4.2 Condițiile de siguranță rutieră
Din datele obținute de la Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș – Poliția Orașului Iernut,
în perioada 2014 – iunie 2017 au avut loc un număr de 52 de accidente rutiere soldate cu
victime umane, din care:
•
•

24 accidente rutiere grave soldate cu 5 persoane decedate, 24 de persoane rănite grav
și 22 de persoane rănite ușor;
28 de accidente rutiere ușoare, soldate cu 39 de persoane rănite ușor.

În afară de acestea, au fost înregistrate 121 de accidente rutiere soldate cu avarii (fără
victime). Având în vedere faptul că ponderea accidentelor cu victime din totalul accidentelor
rutiere este de 30.05%, cu mult peste mediile naționale, se poate deduce faptul că există
carențe grave la nivel de organizare, signalistică, spații sigure pentru pietoni și bicicliști,
precum și instituirea unor zone de siguranță la nivel de circulații auto și feroviare.
Principalele cauze ale siguranței rutiere scăzute pot fi subsumate următoarelor disfuncții la
nivel local:
•

•

•

•

•

Traficului intens pe artera DN15 – E60, care traversează localitățile Iernut și Cipău, pe
prima prin zona centrală, cea mai densă și circulată atât de către conducătorii auto cât
și de către pietoni și bicicliști;
Eficiența scăzută și lipsa de capacitate pentru furnizarea unui nivel de iluminat public
corect, pentru sistemul local de iluminat public, ce funcționează cu consumatori
depășiți din punct de vedere tehnologic; este de menționat aici și faptul că vizibilitatea
scăzută nocturnă datorată iluminatului public de slabă intensitate implică un pericol
exacerbat de topografia specifică podișului Târnavelor, orașul Iernut fiind predispus
formării de fenomene meteorologice care pot reduce puternic vizbilitatea, precum
ceața;
Lipsa sau degradarea signalisticii rutiere, atât în ceea ce privește semnalizarea
intersecțiilor și a trecerilor de pietoni pe străzile secundare, cât și în ceea ce privește
marcajele stradale pe acestea;
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;
Nu în ultimul rând, starea nesatisfăcătoare a drumurilor, cu acoperământ de pământ
sau în stare avansată de degradare.

Aceste probleme se reflectă și în rezultatele chestionării populației, care consideră în proporție
de 45.9% că deplasarea cu bicicleta în oraș este nesigură (17.5%) și foarte nesigură (28.9%).
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în comparație, numai o cincime dintre aceștia consideră că deplasarea cu bicicleta în Orașul
Iernut este sigură și foarte sigură.

Figură 25 - Siguranța percepută a deplasării cu bicicleta în Orașul Iernut. Sursa: chestionar online derulat de Lideea

În condiţiile lipsei condiţiilor de depasare sigură, riveranii vor opta mereu pentru autoturism
în defavoarea bicicletei sau a mersului pe jos.

2.4.3 Informații cu privire la fluiditatea fluxurilor de deplasare
O problemă notabilă în reţeaua stradală este dată de consecinţele tranzitului pe DN15, a cărui
parcurs este prin centrul urbei. Aceasta se va remedia la momentul inaugurării autostrăzii, dar
momentan traficul de tranzit reprezintă circa 65% din totalul autovehiculelor în deplasare la
orice moment dat.
În Iernut sunt în evidență 2800 de autovehicule, din care peste 95% autoturisme, cu un număr
de 2200 de proprietari. La o populaţie de aproximativ 9000 de locuitori, aflată în scădere,
rezultă astfel 311 autoturisme la mia de locuitori, mult peste media naţională (270) și puţin
peste media județului (300). Având în vedere dimensiunea şi geografia urbei (şes), pare
nesustenabil şi, fără dubiu, rezultatul planificarii pro-autoturism din ultimii ani.
Pentru determinarea volumelor de trafic s-au analizat 3 camere de monitorizare a traficului
din locaţii strategice, pe E60, la cele doua ieşiri din oraş precum şi la intersecţia principală din
centru. Informaţiile furnizate de camere s-au analizat în 3 zile lucratoare consecutive,
reprezentând 72 de ore în total şi 6 momente de ore vârf (ora 03:00 și ora 15:00).
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Figură 26 – Localizare camere de trafic monitorizate în Iernut.

Rezultatele au fost centralizate de către consultant în următorul tabel, cumulând din cele 3 zile
o medie de autovehicule/minut pentru 48 de momente din zi, câte o valoare pentru fiecare 30
de minute.
Numărul
Camerei

1

2

Localizare
Direcții:
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30

Lupoaica (centru) - C5
VEST
NORD
EST
1.50
0.17
3.17
1.83
0.00
1.50
0.83
0.33
1.33
1.33
0.33
0.50
2.50
0.00
1.17
1.00
0.00
1.00
1.50
0.00
0.67
2.50
0.17
1.17
1.17
0.00
0.33
2.67
0.17
1.50

Ieșire Luduș - C13
VEST
EST
1.00
2.50
2.00
1.75
1.17
1.67
1.33
0.17
1.83
2.17
1.50
1.50
1.17
1.67
2.00
1.83
1.33
0.50
1.17
2.00
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3
Ieșire Târgu Mureș C6
VEST
EST
1.67
3.17
1.67
1.17
2.00
1.00
0.50
1.67
1.83
0.83
1.33
0.33
1.17
0.67
1.17
0.83
1.00
0.50
2.33
1.83

5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

2.33
1.83
6.83
4.00
6.17
10.00
11.50
7.83
7.00
8.00
7.67
9.33
7.00
8.50
8.00
11.50
7.17
10.33
9.00
10.83
7.50
8.83
12.33
7.67
9.67
8.00
11.00
8.00
7.00
6.50
3.33
4.00
4.50
3.00
2.17
4.33
2.33
1.50

0.33
0.17
0.33
1.17
0.83
0.25
2.17
1.00
2.33
4.25
2.67
2.50
2.50
2.00
4.33
2.67
4.83
5.17
2.17
2.83
3.83
3.33
4.67
1.67
2.83
2.83
2.83
2.17
2.50
2.50
2.00
1.33
0.67
0.83
0.50
0.67
0.33
0.17

2.17
2.00
3.67
5.33
6.50
5.25
9.00
7.00
8.50
8.00
7.50
8.67
9.83
7.50
12.33
10.00
9.50
7.83
11.33
6.17
9.17
7.67
10.00
11.33
10.17
11.00
5.50
8.00
7.83
8.67
4.67
6.50
5.50
3.83
5.00
5.00
1.67
2.33

1.83
2.33
3.83
4.67
4.83
7.75
9.33
7.00
4.67
6.50
7.67
9.00
6.17
8.00
8.17
10.00
7.83
8.67
8.83
7.67
8.00
3.00
10.83
6.17
10.67
6.67
8.33
6.00
7.50
7.50
6.00
2.50
3.33
4.17
3.17
3.33
3.00
2.50

1.17
2.00
4.33
3.83
5.83
8.25
3.83
8.33
9.67
8.67
7.67
7.33
7.50
6.83
8.00
10.83
10.67
7.50
9.50
8.17
10.17
10.50
5.00
7.33
6.83
10.17
6.17
6.67
4.50
9.00
4.50
5.00
6.67
4.67
4.83
4.50
1.83
2.33

2.17
1.67
7.33
4.00
7.50
6.75
8.00
8.00
9.17
12.00
8.00
8.67
7.50
11.00
8.33
9.50
7.50
12.50
14.83
8.33
8.33
6.50
11.33
8.17
7.17
11.33
12.33
7.83
4.33
6.50
3.50
3.83
5.67
3.50
3.33
3.83
1.83
1.67

2.67
3.00
4.33
3.83
5.33
9.00
9.67
5.83
8.50
7.75
8.33
8.00
11.33
10.33
13.17
9.67
8.33
9.67
9.67
9.17
9.33
10.00
10.67
12.67
8.17
7.83
7.00
7.17
8.83
5.50
5.83
4.17
4.33
3.50
4.17
5.33
2.33
2.83

MZA

17000

4880

17055

15115

15980

17305

17355

Tabel 17 – Fluxurile medii de autovehicule/minut din Iernut
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Se observă un volum notabil de trafic pe axa E-V, traficul de tranzit reprezentând mult peste
50% din valorile înregistrate. Se remarcă, de asemenea, că DJ 152A prezintă aproape o treime
din valorile de trafic înregistrate pe DN (direcţia ‚Nord’ din tabelul de mai sus), breteaua spre
Lechinţa, Porumbac și alte destinații în aceeași direcție fiind încărcată.
Deşi valorile zilnice nu se apropie de valorile teoretic maxime ale profilurilor stradale,
anumite momente de congestie din orele de vârf (prezentate grafic mai jos) pot cauza blocaje
temporare sau periculozitate sporită. Aceste momente se datorează, însă, eventualelor
evenimente rutiere excepţionale şi a ineficienţei intersecţiei DN15-DJ152A şi nu sunt de
natură gravă sau sistematică, fiind greu previzibile sau prevenibile.

Lupoaica(centru, intersecţie DN15 cu DJ152A)
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

VEST

NORD

EST

Figură 24 – Variaţiunea valorii de trafic înregistrat la camera centrală de la Lupoaică, Iernut

Se remarcă grafic ora de vârf de dimineaţă, între 7:00 şi 9:00, când se constată un vârf pe
toate bretelele studiate. De asemenea, se remarcă o perioadă de calmare a traficului între
22:00 şi 5:30, când atât traficul de tranzit cât si cel local ating valori minime. Diferenţă
notabilă de valori de trafic între cele 2 ieşiri nu se remarcă.
12.00
10.00

Iesire Ludus

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

VEST

EST
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Figură 27– Variaţiunea valorii de trafic înregistrată la camera de la ieşirea vestică din Iernut

16.00
14.00

Iesire Tg Mures

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
VEST

EST

Figură 28 Variaţiunea valorii de trafic înregistrată la ieşirea estică din Iernut, spre Tg. Mureş

2.4.4 Analiza parcărilor
Oraşul Iernut prezintă peste 200 de locuri de parcare marcate, dintre care circa 100 acoperite.
Parcările rezidenţiale şi centrale neacoperite pot fi utilizate cu titlu gratuit, iar pentru cele
acoperite, dreptul de utilizare se achiziţionează cu abonament anual echivalent cu sub 10€. Se
constată lipsa unei politici coerente de parcare sau a disciplinei de parcare. În anumite zone,
autoturismele staționează pe trotuare împiedicând fluxul pietonal și folosind spaţiul pietonal
ca parcare sistematică.
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Figură 29 Situația parcărilor

Se constată prezenţa unor garaje inestetice şi neintegrate urbanistic, ridicate, cel mai probabil,
în anii ’90. Regimul acestora este obscur, nefiind clădiri întabulate şi deci cu CF. Populaţia
Iernutului şi-ar dori, totuşi, sporirea locurilor de parcare, în primul rând datorită obişnuinţei
utilizării autoturismului personal la deplasări urbane scurte.
Comparând cifra locurilor de parcare publică existente cu cea reglementată prin Planul
Urbanistic General, se remarcă insuficiența acestora și raportul de ½ între existent și
reglementat (50 de locuri de parcare la mia de locuitori, actualmente existând în jur de 23).
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În cadrul chestionarului PMUD derulat pe sit în Orașul Iernut, din 328 de respondenți care au
precizat aspecte ce ar putea fi îmbunătățite în ceea ce privește transportul în Orașul Iernut, 52
(15.85%) au precizat Crearea de locuri de parcare în locurile aglomerate din oraș ca fiind o
prioritate. Dintre aceste locuri merită subliniată piaţa săptămânală, unde primăria are un
proiect de amenajare a parcărilor, zona primăriei şi a casei de cultură dar şi întreaga zonăa
parcului central.

2.5 Transportul public
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„Calitatea transportului public este un semn de dezvoltare, de cultură și de civilizație a unei
localități”

2.5.1 Transportul pe cale ferată
Orașul este deservit de linia de calea ferată 405 Deda – Războieni (Deda - Reghin - Târgu
Mureș - Luduș – Războieni). de legătură între Magistrala CFR 300 și Magistrala CFR 400.
Având o lungime totală de 113,6 km, calea ferată 405 este simplă, neelectrificată, cu
ecartament de 1,435 mm. Linia traverseză Orașul Iernut pe direcția E-V, în lungime totală de
aproximativ 11 km, după cum urmează:
Tabel 18 - Calea ferată 405 Deda-Războieni

Calea Ferată 405 Deda - Târgu Mureș - Războieni
KM 304+829,95
Intrare pe teritoriul administrativ al Orașului Iernut - Est
KM 306+995,65
Halta Cipău
KM 311+083,30
Gara Iernut
KM 315+084,80
Intrare pe teritoriul administrativ al Orașului Iernut – Vest
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Figură 30 - Gara Iernut. Sursa foto: sgiernut, Panoramio.com

În prezent, singurul operator care furnizează servicii de transport pe cale ferată pentru Orașul
Iernut este Operatorul public SNTFC „CFR Călători”, conform următoarei tabele de transport,
valabile pentru cursul anului 2017 conform datelor afișate pentru tabloul de garare în Stația
Iernut:
Tabel 19 - Tabloul de garare pentru stația Gara Iernut (2017)

Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tip
R
R
R
R
R
IR
R
IR
R
R
IR
R
IR
R

Nr.
2441
4530
4532
2442
4531
469
4534
1820
4533
2444-1
1819
4538
468
4535

De la
Târgu-Mureș
Războieni
Războieni
Teiuș
Târgu-Mureș Nord
Târgu-Mureș
Războieni
Timișoara Nord
Târgu-Mureș
Târgu-Mureș
Târgu-Mureș
Războieni
Budapesta
Târgu-Mureș

Până la
Sibiu
Târgu-Mureș
Târgu-Mureș Nord
Târgu-Mureș
Războieni
Budapesta
Târgu-Mureș
Târgu-Mureș
Războieni
Teiuș
Timișoara Nord
Târgu-Mureș
Târgu-Mureș
Războieni
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Sosire
03:50
04:34
05:55
07:48
07:53
12:12
12:45
14:24
15:22
16:21
16:54
17:31
18:21
20:00

Plecare
03:51
04:36
05:56
07:55
07:54
12:13
12:46
14:25
15:24
16:22
16:55
17:32
18:22
20:00

15
16

R
R

2443
4539

Sibiu
Târgu-Mureș

Târgu-Mureș
Războieni

20:40
23:30

20:41
23:31

Se remarcă un număr ridicat de curse către principalele două destinații – capete de linie pentru
linia 405 (Târgu Mureș și Războieni), cu 8 curse către Târgu Mureș, respectiv 4 curse către
Războieni pe zi. De asemenea, timpii de plecare sunt calibrați astfel încât să ofere un serviciu
orientat către transportul de navetă.
Majoritatea trenurilor reprezintă trenuri Regionale (12 din 16), cu o viteză medie de parcurs
pe traseul Iernut – Târgu Mureș de 37 km/h, viteză scăzută, ce permite ajungerea la destinație
în aproximativ 44 de minute, față de numai 27-29 de minute cât reprezintă durata medie de
transport utilizând trenurile Inter-Regionale.
Prețul unei călătorii către Târgu Mureș, la clasa a II-a – Vagon Clasă, bilet întreg, este de 4.4
RON pentru trenurile regionale, sau de 5.4 RON pentru trenurile interregionale. Spre
comparație, prețul unui bilet la serviciile de transport interurban private cu
autobuzul/autocarul este cuprins între 7 și 10 RON pentru anul 2017, situându-se aproximativ
dublu față de valoarea călătoriei cu trenul, și oferind un timp de parcurs similar (40 minute).
Per total, considerând frecvența trenurilor în stația Gara Iernut, se poate considera transportul
pe cale ferată o opțiune valabilă pentru naveta zilnică, iar asigurarea accesului către stația de
cale ferată, o prioritate. Deși investiții recente au fost făcute pentru a facilita accesul către
Gară dinspre centru pe Strada Vlad Țepeș, în prezent, condițiile de accesibilitate pot fi
îmbunătățite din punct de vedere al asigurării locurilor de staționare pentru vehicule, inclusiv
în regim taxi, și asfaltarea străzii Gării.

Figură 31 - Strada Gării. Sursa: Google
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Figură 32 - Gara Iernut. Sursa: arhiva proprie colectiv elaborare

2.5.2 Rețeaua și serviciile de transport public
Transportul public din Iernut este caracterizat prin curse ocazionale, sporadice sau cvasiorganizate la nivelul UAT-ului, existând legături spre Lechinţa şi alte sate aparţinătoare. În
prezent nu există un serviciu de transport public local al Orașului.
Cursele existente sunt realizate cu mijloace de transport public improprii, neaccesibile,
învechite şi neecologice. Gradul de mulţumire este, pe cale de consecinţă, redus.
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Municipalitatea dispune, de asemenea, de 3 microbuze pentru transportul şcolarilor la
momentul începerii şi finalizării orelor de curs în regim de cursă specială. Microbuzele
transportă elevii de pe teritoriul orașului către Școala Gimnazială Iernut, Str. Mihai Eminescu
nr. 3, Iernut, și au fost achiziționate conform fișei școlii în anii 2007, 2008 și 2012.

Figură 33 - Microbuz școlar. Sursă: imagine proprie

Considerând faptul că o fracțiune importantă a deplasărilor zilnice în scop de serviciu sunt
extra-urbane, atât din Iernut către alte localități (Târnăveni, Luduș, Târgu Mureș) cât și din
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alte comune/orașe către Iernut (zona logistică LIDL și Centrala Iernut), posibilitățile de navetă
sunt limitate. În prezent există doi operatori privați de transport călători care efectuează curse
către principalele centre urbane din proximitate, după cum urmează:

Nume operator
SIMSTEL SRL
(www.simstel.ro)
Preț bilet Luduș: 4,5 lei
Preț bilet Tg. Mureș: 7 lei

ROCADA SERV SRL
(www.rocada.com.ro)

Furnizorii de servicii de transport interurban
Traseu
Ore de plecare
Târgu Mureș –
Luni – Vineri: 05:00; 06:00; 07:00; 08:00; 09:00;
Iernut – Luduș
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00;
17:00; 18:00; 19:20; 22:15
Sâmbătă – Duminică: 06:00 ; 08:00 ; 10:00 ;
12:00 ; 14:00 ; 16:00 ; 18:00 ; 19:20 ; 22:00
Luduș – Iernut – Luni – Vineri: 04:40; 05:40; 06:40; 07:40; 08:40;
Târgu Mureș
09:40; 10:40; 11:40; 12:40; 13:40; 14:40; 15:40;
16:40; 17:40; 18:40; 20:40
Sâmbătă – Duminică: 05:40 ; 07:40 ; 09:40 ;
11:40 ; 13:40 ; 15:40 ; 17:40 ; 19:40 ; 20:40
Târgu Mureș –
6:15; 8:10; 11:10; 15:10; 18:30
Iernut – Cluj
Cluj – Iernut –
8:35; 12:20; 15:35; 17:50; 19:50
Târgu Mureș

Tabel 20 - Furnizorii de servicii de transport interurban ce deservesc Orașul Iernut

SIMSTEL SRL operează curse regulate pe traseul Târgu Mureș – Luduș, cu un număr de 12
stații intermediare, între care o stație la Cipău, una la Iernut și una la Termocentrala aflată pe
raza UAT-ului. Prețul unui bilet pentru destinața Luduș este de 4,5 lei, iar a unuia pentru
destinația Târgu Mureș este de 7 lei.
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Există posibilitatea de a realiza un abonament săptămânal sau lunar, fie pentru curse din
timpul săptămânii, fie pentru curse în toate cele 7 zile.

Figură 34 - Traseele operatorilor privați SIMSTEL SRL (dreapta) și Trans Seb SRL (stânga)

Pe lângă acești operatori, mai există și alte companii care efectuează transport de călători pe
rute regionale: TRANS SEB SRL (ruta Sibiu – Iernut – Târgu Mureș), Vilextur SRL,
Automotive SRL, Niraj Prodcom SRL, Casidetco SRL, ROCADA, AutoGenn, Alexa trans,
FANY SRL, ALIS Grup, care conectează Orașul Iernut de destinații precum: Cluj-Napoca,
Târgu Mureș, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Târnăveni ș.a., dar și de comune sau sate componente
adiacente orașului, precum Sălcud, Căpuș, Bogata, Cuci, Lechința, Cucerdea, Bobohalma.
Publicul călător este, în mare parte, nemulţumit de serviciile oferite, punctând in primul rând
starea vehiculelor, rutele operate şi respectiv programul de circulaţie al acestora. După cum
remarcă un respondent, nu există transport public urban la nivelul oraşului Iernut, ci strict
sub-urban ca legături cu satele aparţinătoare UAT-ului.
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Se constată că investirea în transport public şi oferirea de noi rute, îmbunătăţite este
considerată oportună de majoritate locuitorilor chestionaţi.

Mijloacele de transport sunt neaccesibile și cu ergonomie specifică călătoriilor lungi, iar traseul
nu este afișat corespunzător pe vehicul (în 3 puncte și clar vizibil, conform legii 92/2007).
Viteza medie operațională, aspect cheie în calitatea serviciilor de transport, s-a măsurat la
19km/h, valoare în concordanță cu standardele actuale, dar îmbunătățibilă semnificativ prin
introducerea autotaxării. Achiziționarea titlurilor de călătorie de la șofer prelungește efectuarea
stațiilor în mod sistematic.
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În timp ce disciplina în trafic a puţinilor conducători de microbuze este preoponderent lăudabilă,
relația cu călătorii lasă de dorit. În calitate de element al relației cu publicul al opertorului, lipsa
unei ţinute specifice și a unui cod de conduită la șoferi este o dovadă de neprofesionalism,
agravat de obligativitatea contactului cu acesta necesar achiziționării biletului de călătorie.
Conform datelor de la Primărie, în localitate sunt aprobate stații de îmbarcare-debarcare călători
pentru operatori private de transport, care execută curse speciale și pentru un operator care
efectuează transport internațional. Se remarcă o multitudine de conexiuni sub-urbane rutiere
oferite de diferiţi transportatori privaţi cu autocare, oferind destinaţii precum Bucureşti,
Legăturile cu Târgu Mureş şi Luduş trebuie şă primeze în dezvoltarea transportului public,
constatându-se un flux mare de călători spre/dinspre cele două destinaţii. Operaţiunile feroviare
între Iernut şi oraşele mai sus amintite ar trebui sporite, promovate şi încurajate de autorităţi.
În lipsa serviciilor de transport public de persoane la nivelul UAT-ului, cifrele actuale ale
utilizatorilor de servicii de transport privat reflectă faptul că numai 12,4% din populația
chestionată apelează la aceste servicii în timpul săptămânii, însă considerând faptul că nevoia
este suplinită fie de utilizarea autoturismului personal fie de mersul pe jos, care poate să fie
neconvenabil iarna, se poate considera un serviciu de transport public ca fiind o prioritate la
nivel de UAT. Se remarcă această oportunitate de creare a unui serviciu de transport public
urban propriu-zis gestionat de municipalitate, atât pentru gestionarea şi buna funcţionare a
transportului public spre/dinspre satele aparţinătoare cât şi pentru deservirea diferitelor
obiective urbane interne din Iernut precum şi marii angajatori locali. Scopul principal al
acestui serviciu va trebui să se concentreze pe conectarea principalelor cartiere / zone
rezidențiale cu destinațiile cele mai importante de lucru pentru locuitorii orașului, situate în
interiorul UAT; astfel, un transport public local ar trebui să acopere atât localitatea Iernut (cu
puncte-cheie Mihai Eminescu, Piața 1 Decembrie, Cartier Gh. Doja, Libertății, Avram Iancu,
Decebal, gară) cât și localitățile-satelit către care s-ar justifica dezvoltarea acestui serviciu:
Lechința, Cipău, Sălcud, Deag.

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.
Conform datelor existente, nu sunt înregistrați operatori de transport în regim taxi pe raza
Orașului Iernut. Serviciile de taxi din proximitate (Luduș, Târnăveni, Târgu Mureș) pot fi
apelate în prezent pentru furnizarea acestui serviciu).
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Hotărârea Consiliului Local nr. 111/26.06.2017 privind aprobarea Regulamentului privind
organizarea, autorizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi Iernut stabilește
condițiile de autorizare, organizarea, atribuirea 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.

Nu există date în Hotărâre referitoare la numărul maxim de autorizații taxi și nici referitoare la
locurile de așteptare special amenajate, în lipsa acestora staționarea taxiurilor putând fi
realizată numai în locurile permise pentru autovehicule în general.
La nivelul orașului Iernut, au fost stabilite următoarele tarife maximale de distanță pentru
transportul public local în regim de taxi:
-

tariful de distanță, maximal, pe timp de zi (06:00 – 22:00) – 1,5 RON/km;
tariful de distanță, maximal, pe timp de noapte (22:00 – 06:00) – 2,25 RON/km.

Nu sunt stabilite de UAT stații de taxi insa se observă oportunitatea funcțională a existentei a
două stații de taxi localizate in zona centrală si la gara, asa cum se vizualizeaz pe harta din
figura de mai jos.

Figură 35 – Localizare statii de taxi propuse
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2.5.4 Elemente de accesibilitate
Pe teritoriul Orașului Iernut există o stație principală utilizată atât de operatorii de transport
călători interurban, cât și de operatori de transport persoane în regim de taxi: Stația de autobuz
/ Maxi Taxi din Piața 1 Decembrie.

Figură 36 - Autogară / stație maxi taxi Iernut Centru. Sursă: Google.

O stație secundară se regăsește pe DN15, spre sud:

Figură 37 - Stație DN15 Iernut. Sursă foto: Google
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În prezent, nu există stații amenajate pe suprafața localității aparținătoare Cipău, iar cele
existente în orașul Iernut nu prezintă nivelul calitativ necesar asigurării unui confort la
standarde Europene.

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 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.
Confortul pasagerilor sau gradul de atracţie a vehiculului pentru pasagerii care călătoresc cu el.
În acest scop, 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
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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 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. Aceasta face referire anume la PDRM, în felul următor:
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 Iernut şi pe cale de consecinţa din transportul public
existent lasă de dorit, masurile şi facilităţile aferente fiind considerate imperiuos necesare.

2.6 Transportul de marfă
La nivelul UAT-ului Iernut sunt localizate numeroase entități economice care generează fluxuri
de marfă. Principalii generatori de transport de marfă în municipiu sunt reprezentaţi de:
depozitul LIDL , CET Iernut, Profi etc:
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Figură 38 - Identificarea principalilor poli generatori de fluxuri de transport marfă. Sursa: prelucrare proprie

Traficul de marfă rutier este generat în special pe şi în vecinătatea coridorului E60, descarcările
de trafic de marfă afectînd în mod direct fluenţa circulaţiei de pe rețeaua stradală.
Tranzitul vehiculelor comerciale se face, în mare măsură, pe axa E-V a oraşului reprezentată de
coridorul E60, implicit prin centru.
Transportul de marfă este asigurat exclusiv rutier. Există o bretea de legătură cu reţeaua
feroviară care s-ar putea valorifica în perspectiva vreunui investitor industrial.

2.6.1 Volumul circulației transportului de marfă
În Iernut singurul obiectiv industrial generator de fluxuri, CET-ul, este amplasat vecinătatea
Lechinţei, la o distanţă notabilă de zonele locuite.
Principalul generator de marfă în municipiu îl reprezintă depozitul logistic LIDL.
Recensământul TIR-urilor care trafichează în platforma de activități de prelucrarea lemnului –
înregistrează peste 30 camioane/zi.
Centrul Logistic LIDL, situat pe teritoriul orașului, a fost finalizat în anul 2011 și se întinde pe
o suprafață de 40,000 mp, fiind unul dintre cele mai mari centre logistice de acest tip de pe
teritoriul României. Odată cu realizarea acestuia, a fost reconfigurat și profilul DN14A în zona
de acces, astfel încât intrarea sau ieșirea vehiculelor de transport marfă să nu afecteze fluiditatea
fluxurilor pe drumul național.
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Figură 39 - Accesul principal către zona logistică LIDL. Sursa: google

Vehiculele destinate distribuției regionale de produse pentru lanțul LIDL tranzitează însă și
orașul, ieșind către Nord pe E60, si afectează traficul, calitatea mediului, gradul de mobilitate
în trafic, etc. Problemele cu care se confruntă companiile de transport rutier de marfă sunt lipsa
parcărilor în zona centrală pentru autocamioanele în așteptare la livrare, ceea ce conduce la
severe blocaje de circulație și dificultăți de mobilitate pentru riverani, atât în modul auto cât și
pietonal.

2.6.2 Areale principale de polarizare a transportului de marfă
Principalele rute de transport marfă de tranzit sunt reprezentate de drumurile naționale DN 15 /
E60 ‐ care face legătura între municipiul Cluj-Napoca şi municipiul Targu Mureş, respectiv
orașul Luduş și DN 14A ‐ care face legătura între Iernut şi Târnăveni-Mediaş.
În prezent traficul de tranzit se desfăşoară exclusiv prin traversarea centrului oraşului. Străzile
oraşului Iernut sunt înguste, nemodernizate integral ceea ce duce la congestionarea traficului
pe anumite tronsoane.

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 Iernut, având în
vedere disfuncționalitățile constatate, se impune finalizarea şantierului şi inaugurarea
autostrăzii.
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2.7 Mijloace alternative de mobilitate
Mersul pe jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale ale mobilității, oferind o serie de
avantaje: este ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili fosibili, 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 Iernut,
acestea sunt trotuare și alei (nu se regăsesc zone exclusiv pietonale ori pasaje pe suprafața
orașului).
Calitatea spaţiilor pietonale este rezonabilă atât din punct de vedere estetic cât şi funcţional,
majoritatea trotuarelor fiind pavate cu dale, însă pe multe bretele secundare lipsesc cu
desăvarşire. Suprafaţa multor trotuare este flancată de gropi şi denivelări, iar mobilierul urban
specific care incurajază mersul pe jos lipseşte în afara centrului. Pietonii sunt nemulţumiti de
ponderea spaţiului dedicat mersului pe jos din orașul Iernut.
Zonele care polarizează în momentul de față fluxurile pietonale sunt, conform chestionarelor
realizate la nivelul orașului, următoarele:
Strada / Arealul cel mai des circulat în calitate de
pieton

Numărul de răspunsuri în
chestionarul online

Strada Mihai Eminescu

50

Piața 1 Decembrie

41

Strada Gheorghe Doja

34

Strada Libertății

23

Strada Avram Iancu

22

Se remarcă faptul că principalele fluxuri pietonale sunt concentrate aproape în exclusivitate,
din punct de vedere al preferințelor celor chestionați, în arealul central (Mihai Eminescu, Piața
1 Decembrie) și la nordul acestuia (străzile Avram Iancu, Libertății, Gh. Doja), acestora
urmându-le Strada Dacia Traiana și 1 Mai (către sud).
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Din punct de vedere calitativ, spațiul public pietonal este perceput preponderent ca slabsatisfăcător. Se remarcă slaba calitate a pavajului dalat de pe arterele secundare în Orașul
Iernut, precum și lipsa trotuarelor și lipsa modernizării unor străzi secundare care sunt
actualmente de pământ. La nivelul întregului oraș, problema se acutizează: multe din
drumurile colectoare la nivel local (al localităților aparținătoare) nu prezintă facilități pentru
pietoni.

Principalele probleme relevate de chestionarele efectuate în Orașul Iernut, în ceea ce privește
deplasarea pe jos, privesc în ordinea importanței:
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1. Problematica iluminatului stradal de slabă calitate și intensitate, ceea ce face din
mersul pe jos o activitate nesigură noaptea;
2. Lipsa / Insuficiența mobilierului urban;
3. Ocuparea trotuarelor cu mașini (în special în zona centrală)
4. Treceri de pietoni poziționate prost;
5. Trotuare înguste.

Necesitatea de sporire a spațiului pietonal la nivel urban se resimte în rândul populației; dacă
acest lucru se poate realiza prin investiții în completarea infrastructurii pietonale (trotuare),
ulterior translatării traficului intens din interiorul orașului Iernut pe autostrada A3 se pot
considera și alte acțiuni care să aibă la bază crearea unor zone „30 Km” pentru arealele
rezidențiale din arealul Mihai Eminescu, care să ofere zone sigure pentru locuitori și familiile
acestora.
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Figură 40 - Drumul principal din localitatea Cipău, la intersecție cu DN. Se remarcă lipsa trotuarelor și aspectul rural al
profilului stradal prevăzut cu rigolă. Sursa: Google

În ceea ce privește transportul velo, în prezent nu există infrastructură dedicată acestuia,
deplasarea cu bicicleta a locuitorilor realizându-se pe carosabil, într-o manieră nesigură.
Potențial pentru dezvoltarea unui sistem velo există, deoarece mulți dintre locuitorii orașului
care au răspuns la chestionarul din trafic indică posesia a uneia sau a mai multor biciclete, pe
care le folosesc însă pentru transport în condiții improprii datorită lipsei pistelor / facilităților.
Această realitate este percepută puternic la nivel local, evaluarea locuitorilor fiind una
profund negativă în ceea ce privește spațiul public destinat bicicletelor în oraș, dar și în ceea
ce privește siguranța deplasării (unde 1 = foarte sigur, 5 = foarte nesigur):
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Fluxurile cele mai mari de transport velo se regăsesc în același areal central identificat mai sus
la secțiunea aferentă fluxurilor pietonale, iar adițional, există oportunități identificate atât de
elaboratori cât și de locuitori pentru realizarea următoarelor:
1. O mai bună conexiune a localităților componente ale orașului Iernut cu centrul (Deag,
Sălcud, Lechința);
2. O mai bună legătură cu Gara Iernut;
3. Posibilitatea de promenadă pe digul orașului.
Din cei chestionați online, un procent de 83,5% au identificat dezvoltarea unei rețele de
bicicliști ca o prioritate pentru Orașul Iernut.
În pofida lipsurilor evidente în ceea ce privește infrastructura pentru transport nemotorizat
(pietonală și pentru ciclism), se remarcă o utilizare sporită a bicicletei pentru deplasările
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zilnice. Împreună, transportul nemotorizat deține o cotă modală de aproximativ 39%, redusă
însă care indică un potențial foarte mare de creștere odată cu rezolvarea problemelor de
accesibilitate pietonală și velo în Orașul Iernut. Premisa de la care se pornește în momentul de
față este una foarte bună în ceea ce privește prognoza creșterii cotei modale a mersului pe jos
și cu bicicleta odată cu implementarea proiectelor PMUD. Raportul modal și modul de calcul
pentru acesta sunt prezentate pe larg în capitolul 4.4.

Raport modal Iernut
21%

53%
18%

8%
Auto

T Public

Ciclism

Pe jos

2.8 Mangementul traficului
Nu există un centru de control a traficului. Un principal avantaj oferit de un astfel de sistem de
management al traficului îl constituie modul de funcționare adaptiv al componentelor unui
posibil viitor sistem de semaforizare și dirijare a traficului, care constă în ajustarea timpilor de
semaforizare din intersecții în funcție de valorile de trafic înregistrate de senzorii care preiau și
transmit informații către centrul de control al traficului din oraș, prin intermediul rețelei de
comunicații. La nivelul acestui centru, un soft specializat poate analiza informațiile culese și
stabilește timpii de semaforizare în funcție de aceste informații – numărul de mașini care se
apropie de intersecție, viteză cu care acestea rulează, direcția de mers, incidente rutiere, etc.
Sistemul analizează toate variabilele și adaptează “timpul de verde” pentru a asigura un flux
continuu al vehiculelor și pentru a preveni eventualele blocaje, în cazul Iernutului favorizând
fluxul majoritar E-V de pe DN, cel puţin până la degrevarea traficului de tranzit. Imbunătătirea
traficului rutier se va face simțită în mod progresiv; în primele 3-4 luni de funcționare, sistemul
colectează continuu date despre trafic și se adaptează treptat, astfel încât efectul de optimizare
a traficului va putea fi observat de către locuitorii orașului după această perioadă de ajustare.
În Iernut sunt înregistrate în evidență 2800 de autovehicule, peste 95% dintre care autoturisme
la un număr de 2200 de propriatari. La o populație de 9000(8800 în unele surse, 9200 în altele)
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de locuitori rezultă 311 autoturisme la mia de locuitori, mult peste media națională(270) și puțin
peste media județului (300). Având în vedere dimensiunea și geografia urbei(șes), pare
nesustenabil și, fără dubiu, rezultatul planificării pro-autoturism din ultimii ani.
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2.9 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-logisticce, zone cu atracții
turistice, gările și autogările, ș.a.
În cazul Orașului Iernut și al localităților componente, având în vedere dimensiunile reduse
ale intravilanelor acestora și tramele stradale ortogonale (Iernut) sau de tipologie rurală – sate
de șes (localitățile componente), o analiză preliminară indică doar două zone de complexitate
mai ridicată, care vor trebui considerate și analizate datorită următorilor factori:
1. Zona centrală a localității Iernut, din cauza fluxului foarte ridicat de traversare (E60)
datorat concentrării economice și a principalelor instituții pe artera E60/Strada Mihai
Eminescu;
2. Zona logistică și de depozitare aferentă T4 al intravilanului Iernut din PUG – depozitul
Logistic Lidl și fostul FNC Iernut, datorită fluxului ridicat de transport marfă pe care îl
implică și proximitatea față de zonele de locuințe adiacente.

Figură 41 - Zonificarea funcțională în arealul delimitat ca zonă centrală a localității Iernut (zona de interes este mai
redusă în dimensiuni decât cea marcată în PUG, v. imaginea următoare). Sursa: PUG Iernut
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Figură 42 - Identificarea pe plan satelit a zonei centrale de complexitate ridicată. Sursă plan: Google Maps

Figură 43 - Zona logistică Iernut, zonificare funcțională în PUG (cu galben zonele de locuințe) și plan satelit. Sursă:
PUG Iernut și Google Maps

În ceea ce privește zona centrală Iernut, aceasta se compune din tronsonul Str. Mihai
Eminescu / E60 între Strada Avram Iancu și Strada 1 Mai, Piața 1 Decembrie și Bd. 1
Decembrie, un areal de concentrare a principalelor instituții și activități economice din oraș:
Primăria Orașului Iernut, poșta, bănci, restaurante, magazine, ș.a. Principalele probleme ce se
regăsesc în această zonă, din punct de vedere al mobilității, sunt următoarele:
•

Suprapunerea principalului culoar economic cu cel de traversare al comunei, cu trafic
intens (inclusiv al vehiculelor de mare tonaj), ceea ce reprezintă o problemă atât din
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•

•

•
•

•

punct de vedere al siguranței pietonilor și bicicliștilor în centru, cât și din punct de
vedere al poluării cu particule în suspensie și fonice.
Zona nu are în prezent un caracter atractiv, fiind polarizantă strict prin prisma
funcțiunilor amplasate; valențele de areal de loisir pe care le-ar putea avea Parcul
Central se manifestă prea slab în momentul de față, tocmai datorită traficului adiacent
și poluării fonice. Spațiul este unul subutilizat din punct de vedere al potențialului
pietonal și de petrecere a timpului liber.
Trecerile de pietoni din zona centrală prezintă un grad ridicat de risc, datorită
traficului intens și semnalizării insuficiente a acestora (cu signalistică reflectorizantă,
fără semaforizare sau alte tipuri de semnale mai vizibile pe timp de noapte).
Traversarea este dificilă la ore de trafic intens.
Infrastructura velo este inexistentă;
Spațiile urbane, precum cel din fața Casei de cultură și bibliotecii orașului (utilizat
precum parcare), sunt în stare avansată de degradare, iar mobilierul urban este
insuficient;
Nu există o politică pentru parcare și staționare de scurtă durată în zona centrală.

Multe dintre aceste probleme pot fi abordate într-un mod integrat, punând accentul cu
prioritate pe deplasările nepoluante și siguranța în spațiul public, odată cu finalizarea și darea
în folosință a Autostrăzii A3, care va devia fluxurile de tranzit din zona centrală. Din acest
punct de vedere, provocarea la care va trebui să răspundă prezentul document este
reconfigurarea zonei centrale și redeschiderea acesteia către locuitori, ulterior schimbării
profunde pe care o va aduce autostrada.
În ceea ce privește zona depozitului logistic LIDL, accesul în DN14A a fost configurat și
dimensionat în momentul construcției ansamblului, existând 2 benzi de circulație pe sens în
zona de acces. În prezent, nu există disfuncții la nivel de mobilitate, însă impactul traficului
intens de marfă generat de depozit este unul negativ la nivelul zonei rezidențiale adiacediacent
ariei protejate sit SPA avifaunistic ROSPA0041, în prezent în custodia Asociației Grupul
Milvus (cf. convenției de custodie 0028/22.02.2010).
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3 Analiza SWOT
Domeniu
Racordarea
mobilității în
teritoriu
(context)

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

•

•

Conexiuni rutiere de slabă
calitate către Sud (Târnăveni –
Mediaș);

•

Realizarea și darea în folosință
a autostrăzii A3, ce va asigura
conexiunea rapidă pe ruta
București – Iernut – Oradea și
către Vestul Europei;

•

•

Structură necompactă, tipică
satelor împrăștiate istorice, cu
distanțe mari între localitățile
componente și cvasi-izolare a
satelor Deag, Sălcud, Oarba de
Mureș;
Dezvoltare urbană în bandă, cu
loturi adânci ce formează
insule agricole în interior și
distanțe mari între intersecții
(în unele cazuri, peste 1 km –
Str. Avram Iancu și Str Mihai
Viteazul din Iernut)

•

Construcția A3 poate
reprezenta o oportunitate din
punct de vedere al regenerării
urbane a zonei centrale din
localitatea Iernut și a axului de
traversare a localității Cipău;

•

•

•

Dezvoltarea
urbană,
profilul
teritorial

•

•

O poziționare foarte bună
geografică, cu accesibilitate
ridicată către principalele
centre urbane din arealul Cluj
– Târgu Mureș – Mediaș;
Prezența Aeroportului
Internațional Transilvania la
numai 15 minute de mers cu
autoturismul;
Situarea pe un culoar de
transport – drum European
E60;
Tramă stradală ordonată,
preponderent ortogonală
(cazul Iernut, Oarba de
Mureș) sau tradițional rurală;
Oraș de podiș/șes, fără pante
semnificative;

•
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Întârzieri la lucrările
aferente A3, care
prelungesc starea critică în
care se regăsește centrul
localităților Iernut și
Cipău din punct de vedere
al traficului de tranzit și al
siguranței scăzute în
spațiul public;

Demografie și
dezvoltarea
socioeconomică a
localității

•
•

•

•
•

Infrastructura
și circulația
feroviară

•

•

•

Mișcare migratorie cu ușoară
tendință de stabilizare în
perioada 2013-2016;
Sector industrial dinamic, cu
creștere de 32% a numărului
locurilor de muncă în
perioada 2008-2012;
Resurse agricole și piscicole
importante, reflectate și în
numărul societăților de profil
(agricol sau comerciale
bunuri agricole) și cifrele
acestora de afaceri;
Număr de șomeri în scădere
în perioada 2013-2016;
Prezența Termocentralei
Iernut și a Centrului Logistic
LIDL, ca principali furnizori
de locuri de muncă în oraș;
Existența căii ferate Deda –
Târgu Mureș – Războieni,
care reprezintă o legătură
facilă a orașului cu localități
învecinate, utilă tranzitului de
tip navetă;
Existența a 16 curse feroviare
pe zi operate de CFR
Călători, din care 4 IR
(InterRegio);
Prețuri atractive pentru
deplasarea de tip navetă (eg.
Iernut – Târgu Mureș, 4.4 lei)

•

•
•
•

•

•

Declin demografic: populație
în scădere cu 8.59% în anul
2011, față de anul de referință
2002: spor natural în scădere și
mișcare migratorie cu bilanț
negativ;
Populația tânără (0-15 ani)
reprezintă numai 15% din
populația totală;
Aproape jumătate din populație
(45%) are un nivel de calificare
scăzut și foarte scăzut;
Numărul salariaților în scădere
semnificativă (32.45%) în
perioada 2007-2015;

•

Viitoarea autostradă reprezintă
o oportunitate de a extinde
arealul logistic din zona LIDL
și de a crea mai multe facilități
și oportunități pentru economia
locală;

•

Risc accentuat de
depopulare a localitățilorcomponente izolate –
Deag, similar cazului
localității Porumbac,
actualmente integrată în
Oarba de Mureș (3
locuitori la RPL 2011);

Conexiuni de slabă calitate
feroviare, datorate timpilor
ridicați de parcurs ai trenurilor
(legături spre Târgu Mureș,
Cluj, Războieni, Timișoara),
ceea ce fac transportul feroviar
neatractiv;
Din cele 16 curse pe zi, 12 sunt
R-, cu viteze de parcurs de 25 –
35 km/h;

•

A3 reprezintă o oportunitate de
a aduce în discuție o nouă
posibilă haltă de marfă în zona
logistică LIDL, și
transformarea acesteia într-un
pol de activități economice
racordat la transport rutier și
feroviar;

•

Lipsa unor politici de
încurajare a transportului
pe Calea Ferată la nivel
național
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Infrastructura
și circulația
rutieră

•

Transport în
comun

•

•

Infrastructura •
și circulația
•
pietonală/
mobilitate
blândă
Managementul •
spațiilor
de
parcare
•

Bună conectivitate în reţeaua
rutieră naţională
Capacitate mare pe reţeaua
stradală existentă
Potenţial mare de dezvoltare
a transportului public datorită
dispunerii populaţiei din
satele aparţinătoare

•

Trafic de tranzit considerabil
pe axa Est-Vest

•

A3 va elimina un procent
notabil din traficul de tranzit,
mai ales cel de mărfuri

•

•

Serviciile existente sunt de
slabă calitate, slab utilizate,
neaccesibile si neecologice

•

Distanţele mari până la satele
aparţinătoare indică
oportunitatea operării
transportului public

•

Unele trotuare au fost
modernizate şi pavate recent
Iluminatul steadal este
aproape omniprezent

•
•

Trotuarele nu sunt accesibile
Suprafeţele pietonale sunt
insuficiente şi lipsesc între sate
Nu există nicio stradă dedicată
exclusiv pietonilor

•

Distanţele şi geografia din
oraşul Iernut favorizează
mersul pe jos

•

Parcări multe(peste 200) şi
prezente în toate zonele
oraşului
Parcări rezidenţiale acoperite
în unele zonede blocuri

•

Garaje inestetice şi neconforme
prezente în unele areale
Nicio politică tarifară în zona
centrală
Parcări rezidenţiale neacoperite
gratuite
Indisciplină în zona centrală
datorită lipsei poliţiei centrale

•

Posibilitatea impementării unei
noi politici de parcare, coerentă
şi vizionară
Încasarea de fonduri noi prin
taxarea parcărilor rezidenţiale
neacoperite

•

•

•
•
•
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•

•

Lipsa unor politici de
descurajare a utilizării
autoturismului sporeşte
încărcarea reţelei stradale
Lipsa implementării unui
sistem de transport public
va atrage după sine
sporirea călătoriilor cu
maşina personală
Infrastructura pietonala
necontinua sau de slabă
calitate descurajeaza
mersul pe jos şi implicit
potentialii pietoni
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 joacă

4 Modelul de transport
4.1 Prezentare generală a modelului și definirea domeniului
Planul integrat de mobilitate urbană durabilă al oraşului Iernut are la bază un model de
transport creat pe baza analizelor realizate asupra situației existente și a datelor obținute în
urma procesului de colectare a datelor. Un model de transport constituie o reprezentare
matematică a circulației persoanelor, mărfurilor şi vehiculelor, în cadrul sistemului de
transport.
Modelul de transport este dezvoltat pentru o anumită arie de studiu, anume UAT-ul Iernut,
care este împărțită în sub-unități teritoriale, denumite zone. Fiind un oraş de dimensiuni
reduse, s-a optat pentru un model matematic multi-zonal simplu, în 10 zone, care simulează
deplasările dintr-o ora de vârf a unei zile lucrătoare.
Figură 44 - Zonificarea UAT-ului studiat
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Modelul de transport are rolul de a crea o imagine a modului în care comportamentul de
călătorie, modelele de călătorie și solicitările vor reacționa în timp la schimbări de politici de
transport, infrastructură sau servicii, la variații ale nivelului populației sau la schimbări ale
distribuției spațiale a acesteia, la schimbări socio-economice.
Un model de transport trebuie să reprezinte, la un nivel acceptabil, situația existentă a
transportului în ceea ce privește cererea de călătorii și condițiile de exploatare. Aceasta este
măsurată în materie de moduri de călătorie, număr de vehicule pe rețea, timp de călătorie și
localizare și amplitudine a fenomenului de congestie.
Modelul de Transport a fost dezvoltat pe baza analizelor situației existente cu privire la
tiparele de călătorie existente şi va fi utilizat la evaluarea proiectelor individuale propuse, cât
şi pentru evaluarea întregului plan general de mobilitate.
Pentru elaborarea Planului de mobilitate urbană al oraşului Iernut a fost folosit un model de
transport matematic multi-zonal, în 10 zone, având la bază o amplă documentaţie din
literatura de specialitate. Acesta poate fi folosit la evaluarea situației existente, prin:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Identificarea cererii legate de vehicule şi pasageri și a condițiilor operaționale privind
sistemul de transport.
Scopul deplasărilor, originea și destinația acestora.
Distribuția spaţială a călătoriilor în ora de vârf şi ca medie zilnică
Alegerea modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe moduri de transport
Afectarea traficului: alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport,
lându-se în considerare capacitatea secțiunilor de rețea şi disponibilitatea serviciilor de
transport public.
Realizarea de prognoze asupra mobilității pentru anii de perspectivă stabiliți, pe baza
datelor și proiecțiilor demografice şi economice (proiecții referitoare la populație,
gospodării, ocuparea forței de muncă și deținerea de autoturisme etc.) și a cererii de
mobilitate pentru anul de prognoză.
Estimarea efectelor implementării unor proiecte/măsuri de mobilitate, a unor pachete
de proiecte/măsuri de mobilitate sau a unei strategii privind mobilitatea şi
accesibilitatea, prin:
Asistență în realizarea scenariului optim pentru anumite proiecte, prin care se
urmăresc criterii specifice, cum ar fi eliminarea congestiilor de trafic, Creşterea vitezei
medii de circulație.
Evaluarea impactului pe care un proiect/măsură sau un pachet de proiecte/măsuri
propuse îl au asupra fluxurilor de transport din rețea, prin prisma modificării
parametrilor selectați: timp de călătorie, viteză medie de circulație, emisii de noxe,
consum de combustibil etc.
Evaluarea impactului asupra numărului de utilizatori ai transportului public, ca urmare
a unor implementări de rute, orare de circulație etc.
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•
•
•
•

Evaluarea modificărilor asupra alegerilor modale.
Compararea unor alternative de proiect şi asistență în alegerea variantei optime, în
vederea atingerii parametrilor selectați.
Extragerea de informaţii pentru elaborarea studiului de impact asupra
mediului.

Acoperirea spațială
Pentru necesitățile de modelare ale studiului de față, aria de studiu considerată reprezintă întreg
Iernutul, divizat în 10 zone interioare. Prezentarea grafică a zonelor de studiu este realizată în
capitolele de mai jos.

Figură 45 Modelul de transport acoperirea spațială
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Nr. zonă
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10

Indicatie geografica
Iernut centru
Iernut Nord (cimitir)
Iernut Sud (gara)
Cipău
Deag
Lechinţa
Oarba de Mureş
Porumbac
Sălcud
Sfântu Gheorghe
Tabel 21 Indicatii geografice

Pentru fiecare dintre acestea s-au determinat cu preciezie numărul de rezidenţi şi de locuri de
muncă specifice precum şi distanţele dintre centrele (centroizii) acestora.
Distanţele determinate între zone s-au cumulat într-o medie generală, care însumează
deplasările de tranzit şi locale precum şi o medie locala, reprezentând strict distanţa medie a
unei deplasări locale. Cele două valori s-au folosit pentru calcularea impactului mobilităţii în
modelul de transport, atât la nivel regional (cu tot cu tranzit) cât si local (exclusiv studiind
deplasările interne).
Distante medii masurate/estimative intre zone
(km)

Zon
a1
Zon
a2
Zon
a3
Zon
a4
Zon
a5
Zon
a6
Zon
a7
Zon
a8
Zon
a9
Zon
a 10

Zon
a1

Zon
a2

Zon
a3

Zon
a4

Zon
a5

Zon
a6

Zon
a7

Zon
a8

Zon
a9

Zon
a 10

Distanta medie a
deplasarii interne in
Iernut:
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7.3

Media distantei
deplasarilor:

2.5

6.405277778

11.6
% deplasari
interne
% deplasari
tranzit

Figură 46 Localizare centroizi

Acoperirea temporală
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Ca urmare a analizei măsurătorilor de trafic au rezultat intervalele orare corespunzătoare
vârfurilor de trafic, respectiv:
1. Ora de vârf de dimineață, 07.30 – 09.00
2. Ora de vârf de după-amiază, 12.00 – 18.00

Lupoaica(centru)
Variaţiunea fluxurilor
de trafic la intersecţia lui DN15 cu DJ 152A
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
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Figură 47 Variația fluxurilor de trafic

Modelarea a fost realizată pentru ora de vârf de dimineață, considerată situația cea mai
defavorabilă din punct de vedere al traficului, în acest interval fiind înregistrate volume de trafic
mai mari şi congestie sistematică.
Anii de referință
Anul de bază pentru care a fost realizat modelul de transport este anul 2017. Anul de perspectivă
pentru care au fost realizate prognoze pentru scenariile aplicate (detaliate în capitolele
următoare), în funcție de perioada de implementare a proiectelor şi măsurilor incluse în acestea,
este 2027.

4.2 Colectarea de date
Datele colectate s-au utilizat la întregirea imaginii autorului asupra UAT-ului studiat, la
determinarea empirică a raportului modal, la compararea volumelor de circulaţie cu
capacitatea arterelor şi, mai ales, la calibrarea modelului de transport, comparând datele
rezultate din acesta cu fluxurile înregistrate. S-au colectat date atât prin intermediul
chestionarului online cât şi cu ajutorul poliţiei locale, efectuând sondaje fizice pe teren. În
timp ce chestionar online a atras 100 de respondenţi, cel fizic a înregistrat peste 300,
cumulând un total de 461 de răspunsuri despre mobilitatea urbană din Iernut.
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4.2.1 Date colectate
Colectarea şi analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex, acesta stând la baza
fundamentării analizei situației existente, precum și a identificării și definirii problemelor,
ambele etape intermediare obligatorii pentru identificarea pachetelor de măsuri şi stabilirii listei
de proiecte.
Activitatea de colectare a datelor pentru elaborarea modelului de transport pentru oraşul Iernut
a inclus următoarele:
– Analiza documentelor existente: Planul Urbanistic General expirat precum şi cel în curs de
elaborare, Strategia pentru dezvoltare locală şi alte documente semnificative. Această
bibliografie a relevat caracteristicile socio-demografice zonale, facilitând definirea zonelor
aferente modelului de transport şi proprietăţilor acestora.
– Chestionar online asupra problemelor de mobilitate (anexat) – relevă, mai ales,
neajunsurile, disfuncţionalităţile şi nevoile care au stat la baza pachetului de măsuri propuse,
cu circa 100 de respondenţi.
– Chestionar fizic întreprins pe stradă, utilizat atât la întregirea imaginii elaboratorului
despre urbe cât si la determinarea măsurilor necesare în zonele de real interes şi respectiv a
calibrării modelului de transport.
De asemenea, pentru realizarea, calibrarea şi validarea modelului de transport pentru Iernut,
precum şi a rulării modelului pentru anul de prognoză 2027 au fost utilizate date statistice,
referitoare la:
– Date socio-demografice: repartiția populației pe străzi/cartiere
– Date privind infrastructura rutieră
• Hartă
• Clasificarea rețelelor de drumuri şi capacitatea de circulație
– Date privind reglementările de circulație
• Sensuri unice, viraje permise, priorități etc.
– Date privind traficul general:
• Date privind fluxurile de intrare/ieșire din localitate, rezultate din anchetele O/D
• Contorizări de trafic pe segmente de drum şi în intersecții
– Date privind transportul public suburban:
• Contorizări ale îmbarcărilor/debarcărilor din mijloacele de transport public în stații
• Frecvența de circulație a vehiculelor de transport public suburban
– Date generale asupra mobilității persoanelor:
• Date rezultate din interogarea populaţiei, cum ar fi: scopul călătoriei, frecvența călătoriilor,
originea și destinația călătoriei, modul de transport utilizat, etc.
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4.2.2 Date privind volumul şi structura fluxurilor de trafic
Pentru realizarea modelului de trafic 2017, au fost monitorizate video 3 intersecţii localizate
strategic din rețeaua stradală. Contorizările de trafic au fost realizate în decursul a 3 zile
lucrătoare consecutive. În cadrul studiului, datele de trafic au fost culese aplicând metoda
neintruzivă, respectiv contorizarea manuală. Măsurătorile de trafic au fost realizate ținând cont
de recomandările normativului AND 557/2015 – „Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrărilor
circulației rutiere pe drumurile publice”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.
481/23.03.2015.
Cu ajutorul acestor date s-au determinat originile, destinaţiile, distribuţia spaţială şi raportul
modal al tuturor călătoriilor, împărţite pe moduri de transport (autoturism/transport
public/bicicletă/pe jos). Tot cu ajutorul acestor date s-a facut calibrarea modelului de
transport, urmând ca validarea să aibă loc pe teren. Pentru fiecare scenariu alternativ dezvoltat
(stadiul actual respectiv 2027 cu şi fără investiţii) s-a elaborat câte un model de transport
punând în evidenţa caracteristicile rezultate din fiecare pachet de proiecte si măsuri.

4.2.3 Date referitoare la comportamentul de deplasare
Prin utilizarea chestionarului online, care a fost completat de un procent de aproximativ 1%
dintre cetățeni, au fost obținute informaţii asupra numărului de deplasări, problemelor percepute
de cetățeni în ceea ce privește mobilitatea, soluții optime pentru îmbunătățirea situației, modul
de transport preferat, în cazul în care această opțiune ar prezenta o calitate suficientă, aprecieri
asupra transportului public, şi altele. Aceste informaţii au fost utilizate atât în completarea
datelor obținute din celelalte surse, în cadrul procesului de colectare a datelor, cât şi pentru
rafinarea estimărilor realizate asupra impactului implementării diferitelor scenarii, în anii de
referință și de prognoză.
Din analiza datelor obținute prin procesul descris anterior, au fost elaborate statistici și au fost
determinate probabilități de distribuție matriceală a deplasărilor, precum şi informaţii
referitoare la principalii parametrii ai mobilităţii persoanelor şi marfurilor, în ceea ce privește:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structura deplasărilor persoanelor în funcţie de scopul călătoriei
Mijloacele de transport utilizate frecvent pentru efectuarea călătoriilor
Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate
Durata medie a călătoriilor efectuate de către cetăţenii oraşului Iernut
Distanţele medii parcurse de pietoni și bicicliști
Principalele tipuri de infrastructură și facilități care ar trebui
create/modernizate/dezvoltate
Modul de deplasare preferat
Principalele probleme legate de circulaţia autovehiculelor la nivelul oraşului
Principalele probleme legate de mobilitate
Evaluarea sistemului de transport public de către participanţii la interviuri
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•

Sunt cetăţenii oraşului Iernut dispuşi să renunţe la autoturismul personal? Daca da, în
ce condiții și în favoarea cărui mod de transport alternativ?
Statisticile rezultate vor fi utilizate ca date de intrare în cadrul Modelului de Transport.

4.2.4 Date referitoare la transportul public şi deplasările cu bicicleta
Persoanele chestionate au oferit detalii asupra originii și destinației deplasării, duratei călătoriei
şi scopul deplasării. Datele obținute au fost integrate ca date de intrare în modelul de transport.
Concluziile datelor culese de la populaţie sunt:
•
•
•
•
•
•

Utilizatorii de autoturism sunt predominanţi
Populaţia e numulţumită de canitatea şi calitatea spaţiilor pietonale
Se doreşte implementarea măsurilor conexe ciclsmului
Numărul mare de biciclişti justifică investiţiile în piste dedicate
Ponderea deplasărilor pietonale este peste de media ţării
Numărul de accidente cu pietoni justifică investiţii in trotuare şi treceri de pietoni
vizibile.

4.3 Dezvoltarea rețelei de transport
În scopul realizării Planului de mobilitate urbană durabilă pentru Iernut, a fost elaborat un
model de trafic ce ia în considerare o rețea de drumuri suficient de detaliată pentru a satisface
nevoile de modelare ale unei reţele urbane.
Modelul de trafic cuprinde drumurile naționale, județene, comunale şi străzi din zona acoperită
de proiect.
Rețeaua de bază introdusă în modelul de trafic este formată din segmente (arce) de diferite
tipuri, fiecare segment prezentând caracteristici specifice relevante pentru modelul de afectare
a traficului: capacitatea fiecărui segment, lungimea segmentului, viteza de circulație permisă,
reguli de circulație (sens unic, circulație în ambele sensuri).
Nodurile rețelei sunt reprezentate de intersecții, care au fost modelate în funcție de geometria
existentă în teren. Rețeaua de drumuri şi străzi implementată în modelul de transport este
prezentată şi clasificată în figura următoare:
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Figură 48 - Rețeaua majoră de circulații din arealul Orașului Iernut

4.4 Cererea de transport
4.4.1 Stadiul actual
Cu ajutorul acestor date s-au determinat originile, destinaţiile, distribuţia spaţială şi raportul
modal al tuturor călătoriilor, împărţite pe moduri de transport (autoturism/transport
public/bicicletă/pe jos). Pentru fiecare scenariu alternativ dezvoltat (stadiul actual respectiv
2027 cu şi fără investiţii) s-a elaborat câte un model de transport punând în evidenţa
caracteristicile rezultate din fiecare pachet de proiecte si măsuri.
Raportul modal reprezintă procentajul de călători alocate fiecare mijloc de transport, calculat
printr-o medie a soluţiei ideale calculate, ale măsurătorilor camerelor de trafic şi a sondajului
online. Pentru scenarile alternative s-a presupus o uşoară variaţiune a raportului modal
rezultat din pachetele de proiecte.
Raport modal Iernut
Auto

T public

Ciclism

Pe jos

6:00 - 18:00

58

5

15

22

18:00 - 22:00

53

6

20

21

22:00 - 6:00

57

3

21

19

Luni – vineri

40

15

17

28

Weekend

55

13

16

16

53

6

19

22

52.66667

8

18

21.33333

A. Pe baza inregistrarilor

B. Conform sondajului oj-line

C. Estimarea expertului
D. Raportul modal general:

Tabel 22 Tabelul raportului modal
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Raport modal Iernut

21%

53%
18%

8%

Auto

T Public

Ciclism

Pe jos

Figură 49 Raportul modal Iernut

Producerea (generarea) deplasărilor cuantifica totalul originilor călătoriilor dintr-o oră de vârf
urmărind metodologia de calcul indicată de literatură de specialitate. Astfel pentru fiecare
zonă s-au determinat numărul estimativ de origini, iniţial pentru stadiul actual, iar ulterior
pentru cele 2 scenarii. Dintre acestea, conform raportului modal, s-a determinat cu precizie
numărul de călătorii efectuate cu autoturismul.
Legenda calatorii
CM

calatorii casa-munca

CA

calatorii casa-altele

NA

calatorii spre acasa

COTA MODALA AUTO:

0.52

Producere Deplasari
calatorii CM

calatorii CA

calatorii NA
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total calatorii produse

Zona 1

58.547775

210.6247

76.959025

346.1315

Zona 2

40.12365

144.3442

52.74115

237.209

Zona 3

88.4358

318.1464

116.2458

522.828

Zona 4

29.888025

107.5217

39.286775

176.6965

Zona 5

10.235625

36.8225

13.454375

60.5125

Zona 6

16.786425

60.3889

22.065175

99.2405

Zona 7

3.684825

13.2561

4.843575

21.7845

Zona 8

0.16377

0.58916

0.21527

0.9682

Zona 9

15.148725

54.4973

19.912475

89.5585

Zona 10

7.779075

27.9851

10.225325

45.9895

Total calatorii in Iernut

1600.9187

Dintre acestea, 52% sunt efectuate cu autoturismul:
Legenda calatorii
CM

calatorii casa-munca

CA

calatorii casa-altele

NA

calatorii spre acasa

COTA MODALA AUTO:

0.526667

Producere Deplasari Autoturism Personal
calatorii CM

calatorii CA

calatorii NA

total calatorii auto

Zona 1

30.8351615

110.9290087

40.53175317

182.2959233

Zona 2

21.131789

76.02127867

27.77700567

124.9300733

Zona 3

46.576188

167.557104

61.222788

275.35608

Zona 4

15.7410265

56.62809533

20.69103483

93.06015667

Zona 5

5.3907625

19.39318333

7.085970833

31.86991667

Zona 6

8.8408505

31.80482067

11.62099217

52.26666333

Zona 7

1.9406745

6.981546

2.5509495

11.47317

Zona 8

0.0862522

0.310290933

0.113375533

0.509918667

Zona 9

7.9783285

28.70191133

10.48723683

47.16747667

Zona 10

4.0969795

14.73881933

5.385337833

24.22113667

Total calatorii auto interne in Iernut

843.1505153

Atragerea deplasărilor cuantifică numărul de destinaţii specifice momentului modelat,
distribuindu-le pe zonele alocate. În mod similar producerii deplasărilor s-a determinat pentru
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fiecare scenariu numărul de călătorii efectuate cu autoturismul personal (anexă model
transport)

Atragere deplasari
calatorii CM

calatorii CA

calatorii NA

total calatorii atrase

100.05

192.3

125.65

418

50.025

103.8

66.95

220.775

73.225

181.4

114.05

368.675

26.825

62.65

39.75

129.225

10.15

20.75

13.3

44.2

95.7

64.5

51

211.2

3.625

8.9

5.65

18.175

0

0.18

0.1

0.28

9.425

29.05

17.95

56.425

2.175

11.4

6.75

20.325

Total calatorii Iernut

1487.28

Legenda calatorii
CM

calatorii casa-munca

CA

calatorii casa-altele

NA

calatorii non-acasa

COTA MODALA
AUTO:

Atragere deplasari autoturism personal
calatorii CM

calatorii CA

calatorii NA

total calatorii auto

52.693

101.278

66.17566667

220.1466667

26.3465

54.668

35.26033333

116.2748333

38.56516667

95.53733333

60.06633333

194.1688333

14.12783333

32.99566667

20.935

68.0585

5.345666667

10.92833333

7.004666667

23.27866667

50.721

33.97

26.86

111.551

1.92125

4.687333333

2.975666667

9.58425

0

0.0948

0.052666667

0.147466667

4.99525

15.29966667

9.453666667

29.74858333

1.1455

6.004

3.555

10.7045
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0.526667

Total calatorii auto atrase Iernut

772.9588

Distribuţia deplasărilor indică o medie a călătoriilor (produse şi atrase) raportate pe zone în
valori relative (procentuale). Se observă că indiferent de scenariu, distribuţia medie a
călătoriilor rămâne aproximativ identică, explicată de distribuţia locuinţelor şi a locurilor de
muncă pe sectoarele din zone; cele mai multe călătorii, atât atrase cât şi generate, sunt în
zonele1 ,2 şi 6, unde densitatea locuinţelor este foarte ridicată dar şi în zona 3, unde se află
autogările şi gara feroviară. Numărul mare de călătorii atrase in zona 4, CPL, este determinată
de ponderea ridicată de job-uri.
Totalul de deplasări din foaia de calcul de mai jos reprezintă media călătoriilor
produse(origini) şi atrase(destinaţii), rezultând cifra de călătorii aferentă unei ore de vârf.
Studiind deplasările motorizate, cu ajutorul modelelor de transport s-au determinat cu precizie
rulajul (kilometri), consumul de combustibil specific şi poluanţii rezultaţi pentru momentul
actual şi pentru fiecare scenariu în parte:

Iernut(intern)
Nr
deplasa
ri
Autotur
isme

dies
el
benz
ina

808.054
6577

Cota
deplasari

Rulaj
total(km)

combusti
bil (l)

CO2
implicit*
(kg)

CO
implicit
(g)

CH
implicit
(g)

Oxizi
sulfurici**
(g)

476.7522
48

3053.730
58

183.2238
348

491.039877
2

5802.088
102

9771.937
855

87.9474407

331.3024
096

2122.083
962

159.1562
972

367.651046
5

83185.69
132

38409.71
972

1.591562972

228

57

152.76

433.2

729.6

27.36

1011.45092
4

89420.97
942

48911.25
757

116.8990037

kg CO2

g CO

g
hidrocar
buri

T Public:

Total poluanti principali:
Consum combustibil
metropolitan:

399.3801
32

Distanta medie a deplasarii
regionale:
6.405277778
* - CO2 este principalul gaz generator de efect de sera
** - SO2 este principalul agent cancerigen rezultat din arderea
combustibililor

4.5 Calibrarea și validarea datelor
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g SO2

Calibrarea si validarea datelor au rolul de a asigura concordanta tabelelor de calcul cu situația
reală de pe teren. Acestea asigură validitatea şi credibilitatea rezultatelor modelului, oferindu-i
veridicitate ca instrument de lucru.
Primul pas de calibrare a constat în stabilirea punctului optim de calibrare. În situaţia dată
analiza a indicat un punct de calibrare, şi anume breteaua nordică din intesecţia cu E60 a
drumului judeţean 152A, deoarece se suprapun călătoriile aferente zonelor 2,6 şi 8 (Iernut
Nord, Lechinţa şi Porumbac) pe aceeași bretea rutieră, fără a exista alternative pentru trafic.
Astfel, întreg fluxul de autovehicule este înregistrat, nepierzându-se din înregistrare deplasări
care ar putea afecta calibrarea. De asemenea, datorită caracterului neimportant a drumului, nu
există trafic de tranzit care să perturbe înregistrările.

Figură 50 Locatie calibrare

Pasul al doilea constă în numărarea efectivă a deplasărilor în punctul de calibrare, în ora de
vârf a dupămesei timp de 60 de minute. Această valoare a fost preluată din analiza
înregistrărilor camerelor de trafic.
Al treilea pas constă în comparea numărul de deplasări motorizate cumulate pe arterele
monitorizate cu rezultatele modelului. Prin comparare a rezultat o o abatere de aproximativ
4% faţă de cifrele indicate de model, adică 183 de autovehicule faţă de 177. Această abatere
este mai mică valoarea maximă acceptată de 5%; Astfel, dupa ajustarea unor coeficienţi de

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

105

corecţie valorile rezultate s-au corelat prefect cu cele determinate empiric, permiţând a
considera modelul de transport calibrat.
Validarea modelului s-a efectuat numărând fizic fluxul de autovehicule pe arterele
nemonitorizate care unesc centroizii unor zone, cu deplasări cumulate pe bulevardele
respective. Şi aici abaterea maximă tolerată a fost de 5%, iar reglarea fină s-a realizat din
diverşi coeficienţi indicaţi de literatura de specialitate.
Primul pas pentru validarea modelului calibrat a fost alegerea unei locaţiei optime de validare,
pe accesul spre/înspre o zona bine determinată Pentru calibrare s-a ales zona nordică,
comparând situaţia dată de model pe DJ152A la Ieşirea din Iernut spre Lechinţa, cumuland
deplasările spre/dinspre zonele 6 şi 8 identificabile ca Lechinţa şi Porumbacu fără a include
deplasări în tranzit prin Iernut.

Figură 51 Locație validare model transport

Al doilea pas spre validarea modelului a constat în numărarea fizică a vehiculelor venind
dinspre zonă şi determinarea numărului de depasări în/din zonă timp de 60 de minute din ora
de vârf a dupămesei, moment ce reprezintă ora de reprezentativitate a modelului de transport.
Al treilea pas reprezintă compararea valorilor determinate cu cele indicate de model. În cazul
călatoriilor provenite din zonele 6 şi 8, cumulul înregistrat a fost de 50 de autoturisme iar cel
indicat de model de 52 rezultând o precizie de 4 %.
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Cum marja de toleranţă acceptată de literatura de specialitate este de 5% iar procentul
determinat de elbaorator a fost notabil mai redus, modelul se poate considera calibrat şi
validat, deci un instrument valid de lucru pentru analiza situaţiei din transporturile din Iernut
şi determinarea prognozelor pentru anii viitori.

4.6 Prognoze
S-a urmărit evoluţia mobilităţii în Iernut, peste 10 ani, comparând impactul măsurilor sugerate
de PMUD cu scenariul „fără investiţii”. Astfel, s-au modelat următoarele 2 scenarii, urmărind
diferenţa evoluţiei transporturilor din Iernut cu şi respectiv fără proiectele sugerate de PMUD:

4.6.1 2027 fără investiţii:
Generare deplasări
Producere Deplasari
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10

calatorii CM
58.547775
40.12365
88.4358
29.888025
10.235625
16.786425
3.684825
0.16377
15.148725
7.779075

calatorii CA
210.6247
144.3442
318.1464
107.5217
36.8225
60.3889
13.2561
0.58916
54.4973
27.9851

calatorii NA
76.959025
52.74115
116.2458
39.286775
13.454375
22.065175
4.843575
0.21527
19.912475
10.225325

Total calatorii in Iernut

CM
CA
NA

total calatorii produse
346.1315
237.209
522.828
176.6965
60.5125
99.2405
21.7845
0.9682
89.5585
45.9895
1600.9187

Legenda calatorii
calatorii casa-munca
calatorii casa-altele
calatorii spre acasa

COTA MODALA
AUTO:

Producere Deplasari Autoturism Personal
calatorii CM

calatorii CA

calatorii NA
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total calatorii auto

0.5525

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10

32.34764569
22.16831663
48.8607795
16.51313381
5.655182813
9.274499813
2.035865813
0.090482925
8.369670563
4.297938938

116.3701468
79.7501705
175.775886
59.40573925
20.34443125
33.36486725
7.32399525
0.3255109
30.10975825
15.46176775

42.51986131
29.13948538
64.2258045
21.70594319
7.433542188
12.19100919
2.676075188
0.118936675
11.00164244
5.649492063

Total calatorii auto interne in Iernut

191.2376538
131.0579725
288.86247
97.62481625
33.43315625
54.83037625
12.03593625
0.5349305
49.48107125
25.40919875
884.5075818

Atragere deplasări

Atragere deplasari
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona
10

calatorii CM
100.05
50.025
73.225
26.825
10.15
95.7
3.625
0
9.425

calatorii CA
192.3
103.8
181.4
62.65
20.75
64.5
8.9
0.18
29.05

calatorii NA
125.65
66.95
114.05
39.75
13.3
51
5.65
0.1
17.95

total calatorii atrase
418
220.775
368.675
129.225
44.2
211.2
18.175
0.28
56.425

2.175

11.4

6.75

20.325

Total calatorii Iernut

CM
CA
NA

1487.28

Legenda calatorii
calatorii casa-munca
calatorii casa-altele
calatorii non-acasa

COTA MODALA
AUTO:

Atragere deplasari autoturism personal
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0.5525

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona
10

calatorii CM
55.277625
27.6388125
40.4568125
14.8208125
5.607875
52.635
1.99375
0
5.18375

calatorii CA
106.24575
57.3495
100.2235
34.614125
11.464375
35.63625
4.91725
0.09945
16.050125

calatorii NA
69.421625
36.989875
63.012625
21.961875
7.34825
28.1775
3.121625
0.05525
9.917375

total calatorii auto
230.945
121.9781875
203.6929375
71.3968125
24.4205
116.44875
10.032625
0.1547
31.15125

1.2016875

6.2985

3.729375

11.2295625

Total calatorii auto atrase Iernut

810.2207625

Raportul modal
Raport modal Iernut
Auto

T
Public

Ciclism

Pe
jos

A. Previziuni calculate
6:00 - 18:00
18:00 - 22:00
22:00 - 6:00

58
53
57

5
6
3

15
20
21

22
21
19

C. Estimarea expertului

53

6

19

22

55.25

5

18.75

21

D. Raportul modal general:
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Raport modal Iernut 2027
21

55.25

18.75

5
Auto

T Public

Ciclism

Pe jos

Rulaj şi poluare

Iernut (intern)
Nr
deplasa
ri
Autotur
isme

dies
el
benz
ina

847.364
1721

Cota
deplasari

Rulaj
total(km)

combusti
bil (l)

CO2
implicit*
(kg)

CO
implicit
(g)

CH
implicit
(g)

Oxizi
sulfurici**
(g)

499.9448
616

3342.686
894

200.5612
136

537.504052
5

6351.105
098

10696.59
806

96.26938254

347.4193
106

2322.884
113

174.2163
084

402.439672
5

91057.05
721

42044.20
244

1.742163084

228

57

152.76

433.2

729.6

27.36

1092.70372
5

97841.36
231

53470.40
05

125.3715456

kg CO2

g CO

g
hidrocar
buri

T Public:

Total poluanti principali:
Consum combustibil
metropolitan:

431.7775
221

Distanta medie a deplasarii
regionale:
6.686111111
* - CO2 este principalul gaz generator de efect de sera
** - SO2 este principalul agent cancerigen rezultat din arderea
combustibililor

4.6.2 2027 cu investiţii:
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g SO2

Acest scenariu implică realizarea măsurilor din proiect şi cuantifică impactul acestora în materie
de poluare locală.

Generare deplasări
Producere Deplasari
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10

calatorii CM
58.547775
40.12365
88.4358
29.888025
10.235625
16.786425
3.684825
0.16377
15.148725
7.779075

calatorii CA calatorii NA
210.6247
76.959025
144.3442
52.74115
318.1464
116.2458
107.5217
39.286775
36.8225
13.454375
60.3889
22.065175
13.2561
4.843575
0.58916
0.21527
54.4973
19.912475
27.9851
10.225325

Total calatorii in Iernut

CM
CA
NA

total calatorii produse
346.1315
237.209
522.828
176.6965
60.5125
99.2405
21.7845
0.9682
89.5585
45.9895
1600.9187

Legenda calatorii
calatorii casa-munca
calatorii casa-altele
calatorii spre acasa

COTA MODALA AUTO: 0.355

Producere Deplasari Autoturism Personal
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10

calatorii CM
20.78446013
14.24389575
31.394709
10.61024888
3.633646875
5.959180875
1.308112875
0.05813835
5.377797375
2.761571625

calatorii CA
74.7717685
51.242191
112.941972
38.1702035
13.0719875
21.4380595
4.7059155
0.2091518
19.3465415
9.9347105

calatorii NA total calatorii auto
27.32045388
122.8766825
18.72310825
84.209195
41.267259
185.60394
13.94680513
62.7272575
4.776303125
21.4819375
7.833137125
35.2303775
1.719469125
7.7334975
0.07642085
0.343711
7.068928625
31.7932675
3.629990375
16.3262725

Total calatorii auto interne in Iernut
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568.3261385

Atragere deplasări
Atragere deplasari
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona
10

calatorii CM
100.05
50.025
73.225
26.825
10.15
95.7
3.625
0
9.425

calatorii CA
192.3
103.8
181.4
62.65
20.75
64.5
8.9
0.18
29.05

calatorii NA
125.65
66.95
114.05
39.75
13.3
51
5.65
0.1
17.95

total calatorii atrase
418
220.775
368.675
129.225
44.2
211.2
18.175
0.28
56.425

2.175

11.4

6.75

20.325

Total calatorii Iernut

CM
CA
NA

1487.28

Legenda calatorii
calatorii casa-munca
calatorii casa-altele
calatorii non-acasa

COTA MODALA
AUTO:

Atragere deplasari autoturism personal
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona
10

calatorii CM
35.51775
17.758875
25.994875
9.522875
3.60325
34.452
1.305
0
3.393

calatorii CA
68.2665
36.849
64.397
22.24075
7.36625
22.8975
3.1595
0.0639
10.31275

calatorii NA
44.60575
23.76725
40.48775
14.11125
4.7215
18.105
2.00575
0.0355
6.37225

total calatorii auto
148.39
78.375125
130.879625
45.874875
15.691
75.4545
6.47025
0.0994
20.078

0.772125

4.047

2.39625

7.215375

Total calatorii auto atrase Iernut
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521.312775

0.355

Raportul modal
Raport modal Iernut
Auto

T
Public

Ciclism

Pe
jos

A. Previziuni calculate
6:00 - 18:00
18:00 - 22:00
22:00 - 6:00

38
30
41

21
19
5

19
27
31

22
24
23

C. Estimarea expertului

33

17

29

21

35.5

15.5

26.5

22.5

D. Raportul modal general:

Raport modal Iernut 2027
22.5
35.5

26.5
15.5
Auto

T Public

Ciclism

Pe jos

Rulaj şi poluare

Iernut(intern)
Nr
deplasa
ri

Cota
deplasari

Rulaj
total(km)

combusti
bil (l)

CO2
implicit*
(kg)
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CO
implicit
(g)

CH
implicit
(g)

Oxizi
sulfurici**
(g)

Autotur
isme

dies
el
benz
ina

544.819
4568

321.4434
795

2119.116
138

127.1469
683

340.753875
1

4026.320
663

6781.171
643

61.03054479

223.3759
773

1472.606
13

110.4454
598

255.129012

57726.16
03

26654.17
096

1.104454598

228

57

152.76

433.2

729.6

27.36

748.642887
1

62185.68
096

34164.94
26

89.49499939

kg CO2

g CO

g
hidrocar
buri

T Public:

Total poluanti principali:
Consum combustibil
metropolitan:

294.5924
281

Distanta medie a deplasarii
regionale:

g SO2

6.5925
* - CO2 este principalul gaz generator de efect de sera
** - SO2 este principalul agent cancerigen rezultat din arderea
combustibililor

Evoluţia raportului modal înspre unul sustenabil este dependentă de măsurile sugerate:
autoturism
personal
(%)

transport
public
(%)

Ciclism
(%)

Mers pe jos
(%)

2027 - fara investitii

52.67
65.40

8.00
6.20

18.00
10.40

21.33
18.00

2027 - post-investitii

35.50

15.50

26.50

22.50

Diferenta Stadiu Actual Post-investitii (%)

-17.16

+7.5

+8.5

+1.16

Evolutia raportului modal
- PMUD Iernut
2017 - stadiu actual
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70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
autoturism personal

transport public

2017 - stadiu actual

Ciclism

2027 - fara investitii

Mers pe jos

2027 - post-investitii

Figură 52 - Impactul scenariilor asupra raportului modal al autoturismului, transportului public, ciclismului și mersului
pe jos, pentru anul 2027, în scenariile cu și fără investiții, în raport cu stadiul actual (2017)

Pentru PMUD Iernut s-a elaborat o analiză multicriterială amănunţită care compară stadiul
actual al mobilităţii cu scenariile cu şi respectiv fără investiţii. 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 Iernut 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 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 problemelor rezultate în urma analizei situație curente
• Definirea viziunii pentru cele trei nivele
• 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 costbenficiu
• Evaluarea scenariilor, ca pachete de măsuri/proiecte
• Selectarea scenarului preferat
• Prioritizarea proiectelor în cadrul scenariului ales.
Analiza multicriterială va 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:
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•
•
•
•
•

Eficiență economică
Impactul asupra mediului
Accesibilitate
Siguranță
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:
•

Accesul la cea mai apropiata staţie de transport public, măsurat în metri şi evaluat ca
medie a tutoror locaţiilor din UAT 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 timpil mediu parcurs de
locuitori din Iernut 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 postinvestiţii, punctual a transportului public şi reţelei de ciclism cu piste dedicate.

•

Poluarea, măsurată in 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 in litri. Acesta se determină proporţional cu kilometri
rulaţi si precum la criteriile precedente, se modifică pozitiv cu scăderea ponerii
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. Scenariu cu investiţii poate implica modernizarea suplimentară a unor străzi
prin POR, menite operării transportului public.

•

Nr pasageri care utilizează transportul public este dat de raportul modal al transportului
public, mărit considerabil în scenariul care cuprinde introducerea transportului public
urban in Iernut.

•

Km reţea ciclism cuantifică lungimea infrastructurii de ciclism propusă

•

Lungimea cordioarelor pietonale reprezintă cumulul in kilometri trotuarelor largi,
modernizate si mobilate cu dotări urbane specifice, atractive.
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•

Reducerea numărului de accidente se referă la numărul de accidente rutiere produse, în
mediue, într-o zi. In 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 si încurajarea metodelor alternative de deplasare.
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ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA IERNUT
criterii esentiale de notare
INDICATOR
Accesul la cea
mai apropiata
statie de
transport
public
Accesul la
locul de
munca
Densitatea
traficului
rutier
Poluarea

Consumul de
energie

Ponderea
calatoriilor cu
vehicule
motorizate

valoarea
minima
posibila

valoarea
maxima
posibila

delta

distanta
medie la
statiile TP

450

600

150

minim

evaluarea
expertului

timp petrecut
inspre munca

14

16

2

minim

544

847

303

748

1092

294

% calatorii
auto raportul
modal
distanta
strazilor
propuse spre
modernizare

categorie

explicatie

accesibilitate

eficienta
economica
siguranta,
calitatea
vietii

nr. calatorii
urbane
motorizate

impactul
asupra
mediului

CO2 - efectul
de sera

impactul
asupra
mediului,
eficienta
economica
impactul
asupra
mediului,
eficienta
economica

Km strazi
modernizate

siguranta

Nr pasagerilor
care utilizeaza
transportul
public

eficienta
econimica,
impactul
asupra
mediului

Valori absolute

valoarea
ideala
urmarita

unitate de
masura

Scor final

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

metri

600

600

450

0

0

100

evaluarea
expertului

minute

16

15

14

0

50

100

minim

rezultatele
modelului

nr. deplasari

808

847

544

12.87129

0

100

344

minim

rezultatele
modelului

kilograme CO2

1011

1092

748

23.54651

0

100

431

137

minim

rezultatele
modelului

litri benzina +
motorina

399

431

294

23.35766

0

100

35.5

65.4

29.9

minim

rezultatele
modelului

%

52.5

65.4

35.5

43.14381

0

100

28

33

5

maxim

conform
listei de
proiecte

km

28

31

33

0

60

100

6.22

27

20.78

maxim

evaluarea
expertului

% din totalul
deplasarilor

9.34

6.22

27

15.01444

0

100

l combustibil
consumati/zi

% calatorii
TP - raportul
modal

metoda
evaluarii
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Km infra
pentru ciclism

siguranta,
calitatea
vietii

Lungimea
coridoarelor
pietonale

siguranta,
calitatea
vietii

Reducerea
numarului de
accidente

siguranta

Lungimea
traseelor
propuse spre
implementare
Km coridoare
pietonale
propuse
Ponderea
accidentelor
rutiere in raza
UAT-ului

0

15

15

maxim

conform
listei de
proiecte

km

0

0

15

0

0

100

0

4

4

maxim

conform
listei de
proiecte

km

0

0

4

0

0

100

0.19

0.25

0.06

minim

evaluarea
expertului

Nr evenimente
rutiere/zi

0.25

0.24

0.19

0

16.666667

100

10.72125

11.515152

100

Rating(scor) final mediul pentru fiecare scenariu:

Tabel 23 - Analiza Multicriterială a Scenariilor Alternative - PMUD Iernut
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4.7 Testarea modelului de transport în cadrul studiului de
caz
Se are în vedere implementarea unei reţele de ciclism în Iernut. Considerând dorinţa populaţiei
de a se investi în infrastructuri pentru biciclete, s-a considerat ca obiect de testare a modelului
de transport situaţia introducerii unei reţele de piste de ciclism după modalitatea sugerată de
PMUD. Merită subliniat că peste 3/4 din cetăţenii chestionaţi consideră oportună existenţa
pistelor pentru biciclete.

Oportunitatea reţelei de ciclism este dată de lipsa siguranţei şi de complementaritatea cu
proiectul sugerat pentru închiriat biciclete, de asemenea dorit de populaţie.
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Scenariul ales spre testare îşi propune să determine impactul realizării unei. Astfel, se
preconizează distribuirea călătoriilor efectuate actualmente cu mijloace auto individuale înspre
mobilitate nemotorizată, rezultând următorul raport modal:

Raport modal Iernut 2027 cu investiţii

22.5
35.5

26.5
15.5

Auto

T Public

Ciclism

Pe jos

În prezent raportul modal al ciclismului însumează cu 8.5% mai puţin din totalul de călătorii,
reprezentând acele deplasări fie cu origini, fie cu destinaţii în Iernut, dar şi extraurbane. Această
cotă este dată preponderent de călătorii scurte, ocazionale şi locale. Faţă de scenariul existenţei
pistei de ciclism, momentul actual prezintă o cotă modală a deplasărilor cu bicicleta cu 8.5%
mai mică:
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Raport modal Iernut

21%

53%
18%

8%

Auto

T Public

Ciclism

Pe jos

Evolutia raportului modal PMUD Iernut

autoturism
personal

transport
public

Ciclism

Mers pe jos

2017 - stadiu actual
2027 - fara investitii
2027 - post-investitii

52.67
65.40

8.00
6.20

18.00
10.40

21.33
18.00

35.50

15.50

26.50

22.50

-17.166667

+7.5

+8.5

+1.16

Diferenta Stadiu Actual Post-investitii (%)

Translatarea călătoriilor de la mijloacele motorizate individuale spre mobilitate urbană
durabilă cu bicicleta duce la o scădere notabilă a rulajului autoturismelor în urbe, generând în
Iernut, fără a ţine cont de traficul de tranzit, urmatoarii indicatori de poluare:
Iernut (intern) - 2027 cu reţea de ciclism
Nr
depla
sari

Cota
deplas
ari

Rulaj
total
(km)

combu
stibil
(l)

CO2
implicit*
(kg)
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CO
implici
t (g)

CH
implici
t (g)

Oxizi
sulfurici*
* (g)

die
Autot
sel
urism
ben
e
zin
a
T Public:

544.8
1945
68

321.4
43479
5
223.3
75977
3

2119.11 127.14
6138 69683

340.753
8751

4026.3
20663

6781.1
71643

61.03054
479

1472.60 110.44
613 54598
228
57

255.129
012
152.76
748.642
8871
kg CO2

57726.
1603
433.2
62185.
68096
g CO

26654.
17096
729.6
34164.
9426
g
hidroc
arburi

1.104454
598
27.36
89.49499
939
g SO2

Total poluanti principali:
Consum combustibil 294.59
metropolitan: 24281
Distanta medie a
deplasarii regionale:
6.5925

Situaţia actuală, fără nicio infrastructură de ciclism, se prezintă în felul următor:
Iernut (intern) – 2017
Nr
depla
sari

Cota
deplas
ari
die
476.7
Autot sel 808.0 52248
urism ben 54657 331.3
e zin
7
02409
a
6
T Public:

Rulaj
total(k
m)
3053.7
3058

combu
CO2
CO
CH
Oxizi
stibil
implicit* implici implici sulfurici*
(l)
(kg)
t (g)
t (g)
* (g)
183.22 491.039 5802.0 9771.9 87.94744
38348
8772 88102 37855
07

2122.0 159.15
83962 62972
228
57

Total poluanti principali:
Consum combustibil 399.38
metropolitan: 0132
Distanta medie a
deplasarii regionale:
6.405277778

367.651
0465
152.76
1011.45
0924
kg CO2

83185.
69132
433.2
89420.
97942
g CO

38409.
71972
729.6
48911.
25757
g
hidroca
rburi

Faţă de scenariul optimist, situaţia actuală prezintă următoarele dezavantaje locale
cuantificabile:
CO2: 263 kilograme CO2 produşi suplimentar în ora de vârf;
CO: 27235 grame de monixid de carbon generate suplimentar;
Hidrocarburi: 14747 grame de hidrocarburi libere generate în atmosferă;
Oxizi de sulf: 27 grame de oxizi sulfurici gereraţi suplimentar în atmosfera locală.
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1.591562
972
27.36
116.8990
037
g SO2

Aceste valori notabile indică necesitatea şi oportunitatea existenţei unui sistem de piste de
ciclism; Valorile indicate se referă strict la o oră de vârf dintr-o zi lucrătoare iar impactul, pe
termen lung, este notabil mai grav decât am crede. Astfel, într-un singur an, s-ar elimina
următoaele valori de poluanţi, strict ca efect a utilizării existenţei reţelei de ciclism:

CO2: 1259244 kilograme (1259 de tone) de CO2;
CO: 130401180 grame (130 tone) de monixid de carbon;
Hidrocarburi: 70608636 grame (70 tone) de hidrocarburi libere generate în atmosferă;
Oxizi de sulf: 129276 grame (129 kg) de oxizi sulfurici cancerigeni gereraţi suplimentar în atmosfera locală.

Între timp, numărul de deplasări cu autoturismul personal ar varia de la 808 de călătorii la
544, generând o creştere de 8.5% a cotei modale a ciclismului, care ajunge la 26.5%. Astfel,
peste 100 drumuri translatate la ciclism sistematic şi care nu se mai efectuează cu
autoturismul iau naştere numai în ora de vârf dintr-o zi lucrătoare. În întreaga zi ar fi vorba
de circa 2600 de călătorii, iar într-un an de 949000 călătorii efectuate cu bicicleta ca şi
consecinţă a existenţei infrastructurii dedicate acesteia.
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5 Evaluarea impactului actual al mobilității
În capitolele ce urmează se va trata impactul actual al mobilităţii. Merită subliniată, însă,
tendinţa actuală a obiceiurilor conexe mobilităţii: Într-o viziune optimistă, situaţia stagnează
cel puţin 10 ani. Într-o situaţie realistă, însă, poluarea şi congestia se agraveaza de la an la an
în contextul neimplementării unor măsuri pentru deplasările sustenabile precum planul de
acţiune inclus în PMUD.

5.1 Eficiența economică
În condițiile actuale, eficiența economică a mobilității în Orașul Iernut este semnificativ
redusă datorită problematicii traversării localităților Iernut și Cipău de drumul European,
motiv pentru care prin centrul Iernut fluxurile de trafic rutier (inclusiv trafic greu) sunt
ridicate la ore de vârf, cu impact asupra dezvoltării locale economice, a desfășurării
activităților specifice centrului de oraș (comerciale, instituționale, recreaționale). Inaugurarea
Autostrăzii A3 va aduce rezolvare acestei probleme, însă va ridica provocarea regenerării
(fizice, economice, sociale) a zonei centrale a Orașului Iernut.
Tot datorită Autostrăzii A3, se va putea facilita schimbul economic și dezvoltarea relațiilor
Orașului cu alte centre urbane și comune de pe o rază mai mare, sporindu-se oportunitățile
economice ale Iernut prin posibilitatea orientării economiei către activități logistice și prin
valorizarea terenurilor situate actualmente la sudul zonei logistice LIDL.
Accesul deficitar către localitățile componente, datorită slabei calități a infrastructurii rutiere
care asigură accesibilitatea satelor aparținătoare Sălcud, Deag, Sfântu Gheorghe și Oarba de
Mureș, reprezintă de asemenea o barieră și conduce la ineficiență economică prin faptul că
transportul de călători privat nu se poate dezvolta optim către aceste localități. Prin lipsa
pistelor de bicicliști, locuitorii care au în proprietate un autoturism personal optează pentru
utilizarea acestuia, un alt aspect de ineficiență economică, în special considerând proximitatea
între destinații și terenul relativ plan.
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;
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). aloarea ideală urmărită: minim;
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5.2 Impactul asupra mediului
•
•

•
•

Considerând traficul mare de tranzit pe teritoriul orașului, se poate afirma faptul că
impactul asupra mediului al traficului este ridicat;
Utilizarea vehiculelor de producție veche în flota de transport public generează emisii
ridicate de CO2 și poluare, deși considerând frecvența redusă de circulare și
dimensiunea flotei, acestea pot fi considerate neglijabile.
Flota amplă de vehicule grele de marfă ale principalilor investitori economici
tranzitează centrul orașului, 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 creeă un viitor sigur
pentru generațiile următoare și vom putea asimila evoluția așezările 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.
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 apăr în atmofera, în
urmă 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
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celelalte componente ale emisiilor despre care vorbim, ponderea acestuia îi conferă un rol vital
în analiză calității aerului și în determinarea nivelului de poluare a aerului din orașul Iernut.
Valoarea limită pentru concentrația de monoxid de carbon din aer este de 10µg/m³. În cazul de
față, scăderea traficului din arealului 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 dimeniuni medii și mici. În ceea ce privește efectul nociv asupra sănătății umane,
s-au constatat de-a lungul timpului, afecțiuni ale cailor respiratorii, cu precaderea 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 concentrație mare de benzen în petrol (depășește 4%),
în special în cazul tipurilor premium.
Pulberile în suspensie apar atât în urmă 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.
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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 rezervele de apa din pânză freatica, de
izvoarele oligominerale atât de apreciate în cadrul curelor practicate în cadrul stațiunii, cât și
de întreagă 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 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 imediată 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 limită
superioară normală de percepere a organului auditiv. Pragul de 80 decibeli este nivel peste care
intensitatea sunetului devine nociva. Mai mult de atât, organismul uman poate înregistra stări
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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 de limitatoare de viteză și chiar
perdele vegetale care să camufleze sau să estompeze zgomotele de trafic.
Orașul Iernut 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 într-o măsură 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 urmă 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 șine 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;

5.3 Accesibilitatea
•

•

•

•
•

Accesibilitate relativ bună pentru Iernut și Cipău, considerând poziționarea pe un culoar
de transport European, ce va crește odată cu deschiderea Autostrăzii A3 și va atinge un
nivel ridicat.
La nivelul localităților aparținătoare (Sălcud, Deag, Oarba de Mureș, etc),
accesibilitatea este însă redusă în pofida distanțelor reduse până la principalele artere de
transport, datorită slabei calități a infrastructurii.
Accesibilitate redusă pietonală datorită unei puternice subdimensionări a infrastructurii
pietonale la nivelul arterelor urbane secundare. Lipsa facilităților pentru persoanele cu
disabilități și cărucioare pe majoritatea arterelor și acapararea trotuarelor de autoturisme
parcate;
Conexiuni îngreunate cu principalele centre urbane din punct de vedere al transsportului
feroviar; timpi ridicați de parcurgere față de centrele regionale;
Lipsa intermodalității și a serviciilor / facilităților locale pentru transport marfă, aspecte
ce vor fi determinante în creșterea atractivității orașului odată cu finalizarea A3.

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;

5.4 Siguranța
Siguranța în trafic, atât a conducătorilor auto cât și a pietonilor și bicicliștilor, reprezintă una
dintre cele mai mari probleme pentru Orașul Iernut, considerând procentul foarte mare (peste
30%) a accidentelor soldate cu victime. O serie de aspecte conduc la această situație, care
trebuie remediată 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 Iernut:
•

Lipsa trotuarelor sau trotuare foarte înguste, deteriorate, la nivelul întregului oraș, pun
în pericol siguranța pietonilor;
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•

•

•

•

•

Ocuparea abuzivă, cu preponderență la nivelul zonei centrale a Orașului Iernut (pe artera
cea mai intens circulată, Bd. Mihai Eminescu) 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, precum și lipsa
acestora în arealele în care traversarea pietonilor este necesară (în special arealele unde
există trotuar doar pe o parte) reprezintă o problemă importantă cu efecte mari asupra
siguranței;
Vizibilitatea redusă și semnalizare insuficientă a trecerilor de pietoni, exacerbată de
condițiile climatice ce favorizează apariția ceței și de un iluminat public de slabă
intensitate;
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.

5.5 Calitatea vieții
Datorită traversării orașului Iernut de către DE, precum și alocării prioritare a spațiului public
deschis pentru circulația și staționarea autoturismelor, calitatea vieții este afectată de lipsa
unor utilizări alternative ale spațiului public urban dedicate cu prioritate pietonilor,
bicicliștilor, spațiilor pentru recreere și loisir;
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Intenistatea traficului 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, existând puține „locuri sigure” și situații în care
trotuarele fie lipsesc, fie există doar pe o parte a străzii, conducând la o lipsă de siguranță și
confort pentru locuitori.
Multe din străzile aflate în localitățile aparținătoare ale Orașului Iernut nu sunt modernizate,
astfel încât calitatea vieții este puternic afectată în special iarna prin scăderea accesibilității,
scăderea drastică a confortului de parcurgere ca pieton / biciclist, dar și vara, când trecerea
autoturismelor generează poluare cu praf.
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.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

132

6 Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane

În anul 2027, Orașul Iernut 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 Iernut este recunoscut pentru un sistem de transport 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 oportunitățile recente
economice aduse odată cu deschiderea Autostrăzii A3 contribuie la competitivitatea și
sustenabilitatea locală a acestui oraș, ce a reușit cu succes să frâneze declinul socio-economic.

Orașul Iernut, un oraș pentru oameni:
verde, locuibil, sigur, prietenos, accesibil tuturor, interconectat și
cu un sistem de transport integrat și durabil, ca bază a unei
dezvoltări socio-economice durabile și competitive.
Figură 53 - Obiectivul General al PMUD Iernut pentru orizontul 2027

Orașul Iernut 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).
Pe termen lung (2027), 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.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

133

6.1 Viziunea pentru cele trei niveluri teritoriale
La scara contextuală, la nivelul anului 2027, Orașul Iernut este un pol urban de relevanță
regională cu un rol important în structura localităților din Județul Mureș, capitalizând
avantajele competitive ale zonei logistice proxime autostrăzii de care beneficiază, dar și
avantajele economice locale (agricultură, industrie agricolă și energetică, servicii, obiective
turistice culturale și naturale) prin accesibilitate ridicată, transport public de calitate și
facilități logistice. Scopul Orașului Iernut de a crește calitatea vieții și accesibilitatea localității
se materializează în trend-uri migraționale neutre, cu posibilitatea de a deveni pozitive pe
termen lung.

Figură 54 - identificarea spațială a priorităților viziunii de dezvoltare

La scară periurbană, a sistemului de localități din interiorul UAT Iernut, în anul 2027
Orașul Iernut oferă locuitorilor săi un mediu sustenabil, cu un nivel de trai ridicat; satele
aparținătoare (Cipău, Lechința, Oarba de Mureș, Sf. Gheorghe, Deag și Sălcud) beneficiază de
conexiuni rutiere de calitate, și pietonale / velo sigure, sprijinind transportul public
nemotorizat și dezvoltarea / integrarea economică a localităților-satelit. La nivelul orașului
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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 ridică posibilitatea de colocalizare a gării
și autogării din oraș.
La nivel urban, pentru orașul Iernut, 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 Iernut va reprezenta în anul 2027 un loc în plină regenerare 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), după ce a
suferit în ultimele decenii degradarea cauzată de tranzitul intens de tonaj ridicat. Zonele
rezidențiale colective sunt regenerate de asemenea, fiind astăzi areale locuibile de bună
calitate a spațiului public, cu parcaje suficiente, spații verzi, trotuare amenajate. Viziunea la
nivelul cartierelor reprezintă o o extensie a viziunii la nivelul urban și o îmbunătățire a
calității infrastructurii de transport prin care se va asigura o bună conexiune cu zona centrală.
Prin integrarea măsurilor pentru mobilitate, se vizează atingerea pentru Orașul Iernut a cotelor
modale pentru transport propuse prin modelul piramidei sustenabilității mobilității:

Figură 55 Gradul de sustenabilitate
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6.2 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 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:

1.

2

3

4

5

• Definirea Obiectivelor Strategice în conformitate cu documentațiile
locale și cu programele și politicile de înalt nivel
• Definirea problemelor - Identificarea cauzelor fundamentale;

• Generarea proiectelor - Intervenţii generate din Probleme și Obiective;
• Identificarea criteriilor de selecție și indicatorilor pentru cuantificarea
acestora
• Identificarea Riscurilor
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1.

• Definirea obiectivelor strategice și operaționale

La nivel strategic, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Iernut 2017-2027
urmărește îndeplinirea viziunii de dezvoltare și a obiectivului general, prin convergenta a cinci
obiective strategice:

2.
1.
Accesibilitate
sporită

Siguranță și
securitate în
mediul
urban

3.

Orașul
Iernut, un
oraș pentru
oameni!

Impact redus
asupra
mediului
înconjurător

5.
Un mediu
urban
locuibil, de
calitate

4.
Eficiență
economică

Figură 56 - Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Iernut

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 serviciicheie. 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
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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;
• Satisfacerea nevoii de servicii de mobilitate și transport la nivelul UAT Iernut, 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 Iernut. 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 Iernut, și cu precădere în localitățile Iernut și Cipău, 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
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scurtarea timpilor de călătorie) și dimensiunea fizică (optarea pentru soluții cu consum redus
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 Iernut, 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 Iernut, 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.

2

• Identificarea cauzelor fundamentale ale problemelor actuale

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..
Descriere

Tranport public

Lipsa unui sistem public de transport călători, cu impact ridicat asupra
accesibilității (cvasi-izolării) localităților componente.

Probleme identificate

Tip transport

Stații de așteptare pentru transport interurban care nu sunt modernizate,
dotate cu mobilier urban necorespunzător și lipsite de sisteme de
siguranță
Transport inter-urban de călători fragmentat, lipsit de o integrare /
coereță a tabelei orarelor la nivel urban
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Probleme identificate

Transport rutier
și de marfă

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
Traficul ridicat de tranzit prin centrul localității Iernut și în intravilanul
localității Cipău, datorită E60.
Problema are impact structural la nivelul orașului, însă rezolvarea
acesteia este externă odată cu darea în funcțiune a Autostrăzii A3 –
problema se poate transforma în oportunitate însă pentru aceasta trebuie
analizate cu atenție externalitățile (fizice, de mediu, sociale, economice,
impactul asupra transportului de marfă) pe care le va produce mutarea și
acționat în conseciță pe termen lung (orizont 2027).
Traficul greu utilizează rețeaua municipală de străzi – problemă care de
asemenea se poate rezolva conform celor de mai sus, dar care are impact
ridicat asupra siguranței, poluării, ș.a.
Starea tehnică a unor străzi majore este deficitară, iar cea a tramei
secundare / străzilor de acces către satele aparținătoare este foarte slabă,
cu impact ridicat asupra posibilității desfășurării activităților normale ale
locuitorilor;
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 52%, peste media naționala și a
altor orașe analizate, cu posibilitatea de urcare până la 65% în scenariul
„do nothing” pentru 2027

Probleme identificate

Mersul pe jos

În zona centrală, trotuarele au dimensiuni insuficiente pentru fluxul
pietonal (de-a lungul drumului naţional), au îmbrăcăminte din dale sau
bituminoasă.
În restul intravilanului localităților din Oraș Iernut, 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.
Pietonii circulă pe carosabil datorită lipsei trotuarelor, ceea ce coduce
sporirea accentuată a riscului de accidente și a accidentelor în sine.

Probleme
identificate

Ciclism

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.
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Lipsa infrastructurii și serviciilor dedicate: bike sharing, centre de
închiriere, trasee de navetă și loisir, dotări cu rasteluri de biciclete, ș.a.
Deplasarile in interiorul orașului sunt afectate de lipsa sau insuficiența
locurilor de parcare.

Probleme identificate

Intermodalitate

Probleme
identificate

Staționare

Nu există facilități intermodale la Gara Iernut, având în vedere slaba
accesibilitate a acesteia și lipsa unei infrastructuri rutiere modernizate
până la obiectiv, serviciile private de transport de tranzit staționează în
centru, iar gara este slab accesibilă.

Parcările din zona centrală sunt insuficiente, ceea ce conduce la ocuparea
abuzivă / staționarea temporară pe suprafețele pietonale, pe artera M.
Eminescu

Inexistența unui nod intermodal de mărfuri, care poate reprezenta un
mare avantaj în context regional având în vedere potențialul colocalizării Autostrăzii A3 cu transportul de marfă CFR.

Figură 57 - Cauzele ce fundamentează efectele actuale ale mobilității deficitare în Oraș Iernut

3

• Generarea proiectelor - Intervenţii generate din Probleme și Obiective

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.
Principalele disfuncţionalităţi identificate urmare analizei problemelor existente se referă la:
• deficienţele existente la nivelul derulării mobilitati pietonale și velo (lipsa
trotuarelor sau prezența acestora pe o singură parte a străzii în majoritatea
localității; profil îngust al trotuarelor pe artera principală - drum național; lipsa
pistelor de biciclete și a alternativelor pentru bicicliști; riscurile majore ce decurg
din circulația pietonilor și bicicliștilor pe carosabil, datorită acestor probleme);
• efectele negative generate de traficul greu care utilizează reţeaua stradală;
• accesibilitate redusă a zonelor periferice către zona centrală, indusă de
constrângerile induse reţelei stradale.
Analiza condiţiilor existente și viitoare au evidenţiat și o serie de deficienţe în ceea ce privește
regimul de întreţinere și reparaţii a infrastructurii de transport (stare tehnică slabă a drumurilor
secundare, lipsite de acoperământ asfaltic, a drumurilor care asigură accesul către Sălcud, Deag,
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Sfântu Gheorghe și Oarba de Mureș), dar și asupra facilităţilor aflate la dispoziţia transportului
public (lipsa transportului public local, stații pentru transport interurban ne-modernizate,
transport neintegrat, deservire redusă). De asemenea, există deficienţe în ceea ce privește gradul
de siguranta a circulaţiei, iar strategia de dezvoltare a transportului urban prevede măsuri de
reducere a numărului de accidente.

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. Imbunatatirea calității și aducerea spațiilor pietonale la standarde
actuale/Dezvoltarea serviciilor și facilităţilor aferente mobilităţii pietonale.
Au fost incluse și intervenţii legate de creșterea gradului de siguranta, în special pentru
sectoarele de străzi și întersecţiile pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în
perioada de referinta analizată precum și recomandări privind amenajarea de spaţii de parcare,
acolo unde există o cerere semnificativă pentru acest tip de amenajări, 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 A3 în planul de dezvoltare al orașului,
care însă nu pot fi implementate în perioada curentă (orizont 2020 contractare, orizont 2023
implementare) datorită stadiului lucrărilor coordonate de CNAIR la A3.

4

• Identificarea criteriilor de selecție și indicatorilor pentru cuantificare

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 Iernut și viziunea de dezvoltare a acestuia.
Se definesc pentru analiza multicriterială un număr de 5 criterii: economie, mediu,
accesibilitate, siguranță și calitatea vieții:
Criterii
evaluare

de Grupe indicatori

Descrierea indicatorilor
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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.

Economie de timp

Mediu

Emisii CO2 echivalent

Numărul pasagerilor care utilizează transportul
public, măsurată ca procent din călătorii total –
raportul modal, într-o anumită perioadă (zi,
lună, an).
Accesul la locul de muncă: timpul mediu
petrecut în trafic, de la locul de origine către
locul de destinație / serviciu, în minute.
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 călătorii total – raportul
modal.

Accesibilitate
Siguranță

Numărul pasagerilor care utilizează transportul
public, măsurată ca procent din călătorii total –
raportul modal, într-o anumită perioadă (zi,
lună, an).
Cerere de transport Accesul la cea mai apropiată stație de transport
generată și atrasă
public (măsurată ca distanța medie la stațiile de
TP), în metri
Numărul de accidente Densitatea traficului rutier (numărul de
la nivel UAT și factori deplasări urbane motorizate într-un interval de
favorizanți
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)
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Lungimea coridarelor pietonale (km coridoare
pietonale propuse, conform listei de proiecte)

Calitatea vieții

Reducerea nr. de accidente (ponderea
accidentelor rutiere în raza UAT-ului,
cuantificată ca nr. evenimente într-o perioadă de
timp: zi, lună, an)
Impactul
asupra Densitatea traficului rutier (numărul de
sănătății populației
deplasări urbane motorizate într-un interval de
timp)
Lungimea infrastructurii de ciclism (km trasee
propuse spre implementare, conform listei de
proiete)
Lungimea coridarelor pietonale (km coridoare
pietonale propuse, conform listei de proiecte)

5

• Identificarea riscurilor

Riscurile identificare 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 Iernut 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 Centru – birou de informare, fie ca serviciu
externalizat de consultanță.
2. Riscul întârzierii implementării proiectului de Autostradă, angajat la nivel
național (A3), cu impact ridicat asupra orașului și efect de întârziere a atingerii
obiectivelor și viziunii pe termen lung. Majoritatea problemelor cauzate de traficul de
tranzit pot fi rezolvate prin finalizarea A3 și apoi lansarea unor proiecte integrate la
nivel urban, însă întârzierea reprezintă un risc de nivel scăzut pentru portofoliul 20172023, cu incidență probabilă. Având în vedere responsabilitatea externă (CNAIR) a
acestui aspect, abordarea poate fi aceea de paralelizare între acțiunile locale de pregătire
pentru regenerare urbană / dezvoltarea intermodalității și așteptarea finalizării A3.
3. Riscul creșterii valorilor estimate ale proiectelor ulterior elaborării studiilor de
fezabilitate și aducerii la maturitate a acestora, datorită condițiilor de piață și/sau
introducerii altor acțiuni și oportunități în cererile de finanțare.
4. Riscul pierderii unor oportunități noi de dezvoltare prin neconsiderarea mijloacelor
alternative de implementare a acțiunilor PMUD sau a unor acțiuni în completare,
sprijinite de un program de actualizare a Planului de către structurile parteneriale locale.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

144

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

145

7 Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a
mobilității urbane

Figură 58 - Direcții și proiecte pentru dezvoltarea mobilității urbane în Oraș Iernut. Sursa: uitp.org

7.1 Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de
transport
Transportul public este un factor determinat al accesibilității, în special în orașe dispersate
precum Iernut, 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: Reabilitarea rețelei stradale urbane prin modernizarea infrastructurii rutiere și
creșterea gradului de siguranță
Starea tehnică a drumurilor are un impact foarte ridicat asupra modului de utilizare a
transportului, precum și asupra oportunităților populației ce locuiește în localitățile-satelit
(Oarba de Mureș, Lechința, Sf. Gheorghe, Sălcud, Deag, Cipău). În conexiune cu dezvoltarea
transportului public, se prevede reconditionarea și accesibilizarea străzilor degradate destinate
operării regulate a acestuia și o mai bună conectare în teritoriu. Adițional, PMUD prevede în
lista de proiecte și măsuri pentru siguranța circulației.
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D.A. 2: Dezvoltarea unei rețele continue de suprafețe pietonale sigure și atractive
Măsura vizează crearea condițiilor de siguranță pentru pietonii din orașul Iernut 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 Iernut. Măsura are în vedere
accesibilizarea trotuarelor existente, construirea de trasee pietonale noi și reconditionarea
suprafetei si a anexelor trotuarelor din UAT-ul Iernut 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 central a localității Iernut.
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 prin dezvoltarea, ca etapă 1 într-un sistem scalabil, a unei rețele
centrale velo, piste de biciclete de standard înalt care să ofere siguranță cicliștilor în trafic. De
asemenea, urmărește furnizarea de facilități de parcare pentru biciclete și închiriere.

7.2 Direcții de acțiune și proiecte operaționale
D.A. 1: Înființarea serviciului și dotărilor de transport public local pentru Orașul Iernut
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 (Oarba de Mureș, Lechința, Sf. Gheorghe, Sălcud,
Deag, Cipău). Se prevede organizarea unui serviciu de transport public, la nivel instituțional,
și realizarea sistemelor de autotaxare în stații, a stațiilor dotate (în număr de 20) cu facilități
necesare, achiziționarea unei flote de autobuze electrice și construirea /dotarea unui depou
pentru acestea care să aibă capacitatea tehnică de mentenanță a flotei.
D.A. 2: Nod intermodal gară-autogară
Măsura pe termen lung (orizont 2027) prevede regenerarea zonei gării din orașul Iernut, în
contextul devierii traficului auto de pe E60 pentru culoarul A3, situat în imediata vecinătate a
gării și ușor accesibil prin breteaua prevăzută în proiectul autostrăzii. Măsura are mai multe
scopuri, acela de a încuraja trasportul eficient economic de navetă cu trenul și de a contribui la
dezvoltarea sudului orașului prin sprijinirea localizării funcțiunilor conexe economice,
precum și cel de a integra transportul inter-regional de tranzit pentru principalele direcții
(Târgu Mureș, Cluj ș.a.) cu cel public local, care va prevedea o stație la Gară-Autogară, însă
va scoate tranzitul cu autobuze / autocare și microbuze regionale de pe axa principală centrală
a orașului Iernut.
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D.A. 3: Regenerarea strategică integrată a centrului localității Iernut
Măsura este de asemenea prevăzută pe termen lung (orizont 2027) și implică planificarea
operațională a zonei centrale de complexitate ridicată a localității Iernut în contextul existenței
și funcționării culoarului A3. Măsura va prevede realizarea unui plan de regenerare care să
transforme spațiul actualmente intens circulat într-un pol central cu valențe culturale, de loisir,
economice, turistice, prietenoase cu pietonii. Măsura va trebui considerată în momentul și
contextul finalizării A3, cu datele actualizate ale impactului acestui mare proiecte de
infrastructură la nivel local, în momentul de față neputând fi trase concluzii pertinente
cuantificabile cu vedere la propunerile operaționale cele mai importante în acest scenariu, care
nu va fi atins până în anul 2020, termenul limită de contractare al proiectelor pentru această
perioadă operațională.
D.A. conexă: Sporirea siguranței spațiului public și vizibilității în trafic, precum și a
eficienței energetice, prin modernizarea sistemului de iluminat public stradal
Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Iernut
reprezintă un proiect conex mobilității însă de importanță crucială la nivel local pentru
sporirea atât a gradului de siguranță în spațiul public, cât și a economiei bugetare prin optarea
pentru soluții eficiente de iluminat precum tehnologia LED. În prezent, iluminatul stradal
utilizează surse cu descărcare în gaz, nepotrivite pentru iluminatul nocturn datorită spectrului
luminii, și adițional subutilizate în scop de economie la nivel local, ceea ce periclitează grav
traficul rutier, pietonal și velo pe timp de noapte. Modernizarea cu surse LED, considerâd
costurile scăzute de întreținere, reducerea emisiilor de CO2 cu minim 30% și a consumului pe
an, precum și rata avantajoasă de recuperare a investiției inițiale, reprezintă o măsură-cheie
conexă, ce poate însă a fi pilotată prin pachetul de măsuri referitoare la transportul public
local, prin dotarea stațiilor noi cu sisteme de iluminat LED.

7.3 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 Iernut.
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.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023
Orașul Iernut

148

D.A. 2: Înființarea unui compartiment în cadrul municipalității 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 Iernut. În prezent, structura primăriei, conform organigramei, reflectă o
foarte slabă orientare către problemele de mobilitate: gestiunea acesteia la nivel de oraș este
realizată prin compartimentul de urbanism, neexistând în prezent servicii sau compartimente
pentru adminisrarea domeniului public cu atribuțiile aferente, și nici compartimente pentru
management-ul transportului. Măsura vizează crearea unui nou compartiment și asigurarea
capacității administrative de funcționare a acestuia și a expertizei personalului prin măsurisuport de creștere a capacității administrative (derulabile prin POCA și POAT).

7.4 Direcții de acțiune și proiecte partajate pe niveluri
teritoriale
7.4.1 La scară periurbană, pentru Orașul Iernut:
• Reabilitarea rețelei stradale urbane prin
modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea
gradului de siguranță
• Dezvoltarea unei rețele continue de suprafețe
pietonale sigure și atractive
• Dezvoltarea transportului public local pentru
Orașul Iernut
• Înființarea serviciului de transport public și a
aparatului de gestiune al acestuia
• Înființarea unui compartiment în cadrul
municipalității pentru planificarea transportului și
management-ul traficului, și sporirea capacității
administrative pentru acestea

7.4.2 La scară urbană:
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•
Dezvoltarea unei rețele strategice de ciclism cu
dotările aferente
•
Măsurile anterioare referitoare la rețeaua stradală
și pietonală, la scara intravilanului localității Iernut.

7.4.3 La nivelul cartierelor / zonelor cu nivel ridicat de complexitate:
•
Nod intermodal gară-autogară
•
Regenerarea strategică integrată a centrului
localității Iernut
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8 Evaluarea impactului mobilităţii pentru cele 3 niveluri teritoriale
Merită menționat că impactul este cvasi-echivalent pentru toate cele trei niveluri teritoriale, efectele măsurilor conexe mobilităţii având
rezultate greu izolabile la un singur nivel teritorial, ci care aduc beneicii în sinergie la toate 3 nivelurile discutate.

8.1 Eficienţă economică
ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE DIN PUNCT DE VEDERE AL EFICIENȚEI ECONOMICE
criterii esentiale de notare

Valori absolute

delta

metoda
evaluarii

unitate de
masura

INDICATOR

Categorie

explicatie

Accesul la
locul de munca

eficienta
economica

timp petrecut
inspre munca

14

16

2

minim

evaluarea
expertului

Consumul de
energie

eficienta
economica

l combustibil
consumati/zi
% calatorii
auto raportul
modal

294

431

137

minim

35.5

65.4

29.9

6.22

27

20.78

Ponderea
calatoriilor cu
vehicule
motorizate
Nr pasagerilor
care utilizeaza
transportul
public

eficienta
economica

eficienta
econimica

% calatorii
TP - raportul
modal

valoarea
maxima
posibila

valoarea
ideala
urmarita

valoarea
minima
posibila

Scor final

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

minute

16

15

14

0

50

100

rezultatele
modelului

litri benzina
+ motorina

399

431

294

23.35766

0

100

minim

rezultatele
modelului

%

52.5

65.4

35.5

43.14381

0

100

maxim

evaluarea
expertului

% din
totalul
deplasarilor

9.34

6.22

27

15.01444

0

100

20.35

12.5

100

Rating(scor) final mediul pentru fiecare scenariu:

8.2 Impactul asupra mediului
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ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA IERNUT
criterii esentiale de notare

Valori absolute

delta

metoda
evaluarii

unitate de
masura

INDICATOR

Categorie

explicatie

Poluarea

impactul
asupra
mediului

CO2 efectul de
sera

748

1092

344

minim

rezultatele
modelului

Consumul de
energie

impactul
asupra
mediului,

l
combustibil
consumati/zi
% calatorii
auto raportul
modal

294

431

137

minim

35.5

65.4

29.9

6.22

27

20.78

Ponderea
calatoriilor cu
vehicule
motorizate
Nr pasagerilor
care utilizeaza
transportul
public

impactul
asupra
mediului,
impactul
asupra
mediului

% calatorii
TP - raportul
modal

valoarea
maxima
posibila

valoarea
ideala
urmarita

valoarea
minima
posibila

Scor final

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

STADIUL
ACTUAL

Fara investitii
2027

Cu
investitii
2027

kilograme CO2

1011

1092

748

23.54651

0

100

rezultatele
modelului

litri benzina +
motorina

399

431

294

23.35766

0

100

minim

rezultatele
modelului

%

52.5

65.4

35.5

43.14381

0

100

maxim

evaluarea
expertului

% din totalul
deplasarilor

9.34

6.22

27

15.01444

0

100

26.27

0

100

Rating(scor) final mediul pentru fiecare scenariu:

8.3 Accesibilitate
ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA IERNUT
criterii esentiale de notare
INDICATOR

Categorie

Accesul la cea
mai apropiata
statie de
transport public

Accesibilitate

explicatie

valoarea
minima
posibila

valoarea
maxima
posibila

450

600

distanta
medie la
statiile TP

Valori absolute

Scor final

delta

valoarea
ideala
urmarita

metoda
evaluarii

unitate
de
masura

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

150

minim

evaluarea
expertului

metri

600

600

450

0

0

100
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Rating(scor) final mediul pentru fiecare scenariu:

0

0

100

8.4 Siguranță
ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA IERNUT
criterii esentiale de notare
INDICATOR

Densitatea
traficului rutier

Categorie

explicatie

Siguranta

nr. calatorii
urbane
motorizate
distanta
strazilor
propuse spre
modernizare
Lungimea
traseelor
propuse spre
implementare
Km coridoare
pietonale
propuse

Siguranta
Km strazi
modernizate
Siguranta
Km infra
pentru ciclism
Lungimea
coridoarelor
pietonale

Siguranta

Siguranta
Reducerea
numarului de
accidente

Ponderea
accidentelor
rutiere in raza
UAT-ului

Valori absolute

delta

valoarea
ideala
urmarita

metoda
evaluarii

unitate de
masura

847

303

minim

rezultatele
modelului

28

33

5

maxim

0

15

15

0

4

0.19

0.25

valoarea
minima
posibila

valoarea
maxima
posibila

544

Scor final

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

nr.
deplasari

808

847

544

12.87129

0

100

conform
listei de
proiecte

km

28

31

33

0

60

100

maxim

conform
listei de
proiecte

km

0

0

15

0

0

100

4

maxim

conform
listei de
proiecte

km

0

0

4

0

0

100

0.06

minim

evaluarea
expertului

Nr
evenimente
rutiere/zi

0.25

0.24

0.19

0

16.666667

100

3.2

4.15

100

Rating(scor) final mediul pentru fiecare scenariu:

8.5 Calitatea vieții
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ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA IERNUT
criterii esentiale de notare
INDICATOR

Categorie

explicatie

Densitatea
traficului rutier

calitatea
vietii

Km infra pentru
ciclism

calitatea
vietii

Lungimea
coridoarelor
pietonale

calitatea
vietii

nr. calatorii
urbane
motorizate
Lungimea
traseelor
propuse spre
implementare
Km coridoare
pietonale
propuse

Valori absolute

delta

valoarea
ideala
urmarita

metoda
evaluarii

unitate de
masura

847

303

minim

rezultatele
modelului

0

15

15

maxim

0

4

4

maxim

valoarea
minima
posibila

valoarea
maxima
posibila

544

Scor final

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

STADIUL
ACTUAL

Fara
investitii
2027

Cu
investitii
2027

nr.
deplasari

808

847

544

12.87129

0

100

conform
listei de
proiecte

km

0

0

15

0

0

100

conform
listei de
proiecte

km

0

0

4

0

0

100

4.23

0

100

Rating(scor) final mediul pentru fiecare scenariu:
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