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1. Cum se recomandã a fi utilizat acest manual
Acest document constituie un manual de referinþã pentru punerea în practicã a Planificãrii
unui Transport urban Durabil (SUTP). Intenþia este de a oferi o succintã privire de
ansamblu. O versiune mult mai detaliatã ºi extinsã a fiecãrei sarcini ºi activitãþi în procesul
de planificare poate fi obþinutã la adresa de Internet a proiectului PILOT www.pilottransport.org.
Pentru o utilizare optimã a manualului, aceastã secþiune introductivã specificã cine sunt
grupurile þintã vizate, modul cum este structurat conþinutul sãu ºi unde puteþi începe sã citiþi
– în funcþie de nevoile ºi interesele fiecãrui cititor.

1.1 Grupurile þintã vizate

Autoritãþile locale,
responsabile cu
coordonarea SUTP

Acest manual se adreseazã în primul rând autoritãþilor locale, municipalitãþilor, oraºelor,
aglomeraþiilor urbane ºi administraþiile sectoriale respective ale acestora. Aceºtia sunt
actorii majori responsabili de problematica SUTP ºi coordonarea întregului proces. Mai
mult, fiind responsabili cu planificarea transportului, autoritãþile locale sunt de asemenea
principalii factori abordaþi pentru îmbunãtãþirea practicilor curente.
Cu toate acestea, abordarea unui grup mult mai larg de actori în ce priveºte subiectul
acestui manual – SUTP – constituie o necesitate. De aceea, manualul se adreseazã în
egalã mãsurã tuturor factorilor interesaþi în mobilitatea aglomeraþiilor urbane
deoarece aceºtia trebuie sã se implice, prin oferirea unor numeroase surse de informaþii ºi
prin iniþierea unor dezbateri locale pe tema SUTP. În consecinþã, potenþialii cititori pot
aparþine unuia din urmãtoarele grupuri de factori:

Abordarea tuturor
factorilor interesaþi în
aspectele de mobilitate
urbanã

·
Politicieni – reprezentanþi aleºi cu profil elevat (îndeosebi primari) sau responsabili cu
portofoliile politicii de mobilitate (consilieri, miniºtri, delegaþi, deputaþi, etc.)
·
Autoritãþi publice – administraþiile municipale, judeþene, regionale ºi naþionale,
precum ºi diversele administraþii sectoriale ale acestora (transport, planificare
spaþialã, mediu, afaceri sociale, dezvoltare economicã, etc), precum ºi agenþii
aferente (autoritãþile pentru autostrãzi, companii de transport pe cale feratã sau
aerian)
·
Societatea civilã – include organizaþii publice cum sunt camerele de comerþ,
universitãþile, ºcolile sau spitalele, precum ºi actori din sectorul privat, cum sunt
operatorii de infrastructurã ºi servicii, industria, asociaþii ºi uniuni profesionale ale
IMMurilor
·
Cetãþeni – oricine trãieºte sau lucreazã într-o aglomerare urbanã, inclusiv
organizaþiile care le reprezintã interesele (asociaþii ale diferitelor categorii de cetãþeni
sau vecini).

1.2 Structura generalã
Cele cinci capitole principale ale acestui manual oferã o introducere treptatã în procesul
complex al SUTP. Acestea sunt grupate în douã pãrþi în care este prezentat în ansamblu ºi
descris SUTP:

PÃRÞILE I & II
Privire de ansamblu ºi
descrierea SUTP

·
PARTEA I (capitolele 2-3) – oferã o definiþie ºi privire de ansamblu asupra subiectului
“SUTP”, plasându-l de asemenea într-un context mai larg al politicii europene de
dezvoltare
·
PARTEA II (capitolele 4-6) – conþine o scurtã descriere ºi explicaþie a gamei de
activitãþi necesare pentru punerea în practicã a procesului complex al SUTP.
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PARTEA I – generalitãþi
Capitolul 2: Cadrul înþelegerii ºi politicii SUTP
Schiþând problemele critice ale planificãrii transportului urban în Europa de azi, acest
capitol subliniazã nevoia urgentã a unor noi abordãri. Se evidenþiazã faptul cã pentru a fi o
reuºitã, abordarea trebuie sã se concentreze asupra unor procese de planificare
novatoare, înainte de a discuta noi politici ºi mãsuri.

Definirea SUTP ºi
evidenþierea cadrului
politic

Ca rãspuns la aceastã provocare, se introduce definirea concisã a Planificãrii unui
Transport Urban Durabil, specificând scopul sãu, subiectul ºi caracteristicile majore de
performanþã. Capitolul se încheie cu ilustrarea modului în care este susþinut SUTP de
politicile ºi legislaþii UE în vigoare, precum ºi prin exemple ale reglementãrilor naþionale ale
SUTP în Franþa ºi Marea Britanie.
Capitolul 3: Elementele de bazã ale SUTP
În spiritul acestui manual, a fost definit un numãr de elemente de bazã care trebuie sã se
regãseascã în orice proces SUTP. Se disting douã tipuri de elemente:
·
“Sarcini” – acestea sunt activitãþile necesare pentru realizarea ºi implementarea unor
politici concrete de transport urban, consolidate într-un “plan de acþiune ºi buget”
oficial adoptat ºi aprobat. Suma acestor sarcini constituie “procesul SUTP”

Privire de ansamblu
asupra “Sarcinilor” ºi
“Activitãþilor” unui SUTP
ideal

·
“Activitãþi” – sarcinile fundamentale, acestea constituie activitãþi pregãtitoare ºi
însoþitoare, cruciale pentru succesul procesului SUTP. Ele sistematizeazã gama
activitãþilor necesare pentru iniþierea unor noi moduri de a gândi, de a stabili rutine în
planificare, care sã favorizeze SUTP, dar ºi sã ofere un cadru instituþional stabil, în care
sã poatã fi realizate politici novatoare de mobilitate urbanã.
Capitolul 3 oferã o privire de ansamblu asupra Sarcinilor ºi Activitãþilor definite pentru
implementarea SUTP. Principalele lor caracteristici sunt sintetizate în douã liste de
verificare a factorilor locali, care permit o auto evaluare a propriilor lor puncte forte ºi slabe
în ce priveºte SUTP. În final este fãcut un rezumat al programului, prin care sunt reunite
Sarcinile cu Acþiunile, pornind de la consideraþiile iniþiale ºi pânã la mãsurarea
implementãrii ºi evaluãrii.
PARTEA II – punerea în practicã a SUTP - sumar
Capitolul 4: Derularea procesului SUTP – cele 5 sarcini
Acest capitol oferã o descriere a celor 5 Sarcini ale SUTP necesare pentru schiþarea unui
plan de acþiune ºi buget pregãtit pentru implementare. Acesta include:
·
Inventarierea planurilor ºi politicilor existente, analiza cuprinzãtoare a situaþiei
existente ºi realizarea diferitelor tipuri de scenarii (Sarcina 1)
·
Realizarea unei viziuni comune a factorilor implicaþi, definirea obiectivelor ºi stabilirea
sarcinilor (Sarcina 2)
·
Selectarea ºi proiectarea mãsurilor care vor fi incluse în planul de acþiune ºi buget
(Sarcina 3)
·
Stabilirea responsabilitãþor în implementare ºi resursele pentru toate mãsurile
aprobate (Sarcina 4)
·
Monitorizarea evaluãrii procesului de planificare precum ºi mãsurarea impacturilor
(Sarcina 5)

5 Sarcini: pornind de la
analiza situaþiei actuale ºi
ajungând la proiectarea
ºi implemenatrea politicii
de transport

Capitolul 5: Realizarea unui cadru strategic ºi operativ
Pentru a realiza calitãþile specifice ale procesului SUTP ºi pentru a facilita realizarea sa,
trebuie întreprinse o serie de activitãþi strâns interdependente. Capitolul 5 se concentreazã
asupra urmãtoarelor 10 activitãþi:

10 Activitãþi: Condiþii de
bazã ºi acþiuni de
susþinere

·
Eºalonarea în timp a întregului proces, cu multã atenþie (Activitatea 1)
·
Respectarea cerinþelor specifice în ce priveºte coordonarea strategicã a actorului
(Activitatea 2) precum ºi o acoperire geograficã adecvatã (Activitatea 3)
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·
Realizarea activitãþilor ce vizeazã atragerea ºi participarea cetãþenilor (Activitatea 4)
precum ºi a factorilor interesaþi (Activitatea 5)
·
Întreprinderea unor eforturi deosebite pentru integrarea politicii inter sectoriale
(Activitatea 6) precum ºi pentru realizarea includerii sociale ºi a echitãþii sexelor
(Activitatea 7)
·
Colaborarea cu media ºi realizarea unei strategii de marketing pentru SUTP
(Activitatea 8)
·
Asigurarea disponibilitãþii unor abilitãþi majore ale personalului implicat (Activitatea 9)
ºi realizarea unui management tehnic chibzuit (Activitatea 10).

Capitolul 6: Adoptarea ºi aprobarea planului

Planul trebuie sã fie un
instrument oficial al
politicii de transport

Scopul acestui capitol este de a sublinia importanþa crucialã a adoptãrii oficiale a planului
de acþiune ºi buget ºi a se asigura aprobarea acestuia prin autoritãþile guvernamentale
superioare ºi/sau organismul independent de audit. Acest moment încheie un ciclu al
procesului SUTP ºi este fundamental pentru asigurarea stãrii de legitimitate a politicilor
definite în plan, precum ºi asigurarea responsabilitãþii ºi aprobãrii unanime.
Anexe

Glosar, definiþii ºi legãturi
la informaþii suplimentare

Aceastã secþiune finalã conþine un glosar cu conceptele importante ºi abrevierile utilizate în
document (capitolul I), precum ºi definiþii relevante pentru SUTP (capitolul II) ºi furnizeazã
legãturi cu sursele care oferã informaþii suplimentare despre procesul complex al SUTP
sau Sarcini specifice ºi Activitãþi (capitolul II).

1.1 De unde ce se începe
Oraºe diferite, nevoi
diferite

Trei paºi
pentru utilizarea
acestui manual

Aglomeraþiile urbane sunt diferite – în consecinþã diferite sunt ºi solicitãrile acestora în ce
priveºte SUTP. Aparent, aceastã enormã varietate nu poate fi luatã în considerare pentru
emiterea unui îndrumar la nivel european: ceea ce constituie o practicã de fiecare zi într-un
anumit loc, poate reprezenta o adevãratã revoluþie în alt loc. De aceea, acest manual îºi
propune prezentarea unui caz ideal – un proces SUTP complet ºi caracteristicile care
trebuie sã îl reprezinte.
În consecinþã, este necesar ca fiecare cititor sã-ºi identifice propria poziþie în acest cadru
ideal oferit. Dacã aceasta necesitã pornirea la “nivelul începãtorului” sau adaptarea
practicilor existente la un “nivel avansat”, trebuie decis în lumina situaþiei locale. Pentru a
gãsi repede ceea ce aveþi nevoie, se recomandã utilizarea manualului în urmãtoarele trei
etape:

1

Ce este SUTP?

2

Unde ne aflãm în prezent?

3

Capitolele 2 ºi 3

Capitolul 3 (liste de verificare)

Ce trebuie sã facem?
Capitolele 4 ºi 5 (liste de verificare)

Sarcini

Activitãþi

Descriere referinþã rapidã

Figura 1 – cum trebuie folosit acest manual – abordare recomandatã
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1)

Înþelegeþi ideea de SUTP

Înainte de a intra în orice îndrumar detaliat din PARTEA II a manualului, este imperativ de
înþeles întreaga dimensiune a conceptului “Planificarea unui Transport Urban Durabil”.
Scurta introducere în SUTP ºi generalitãþile despre Sarcini ºi Activitãþi din PARTEA I
trebuie sã vã ofere înþelegerea globalã necesarã. Parcurgând aceste capitole, vã va
permite mai întâi sã înþelegeþi cum se interconecteazã panorama activitãþilor, punând în
consecinþã Sarcinile ºi Activitãþile individuale în perspectivã. Este greºit de ales numai
unele dintre acestea – spectrul complet este ceea ce caracterizeazã SUTP.
2)

Evaluaþi propria situaþie

Prin compararea acestei noþiuni de SUTP cu ceea ce se întâmplã în propria aglomerare
urbanã, pot fi identificate punctele forte ºi cele slabe precum ºi setul de prioritãþi în
învãþare. Privirea de ansamblu asupra Sarcinilor ºi Activitãþilor precum ºi listele de
verificare oferite în capitolul 3 vã permit sã evaluaþi unde vã aflaþi în prezent din punctul de
vedere al SUTP. Pornind de la aceastã bazã puteþi merge direct la acele secþiuni din
PARTEA II care par sã fie de importanþã deosebitã pentru contextul dvs. Alternativ, puteþi
alege sã continuaþi sã citiþi mai multe despre procesul SUTP (capitolul 4) înainte de a vã
lãrgi viziunea princitiþi mai multe despre procesul SUTP (capitolul 4) înainte de a vã lãrgi
viziunea prin abordarea Activitãþilor (capitolul 5).
3)

Ce este SUTP

Unde ne situãm în
prezent

Învãþaþi mai multe despre Sarcini ºi Activitãþi – referinþa promptã

Capitolele 4 ºi 5 oferã o idee concisã asupra fiecãrei Sarcini/Activitãþi, pe douã pagini,
specificând scopul, principalele activitãþi pe care le conþine, precum ºi durata în cadrul
întregului proces SUTP. Secþiunea conþine de asemenea liste de verificare a “criteriilor de
succes” ºi “jaloane” (principalele îndepliniri în cadrul procesului) pentru a facilita auto
evaluarea fiecãrei Sarcini/Activitãþi.
În anexã veþi gãsi legãturi cãtre surse care oferã informaþii suplimentare despre tematicile
Sarcinilor ºi Activitãþilor.

Ce trebuie fãcut

De îndatã ce aþi recunoscut pe deplin o tematicã ºi implicaþiile sale, se recomandã sã vã
întoarceþi la listele de verificare a Sarcinilor ºi Activitãþilor ºi sã revedeþi auto evaluarea
fãcutã în lumina perspicacitãþii obþinute. Puteþi constata cã vi s-a schimbat percepþia
asupra punctelor forte ºi celor slabe pentru unele Sarcini/Activitãþi.

Autoevaluarea:
înainte ºi dupã

1.2 Ce nu este acest manual
Efortul fãcut pentru realizarea unei prezentãri sistematice ºi cuprinzãtoare a SUTP în
acest manual nu trebuie sã stârneascã, ca efect secundar, false aºteptãri între cititori.
Ilustrarea unui caz ideal de scenariu doreºte sã sugereze faptul cã, pentru a implementa
cu succes un SUTP, exact aºa trebuie sã arate o implementare practicã.
Deoarece aceastã impresie nu poate fi pe deplin evitatã, este util de subliniat dinainte cã
acest manual oferã nici mai mult – dar de asemenea nici mai puþin – decât o bine
structuratã “hranã pentru reflecþie”, care totuºi necesitã o “activitate de digerare”
considerabilã pe care cititorii trebuie sã o facã. Urmãtoarele rezerve trebuie aºadar
fãcute explicit pentru ceea ce acest manual nu este ºi nu poate oferi:
·
Nu este o “reþetã culinarã” – prescriind o succesiune de acþiuni ce trebuie fãcute.
Informaþiile conþinute în acest manual trebuie interpretate în mod esenþial în cadrul
situaþiei locale, care uneori poate duce la concluzia cã trebuie abordate cãi
alternative pentru implementarea SUTP
·
Nu este un “îndrumar tehnic” – acoperind toate întreprinderile operative solicitate
pentru SUTP în practicã. Accentul se pune asupra imaginii ca tot unitar, nu asupra
detaliilor tehnice
·
Nu este o “garanþie a succesului” – insinuând faptul cã, prin aplicarea principiilor
descrise, toate oraºele vor reuºi implementarea SUTP. Pe de o parte, se recomandã
desigur atragerea unei expertize (locale) complementare pentru a obþine o idee mai
echilibratã a opþiunilor ºi cât sunt acestea de adecvate. Pe de altã parte, contextele
politicii naþionale ºi regionale, precum ºi înþelegerea ºi angajarea actorilor locali
sunt condiþii cruciale care în realitate guverneazã acest proces – ºi nu
conceptele propuse în acest manual.

Limitele acestui manual
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Partea I – Generalitãþi ºi introducere în SUTP
2. Cadrul perceperii ºi politicii SUTP
Zonele urbane se
confruntã cu probleme
complexe legate de
transport

Transportul ºi mobilitatea sunt vitale unei societãþi. Interacþiunea socio-economicã implicã
deplasarea fizicã a oamenilor ºi bunurilor, ceea ce condiþioneazã calitatea vieþii oamenilor.
În ciuda funcþiei sale cruciale, transportul are în prezent o serie vastã de impacturi negative.
Iar aceste impacturi sunt deosebit de acute în zonele urbane: poluarea aerului, zgomotul,
reducerea accesibilitãþii ºi a mobilitãþii, probleme de congestie ºi de siguranþã, constituie o
parte a spectrului acestora. Mai mult, transportul urban motorizat contribuie substanþial la
schimbarea climaticã globalã.
De aceea planificarea transportului urban implicã luarea unor decizii care sã afecteze
puternic societatea ca tot unitar. De fapt aceasta contureazã viitorul ambiental, economic,
social ºi cultural al oraºelor noastre – nu numai infrastructurile ºi serviciile de transport.
În practicã, totuºi, diviziunile organizaþionale existente stânjenesc perceperea integratã a
provocãrilor legate de transportul urban ºi realizarea soluþiilor corespunzãtoare. De regulã,
cele mai frecvente tipuri de limitãri organizaþionale care afecteazã planificarea transportului
existã între:

Separãrile
organizaþionale afecteazã
planificarea transportului

·
Mijloacele ºi operatorii de transport – responsabilitãþile distincte pentru transportul
public ºi traficul rutier îndeosebi, dar de asemenea pentru zonele pietonale ºi culoare
pentru biciclete, parcarea, transportul pe ºinã, rutier, naval ºi aerian
·
Zone ale autoritãþii – diviziunile teritoriale cum sunt diversele perimetre municipale
care secþioneazã ºabloanele existente de transport (ex. zonele de deplasare cãtre
servici)
·
Domenii ale politicii – diferite politici sectoriale care afecteazã transportul ºi
mobilitatea, mai mult sau mai puþin explicit, cum este planificarea urbanã, dezvoltarea
economicã sau moºtenirea culturalã
·
Public ºi privat – agenþiile responsabile cu planificarea ºi/sau operarea
infrastructurilor ºi a serviciilor (ex. transportul public, cãile ferate, porturile,
aeroporturile)
·
Terþi guvernamentali – competenþele ºi responsabilitãþile distribuite la diverse nivele
ale autoritãþii (ex. municipalitãþi, autoritãþi regionale ºi naþionale).
În cele din urmã, planificarea transportului tinde totuºi sã fie privitã ca sarcinã tehnicã,
orientatã doar cãtre “eliminarea ambuteiajelor” sau asigurarea “capacitãþii” în loc sã
asigure obiective sociale mai largi. În consecinþã, deseori lipseºte nivelul necesar al
participãrii factorilor interesaþi, implicând actori la limitele mai sus menþionate.

SUTP rãspunde nevoii
unei noi abordãri

În acest punct intervine Planificarea unui Transport Urban Durabil (SUTP): problemele de
transport urban ºi mobilitatea necesitã, în regim de urgenþã, o reacþie de politicã complexã,
bazatã pe o strategie pe termen lung ºi realizatã cu consultarea tuturor autoritãþilor
pertinente ºi a societãþii civile. În acelaºi timp, trebuie stabilite sarcini concrete ºi realizabile,
care sã demonstreze o schimbare realã. SUTP preia aceastã provocare ºi oferã o abordare
structuratã pentru orientarea practicii de planificare a transportului local cãtre obiectivul
general al dezvoltãrii urbane durabile.

2.1 Definirea SUTP
Pentru a explica ce înseamnã efectiv Planificarea unui Transport Urban Durabil ºi cum
diferã acesta de abordãrile convenþionale ale planificãrii transportului, este necesar sã fie
specificate trei aspecte: scopul sãu real, subiectul abordat ºi calitãþile sale distincte, ca
proces de planificare.
Care este scopul SUTP

Realizarea unui sistem
de transport durabil
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SUTP îºi propune sã realizeze un sistem de transport urban durabil (aºa cum este acesta
definit în 2001 de Consiliul pentru Transport al UE – pentru detalii a se vedea Anexa), prin
abordarea a cel puþin urmãtoarelor obiective:

·Asigurarea accesibilitãþii tuturor, oferitã de sistemul de transport, în spiritul
obiectivelor de mai jos
·Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sãnãtãþii,
siguranþei ºi securitãþii cetãþenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili
·Reducerea poluãrii aerului ºi a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de
serã ºi a consumului energetic
·Îmbunãtãþirea eficienþei ºi a raportului cost-eficienþã a transportului de persoane
ºi de marfã, luând în considerare costurile externe
·Contribuirea la înfrumuseþarea atractivitãþii ºi calitãþii mediului ºi aspectului urban.
Ce abordeazã SUTP
Politicile ºi mãsurile definite prin SUTP trebuie sã abordeze în mod cuprinzãtor toate
mijloacele ºi formele de transport din întreaga aglomeraþie urbanã:
·Publice ºi private
·Cãlãtori ºi marfã
·Motorizate ºi ne motorizate
·În miºcare ºi parcare.

Abordarea cuprinzãtoare
a deplasãrilor oamenilor
ºi a bunurilor

Cum acþioneazã SUTP
SUTP este o modalitate de abordare mai eficientã ºi efectivã a problemelor legate de
transportul din zonele urbane. Se realizeazã în baza unor practici existente ºi a unor
cadre de reglementare din statele membre, realizându-se prin interacþiunea dintre
factorii de mobilitate localã. Caracteristicile esenþiale ale SUTP sunt:
· Abordare participativã – implicarea cetãþenilor ºi a factorilor interesaþi înainte
ºi în timpul procesului decizional, al implementãrii ºi evaluãrii, construirii
capacitãþilor locale pentru a face faþã problemelor complexe ale planificãrii,
asigurând echitatea sexelor
· Garanþie a durabilitãþii – echilibrul între echitatea socialã, calitatea mediului ºi
dezvoltarea economicã
· Abordare integratã – a practicilor ºi politicilor între mijloacele de transport, a
politicii sectoarelor (ex. planificarea spaþialã ºi urbanã, mediu, dezvoltarea
economicã, includerea socialã, sãnãtate, siguranþã), agenþii publice ºi private,
nivele ale autoritãþii, precum ºi între autoritãþile vecine
· Concentrare asupra realizãrii sarcinilor mãsurabile – derivat din obiectivele
pe termen scurt, aliniat cu viziunea pentru transport ºi cu rãdãcini în strategia
generalã de dezvltare durabilã
· Orientare cãtre internalizarea costurilor – revizuirea costurilor pentru
transport ºi de asemenea a beneficiilor în sectoarele politicii, adicã luarea în
considerare a costurilor ºi beneficiilor sociale mai complexe
· Ciclul formulãrii ºi implementãrii politicii de transport – cuprinde
urmãtoarele cinci sarcini:
1.
Analiza situaþiei actuale ºi realizarea de scenarii
2.
Definirea unei viziuni, a obiectivelor ºi sarcinilor
3.
Selectarea ºi schiþarea politicilor ºi a mãsurilor
4.
Stabilirea responsabilitãþilor ºi a resurselor
5.
Monitorizarea ºi evaluarea

Caracteristicile
importante ale procesului
SUTP

Trebuie evidenþiat faptul cã SUTP nu înseamnã numai realizarea unui “master plan”
pentru transport, incluzând toate planurile ºi programele pe care autoritãþile locale sunt
solicitate oficial sã le elaboreze. De asemenea acesta nu se încheie odatã cu
adoptarea planului ce conþine mãsuri novatoare în transport.
Într-o oarecare mãsurã, SUTP reprezintã direcþia în care practicile curente de
planificare trebuie sã se orienteze continuu pentru a îmbunãtãþi dezvoltarea unui
transport urban durabil. SUTP – aceasta este linia de bazã – constituie o nouã
abordare în planificare care trebuie sã se dezvolte din ºi în interiorul autoritãþilor locale
ºi practicile existente.

Procese novatoare – nu
numai produse
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2.2 Cadrul politic pentru SUTP
Strategia politicii UE
sprijinã cu tãrie SUTP

SUTP ajutã la
respectarea legislaþiei
relevante a UE

În ianuarie 2006, Comisia Europeanã (CE) a adoptat Strategia tematicã pentru mediul
urban – un jalon al politicii pentru îmbunãtãþirea dezvoltãrii urbane durabile în Europa
(http://europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm. Noþiunea de SUTP
promovatã de CE se bazeazã în mod esenþial pe recomandãrile Grupului de Lucru 2004 al
experþilor în SUTP, care au contribuit considerabil ºi la realizarea acestui manual. Se
recomandã de asemenea accesarea adresei
http://europa.eu/environment/urban/experts_working_group.htm)
Strategia promoveazã în principal douã domenii ale politicii locale interdependente pentru
care se oferã de asemenea îndrumare suplimentarã: Managementul mediului ºi SUTP.
Documentul CE defineºte de asemenea o serie de mãsuri suport ale UE, inclusiv schimb
de practici ideale, diseminare informaþii, instruire ºi finanþarea activitãþilor locale prin
programe comunitare pertinente.
Strategia subliniazã faptul cã SUTP reprezintã o reacþie politicã importantã la problemele
curente legate de transportul urban ºi mobilitate. Oferã de asemenea un cadru adecvat
pentru a respecta o serie de Directive ale UE, elaborate în ultimele câteva decade ºi care
abordeazã diverse aspecte ale planificãrii urbane ºi ale managementului mediului (pentru
detalii se recomandã accesarea http://europa.eu.int/eur-lex)
·
Directivele pentru calitatea aerului (1996 – 2004): defineºte valorile limitã pentru o
gamã largã de poluanþi ce trebuie respectate de cãtre autoritãþile locale pânã în 2010
(Directivele 1996/62/EC, 2000/1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/03/EC,
2004/107/EC)
·
Directivele EIA ºi SEA (1997, 2001): solicitã evaluarea mediului ºi contribuþia
publicã pentru anumite planuri, programe ºi proiecte (EIA – Environmental Impact
Assessment, SEA – Strategic Environmental Assessment: Directivele 1997/11/EC,
2001/42/EC)
·
Directiva pentru zgomot (2002): reglementeazã evaluarea ºi gestionarea
zgomotului ambiental ºi stabileºte valori limitã pentru zgomotul provenit din transportul
aerian, rutier ºi de cale feratã (Directiva 2002/49/EC, COM (2004) 160 final)
·
Directiva pentru biocombustibili (2003): solicitã o creºtere a cotei de piaþã a
biocombustibililor în statele membre cu pânã la 5,75% în 2010 (Directiva
2003/30/EC)
·
Directiva pentru informarea aspura mediului înconjurãtor (2003): cere ca
informarea asupra mediului înconjurãtor sã fie complet accesibilã publicului
(Directiva 2003/4/EC)
·
Directive pentru contractarea serviciului public (1997, 2001): defineºte
procedurile de atribuire a contractelor pentru serviciul public (Directivele 1997/52/EC,
2001/78/EC).
Deºi unii pot încã considera iniþiativele politicii europene asupra problemelor urbane ca o
violare a principiului subsidiaritãþii, în mod cert nu este cazul: abordarea deciziei politice
locale ºi a implementãrii prin SUTP la nivel european, rãspunde nevoii urgente de a
respecta standardele de calitate în planificare pentru a face faþã problemelor de transport
urban ºi de mobilitate care afecteazã oraºele din întreaga Europã. Acesta este scopul
prezentului manual, de a asista actorii locali în adoptarea unor astfel de standarde,
îndeosebi în absenþa unor cadre de reglementare naþionalã.
Reglementarea SUTP în statele membre
Anterior eforturilor Comisiei Europene, unele state membre au întreprins desigur iniþiative
pentru armonizarea abordãrilor în planificarea transportului urban. Exemplele din Franþa
ºi Marea Britanie pot ilustra douã modalitãþi alternative de a aproba SUTP prin
reglementare naþionalã. Deºi acestea diferã prin tipul instrumentelor utilizate ºi topicile
evidenþiate, ambele coincid în ce priveºte asigurarea standardelor de calitate ºi o nouã
orientare strategicã în ce priveºte practica de planificare a transportului local.
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Planul Deplsãrilor Urbane (PDU) în Franþa
Baza reglementãrii franceze în ce priveºte SUTP a fost deja stabilitã la începutul anilor
1960 printr-o lege naþionalã ce defineºte elaborarea unui Plan al Deplasãrilor Urbane
(PDU) de cãtre autoritãþile locale (sursa: LOTI – Loi d'Orientation des Transports
Interieurs). Caracteristicile acestor planuri ºi elaborarea lor au fost ulterior detaliate în
1996 ºi apoi în 2000, introducând conceptul de dezvoltare durabilã ºi consolidând
integrarea cu alte politici sectoriale – îndeosebi cu planificarea spaþialã (sursa LAURE
- Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationelle de l'Energie ºi SRU – Loi relative a la Solidarite et
au Renouvellement Urbain). În acelaºi timp, PDU a devenit obligatoriu pentru toate
cele 72 de perimetre de transport urban (în baza unei definiþii statistice), ce cuprind
peste 100.000 locuitori, ceea ce corespunde la 58 de aglomeraþii urbane în total.

PDU (Franþa)
O obligaþie de a planifica
mobilitatea durabilã

Autoritãþile locale responsabile cu elaborarea ºi finanþarea PDU sunt autoritãþile de
transport urban (AOTU), cu cooperarea voluntarã între municipalitãþile vecine. Pânã
în 2003 existau de asemenea unele stimulente financiare ale guvernãrii naþionale,
pentru facilitarea investiþiilor în transportul public (îndeosebi tramvaiul ºi metroul uºor).
În prezent, planurile sunt co finanþate de Regiuni ºi Departamente, deºi sunt uneori
atrase ºi fonduri ale UE (ERDF) pentru investiþii legate de transportul public în cadrul
PDU.
În 2001 a fost elaboratã o primã generaþie de planuri, majoritatea fiind în stadiu de
evaluare, necesarã dupã cinci ani. De atunci PDU a devenit un instrument bine stabilit
pentru planificarea urbanã, transferând concentrarea de pe transport pe mobilitate. A
fost extinsã considerarea implicaþiilor în transportul dintre sectoare ºi stabilitã
consultarea cu factorii interesaþi ºi cetãþenii, ca practicã curentã.
Planuri de Transport Local (LTP) în Marea Britanie
În Marea Britanie abordarea actualã ãb elaborarea Planurilor de Transport Local (LTP)
a fost definitã de cãtre guvernarea naþionalã în 1998 ºi 2000 (1998 Carta Albã a
transportului, 1998, 2000 actul pentru transport). Prin aceastã reglementare, s-a pus
un accent deosebit pe coordonarea politicii inter sectoriale, soluþionarea eficientã a
problemelor ºi implementarea în baza unei strategii, în cadrul obiectivelor politicii
naþionale la nivel înalt.

LTP (Marea Britanie)
Un stimulent puternic
în cooperarea pentru
o mobilitate durabilã

Solicitarea Planurilor de Transport Local acoperã întreaga þarã, în baza structurii
administrative existente. Autoritãþile locale responsabile cu elaborarea LTP sunt
aºadar Consiliile Regionale ºi Autoritãþile Unitare. În zonele cu legãturi importante
pentru navetiºti, este încurajatã cooperarea pentru realizarea de planuri coordonate.
În ºase aglomeraþii importante, altele decât Londra, responsabilitatea revine
Autoritãþii de Transport Cãlãtori, în parteneriat cu Autoritãþile Unitare interesate.
Prin introducerea abordãrii LTP finanþarea infrastructurilor de transport local de la
bugetul de stat a crescut mai mult decât dublu. Aceºti bani suplimentari au oferit un
stimulent important pentru autoritãþile locale de a respecta regulile stabilite pentru
elaborarea ºi implementarea LTP. În baza rapoartelor de progres ºi a unui audit
independent, se contribuie anual cu fonduri guvernamentale. Dacã o autoritate a atins
performanþele dintr-un an, va primi o alocaþie sporitã pentru anul urmãtor. Mai mult,
pentru schemele mai importante de LTP de peste 5 milioane lire, se oferã o finanþare
condiþionatã, dupã o procedurã de licitare.
ªi în Marea Britanie este în curs de elaborare o a doua generaþie a LTP. Experienþa din
prima etapã a condus la modificãri minore în abordare, iar principiile de bazã ºi
orientãrile au fost confirmate ºi pe deplin susþinute de factorii implicaþi.
Angajare voluntarã în SUTP
Dincolo de aceste exemple, numeroase oraºe ºi regiuni din Europa au început deja sã
se angajeze în SUTP – sau cel puþin în elementele importante ale acestei abordãri – în
baza unei implicãri voluntare. Trebuie încurajatã diseminarea în continuare ºi
preluarea unor astfel de practici pozitive.

Oraºele ºi regiunile
avangarda SUTP
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3.

Elementele de bazã ale SUTP

Considerând scopul ºi subiectul SUTP specificate anterior ca punct de pornire (capitolul
2.1), acest manual se concentreazã asupra ilustrãrii modului în care SUTP ar putea
acþiona în practicã.
Deoarece procesul actual va diferi în mod obligatoriu de la un oraº la altul – rãspunzând
situaþiei ºi cerinþelor locale specifice – pentru scopul acestui manual au fost definite o serie
de elemente de bazã. Aceste elemente trebuie sã existe în orice proces SUTP ºi sã ofere o
listã de verificare generalã pentru evaluarea fiecãrei situaþii. Se disting douã tipuri de
elemente, ce reflectã rolul lor specific în ansamblul procesului:

Sarcini

Activitãþi

Evaluarea localã a punctelor
forte ºi slabe, în ce priveºte
SUTP
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·
5 “Sarcini” – acestea sunt activitãþi solicitate pentru realizarea ºi implementarea
unor mãsuri concrete de transport urban, consolidate în final într-un “plan de
acþiuni ºi buget” oficial adoptat ºi aprobat. Suma acestor Sarcini operative
constituie “procesul SUTP”.
·
10 “Activitãþi” – subliniind Sarcinile, acestea sunt activitãþile de pregãtire ºi
însoþitoare care sunt cruciale pentru succesul procesului SUTP, deºi se poate ca
ele sã nu contribuie în mod direct la schiþarea “planului de acþiune ºi de buget”.
Importanþa Activitãþilor rezidã în construirea cadrului strategic ºi operativ în care pot
fi realizate politici novatoare.
Pentru a facilita auto evaluarea situaþiei diferitelor Sarcini/Activitãþi în planificarea actualã
a Transportului Urban (se realizeazã integral, pânã la un anumit grad sau deloc?) în cele ce
urmeazã sunt oferite douã liste de verificare. Acestea trebuie sã ajute la identificarea
punctelor forte ºi a celor slabe ºi a decide care acþiuni trebuie întreprinse. Acest exerciþiu
trebuie repetat dupã citirea descrierilor de la capitolul 4 ºi 5 pentru a evalua dacã
înþelegerea Sarcinilor ºi a Activitãþilor a progresat.

3.1 Sarcinile SUTP – generalitãþi ºi lista de verificare
Pentru elaborarea unui plan de acþiuni ºi buget trebuie considerate 5 Sarcini, gata de a fi adoptate ºi
implementate. Sarcina 1 ºi 2 sunt de asemenea divizate în subsarcini. Sarcinile oferã o structurã mai degrabã
logicã decât secvenþialã. Deºi existã solicitãri evidente de eºalonare în timp, procesul pare mai degrabã sã
constea într-un ciclu de activitãþi, care parþai deruleazã în paralel.

No.

1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3

3

4

5

Descriere sarcinã (numãr paginã)

Nivelul curent al importanþei
(pentru auto evaluare)
zero limitat mediu complet

Analiza situaþiei actuale ºi realizarea de scenarii (pag. 18 )
Inventarierea planurilor ºi politicilor existente (pag. 18)
Identificarea ºi analiza documentelor importante pentru planificare,
proceduri ºi politici relevante pentru procesul de SUTP local.
Crearea unui punct de referinþã a surselor pertinente de informare
Analiza situaþie existente (pag. 19 )
Furnizarea unei baze de date cuprinzãtoare ºi cantitativã cu privire la
situaþia actualã a dezvoltãrii transportului ºi mobilitãþii în aglomeraþiile
urbane. Acordaþi prioritate problemelor majore ale mobilitãþii ºi
identificaþi omisiunile unor date.
Realizarea de scenarii (pag. 20)
Realizaþi potenþiale scenarii care sã permitã discutarea unor strategii
complexe pentru dezvoltarea transportului în viitor. Informaþi factorii
interesaþi ºi stimulaþi-i sã participe la discuþii.
Viziune, obiective ºi sarcini (pag. 22)
Visiunea unitarã a factorilor (pag. 22)
Realizarea unei viziuni pe termen lung asupra dezvoltãrii transportului
ºi mobilitãþii, agreatã de toþi factorii locali ºi cetãþeni.
Crearea unei descrieri calitative a situaþiei dorite pentru viitor
Definirea obiectivelor (pag. 23)
Definirea clarã ºi mãsurabilã a obiectivelor care pot orienta ºi prioritiza
fiecare acþiune. Specificarea a ce ºi când trebuie realizat în cadrul
SUTP, construind o viziune unitarã
Sarcini pentru indicatorii rezultaþi (pag. 25)
Definirea unui set de sarcini mãsurabile, relevante ºi realiste, care sã
permitã monitorizarea progresului în sensul realizãrii obiectivelor ºi
evaluarea eficienþei mãsurilor luate.
Plan de acþiune ºi buget (pag. 26)
Definirea unui set bogat de politici ºi mãsuri care ajutã la realizarea
vizuinii ºi a obiectivelor. Asigurarea unei furnizãri realiste ºi eficiente a
alocãrii resurselor (umane, cunoºtinþe, fonduri).
Stabilirea responsabilitãþilor ºi a resurselor (pag. 27)
Oficializarea responsabilitãþii actorilor ºi furnizarea mijloacelor
necesare pentru implementarea tuturor politicilor ºi mãsurilor.
Asigurarea cã planul de acþiune ºi de buget este implementat în mod
realist.
Monitorizare ºi evaluare (pag. 28)
Evaluarea procesului de planificare ºi implementare ºi facilitarea
anticipãrii problemelor, precum ºi verificarea realizãrilor. Informare
asupra realizãrii îmbunãtãþirilor viitoare.
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3.2 Activitãþile SUTP – generalitãþi ºi lista de verificare
Existã 10 Activitãþi ce trebuie avute în vedere pentru stabilirea unui cadru strategic ºi operativ al SUTP

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Descrierea activitãþii (pag. No)

Eºalonarea în timp a procesului de planificare (pag. 30)
Armonizarea eºalonãrii diverselor procese tehnice ºi decizional
politice, precum ºi identificarea „ferestrelor” pentru coordonarea
cu SUTP. Definirea unui grafic realist pentru realizarea SUTP.
Coordonarea strategicã ºi relaþiile dintre actori (pag. 31)
Evaluarea poziþiilor tuturor factorilor implicaþi ºi crearea unei
baze solide pentru cooperare ºi legitimitate. Lãrgirea bazei
resurselor ºi urmãrirea capacitãþii de conducere a planificãrii ºi
implementãrii.
Responsabilitãþi ºi acoperire geograficã (pag. 32)
Definirea unei delimitãri teritoriale adecvate SUTP, asigurând
acoperirea modelelor reale de mobilitate. Desemnarea
organismelor corespunzãtoare pentru coordonarea procesului
ºi obþinerea aprobãrii politice.
Participarea cetãþenilor (pag. 33)
Încurajarea cetãþenilor sã participe la luarea deciziilor în cadrul
SUTP. Asigurarea unei transparenþe maxime, consolidarea
culturii politice locale ºi crearea unui parteneriat public larg al
SUTP.
Implicarea factorilor interesaþi (pag. 34)
Asigurarea unei implicãri bine structurate a factorilor interesaþi,
publici ºi privaþi, în toate etapele procesului SUTP.
Îmbunãtãþirea calitãþii, eficienþei (costuri), acceptãrii ºi
legitimitãþii SUTP.
Integrarea politicilor pentru SUTP (pag. 35)
Stabilirea planificãrii mobilitãþii ºi transportului ca parte a
domeniului politic, servind cu adevãrat diverselor nevoi ale
societãþii. Definirea unor axe concrete ºi a problemelor integrãrii
SUTP în politici sectoriale.
Includerea socialã ºi echitatea între sexe (pag. 36)
Înþelegerea ºi abordarea rolului statutului social ºi al genurilor în
mobilitatea urbanã. Conºtientizarea, participarea echilibratã ºi
realizarea unor mãsuri ce vizeazã echitatea genurilor ºi
includerea socialã.
Informarea ºi public relations (pag. 37)
Gestionarea relaþiilor cu media localã ºi încurajarea unor
raportãri ritmice. Gestionarea publicãrii informaþiilor ºi canalelor
de diseminare pentru conºtientizarea publicã ºi crearea unei
imagini vii a SUTP.
Managementul aptitudinilor (pag. 38)
Asigurarea disponibilului de aptitudini necesare pentru
gestionarea ºi coordonarea procesului SUTP, atât la nivelul
autoritãþilor locale cât ºi între factorii implicaþi, pentru derularea
eficientã a Sarcinilor ºi Activitãþilor propuse.
Management ºi organizare (pag. 40)
Clarificarea ºi oficializarea relaþiilor dintre actori. Asigurarea
responsabilitãþii ºi transparenþei procesului de planificare.
Înlesnirea unui proces eficient de planificare, utilizând în mod
optim resursele ºi asumarea riscurilor.

Nivelul curent al importanþei
(pentru auto evaluare)
zero
limitat mediu complet

3.3 Procesul complet al SUTP
Deoarece acest manual se adreseazã unei game largi de contexte instituþionale ºi factori
implicaþi în oraºe de pretutindeni în Europa, acesta poate prezenta doar un tip ideal al
procesului SUTP. Câteva din componentele identificate mai sus pot constitui deja parte a
unei practici comune câtorva locaþii, în timp ce pentru altele acestea reprezintã încã
adevãrate inovaþii. În acest document, scopul nu este de a arbitra factorii responsabili, ci
de a oferi o imagine de ansamblu asupra unei diversitãþii de activitãþi care caracterizeazã
SUTP, astfel încât factorii locali sã poatã recunoaºte ceea ce le lipseºte.
Totuºi, atunci când se face referire la procesul SUTP în ansamblu ºi legãtura acestuia cu
alte practici de planificare, descrierile abstracte ating în mod clar limitele acestora.
Eºalonarea în timp ºi structura procesului SUTP depinde în mod esenþial de condiþiile
locale ºi de punctul de pornire, dând indicaþii generale oarecum dificile. Cu toate acestea,
pentru componentele descrise în acest manual, prin proces complet SUTP se înþelege
urmãtoarele:
·
5 Sarcini – parcurgând cele 5 Sarcini ale SUTP, pornind de la analiza situaþiei
actuale ºi pânã la desemnarea responsabilitãþilor pentru implementare, acestea
pot necesita o perioadã de 3 – 5 ani, în funcþie de experienþa anterioarã. În cele
din urmã, timpul necesar se va reduce prin creºterea rutinei în activitãþi mai
vechi precum ºi prin rezultatele unor procese SUTP anterioare.

Structura de bazã ºi
eºalonarea în timp a unui
proces SUTP complet

·
10 Activitãþi – aceste activitãþi pot preceda ºi însoþi parþial elaborarea realã a
unui plan de acþiune ºi de buget (5 Sarcini), pregãtind baza unor colaborãri de
duratã ºi integrarea activitãþilor sectoriale. Desigur, acestea vor necesita de
asemenea mai mult timp, atunci când SUTP este abordat pentru prima datã
(aproximativ 2-3 ani).
·
Adoptarea ºi aprobarea planului – prin adoptarea oficialã a planului de
acþiune ºi de buget ºi asigurarea aprobãrii sale de cãtre organisme terþe
guvernamentale la nivel înalt ºi/sau independente, se încheie un ciclu al
procesului SUTP. Acesta este un pas important care asigurã statutul de
legitimitate al politicilor definite în plan, dar asigurã de asemenea
responsabilitatea ºi acceptul.
·
Revizuirea planului – mecanism crucial care asigurã flexibilitatea ºi
menþinerea relevanþei politicilor implementate, revizuirea trebuind asiguratã la
fiecare 1-2 ani, în baza rezultatelor monitorizate. Trebuie sã permitã modificarea
dar ºi abandonarea mãsurilor de îmbunãtãþire a performanþelor.
Cel mai important este însã faptul cã SUTP nu este un exerciþiu de planificare cu auto
susþinere. Procesul ºi planul de acþiune trebuie complet integrat într-o strategie
generalã de dezvoltare durabilã pe termen lung (cu orizont cãtre urmãtorii 20 – 30 ani)
– care existã ºi se dezvoltã în paralel – pentru întreaga aglomeraþie urbanã.
Manual PILOT
Adoptare ºi aprobare plan
Realizarea unui cadru
strategic ºi operativ

Strategia generalã de
dezvoltare durabilã
Implementare plan

Derulare
proces SUTP

Revizuire plan
la fiecare 1 - 2 ani
2 - 3 ani

3 - 5 ani

5 - 10 ani
20 - 30 ani

Figura 2: Privire de ansamblu asupra unui proces SUTP complet
– perspectiva eºalonãrii în timp
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În practicã, vor exista numeroºi factori care vor influenþa eºalonarea în timp realã ºi
durata SUTP: alegerile electorale, procesele Agendei 21, alte programe sectoriale ºi
planuri elaborate în paralel, precum ºi gradul deficienþelor locale cu privire la un caz ideal
de SUTP.
De aceea, în Partea II a acestui manual, ilustrarea SUTP nu este orientatã cãtre o
comandã cronologicã particularã. În schimb, acesta porneºte de la descrierea celor 5
Sarcini necesare pentru elaborarea planului de acþiune ºi de buget (capitolul 4), care
constituie esenþa procesului SUTP. În aceste condiþii, sunt prezentate cele 10 Activitãþi
pentru evidenþierea condiþiilor importante pentru o reuºitã (capitolul 5), urmate de
sublinierea importanþei adoptãrii ºi aprobãrii planului (capitolul 6).

Manual PILOT - Broºurã referinþã rapidã

PARTEA II
Derulare proces SUTP
Sarcina 1

Sarcina 2

Capitolul 4
Sarcina 3

Sarcina 4

Sarcina 5

Capitolul 5

Realizarea unui cadru strategic ºi operativ

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 5

Activitatea 6

Activitatea 7

Activitatea 8

Activitatea 9

Activitatea 10

Adoptare ºi aprobare plan

Capitolul 6

Figura 3: Punerea în practicã a SUTP – structura narativã Partea II
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PARTEA II – punerea în practicã a SUTP
4. Derularea procesului SUTP – cele 5 sarcini
Cele 5 Sarcini operative (S) care trebuie sã ghideze procesul SUTP, de la analiza iniþialã
ºi pânã la implementarea politicii, oferã o structurã mai degrabã logicã decât una
secvenþialã. Acest lucru face ca urmãtoarele explicaþii sã fie mai uºoare în raport cu
situaþia localã din fiecare oraº. Deºi existã cerinþe evidente pentru eºalonare în timp (ex.
inventarierea planurilor existente iar politicile trebuie sã aparã primele, desemnarea
responsabilitãþilor ºi a resurselor trebuie sã încheie proiectarea planului), totuºi procesul
pare sã semene cu un ciclu de activitãþi, care parþial deruleazã în paralel, evidenþiind în
mod repetat mãsurile ce trebuie implementate. Pe scurt, acest proces poate fi descris
astfel:

Ciclul activitãþilor – nu în
ordine cronologicã

Sunt identificate problemele ºi opþiunile politicii, cu atenþie acordatã situaþiei ºi politicilor
curente de transport (S1). În baza acestora, factorii implicaþi stabilesc prioritãþi pentru
ceea ce trebuie abordat, definind în mod succesiv o viziune generalã, obiective specifice
ºi sarcini concrete (S2). Politicile ºi mãsurile sunt apoi elaborate astfel încât sã rãspundã
cât mai bine acestor orientãri (S3). Aceasta implicã identificarea diferenþelor dintre date,
care trebuie completate pentru argumentarea deciziilor de luat, pregãtind astfel
monitorizarea implementãrii mãsurilor (S5).
La fiecare nivel de detaliere, posibilele impacturi ale opþiunilor politicii (prioritãþi ºi mãsuri)
sunt (re) discutate, prin realizarea de scenarii alternative, cãutând sã îmbunãtãþeascã
eficienþa (S1). Mai mult, sunt evaluate eficienþa ºi fezabilitatea, pentru a limita selecþia
(S3). Întregul procesul de planificare este evaluat independent pentru a permite
îmbunãtãþirea procesului decizional (S5).

Asigurarea realizãrii reale
a obiectivelor, pas cu pas

În final, trebuie stabilite responsabilitãþile ºi bugetele pentru implementarea pachetului de
mãsuri agreate ºi bine definite (S4).

Derulare proces SUTP

Date necesare
Prioritãþi ºi obþiuni

Sarcina 2
Strategii
ºi mãsuri

Viziune, obiective ºi sarcini
Cerinþe ºi condiþii

Sarcina 3
Plan de acþiune ºi buget

Sarcina 4

Evaluare proces

(pentru implementare)

Stabilire responsabilitãþi ºi resurse

Adoptare ºi aprobare plan

Analiza situaþiei actuale
ºi realizare scenariu

Sarcina 5

Sarcina 1
Probleme ºi
opþiuni politice

Monitorizare ºi evaluare

Date disponibile ºi mãsurabile

Figura 4: Privire de ansamblu a Sarcinilor SUTP ºi interconectarea acestora
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Sarcina 1:
Analiza situaþiei actuale ºi realizarea unui scenariu
Aceastã Sarcinã se compune din trei activitãþi interdependente, din care a treia necesitã
parþial o mai largã implicare a factorilor interesaþi ºi participarea cetãþenilor (scenarii
alternative).
Mai întâi, trebuie creatã o sintezã sistematicã a planurilor ºi politicilor existente relevante
pentru SUTP. Apoi, trebuie evaluatã situaþia actualã a transportului ºi mobilitãþii într-o
aglomerare urbanã, pentru a obþine un reper faþã de care poate fi mãsurat progresul. În al
treilea rând, trebuie realizate diverse tipuri de scenarii pentru a examina ºi a ilustra
impacturile viitoare ale politicilor ºi mãsurilor. Aceste trei sub sarcini sunt descrise mai
detaliat în cele ce urmeazã.
S 1.1 Inventarierea planurilor ºi politicilor de transport
S 1.2 Analiza situaþiei existente
S 1.3 Realizarea unui scenariu

„Conform Planului strategic de Dezvoltare a oraºului Tallinn, pentru perioada
2005 – 2014, proiectarea urbanã trebuie sã urmeze principiile dezvoltãrii durabile.
Un sistem de transport durabil are un rol extrem de important de jucat în atingerea
acestui obiectiv”
Dl Jaanus Mutli, Vice Primar al oraºului Tallinn

„Creºterea numãrului vehiculelor care încearcã sã acceseze centrul nostru istoric
– patrimoniu mondial încã din 1986 – constituie o provocare complexã pentru
politica noastrã de transport local. Atunci când vine vorba despre calitatea vieþii,
SUTP ne poate ajuta sã ne menþinem poziþia de lider naþional.”
Dl Jose Ernesto d'Oliveira, Primarul oraºului Evora
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S 1.1 Inventarierea planurilor ºi politicilor de transport

SUTP Sarcina 1

Cunoaºterea politicilor existente în vigoare ºi mãsurile deja programate pentru
implementare constituie o condiþie necesarã pentru proiectarea planului de
acþiune al SUTP. Cel mai important este faptul cã aceasta se referã nu numai la
politicile de transport dar de asemenea la agendele ºi mãsurile sectoriale care
afecteazã mobilitatea în viitor într-o aglomeraþie urbanã, cum sunt planurile de
amenajare teritorialã, strategiile de dezvoltare economicã sau conceptele de
turism.
Scopuri
· Identificarea documentelor importante în planificare, proceduri ºi politici
relevante pentru procesul de SUTP local
· Crearea unei priviri de ansamblu cuprinzãtoare ºi sistematice ºi a unui punct de
referinþã a documentelor ºi studiilor de politicã pertinentã asupra situaþiei
transportului local ºi a mobilitãþii

Identificarea ºi analiza
aspectelor fundamentale
ale politicii de transport

· Obþinerea unei perspective clare asupra angajamentelor politicii în vigoare, cu
privire la perspectiva dezvoltãrii generale pe termen lung, precum ºi a politicilor
sectoriale.
Activitãþi principale
· Cercetare, analiza ºi sinteza documentelor ºi a studiilor politicii de transport,
interviuri ºi/sau întâlniri cu factorii de decizie politicã

Studiu la birou ºi interviuri

· Crearea unui punct de referinþã deschis, uºor de utilizat (ex. stocare documente
on line)
Eºalonare în timp
· Înainte de iniþierea procesului; trebuie finalizat în câteva luni.

Precondiþie

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Minim

Asigurarea unei strânse coordonãri cu Activitatea 1 (eºalonare), Activitatea 2
(coordonare strategicã), Activitatea 6 (integrarea politicii) ºi Activitatea 10
(management ºi organizare).

□

Nu ignoraþi inconsecvenþele identificate între obiectivele politicii

Minim

sau sarcini – asiguraþivã cã acestea se aflã pe agendã pentru discuþii

□

Folosiþi cunoºtineþel actorilor importanþi pentru a obþine o imagine

Recomandabil

asupra realizãrilor politicii sectoriale (ex. prin interviuri, întâlniri)

□

Fiþi cât mai cuprinzãtori posibil în revizuirea documentelor politicii de transport

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.

Adoptarea unei metodologii practice pentru analiza ºi sinteza tuturor referinþelor,
în baza unui format comun
Pregãtirea unei sinteze a situaþiei actuale a cadrului politic existent,
evidenþiind obiectivele, instrumentele, bugetele ºi actorii responsabili
Sinteza revizuirii împreunã cu factorii implicaþi
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S 1.2 Analiza situaþiei existente
Pentru a parcurge paºii (politici) necesari trebuie în viitor, este esenþial sã cunoaºtem
unde ne aflãm în prezent. În ce priveºte transportul urban ºi mobilitatea, aceste
cunoºtinþe sunt de regulã foarte fragmentate ºi incomplete. Ca ºi piesele de puzzle,
datele ºi informaþiile trebuie puse la un loc pentru a descrie ceea ce se petrece ºi a
defini problemele aferente. Aceastã analizã oferã nivelul necesar faþã de care poate fi
mãsurat apoi progresul.

Îmbunãtãþirea descrierii
stãrii mobilitãþii ºi a
transportului

Scopuri
· Furnizarea unei recenzii cantitative cuprinzãtoare asupra situaþiei actuale a realizãrii
mobilitãþii ºi transportului într-o aglomerare urbanã
· Realizarea unei mai bune înþelegeri a ceea ce trebuie sã ºtii în acest sens
· Identificarea datelor disponibile, calitatea, disponibilitatea ºi siguranþa datelor
necesare pentru SUTP
· Pregãtirea unei analize de bazã pentru a identifica ºi acorda prioritate problemelor
majore ce trebuie abordate de SUTP.
Activitãþi principale
· Revizuirea studiilor disponibile de transport urban ºi mobilitate, a impacturilor
planurilor anterioare, precum ºi a documentelor/planurile conexe sectoriale
· Recuperarea datelor disponibile (care respectã cerinþele organizaþionale ºi tehnice)
ºi sinteza datelor; culegerea datelor complementare
· Selectarea metodelor de analizã adecvate ºi interpretarea rezultatelor (corelãri ºi
inter dependenþe semnificative).
Eºalonarea în timp
· Pornirea de la început; Concluziile analizei condiþiilor principale pentru realizarea de
scenarii (S 1.1) ºi activitãþi de participare (A4 ºi A5).

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Minim

Concentrarea asupra indicatorului pentru selecþia obiectivelor ºi sarcinilor importante ale
politicii, construit în baza unor definiþii unitare – a se evita crearea unei baze de date „moarte”

□ Întreprinderea unei analize de fond ºi colectarea sistematicã demateriale ca date de fond

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.
5.
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Selectarea indicatorilor adecvaþi care descriu situaþia actualã
Asigurarea cã toate datele necesare sunt disponibile prin agenþiile de resort
Derularea unei evaluãri externe ºi realizarea unui scenariu de fond faþã de care poate fi
mãsurat progresul
Evaluarea planurilor anterioare (transport urban ºi altele) cu privire la impacturile ºi eficienþa
acestora
Previzionarea dezvoltãrii ca ºi reper cantitativ general pentru plan

Minim

S 1.3 Realizarea unui scenariu

SUTP Sarcina 1

Implementarea unei game largi de mãsuri implicã apariþia unei varietãþi de
interacþiuni. Tehnica scenariului ajutã factorii implicaþi sã aibã o mai bunã
conºtientizare a efectelor combinate pe care le vor avea mãsurile discutate în SUTP.
Prin ilustrarea diverselor situaþii viitoare, va fi posibilã evaluarea separatã a
consecinþelor tendinþelor curente, a mãsurilor deja programate ºi a opþiunilor
pentru noi politici de transport.

Ilustrarea impactului
politicii de transport
asupra viitorului unui oraº

Scopuri
· realizarea de scenarii în perspectivã care sã permitã discutarea strategiilor
complexe ale dezvoltãrii în viitor. În cadrul SUTP se disting trei tipuri de scenarii:
‚scenariul pasivitãþii': descrie dezvoltarea în condiþiile în care nu se
întreprinde nimic (doar previzionare tendinþe exogene)
‚scenariul afacerii uzuale' descrie dezvoltarea în situaþia în care sunt
implementate acþiunile deja programate
‚scenarii alternative' descriu dezvoltãri ce rezultã din diverse opþiuni
ale politicilor ºi mãsurilor în transport
· stimularea discutãrii ºi deliberãrii alternativelor politicii de transport ºi a
impacturilor acestora
· ameliorarea proprietãþii ºi aceptului larg al strategiilor care vor fi reþinute pentru
implementare.
Principale activitãþi
· elaborarea legãturilor între tendinþele de dezvoltare, mãsurile programate ºi
opþiunile politicii curente de transpor
· formularea ipotezelor pentru construirea scenariului împreunã cu factorii interesaþi

Studiu la birou,
consultarea actorilor ºi
modelarea datelor

· finalizarea integrãrii ºi modelãrii datelor diverselor scenarii.
Eºalonarea în timp
· concluzionarea analizei situaþiei actuale (S 1.2)
· realizarea unor scenarii alternative, care sã însoþeascã definirea colectivã a
viziunii, a obiectivelor ºi sarcinilor (S2).

În paralel cu definirea
viziunii, obiectivelor ºi a
sarcinilor

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□ Asigurarea transparenþei prin realizarea scenariului: toate presupunerile ºi ipotezele

Minim

evidenþiate trebuie sã fie explicite

□ Evaluarea interdependenþelor între tendinþele sectoriale: transport, amenajarea

Minim

teritorialã, mediu, dezvoltare economicã, demografie, ...

□ Abordarea progresivã în modelare – sunt de preferat modulele interoperabile în

Minim

locul tuturor acelor mega simulãri cuprinzãtoare
Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.

Descrierea scenariului pasivitãþii (în mod calitativ ºi cantitativ)
Descrierea scenariului afacerii uzuale (în mod calitativ ºi cantitativ) ºi utilizarea
evaluãrii pentru discutarea viziunii comune
Descrierea diferitelor scenarii de politici alternative (în mod calitativ ºi cantitativ)
ºi alegerea strategiei care serveºte viziunea în cel mai eficient ºi efectiv mod
Utilizarea tehnicilor adecvate pentru încurajarea realizãrii ºi evaluãrii scenariului.
Investigarea impactului asupra mediului înconjurãtor.
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Sarcina 2: Viziune, obiective ºi sarcini
Aceastã sarcinã se compune din trei activitãþi interdependente, fiecare necesitând
implicarea deplinã a factorilor interesaþi ca ºi participarea cetãþenilor (A4 ºi 5).
Pentru început, trebuie elaboratã o viziune generalã a aglomerãrii urbane, abordând
mobilitatea precum ºi alte dezvoltãri sectoriale. Aceastã imagine, mai mult calitativã ºi
generalã, trebuie apoi detaliatã prin definirea unor obiective concrete, indicând tipul
schimbãrilor dorite pentru problemele selectate. În final, aceste modificãri trebuie sã devinã
mãsurabile, prin selectarea unui numãr limitat al indicatorilor rezultaþi, pentru care trebuie
definite sarcini cu valori concrete. Aceste trei subsarcini sunt descrise mai detaliat în cele
de mai jos:

S 2.1: Viziunea comunã a factorilor implicaþi
S 2.2: Definirea obiectivelor
S 2.3: Sarcini pentru indicatorii rezultaþi
În Brãila, întâlnirea tuturor actorilor importanþi din domeniul transportului, al
educaþiei ºi al mediului înconjurãtor, au condus la o viziune comunã asupra
transportului durabil din oraºul nostru”.
Doamna Daniela Vãsioiu, Vice Primar Brãila

În Lancashire, integrãm schemele noastre de transport cu programe care sunt în
mod tradiþional asociate cu alte domenii. Ne implicãm deja în programe de
reînnoire a gospodãriilor, de revizuire a serviciilor de sãnãtate clinicã, de atragere
a oamenilor înapoi la lucru”
Consilierul Jean Yeates, Consiliul Regional Lancashire
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S 2.1 Viziunea comunã a factorilor implicaþi
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În ce fel de oraº dorim sã trãim ? Aceasta este întrebarea centralã la care trebuie
rãspuns print-un exerciþiu vizionar implicând toþi factorii. Transportul ºi mobilitatea
trebuie plasate într-un context mai larg al dezvoltãrii urbane ºi sociale. Viziunea
oferã o descriere calitativã a viitorului urban dorit ºi serveºte drept orientare a
mãsurilor adecvate de dezvoltare preconizate în SUTP. Elaborarea colectivã a
acestei viziuni creazã conºtientizare ºi asigurã o acceptare largã.
Scopuri
· Realizarea unei viziuni comune a factorilor implicaþi – un obiectiv pe termen lung
pentru dezvoltarea transportului ºi a mobilitãþii în aglomeraþiile urbane, ca parte
de referinþã pentru procesul SUTP
· Consolidarea identitãþii comunitãþii locale ºi proprietatea colectivã a viziunii
· Clarificarea valorii politice a SUTP ºi asigurarea angajãrii actorilor ºi factorilor
decizionali importanþi
· Lãrgirea perspectivei pentru luarea în consideraþie a implicaþiilor trans – sectoriale
a politicii de transport
· Stabilirea prioritãþilor ºi orientarea cãtre decizii suplimentare.
Activitãþi principale
· Editarea ºi furnizarea informaþiilor de bazã în atenþia factorilor implicaþi (ex.
despre politici, analiza rezultatelor)
· Elaborarea, realizarea ºi urmãrirea întâlnirilor ºi workshop-urilor factorilor
implicaþi (diverse formate ºi mãrimi).
Eºalonare în timp
· În baza analizei situaþiei actuale ºi a scenariilor de bazã (pasivitate, afaceri uzuale – S1)
· Pregãtirea atentã, pentru câteva luni; elaborarea viziunii în câteva sãptãmâni.

Crearea orientãrii ºi a
identitãþii colective

Informare ºi moderare

Buna pregãtire, elaborare
compactã

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Asigurarea cã este urmatã o procedurã definitã pentru realizarea viziunii ceea ce include
un proces decizional oficial ºi alocarea unui buget

Minim

□
□

Stabilirea unei Largi Viziuni (grup reprezentativ), responsabil cu realizarea viziunii

Minim

Asigurarea cã actorii importanþi, factorii implicaþi ºi cetãþenii sunt parteneri în realizarea
viziunii ºi acceptã gradele de participare

Minim

Stabilirea unei eºalonãri în timp pentru finalizarea acestei viziuni

Minim

□
□

Consultarea cu un grup larg de factori interesaþi pentru îmbunãtãþirea viziunii

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.
5.

Stabilirea unui grup pentru realizarea ºi furnizarea viziunii
Realizarea propunerii acestei viziuni
Dezbaterea ºi revizuirea propunerii împreunã cu factorii implicaþi
Oficializarea propunerii finale a viziunii pentru a fi utilizatã în SUTP
Publicarea viziunii în atenþia cetãþenilor
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S 2.2 Definirea obiectivelor
Ce trebuie sã vizãm ca prioritate ? În timp ce viziunea comunã oferã o imagine mai
sinopticã, sunt necesare orientãri specifice în ghidarea mãsurilor pentru
dezvoltarea transportului ºi a mobilitãþii. Definirea obiectivelor constã în
specificarea îmbunãtãþirilor necesare pe plan social, mediu sau economic,
specificând exact ceea ce trebuie „redus”, „sporit” sau „menþinut”. De aceea
aceste obiective trebuie sã fie detaliate ºi acceptate de toþi factorii implicaþi.
Scopuri

Specificarea
îmbunãtãþirilor dorite

·
Specificarea a ceea ce trebuie realizat în SUTP, în baza viziunii comune
·
Formularea clarã ºi mãsurabilã a obiectivelor ceea ce ajutã la orientarea în ce
priveºte propunerea ºi selectarea unei mãsuri.
Activitãþi principale

Analiza viziunii ºi
respectarea moderãrii

·
Analiza viziunii în ce priveºte obiectivele ºi situaþia mobilitãþii durabile
·
Pregãtirea, realizarea ºi urmãrirea grupurilor de lucru ºi întîlnirilor factorilor
implicaþi (diverse formate ºi mãrimi).
Eºalonarea în timp

Imediat dupã realizarea
viziunii

·
Construirea în baza realizãrii viziunii comune (S 2.1)
·
Pregãtirea ºi elaborarea atentã pe o perioadã de câteva luni.

Lista de verificare
Criterii de succes

Nivel

□

Asigurarea unei strânse colaborãri cu Sarcina 2.1 viziunea comunã a factorilor implicaþi

Minim

Evaluarea temelor generale pentru a reflecta nevoile factorilor implicaþi ºi ale cetãþenilor

Minim

□

din aglomeraþia urbanã

□

Structurã organizaþionalã comunã: factorii implicaþi sã lucreze împreunã pentru
dezvoltarea în continuare a obiectivelor

□

Revizuirea obiectivelor în raport cu criteriile SMART (Specifice, Mãsurabile,
Active, Realiste, Temporale) ºi cu viziunea generalã

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.
5.
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Revizuirea viziunii pentru asistarea realizãrii obiectivelor
Realizarea propunerilor de obiective
Dezbaterea ºi revizia propunerilor cu factorii implicaþi
Oficializarea propunerii finale a obiectivelor pentru a fi utilizate în SUTP
Verificarea obiectivelor în raport cu realitatea, din primele etape ale realizãrii sarcinilor.

Minim
Recomandabil

S 2.3 Sarcini pentru indicatorii rezultaþi

SUTP Sarcina 2

Evaluarea mãsurilor adoptate în final, pentru a vedea dacã asigurã realizarea
rezultatelor dorite, valorile reale ale sarcinilor trebuind a fi agreate pentru fiecare
obiectiv. Sarcinile sunt expresia materialã a opþiunilor fãcute pentru politica de
transport. Concentrându-se pe topicile selectate (indicatori), acestea definesc
realizarea coridorului între „acum” (prezent) ºi „apoi” (viitor). De aceea sarcinile
sunt vitale pentru identificarea nevoii de a aduce modificãri unei mãsuri în orice
moment al implementãrii.
Scopuri
· Definirea unui set de sarcini mãsurabile, relevante ºi realiste, care sã permitã
monitorizarea progresului în raport cu realizarea obiectivelor
· Stabilirea unor referinþe cheie pentru evaluarea eficienþei ºi efectivitãþii mãsurilor
propuse.

Înregistrarea unui progres
mãsurabil

Activitãþi principale
· Adoptarea ºi/sau realizarea indicatorilor reprezentativi pentru setul de obiective
· Pregãtirea, realizarea ºi urmãrirea indicatorului vizând întâlnirile grupului de lucru.

Selectarea indicatorilor ºi
moderarea întâlnirilor

Eºalonarea în timp
· Construit în baza realizãrii obiectivelor (S 2.2)
· Elaborarea cu grijã pe o perioadã de câteva luni.

Imediat ºi dupã realizarea
obiectivelor

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□
□

Asigurarea unei strânse colaborãri cu sarcina 2.1 ºi 2.2 pentru continuitate

Minim

Structura organizaþionalã unitarã pentru ca factorii implicaþi sã lucreze împreunã la
definirea ºi aprobarea sarcinilor

Minim

□
□

Asigurarea ca sarcinile sã fie SMART (Specifice, Mãsurabile, Active, Realiste, Temporale)

Recomandabil

Revizuirea sarcinilor ºi modificarea lor dacã este cazul

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.

Realizarea unui set adecvat al sarcinilor relevante pe plan local
Realizarea traiectoriilor pentru mãsurarea rezultatelor intermediare ºi evaluarea
progresului în ce priveºte realizarea sarcinilor
Adoptarea oficialã a sarcinilor ºi a traiectoriilor de cãtre toþi factorii implicaþi, ca
parte din planul de acþiune ºi de buget.
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Sarcina 3: Plan de acþiune ºi buget
Procesul SUTP conduce la acordul asupra unei largi game de mãsuri pentru care
sunt necesare diverse resurse. Pentru a putea conta pe eficienþã ºi eficacitate,
precum ºi pentru a asigura fiabilitate practicã, este necesarã realizarea unui tablou
sinoptic detaliat a tuturor mãsurilor. Proiectarea unui Plan de acþiune ºi buget
implicã stabilirea tuturor activitãþilor, a prioritãþilor în implementare ºi graficele de
eºalonare. Implicã de asemenea asigurarea transparenþei necesare pentru evaluarea
performanþelor, inclusiv la scarã mai micã.

Optimizarea raportului
cost/beneficiu ºi impacturi
durabile

Selectarea ºi proiectarea
unitarã a mãsurilor

În paralel cu scenariul
alternativ ºi realizarea
sarcinii

Scopuri
· Selectarea ºi proiectarea mãsurilor care ajutã la realizarea viziunii, a obiectivelor ºi
sarcinilor
· Asigurarea unei acoperii largi a tuturor abordãrilor politicii de transport pertinente
pentru situaþia localã
· Asigurarea cã toate mãsurile sunt clar prioritizate ºi realistic îndeplinite
· Asigurarea alocãrii eficiente ºi efective a resurselor (umane, cunoºtinþe, fonduri)
· Stãpânirea riscurilor importante în implementare
Activitãþi principale
· Analiza ºi deliberarea opþiunilor politicii de transport: strategii, instrumente, pârghii
· Planificarea tehnicã ºi bugetarã a mãsurilor
· Pregãtirea, realizarea ºi urmãrirea întâlnirilor factorilor implicaþi (diverse formate ºi
mãrimi)
Eºalonare în timp
· Transformãri în paralel cu realizarea scenariilor alternative (S 1.3) ºi sarcinilor (S
2.1)
· Elaborarea atentã pe o perioadã de 6-12 luni

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□
□

Asigurarea transparenþei fondurilor alocate

Minim

Garantarea fiabilitãþii planului de acþiune, având în vedere finanþarea posibilã ºi
evaluarea riscurilor

Minim

Asigurarea bunei coordonãri între diversele surse de finanþare

Minim

Asigurarea participãrii factorilor interesaþi ºi a cetãþenilor, oricând acest lucru este posibil

Minim

Asigurarea bunei cooperãri între autoritãþi ºi departamente/niveluri

Minim

□
□
□
□
□

Flexibilitate în cazul unor probleme noi ºi chestiuni ce pot apãrea pe parcurs
Includerea costurilor de operare ºi promovarea mãsurilor în planificarea bugetului

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Definirea unui pachet integrat de mãsuri, în baza problemelor ºi chestiunilor,
a obiectivelor ºi sarcinilor identificate anterior
Asigurarea unei largi acoperiri a tuturor politicilor pertinente faþã de situaþia localã
Definirea unor posibile surse de finanþare ºi opþiuni
Garantarea alocãrii eficiente ºi efective a alocãrii resurselor
Prioritizarea clarã ºi realistã a acþiunilor, utilizând abordarea multi criterialã a analizei
cost/beneficiu
Evaluarea politicii de transport, a riscurilor organizaþionale ºi financiare.

Recomandabil
Minim

Sarcina 4: Stabilirea responsabilitãþilor ºi a resurselor

SUTP Sarcina 4

O atentã selectare, evaluare ºi descriere a mãsurilor nu înseamnã totuºi cã acestea
vor fi de asemenea implementate. Pentru a face ca actorii implicaþi sã fie
responsabili ºi a se asigura cã vor fi disponibile toate resursele (umane,
cunoºtinþe, fonduri) în timp real, va trebui realizatã o stabilire clarã a
responsabilitãþilor. Toate pãrþile responsabile vor trebui astfel sã fie raportate la
sarcinile ºi resursele specificate în planul de acþiune ºi buget, prezentând în mod
deschis contribuþiile respective ale acestora.
Scopuri
· Oficializarea actorilor responsabili
· Furnizarea mijloacelor necesare pentru implementarea tuturor politicilor ºi
mãsurilor
· Asigurarea implementãrii reale a planului de acþiune ºi buget

Asigurarea obligaþiilor ºi
contribuþiilor

Activitãþi principale
· Negocierea ºi acordul responsabilitãþilor finale ale factorilor implicaþi ºi contribuþii
resurse
· Pregãtirea, realizarea ºi urmãrirea singurei întâlniri a factorilor pentru a adopta
prevederile planului de acþiune ºi buget

Negociere ºi acord

Eºalonarea în timp
· Ulterior propunerii planului de acþiune ºi buget (S 3)

Îndeplinirea planului de
acþiune ºi buget

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Accesul public pentru mãsurarea documentelor contabile:
Asigurarea transparenþei asupra cine ce face, precum ºi a resurselor alocate

Minim

□

Validarea unui plan realist: Verificarea consecvenþei dintre activitãþile planificate,
sarcinile propuse ºi bugetele alocate

Minim

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.

Prioritizarea politicilor ºi mãsurilor
Descrierea persoanei care este responsabilã cu o anumitã mãsurã
Crearea unui document tehnic pentru fiecare mãsurã pe termen scurt.
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Sarcina 5: Monitorizare ºi evaluare
Pentru a permite asimilarea politicii locale, atât procesul SUTP cât ºi implementarea
planului de acþiune ºi buget trebuie evaluate de cãtre un organism independent.
Aceasta implicã monitorizarea diferitelor etape ale planificãrii precum ºi mãsurarea
rezultatelor politicii de transport ºi a impacturilor. Rezultatele evaluãrii trebuie sã se
întoarcã apoi în proces, în mod sistematic, aceasta pentru îmbunãtãþirea ºi
deliberarea procedurilor sau revizuirea mãsurilor adoptate.

Abordarea barierelor ºi
direcþii pentru
îmbunãtãþirea SUTP

Analiza calitativã ºi
cantitativã

Activitate continuã

Scopuri
· Identificarea barierelor ºi direcþiile pentru mãsurarea propunerii ºi a implementãrii,
precum ºi asigurarea reacþiilor la timp ºi eficient
· Evaluarea calitãþii procesului SUTP ºi realizarea îmbunãtãþirilor
· Verificarea sistematicã a gradului de implementare a unei mãsuri ºi de realizare a
sarcinilor
· Verificarea SUTP în raport cu criteriile autoritãþilor la nivel înalt, care aprobã planul
(dacã este cazul)
Activitãþi principale
· Evaluarea procesului (ex. observare participativã, grupuri speciale, interviuri)
· Culegere date ºi analizã (ex. mãsurãtori, sondaje)
· Interpretarea ºi publicarea rezultatelor.
Eºalonare în timp
· Pentru evaluarea procesului: activitate permanentã de la bun început
· Pentru evaluarea impactului: dupã adoptarea planului de acþiune ºi buget (etapa de
implementare)

Lista de verificare ºi jaloane

Criterii de succes

Nivel

□
□

Selectarea bine echilibratã a indicatorilor

Minim

Responsabilitãþi clare ale membrilor personalului bine instruit pentru monitorizarea ºi
evaluarea acordurilor

Minim

□
□
□
□
□
□

Definirea clarã a bugetului ºi a planului de lucru pentru monitorizarea ºi evaluarea acordurilor

Minim

Concentrarea asupra evaluãrii ex-post a indicatorilor rezultatelor

Minim

Evaluarea clarã a costurilor ºi a beneficiilor SUTP (în mãsura posibilului)

Minim

Implicarea factorilor interesaþi în monitorizare ºi evaluare

Minim

Implicarea unor terþi din alte oraºe pentru reacþii asupra procesului

Recomandabil

Coordonarea indicatorilor regionali

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Selectarea indicatorilor finali adecvaþi
Plan de lucru ºi responsabilitãþi pentru culegere date ºi managementul aprobat
Evaluarea ex-ante finalã (realizarea scenariului, plan de acþiune ºi buget)
Evaluarea ex-post planului de implementare ºi impact final
Evaluarea ex-post planului de pregãtire final
Evaluarea rapoartelor finale.

5.Realizarea unui cadru strategic ºi operativ – cele 10 activitãþi

SUTP Sarcina 5

În timp ce cele cinci Sarcini descrise anterior se concentreazã asupra proiectãrii
operative a politicilor ºi mãsurilor, aceastã secþiune prezintã activitãþile care în realitate
condiþioneazã realizarea reuºitã a acestui proces. Aceste 10 Activitãþi (A) nu sunt în
consecinþã o „opþiune gratuitã” numai pentru oraºele avansate. Mai degrabã, acestea
sunt elemente de bazã ale abordãrii SUTP, strâns interferate cu fiecare Sarcinã.
Abordarea separatã a acestor Activitãþi este totuºi justificatã datoritã caracterului lor mai
general, afectând nu numai SUTP dar ºi alte practici de planificare localã ºi culturi.

Acþiuni orizontale –
condiþie pentru realizarea
reuºitã a Sarcinilor

Aceasta priveºte în primul rând o abordare strategicã de planificare în vederea eºalonãrii
generale (A 1) ºi relaþia dintre actori ºi poziþia acestora (A 2). Este la fel de adevãrat în ce
priveºte reconsiderarea rolului factorilor ºi cetãþenilor implicaþi în planificare (A 4, A 5). Mai
mult, integrarea ºi coordonarea între politicile sectoriale (A 6) necesitã adoptarea unei
mai largi perspective, precum ºi acordarea unei atenþii deosebite includerii sociale ºi
egalitãþii sexelor (A 7). În cele din urmã, strategiile de informare ºi de comunicare (A 8), de
management al aptitudinilor angajaþilor (A 9) ºi stabilirea unei structuri adecvate pentru
managementul procesului (A 10) sunt probleme cu o mai largã preocupare, de
asemenea.
Figura 6 de mai jos ilustreazã relaþia dintre diverse Activitãþi ºi procesul SUTP,
concentrându-se cu prioritate asupra managementului, aspectelor de conþinut sau de
formã.

Concentrarea asupra
managementului, conþinut
sau formã

Activitatea 1
Eºalonare proces

Ansamblu

Activitatea 3

Activitatea 2

Acoperire geograficã

Cooperare strategicã
Management
Conþinut

Activitatea 6
Integrarea politicii

Activitatea 4
Participare cetãþeni

Activitatea 8

Procesul SUTP

Informare ºi
relaþii publice

(SARCINILE 1 - 5)
Activitatea 5
Implicare factori

Activitatea 7
Includere socialã ºi
echitate sexe

Conþinut
Management

Activitatea 9
Management aptitudini

Activitatea 10
Management ºi organizare
Ansamblu

Figura 5: Privire de ansamblu a Activitãþilor SUTP în relaþia acestora cu Sarcinile 1-5
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A1 – Eºalonarea în timp a procesului de planificare
Asigurarea unei eºalonãri „corecte” constituie o ºansã de succes. În consecinþã
aceastã Activitate se concentreazã asupra aspectelor SUTP sensibile la timp,
abordând dimensiunea strategicã a eºalonãrii precum ºi o ordine logicã, durata
activitãþilor ºi riscurile planificãrii. Este evidenþiatã în mod deosebit nevoia unei
coordonãri a graficelor SUTP ºi procesele decizionale conexe, pentru a pune
problemele SUTP pe agendele pertinente ºi a spori relevanþa generalã a abordãrii.
Scopuri

Armonizarea ºi
eºalonarea realistã

· Realizarea SUTP în cadrul practicii curente a planificãrii
· Armonizarea eºalonãrii diverselor procese tehnice ºi de luare a deciziilor politice
(ex. strategii generale, planuri sectoriale, alegeri) ºi identificarea „ferestrelor” pentru
coordonarea cu SUTP
· Asigurarea unei planificãri realiste a duratei procesului SUTP
· Stabilirea unei priviri de ansamblu a programului general al procesului SUTP
(pregãtire, proiectare, validare/orizont, implementare, revizuire) ºi descrierea
interdependenþelor temporale dintre toate sarcinile
· Reducerea la minim a riscurilor legate de eºalonarea în timp.
Activitãþi principale

Analiza ºi coordonarea
programelor

· Afiºarea ºi monitorizarea programelor relevante cum sunt alegerile, sesiunile
consiliilor, organele consultative, etc., procese paralele de planificare, progresul
proiectelor relevante
· Identificarea ºi prioritizarea coordonãrii cerinþelor.

Anterior SUTP ºi în
continuare

Eºalonarea în timp
· De la bun început – considerarea aspectelor de bazã pentru eºalonare trebuie sã
preceadã iniþierea procesului SUTP
· Continuu – armonizarea aspectelor de eºalonare (ex. conferinþe de presã, calendar
întâlniri) ºi adaptare la schimbãri.

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

□

Minim

□Coordonarea concentratã asupra ferestrelor decizionale
□Posibilitatea de comunicare pe parcursul timpului
□Menþinerea continuitãþii în proces. Prevederea unui timp suficient dar nu prea mare

Minim

Completa integrare a SUTP în programul de dezvoltare ºi implementare a politicilor ºi
strategiilor existente (generale, sectoriale)

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1. Stabilirea unui cadru de timp realist de cãtre echipa SUTP, în baza unei afiºãrii
preliminare a problemelor ºi sarcinilor strategice ºi operative relevante.
2. Detalierea ºi îmbunãtãþirea perioadei de timp alocate, prin discuþii despre problemele
strategice ºi operaþionale (relevante).
3. Aprobarea perioadei de timp de cãtre factorii decizionali, ca parte din planul de management
(a se vedea Activitatea 10).
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Nivel

Minim
Recomandabil

A 2 Coordonarea strategicã ºi relaþiile dintre actori

SUTP Activitatea 2

Identificarea factorilor implicaþi în mobilitatea urbanã ºi înþelegerea rolului
potenþial ºi poziþiei acestora în proces constituie condiþii importante pentru
realizarea obiectivelor generale ale SUTP. Pentru a evita orice „cooperare
militantã” naivã, aceastã Activitate subliniazã nevoia de a evalua sistematic
interesele strategice ºi resursele diverºilor actori. Astfel, trebuie culese rãspunsuri
adecvate care sã evite dominarea ºi excluderea, precum ºi poziþiile de
intermediere.
Scopuri
· Crearea unei baze solide pentru o cooperare durabilã între toate grupurile de
factori implicaþi, în baza unei recunoaºteri reciproce ºi încredere

Crearea unei baze solide
pentru cooperare

· Asigurarea legitimitãþii procesului SUTP, lãrgirea bazei sale de resurse, folosirea
sinergiilor ºi anticiparea sau soluþionarea conflictelor, îmbunãtãþind astfel
impacturile generale ale SUTP pe termen lung.
· Îmbunãtãþirea capacitãþii de conducere pentru pregãtirea ºi implementarea SUTP.
Activitãþi principale
· Identificarea ºi comunicarea cu factorii implicaþi
· Analiza obiectivelor ºi a resurselor în planificarea a factorilor implicaþi
· Elaborarea, realizarea ºi urmãrirea atelierelor de lucru ale factorilor implicaþi

Evaluarea actorilor,
comunicare, realizarea
strategiei

· Realizarea unei strategii generale de cooperare ºi a unor principii de îndrumare
pentru implicarea factorilor interesaþi.
Eºalonare în timp
· De la bun început – evaluarea poziþiilor actorilor trebuie sã preceadã iniþierea
procesului SUTP

În devansul procesului
SUTP

· Re evaluarea dupã orice schimbare în constelaþia actorilor (ex. datorate
privatizãrii, noi reglementãri, alegeri).

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Coalizarea pentru SUTP inclusiv a tuturor actorilor importanþi – evitarea conflictelor
reale cu unul sau mai mulþi actori puternici

Minim

□

Procesul trebuie sã asigure consolidarea ºi implicarea tuturor actorilor mai puþin
importanþi

Minim

□

Transparenþa procesului de comunicare între factori – dar respectarea
confidenþialitãþii cu privire la formularea strategiei

1.
2.
3.
4.

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
Identificarea grupurilor de factori interesaþi în SUTP. În principal factori interesaþi,
actori importanþi, intermediari.
Provocãri identificate pentru SUTP (împreunã cu factorii interesaþi).
Analiza constelaþiei actorilor, inclusiv obiective ºi inter dependenþe.
Elaborarea strategiei de coordonare a factorilor interesaþi, pentru optimizarea
dimensiunii ºi impacturilor SUTP.

31

SUTP Activitatea 3

A 3 Responsabilitate ºi acoperire geograficã
SUTP trebuie asociat cu un anumit teritoriu pentru care se doreºte a fi realizat.
Deoarece nu va exista niciodatã o definiþie unanim acceptatã pentru noþiunea de
„aglomerare urbanã”, cea mai adecvatã delimitare spaþialã trebuie acceptatã de
factorii implicaþi. Acest lucru implicã considerarea perimetrului ºi transmiterea
acestuia autoritãþilor locale pentru alocarea adecvatã a responsabilitãþii generale.
Este de asemenea necesar de avut în vedere modelele reale de mobilitate pentru a
agrea o acoperire teritorialã adecvatã.
Scopuri

Raportarea SUTP la
teritoriul ºi
organizaþia(ile)
„corespunzãtoare”

· Definirea unei delimitãri teritoriale adecvate SUTP pentru a asigura acoperirea
modelelelor de transport ºi de mobilitate reale în întreaga aglomerare urbanã
· Desemnarea organismului(elor) adecvate pentru conducerea procesului SUTP,
care poate sã asigure autoritatea necesarã pe întreg parcursul procesului de
planificare
· Obþinerea unei decizii la nivel politic pentru aprobarea acoperirii geografice ºi
responsabilitãþi
Activitãþi principale

Analiza spaþialã ºi
negocierea cu factorii
implicaþi

· Analiza modelelor de transport ºi a perimetrelor organizaþionale
· Comunicarea cu factorii implicaþi ºi negocierea responsabilitãþii generale a SUTP
Eºalonarea în timp

Concluzii înainte de
începerea procesului
SUTP

· De la bun început – trebuie informat prin planul de inventariere (S 1.1), analiza
situaþiei actuale (S 1.2) ºi evaluarea actorilor (A 2)
· Acordul necesar înainte de iniþierea procesului SUTP

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Urmãrirea unei abordãri deschise ºi transparente de la bun început, asigurând implicarea tuturor
autoritãþilor vizate (diverse municipalitãþi precum ºi departamente administrative)

Minim

□

Încheierea de acorduri unanime între autoritãþi, sau cel puþin implicarea tuturor autoritãþilor în
toate deciziile

Minim

□
□

Realizarea unui acord la nivel politic

Minim

□

1.
2.
3.
4.
5.
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Crearea unei echipe puternice a autoritãþilor, cu personal angajat permanent,
raportând regulat tuturor factorilor decizionali importanþi ºi politicienilor

Recomandabil

Asigurarea acoperirii tuturor zonelor afectate de impacturile importante socio – economice ºi
de mediu datorate transportului

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
Identificarea zonei cele mai adecvate pentru SUTP (în baza analizei situaþiei actuale)
Realizarea unui acord cu privire la acoperirea geograficã
Realizarea unui acord cu privire la rolurile ºi responsabilitãþile de bazã ale autoritãþilor ºi politicienilor
Crearea echipei SUTP
Semnarea ºi adoptarea acordului politic de cãtre toate consiliile municipale.

Activitatea 4 Participarea cetãþenilor

SUTP Activitatea 4

Implicarea cetãþenilor în planificare nu este doar o cerinþã stipulatã în directivele
UE sau convenþiile internaþionale (a se vedea capitolul 2.2). Este datoria
fundamentalã a autoritãþilor locale de a asigura legitimitatea ºi calitatea procesului
decizional. Aceastã activitate evidenþiazã nevoia de a asigura participarea
cetãþenilor în procesul SUTP în diverse etape: realizarea viziunii ºi a scenariului,
definirea obiectivelor ºi a sarcinilor, selectarea ºi revizuirea mãsurilor. De
asemenea, aceasta propune formate ºi tehnici adecvate.
Scopuri
· Încurajarea în a permite cetãþenilor sã se alãture dezbaterilor ºi luãrii deciziilor
colective
· Asigurarea unei transparenþe maxime ºi luãrii deciziilor mai democratice ºi
participative, de-a lungul procesului SUTP (convenþia Aarhus)

Asigurarea legitimitãþii
ºi calitãþii SUTP

· Proiectarea unor soluþii durabile ºi susþinute care sã îmbunãtãþeascã calitatea
vieþii fiecãrui cetãþean, precum ºi crearea unei proprietãþi publice largi a SUTP
· Îmbunãtãþirea calitãþii SUTP în general prin discutarea argumentelor politicienilor,
oficialilor ºi a tehnicienilor cu cetãþenii
· Consolidarea vitalitãþii societãþii civile ºi a culturii politice locale.
Activitãþi principale
· Identificarea ºi programarea etapelor corespunzãtoare pentru luarea deciziilor,
formate ºi metode de implicare a cetãþenilor
· Pregãtirea, realizarea ºi urmãrirea participãrii la activitãþi

Planificarea
evenimentelor ºi
asigurarea participãrii

Eºalonarea în timp
· Finalizarea planificãrii activitãþilor înainte de iniþierea procesului SUTP
· Realizãri în timpul derulãrii scenariilor (S 1), viziune, obiective, sarcini (S 2),
mãsuri (S 3) ºi revizuire plan.

Pe parcursul procesului
SUTP

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□
□
□

Asigurarea participãrii cetãþenilor în toate etapele procesului SUTP

Minim

Considerarea nevoilor ºi a capacitãþii de participare a diverselor grupuri de cetãþeni

Minim

Furnizarea unor informaþii suficiente ºi transparente despre SUTP pentru a permite o
participare activã ºi a evita percepþiile negative („tãinuire” ºi corporatism)

Minim

□

Implementarea mecanismului de urmãrire pentru a se asigura cã mesajele cetãþeniilor
sunt „luate în considerare”

Minim

□

Considerarea diverselor instrumente ºi tehnici de participare, precum ºi selectarea
celor mai adecvate contextului local

1.
2.
3.

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
Planificarea diferitelor proceduri finalizate de participare
Procedura de participare pentru fiecare Sarcinã a SUTP realizatã
Rezultate ale fiecãrei proceduri de participare preluate apoi în procesul decizional.
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A 5 Implicarea factorilor interesaþi
Colaborarea cu factorii interesaþi poate fi consideratã o practicã comunã – totuºi,
deseori îndeosebi factorul interesat este acela care are ceva de spus în procesul de
planificare. De aceea aceastã Activitate evidenþiazã importanþa implicãrii diverselor
tipuri de factori pe parcursul procesului SUTP, prezentându-ºi cerinþele lor specifice.
Este necesarã o strategie anume, care sã ofere diverse formate ºi tehnici, atunci
când sunt contactate autoritãþi locale, societãþi comerciale private, organizaþii ale
societãþii civile, sau toþi aceºtia împreunã.

Îmbunãtãþirea eficienþei ºi
legitimitãþii SUTP

Scopuri
·
Asigurarea implicãrii bine structurate a tuturor factorilor interesaþi, în toate etapele
procesului SUTP, de asemenea ºi dincolo de graniþele centrului urban
·
Crearea unei culturi a planificãrii, bazatã pe comunicare ritmicã, consultare
reciprocã ºi cooperare în luarea deciziilor
·
Îmbunãtãþirea calitãþii în general, a eficienþei (costuri), a transparenþei, a
acceptãrii ºi legitimitãþii SUTP.

Planificarea ºi
îndeplinirea activitãþilor
de implicare

Activitãþi principale
· Identificarea ºi programarea unor etape corespunzãtoare de luare a deciziilor,
formate ºi metode de implicare a tuturor diverselor grupuri de factori interesaþi
· Stabilirea activitãþilor de implicare ca parte a planificãrii unitare practicã – pregãtire,
îndeplinire ºi urmãrire.

Pe parcursul procesului
SUTP

Eºalonare în timp
· Finalizarea planificãrii principalelor activitãþi de implicare înainte de iniþierea
procesului SUTP
· Realizãri în timpul derulãrii scenariilor (S 1), viziune, obiective, sarcini (S 2), mãsuri
(S 3) ºi revizuire plan.

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Asigurarea identificãrii serioase a tuturor factorilor interesaþi în SUTP ºi implicarea acestora
în toate etapele procesului SUTP (A 2)

Minim

□
□

Luarea în consideraþie a diverselor interese, resurse ºi capacitãþi ale factorilor interesaþi (A 2)

Minim

Furnizarea unor informaþii suficiente ºi transparente despre SUTP pentru a permite implicarea
factorilor în cunoºtinþã de cauzã ºi a evita percepþiile negative (”tãinuire” ºi corporatism) – a se
vedea A 4

Minim

□

Implementarea mecanismului de urmãrire pentru a se asigura cã solicitãrile factorilor implicaþi
sunt „luate în considerare” – a se vedea A 4

Minim

□

Considerea diverselor instrumente ºi tehnici de implicare ºi selectarea celor mai
adecvate contextului local – a se vedea A 4

1.
2.
3.
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Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
Planificarea diferitelor proceduri finalizate de implicare a factorilor
Proceduri de implicare a factorilor interesaþi pentru fiecare sarcinã SUTP realizatã
Rezultate ale fiecãrei proceduri de participare preluatã apoi în procesul decizional

Recomandabil

A 6 Integrarea politicilor

SUTP Activitatea 6

În prezent o principalã deficienþã a planificãrii transportului urban este lipsa
coordonãrii între politici ºi organizaþii, departe de a integra mijloacele de transport
(a se vedea capitolul 2). Abordarea acestei deficienþe reprezintã o provocare
importantã pentru SUTP, dar constituie de asemenea o sursã considerabilã pentru
inovare ºi îmbunãtãþire. Aceastã Activitate evidenþiazã diversele forme de
integrare ºi propune o abordare sistematicã pentru exploatarea potenþialelor
acestora, prin cunoaºterea unei game largi de politici ºi practici.
Scopuri
· Cunoaºterea interacþiunilor dintre schimbãrile planificate ºi cele neplanificate
structurile urbane (densitate, funcþiuni, modele socio-economice, ecosisteme) ºi
transport

Sporirea impacturilor
politicii de transport ºi
evitarea contradicþiilor

· Stabilirea planificãrii mobilitãþii ºi transportului ca parte a domeniului politicii,
servind cu adevãrat diversele nevoi ale societãþii – economic, social, mediu – ºi
nu ca produs final în sine
· Definirea axelor ºi problemelor concrete ale integrãrii dintre SUTP ºi alte politici la
nivel local, regional, naþional ºi european – pentru a maximiza efectele sinergiei ºi
a preveni fricþiuni sau inconsecvenþe
Activitãþi principale
· Identificarea cerinþelor pentru coordonare ºi a potenþialelor în toate domeniile
politicii pertinente

Analiza ºi armonizarea
politicilor ºi practicilor

· Comunicarea între factorii implicaþi ºi realizarea unor acþiuni comune
· Modificarea tuturor politicilor ºi practicilor sectoriale vizate ºi/sau crearea unor noi
zone de activitate
Eºalonare în timp
·
De la bun început – activitate continuã pe parcursul întregului proces SUTP,
îndeosebi selectarea ºi proiectarea mãsurilor

De la consideraþiile
iniþiale la implementare

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Luarea iniþiativei de integrare a altor politici ºi comunicarea pro activã cu autoritãþile
vizate (diverse domenii ºi niveluri)

Minim

□

Promovarea spiritului cooperant între autoritãþi ºi cunoaºterea beneficiilor reciproce ale
coordonãrii

Minim

□

Existenþa planurilor ºi a programelor din alte domenii politice – permite realizarea unei
coordonãri

Minim

□
□

Evitarea perceperii SUTP ca ºi un nou nivel al ierarhiei politicii, subordonându-le pe altele

Recomandabil

Concentrarea asupra unor practici ºi procese decizionale comune, cu scopul de a realiza
SUTP în cadrul acestora

Recomandabil

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.
5.

Identificarea unor legãturi relevante cu alte politici (sinergii ºi fricþiuni)
Evaluarea opþiunilor iniþiale pentru integrarea politicii de transport (impacturi ºi susceptibilitate la integrare)
Dialogarea stabilitã cu toate autoritãþile în ce priveºte opþiunile de integrare
Prioritizarea iniþialã a opþiunilor de integrare stabilite
Evaluarea ºi prioritizarea specificate conform rezultatelor construirii unui scenariu mai complex
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Activitatea 7 Includerea socialã ºi echitatea sexelor
Transportul ºi mobilitatea au o puternicã legãturã cu includerea socialã ºi echitatea
sexelor, dar în realitate acest lucru este de multe ori insuficient recunoscut. Scopul
acestei Activitãþi este de a face din nou ca aceste probleme sã constituie o
preocupare importantã ºi responsabilã a planificãrii. Aceasta implicã considerarea
diverselor aspecte ca ºi culegerea de date sau constituirea echilibratã a grupurilor
de lucru, dar cheamã de asemenea la formularea de concepte ale politicilor dedicate
îmbunãtãþirii mobilitãþii celor defavorizaþi.

Asigurarea includerii
sociale ºi a echitãþii
sexelor în ce priveºte
mobilitatea

Evaluare, organizare,
realizarea politicii de
transport

Activitate permanentã

Scopuri
· Considerarea nevoilor întregii comunitãþi, inclusiv a tuturor grupurilor vulnerabile
cum sunt copiii, persoanele cu dizabilitãþi, cele în vârstã, gospodinele cu venituri
mici, grupurile minoritare, etc.
· Oferirea bãrbaþilor ca ºi femeilor aceleaºi oportunitãþi, drepturi ºi responsabilitãþi în
domeniul transportului ºi al mobilitãþii
· Garantarea accesului egal la serviciile publice, permisivitatea ºi disponibilitatea
opþiunilor legate de mobilitate
· Realizarea unei pieþe inclusive a forþei de muncã ºi facilitarea angajãrii prin mãsuri
de transport adecvate.
Activitãþi principale
· Evaluarea mecanismelor ºi soluþiilor vizând excluderea socialã în cadrul politicilor
de transport
· Evaluarea rolurilor pe sex ºi structurile gospodãriilor pentru a înþelege efectele
acestora asupra mobilitãþii ºi modele pentru deplasare
· Crearea unor soluþii adecvate prin organizarea ºi realizarea de mãsuri þintã.
Eºalonare în timp
· De la bun început – critic pentru constituirea echipei SUTP (A 10) ºi a activitãþilor de
integrare a politicii de transport (A 6).

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Considerarea oamenilor cu nevoi speciale nu numai beneficiari ci ºi implicarea acestora pe cât
posibil ca membri în întreg proiectul

Minim

□
□
□

Asigurarea reprezentativitãþii participãrii grupurilor sociale în procesul SUTP

Minim

Furnizarea unei platforme de discuþii ºi stabilirea de parteneriate public-privat

Minim

Furnizarea de informaþii suficiente despre SUTP pentru a permite participarea cetãþenilor în
cunoºtinþã de cauzã

Minim

Evaluarea nevoilor ºi a aºteptãrilor tuturor grupurilor þintã

Minim

□
□
□
□

Construirea în baza iniþiativelor locale ºi experienþelor anterioare
Stabilirea unor sarcini mãsurabile (cantitativ ºi calitativ)
Monitorizarea rezultatelor ºi adaptarea instrumentelor de evaluare pentru a corespunde
sarcinilor sociale, tragerea unor concluzii ºi planificarea unor politici viitoare
Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Evaluare socio-economicã
Sondaj asupra mãsurilor sociale existente
Stabilirea legãturii cu politicile de transport
Consultarea factorilor implicaþi
Formarea unei echipe SUTP promovând echitatea de sexe
Lansarea unui proces de audit al echitãþii de sexe (sau includere sociale)

Recomandabil
Minim
Recomandabil

Activitatea 8 Informare ºi Relaþii publice

SUTP Activitatea 8

În contextul unor schimbãri la nivelul societãþii conduse de nivele de informare ºi
influenþã media în creºtere, problemele cum sunt conºtientizarea ºi acceptarea
impun un nou mod de a gândi în ce priveºte realizarea politicii publice. De aceea
aceastã Activitate evidenþiazã nevoia unei abordãri mai conºtiente în utilizarea ºi
distribuirea informaþiilor pe parcursul procesului SUTP. Aceastã abordare trebuie
argumentatã prin douã strategii dedicate de comunicare, una cãtre media localã,
cealaltã pentru marketing al SUTP între cetãþeni ºi factorii implicaþi.
Scopuri
· Creºterea conºtiinþei publicului general, unirea eforturilor politice ºi publice ºi
prevenirea unor opoziþii inutile
· Reducerea probabilitãþii unei acoperiri media necorespunzãtoare ºi/sau contra
productive, reacþia eficientã la „presa negativã” ºi reducerea la minim a riscurilor
legate de procesul SUTP
· Transparenþa informaþiilor furnizate ºi comunicarea pro activã, ca parte integrantã
a procesului.
Activitãþi principale
· Producerea ºi implementarea unei strategii de marketing pentru procesul SUTP
(ca atare), abordând toate etapele colective importante ºi care vizeazã în egalã
mãsurã cetãþenii ºi factorii implicaþi
· Gestionarea diseminãrii informaþiilor prin media localã
Eºalonarea în timp
· De la bun început – important în constituirea echipei SUTP (A 10), coordonare
factori implicaþi (A 2), acoperire teritorialã (A 3) ºi activitãþi de integrare a politicii de
transport (A 6)
· Implicarea în întreg procesul SUTP

Orientarea cãtre
conºtientizarea ºi
acceptarea SUTP

Marketing ºi
Management relaþii
publice

Activitate permanentã

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Alegerea persoanei potrivite pentru relaþia cu media (o bunã înþelegere tehnicã, abilitãþi
de comunicare ºi contacte media)

Minim

□

Lucru pro activ asupra informaþiilor care vor fi vehiculate prin media – nu aºteptaþi
întrebãrile lor

Minim

□

Întreprinderea unei cercetãri solide a pieþei pentru identificarea percepþiilor factorilor
implicaþi ºi a publicului larg cu privire la SUTP

Minim

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.

Desemnarea sau contractarea unei persoane de contact cu media ºi a unei
persoane responsabilã marketing
Planificarea tuturor relaþiilor media ritmice ºi a activitãþilor de marketing finalizate
(contacte, instrumente, program, buget)
Activitate de marketing A, B, C, ... finalizate
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Activitatea 9 Managementul aptitudinilor
Pentru majoritatea autoritãþilor publice, aptitudinile specifice necesare pentru
derularea procesului SUTP vor depãºi capacitãþile personalului lor angajat. Deºi
poate constitui o practicã uzualã aducerea unei expertize externe pentru anumite
sarcini tehnice, aceastã Activitate evidenþiazã faptul cã trebuie de asemenea
adoptatã perspectiva pe termen lung, legat de îmbunãtãþirea cooperãrii factorilor
interesaþi. Scopul este de a face faþã temporar cerinþelor de aptitudini ºi în egalã
mãsurã de a gestiona realizarea durabilã a capacitãþilor necesare printre actorii
locali.

Asigurarea fiabilitãþii ºi
dezvoltarea capacitãþilor

Evaluarea aptitudinilor,
realizarea instruirii ºi
cooperare

Realizare înainte de
începerea procesului
SUTP

Scopuri
· Asigurarea disponibilului unei palete (largi) de aptitudini necesare pentru a face faþã
gestionãrii ºi conducerii procesului SUTP atât la nivelul autoritãþilor locale cât ºi
între factorii implicaþi
· Echilibrul pe termen scurt al cerinþelor de aptitudini ºi construirea capacitãþii pentru
comunitatea locala a SUTP
Activitãþi principale
· Evaluarea aptitudinilor disponibile în interiorul organizaþiilor lider ºi între factorii
implicaþi
· Realizarea ºi implementarea unei strategii comune pentru eliminarea
discrepanþelor, stabilirea complementaritãþilor ºi construirea capacitãþilor (ex. prin
instruire, cooperare, sub contractare).
Eºalonare în timp
· De la bun început – crucial în constituirea echipei SUTP (A 10), dar de asemenea
pentru coordonarea factorilor implicaþi (A 2), participarea cetãþenilor (A 4),
implicarea factorilor interesaþi (A 5), integrarea politicii de transport (A 6, A 7) ºi
activitãþi de informare (A 8).
· De finalizat înainte de iniþierea procesului SUTP.

Lista de verificare ºi jaloane
Criterii de succes

Nivel

□

Realizarea unui plan de management al aptitudinilor per persoanã, ceea ce este similar cu
procesul SUTP (în cooperare cu directorul resurse umane, dacã este cazul)

Minim

□

Gestionarea aptitudinilor ca topicã de coordonare pentru echipa SUTP ºi implicarea „directorilor
de personal” din organizaþiile lider

Minim

□

Cercuri de reacþii între directorii de personal din organizaþiile responsabile ºi membri personal
individual pentru a se asigura cã este luatã în considerare cariera individualã în planificare

Minim

□

Cooperarea dintre organizaþiile responsabile cu eliminarea potenþialelor discrepanþe ale
aptitudinilor

Recomandabil

□

Implicarea unor parteneri externi, dacã este cazul (ex. consultanþi, universitãþi) pentru
eliminarea discrepanþelor în aptitudini

Recomandabil

□

Recrutare: luarea în considerare a „gândirii în afara limitelor” prin angajarea de persoane cu
pregãtire fãrã legãturã cu transportul, pentru anumite sarcini (marketing) sau în cazul lipsei
unor aptitudini

Recomandabil
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Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.

Identificarea aptitudinilor necesare pentru fiecare etapã a procesului de planificare
a SUT finalizat
2. Identificarea gamei de aptitudini disponibile în cadrul organizaþiilor responsabile
finalizat
3. Identificarea motivaþiilor ºi a planurilor strategice de dezvoltare a carierei (nivel de
organizare ºi membri individuali ai personalului) finalizat
4. Evaluarea opþiunilor de management aptitudini finalizat:
Instruire, cooperare, recrutare, subcontractare
5. Verificarea resurselor financiare disponibile pentru resurse umane ºi management
aptitudini finalizat
6. Verificare program pentru SUTP în raport cu opþiunile de management aptitudini
finalizat
7. Planul de management aptitudini aprobat
8. Desemnare responsabilitãþi pentru anumite sarcini finalizat
9. Recrutare personal suplimentar (dacã este necesar) finalizat
10. Contractare cu parteneri externi, cum sunt consultanþii, universitãþile (dacã este
necesar) semnat
11. Realizarea sau achiziþia unor unitãþi de instruire (dacã este necesar)
finalizat/agreat
12. Revizuire sistematicã ºi modificãri ale planului de management aptitudini
(finalizat în diverse etape ale procesului de planificare).
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SUTP Activitatea 10

A 10 Management ºi organizare
SUTP solicitã tuturor actorilor implicaþi sã acceseze orice teritoriu ne explorat în ce
priveºte realizarea unei politici. Noi sarcini trebuie abordate suplimentar celor
obiºnuite, schimbând proceduri ºi conþinuturi. Trebuie stabilite diverse linii de
comunicare ºi modificat programe. Pe scurt, a lucra peste limite ºi a transforma
practici stabilite de planificare, presupune de asemenea crearea unei referinþe
aprobate politic, clarificând pentru toate pãrþile cine ce face ºi când.

Scopuri
Asigurarea fiabilitãþii
generale, a eficienþei ºi
consistenþei

· Clarificarea ºi oficializarea relaþiilor dintre actori ºi contribuþii resurse
· Asigurarea responsabilitãþii acþiunilor ºi transparenþa procesului de planificare
pentru toþi
· Asigurarea unei coordonãri solide între toate activitãþile întreprinse (A 1 – 10, S 1 – 5)
· Facilitarea unui proces eficient de planificare, utilizând în mod optim resursele
disponibile
· Abordarea diverselor tipuri de riscuri în planificare

Activitãþi principale
Managementul tehnic ºi
financiar al
organizaþiilor

Activitate permanentã

· Schiþarea unui plan general de lucru pentru procesul SUTP, indicând toate jaloanele
necesare ºi asigurând aprobarea politicului
· Evaluarea riscurilor ºi planul pentru evenimentele relevante
· Monitorizarea progresului, consolidarea implementãrii planului de lucru ºi/sau
adaptare la schimbãri
Eºalonare în timp
· De la bun început – adoptarea planului de lucru pentru întreg procesul SUTP ca ºi
jalon important

Lista de verificare ºi jaloane

□

Criterii de succes

Nivel

Acceptul asupra procedurilor de management ºi sarcinilor cu toþi factorii implicaþi vizaþi

Minim

(responsabili cu Sarcini ale SUTP)

□
□

Asigurarea unui caracter obligatoriu al planului de management prin aprobare a politicului

Minim

Garantarea fiabilitãþii procesului (eºalonare), evaluarea riscurilor planificãrii ºi menþinerea

Minim

flexibilitãþii necesare

Succedarea jaloanelor ce trebuie realizate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Descrierea clarã a acoperirii geografice ºi tematice a planului
Oferirea unei priviri de ansamblu a eºalonãrii generale, legat de procesul decizional
Descrierea relaþiei cu alte procese politice în derulare
Definirea modului cum va fi organizatã interacþiunea dinrte factorii implicaþi ºi cetãþeni
ºi specificarea tuturor contribuþiilor în resurse
Descrierea relaþiilor cu media ºi a activitãþilor de marketing
Realizarea unei strategii pentru gestionarea riscurilor ºi managementul calitãþii
Furnizarea informaþiilor practice pentru a facilita comunicarea între factorii implicaþi
Adoptarea planului de cãtre acei responsabili politici

6 Adoptarea ºi aprobarea planului
Adoptarea oficialã a planului de acþiune ºi buget constituie o cerinþã importantã a SUTP
care a fost evidenþiatã pe parcursul acestui manual. Constituie baza asigurãrii unui
angajament necesar pe termen lung, atât prin procesul deliberãrii colective care îl
precede, cât ºi prin stabilirea unei referinþe obligatorii pentru toþi actorii.
Cu toate acestea, forma finalã a adoptãrii va depinde de cadrul naþional legislativ
respectiv ºi de structura administrativã. În termeni generali, ceea ce trebuie realizat este
redat în cele ce urmeazã:
· Acele autoritãþi responsabile cu propunerea unui plan de acþiune ºi buget trebuie
de asemenea sã îl ºi adopte, asigurând conformitatea cu reglementãrile naþionale
referitoare la adoptarea planului (unde este cazul) ºi la minimul cerinþelor SUTP.
Trebuie prevãzutã posibilitatea ca oricare parte implicatã sã acþioneze în mod
legal faþã de un plan care încalcã aceste reguli.
· Planul de acþiune ºi buget al SUTP trebuie evaluat în ce priveºte impacturile
politicilor ºi mãsurilor, cerinþele procedurale ºi progresul realizat, în conformitate
cu directiva CE asupra Evaluãrii Strategice de Mediu (SEA – Strategic
Environmental Assessment). Pentru a garanta o judecare credibilã, trebuie
implicatã responsabilitatea unui organism independent pentru evaluarea planului.
· Dacã alocarea de fonduri naþionale depinde de îndeplinirea criteriilor naþionale de
calitate, planul de acþiune ºi buget trebuie de asemenea aprobat la nivelul
guvernãrii (în legãturã cu rezultatele evaluãrii).
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Anexa
I Glosar
Concept/abreviere

Explicaþii

Accesibilitate

Accesibilitatea unui individ la o activitate este uºurinþa cu care acesta poate ajunge la acele
locuri unde poate fi realizatã activitatea

Scenarii alternative

Descrierea realizãrilor ce rezultã din diverse opþiuni ale anumitor politici ºi mãsuri

Evaluare

Judecarea performanþelor unui proiect în raport cu jaloanele ºi rezultatele solicitate, în
diverse momente ale procesului SUTP sau dupã implementare

Scenariul conform unei

Descrie realizarea unor acþiuni deja programate ºi care sunt implementate

afaceri curente
Participarea cetãþenilor

Încurajarea ºi permiterea cetãþenilor de a se alãtura dezbaterii ºi luãrii deciziei colective
printr-o serie de instrumente

Scenariul pasivitãþii

Descrie realizãrile dacã nu se întreprinde nimic câtuºi de puþin (doar previzionare tendinþe
exogene).

Angajare

Procesul de identificare a grupurilor de factori interesaþi ºi integrarea preocupãrilor ºi
nevoilor acestora, precum ºi valorile lor în punctele adecvate ale procesului SUTP

Evaluare ex-ante (apreciere) Proces de verificare a modului ºi gradului în care se va realiza o schemã sau o strategie
Evaluare ex-post

Revizuirea etapelor de planificare ºi implementare a SUTP, precum ºi a rezultatelor
generale ale procesului decizional

Echitate sexe

Oferind femeilor ca ºi bãrbaþilor aceleaºi oportunitãþi, drepturi ºi responsabilitãþi în
domeniul transportului.

Indicator

O sumã de date (de regulã cantitative) utilizate pentru a monitoriza procesul în realizarea
unui anumit obiectiv sau a unei sarcini. De exemplu, numãrul de accidente rutiere
constituie un indicator al siguranþei.

Abordare integratã

Integrarea practicilor ºi politicilor mijloacelor de transport, politica sectoarelor, agenþii
publice ºi private, nivele ale autoritãþii, precum ºi autoritãþi vecine.

Amenajare teritorialã

Funcþia unei anumite zone de teren. Exemple de tipuri de amenajare teritorialã includ
zonele: rezidenþiale, industriale, comerciale, agricole su pentru recreere.

LTP

Local Transport Plan (Plan Local de Transport) în Marea Britanie (a se vedea capitolul 2.2)

Activitate
(sensul din acest Manual)

Subliniind Sarcinile, acestea sunt activitãþi de pregãtire ºi însoþitoare, cruciale pentru
succesul procesului SUTP. Ele sistematizeazã gama de acþiuni necesare pentru a iniþia noi
modalitãþi de gândire, pentru a stabili rutine în planificare, ce favorizeazã SUTP ºi pentru a
furniza un cadru instituþional stabil în care pot fi realizate politici novatoare ale mobilitãþii
urbane.

Model

Reprezentare (matematicã) a relaþiilor din interiorul sistemului de transport (de asemenea
în legãturã cu amenajarea teritorialã); larg utilizat pentru a prezice rezultatelor strategiilor
de transport.

Monitorizare

Mãsurarea permanentã a progresului, prin colectarea de noi date ºi/sau compararea cu
sursele de date existente.

Obiective

Declaraþie largã a îmbunãtãþirilor pe care le doreºte un oraº. Obiectivele specificã direcþiile
pentru îmbunãtãþire, dar nu ºi mijloacele pentru realizarea acesteia.

Indicator rezultat

Mãsoarã impacturile, beneficiile ºi schimbãrile înregistrate de diverse grupuri de factori, în
timpul sau dupã implementarea proiectului.

Abordare participativã

Împlicarea cetãþenilor ºi a factorilor interesaþi, de la bun început ºi pe parcursul procesului
decizional, al implementãrii ºi evaluãrii, realizând capacitãþi locale pentru soluþionarea
problemelor complexe ale planificãrii, asigurând echitatea dintre sexe.

PDU

Plan de Deplacements Urbains (Plan Deplasari Urbane) în Franþa (a se vedea capitolul
2.2).
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Concept/abreviere

Explicaþii

Plan management aptitudini Strategie ce evidenþiazã ºi explicã modalitatea prin care vor fi disponibile ºi menþinute
aptitudinile necesare pe parcursul procesului de planificare a SUT. Planul trebuie sã
identifice indivizi/organizaþii interne ºi externe care pot fi desemnate pentru anumite
sarcini.
Principiile SMART

Specific, Mãsurabil, Activ, Realist ºi Temporal

Includere socialã

Considerarea nevoilor întregii comunitãþi, inclusiv a grupurilor vulnerabile cum sunt copiii,
oamenii cu dizabilitãþi, bãtrânii, gospodari cu venituri mici, grupuri minoritare, etc.
Garantarea accesului egal la serviciile publice, permisivitate ºi disponibilitate a opþiunilor
de mobilitate aferente. Realizarea unei pieþi a muncii inclusive ºi facilitarea angajãrii prin
mãsuri corespunzãtoare de transport.

Factor de interes

Orice individ, grup sau organizaþie afectatã de un proiect propus, sau care poate afecta un
proiect ºi implementarea acestuia. Acest termen include publicul general, precum ºi o
serie de alte grupuri (ex. oameni de afaceri, autoritãþi publice ºi grupuri cu interese
speciale).

Implicarea/angajarea
factorului de interes

Implicarea indivizilor, a grupurilor sau organizaþiilor, în diverse grade, în aspecte ale
procesului decizional pentru transport, printr-o serie de instrumente

SUTP

Sustainable Urban Transport Planning (Planificarea unui Transport Urban Durabil) –
pentru o definire mai detaliatã a se vedea capitolul 2.1.

Þintã

Valoare þintã a unui indicator. Sarcinile sunt expresia materialã a opþiunilor politicii de
transport luate. Concentrându-se asupra unor topici selectate (indicatori), ele definesc
culoarul dezvoltãrii dintre „acum”/prezent ºi „apoi”/viitor

Sarcini
(sensul din acest Manual)

Activitãþile necesare pentru realizarea ºi implementarea unor politici concrete de
transport urban, consolidate în cadrul unui „plan de acþiune ºi buget” oficial adoptat ºi
aprobat. Suma acestor sarcini se referã la „procesul SUTP”.

Viziune

Furnizeazã o descriere calitativã a viitorului urban dorit ºi serveºte la îndrumarea realizãrii
mãsurilor adecvate în SUTP.

Plan de lucru

Document ce stabileºte o serie de acþiuni realiste ºi detaliate ce trebuie întreprinse,
împreunã cu indicatori de utilizare a resurselor ºi a eºalonãrii în timp, faþã de care poate fi
mãsurat progresul.

II Definiþii
„Planificarea unui Transport Urban Durabil (SUTP)
Pentru definirea cuprinzãtoare rezultatã din proiectul PILOT, a se vedea capitolul 2.1
„Sistem de transport Durabil” (Consiliul UE pentru Transport 2001)
· permite accesul de bazã ºi realizarea nevoilor individuale, ale companiilor ºi societãþilor, care trebuie respectate
în condiþii de siguranþã ºi într-o manierã consecventã în raport cu ecosistemul de sãnãtate umanã, promovând
echitatea în ºi între generaþiile ce se succed
· este permisiv, opereazã corect ºi eficient, oferã opþiuni pentru diverse mijloace de transport, susþine o economie
competitivã, precum ºi echilibrul dezvoltãrii regionale
· limiteazã emisiile ºi deºeurile în interiorul abilitãþii planetei de a le absorbi, utilizeazã resurse regenerabile sub
gradul acestora de generare, utilizeazã resurse ne regenerabile sub gradul acestora de dezvoltare a
înlocuitorilor regenerabili, în paralel cu reducerea la minim a impactului asupra utilizãrii terenurilor ºi generãrii de
zgomot.
„Amenajare teritorialã ºi sistem de transport durabil” (PROSPECTS 2005)
· asigurã accesul la bunuri ºi servicii în mod eficient pentru toþi locuitorii unei zone urbane
· protejeazã mediul înconjurãtor, moºtenirea culturalã ºi ecosistemele pentru generaþia prezentã ºi
· nu pericliteazã oportunitãþile generaþiilor viitoare de a beneficia de cel puþin acelaºi nivel al bunãstãrii celor care
trãiesc în prezent, inclusiv bunãstarea ce decurge din mediul înconjurãtor ºi moºtenirea culturalã.
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III Informaþii suplimentare
Urmãtoarele tabele furnizeazã legãturi cu documente externe care oferã informaþii
suplimentare despre procesul complet al SUTP, precum ºi sarcini ºi activitãþi specifice.

Surse generale – mai multe informaþii despre procesul complet al SUTP
PILOT – Manualul Planificãrii unui Transport Urban Durabil (SUTP). Îndrumar pentru
factorii implicaþi (versiune completã).
Documentul constã într-o versiune mai lungã ºi mai detaliatã a acestui manual. Suplimentar
faþã de ce aþi aflaþi în acest document, se oferã mai multe detalii despre sarcini ºi activitãþi,
inclusiv exemple de practici ideale ºi un scurt capitol despre politici ºi mãsuri.
Documentul este disponibil la adresa de Internet a proiectului PILOT www.pilot-transport.org.
Grupul de Lucru al Experþilor în SUTP, Raportul Final D4 (2004)
Grupul de Lucru al Experþilor în Planificarea unui Transport Urban Durabil (SUTP) a fost înfiinþat
de Comisia Europeanã (CE) în contextul elaborãrii Strategiei Tematice pentru Mediul Urban.
Dimensiunea ºi obiectivul Raportului Final a fost de a prezenta CE recomandãrile acestui grup
în ce priveºte SUTP. Acesta vizeazã reflectarea ºi sintetizarea punctelor de vedere ale grupului
cu privire la propunerea specificã a procedurilor, instrumentele ºi mãsurile necesare SUTP,
conþinutul unei eventuale directive ºi acþiunile suport necesare pentru îmbunãtãþirea SUTP în
aglomeraþiile urbane din Europa.
Raportul a constituit o bazã importantã pentru activitatea din cadrul proiectului PILOT.
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/final_report05028.pdf.

Informaþii suplimentare despre Sarcini specifice
No Sarcina
1.

Analiza situaþiei

Descriere sursã
A se vedea sub sarcinile

actuale ºi realizare
scenariu (pag. 18)
1.1 Inventarierea
SMILE
planurilor ºi a politicilor Politici de Transport Urban Durabil – recomandãri pentru autoritãþile Locale (2002 – 2004)
existente (pag. 19)
Proiectul SMILE îºi propune sã contribuie la identificarea ºi gãsirea unor soluþii comune
pentru problemele de mobilitate urbanã. În capitolul „Abordare integratã / Planuri de
Transport Urban” sunt identificate o serie de abordãri inclusiv „Plan ºi organizare” (pag. 10)
care corespunde sarcinii 1.1
www.smile-europe.org/PDF/guide_recommendations_en.pdf.
1.2 Analiza situaþiei
situaþiei actuale
(pag. 20)

Grupul de Lucru al Experþilor în SUTP, Raport Final D4 (2004) ( a se vedea de asemenea
sursele generale de mai sus) Raportul evidenþiazã importanþa întreprinderii analizei situaþiei
actuale ºi creãrii unui scenariu de bazã (pag. 16 – 17). Conþine de asemenea referinþe
utile pentru definirea listelor comune de indicatori (pag. 27).
http://ec.europa.eu./environment/urban/pdf/final_report050128.pdf.
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No Sarcina

Descriere sursã

1.3 Realizare scenariu
(pag.21)

Website Îndrumar Analizã Transport – Web TAG (DfT, Marea Britanie)
Oferã îndrumare detaliatã pentru evaluarea proiectelor de transport ºi consultanþã în ce
priveºte dimensiunea ºi derularea studiilor de transport.
Sursa oferã îndrumare utilã ºi în ce priveºte realizarea unui scenariu.
www.webtag.org.uk
PROSPECTS – ghid metodolofic
Obiectivul principal al PROSPECTS (2002 – 2003) a fost de a oferi oraºelor îndrumarea de
care au nevoie pentru a genera strategii optime pentru amenajare teritorialã ºi transport, în
sensul respectãrii provocãrii durabilitãþii în circumstanþele specifice fiecãrui oraº. Ghidul
metodologic, realizat pentru specialiºti, oferã informaþii asupra impacturilor previzibile /pag.
66 – 80). Un capitol distinct este dedicat vizualizãrii tehnicilor (pag. 157 – 170).

2.

Viziune, obiective
ºi sarcini (pag. 22)

2.1 Viziunea comunã a
factorilor (pag. 23)

www.ivv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Diverse/Forschung/
International/PROSPECTS/pr_del14mg.pdf
A se vedea sub sarcinile
Îndrumar pracitici pozitive pentru realizarea unor planuri de transport local (DfT, UK)
noiembrie 2005
Acest îndrumar evidenþiazã practici pozitive ale LTP provizorii astfel încât autoritãþile sã
poatã învãþa de la alþii. Capitolul 4 oferã îndrumare asupra practicilor pozitive oferite de
Viziunile LTP.
www.dft.gov.uk/pgr/regional/ltp/guidance/fltp/agoodpracticeguideforthedeve3656

2.2 Definirea obiectivelor Website Îndrumar Analizã Transport – Web TAG (DfT, Marea Britanie) (a se vedea de
(pag. 24)
asemenea sarcina 1.3)
Web TAG oferã un element de îndrumare specialã pe tema obiectivelor, abordând
obiectivele guvernãrii Marii Britanii pentru transport, obiective locale ºi regionale, obiective ºi
sarcini, precum ºi probleme.
www.webtag.org.uk/webdocuments/2_Project_Manager/2_Objectives_and_Problems/
index.htm
2.3 Sarcini pentru
indicatori, rezultate
finale (pag. 25)

Îndrumare completã pentru Planuri de Transport Local: a doua ediþie (DfT, Marea
Britanie) 2006
Acest document cpnstitue îndrumarul guvernãrii Marii Britanii pentru autoritãþile locale în ce
priveºte abordãrile ºi metodele pe care acestea trebuie sã le adopte atunci când elaboreazã
urmãtoarele lor Planuri de Transport Local (LTP).
www.dft.gov.uk/pgr/regional/ltp/guidance/fltp/fullguidanceonlocaltransport3657
Partea a doua abordeazã între alte topici „sarcinile relevante pe plan local” ºi „Indicatori ºi
traiectorii”.
Grupul de lucru al experþilor SUTP. D4 Raport Final (2004)
(a se vedea de asemenea sursele generale)
Conþine referinþe utile pentru definirea listelor de indicatori uzuali (pag. 27)
http://ec.europa.eu/environment/urban(pdf/final_report050128.pdf

3.

Plan de acþiune ºi
buget (pag. 26)

Website Îndrumar Analiza Transport – Web TAG (DfT, Marea Britanie) (a se vedea de
de asemenea sarcina 1.3)
Oferã îndrumare asupra unor probleme legate de sarcina 3 (ex. modelare, realizare soluþii,
cadru evaluare)
www.webtag.org.uk
Planuri de Transport Urban Durabil (SUTP) ºi mediul înconjurãtor:
Politici, efecte ºi simulãri (Rupprecht Consult 2005)
Revizuirea evaluãrilor SUTP disponibile, vizând sã ofere o privire de ansamblu structuratã asupra
rezultatelor empirice. Se concentreazã asupra poluãrii fonice, calitãþiii aerului ºi emisiilor de CO2.
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm
Plan de Transport Local pentru Bristol (Marea Britanie 2006)
Oferã un bun exemplu de practicã idealã al unui program de implementare LTP (a se vedea
capitolul 1.1)
www.westofengland.org/site/FinalJointLocalTransportPlan200607201011_2870.asp
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No

Sarcina

Descriere sursã

4.

Stabilirea
responsabilitãþilor
ºi a resurselor
(pag.27 )

CERTU este un centru naþional de cercetare ce lucreazã pentru transportul durabil. CERTU a
realizat un raport despre învãþarea din experienþa unor experimente naþionale, în
parteneriate din proiecte vizând infrastructura rutierã urbanã (pag. 217 – 221) în limba
francezã.
www.certu.fr(catalogue/scripts/pur.asp?title_id=885&lg=o

5.

Monitorizare ºi
evaluare (pag. 28)

Proiectul GUIDEMAPS (2002 - 2004)
Oferã o privire de ansamblu practicã a practicii ideale în angajarea factorilor de interes,
participarea publicã ºi managementul proiectului pentru proiecte de transport local ºi
regional. Volumul 1 al manualului „Concepte ºi instrumente”, abordeazã între altele topici
legate de monitorizarea proiectului (pag. 58 ff) precum ºi monitorizarea ºi evaluarea
rezultatelor (pag. 60 ff). Volumul 2 „Concluzii” cuprinde mai în detaliu topicile indicatorilor de
mãsurare (pag. 70 f), progresul urmãririi (pag. 72 f), culegere ºi stocare date (pag. 74 f),
indicatori mãsurare rezultate (pag. 76 f) ºi evaluarea post implementãrii (pag. 78 f).
www.civitas-initiative.org/cms_pages.phtml?id=349&Ian=en
PROSPECTS (2000 – 2003) ( a se vedea de asemenea sarcina 1.3)
Îndrumarul Factorilor de Decizie evidenþiazã abordarea luãrii unei decizii, opþiuni politice,
precum ºi instrumentele suport disponibile. Abordeazã de asemenea estimarea ºi evaluarea
(pag. 32 f). Manualul Metodologic oferã consultanþã mai extensivã asupra instrumentelor
suport pentru estimare (pag. 33 ff), evaluare (pag. 25 ff), monitorizare (pag. 27 ff),
previzionare ºi analizã.
http://www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/prospects-2000.html

Informaþii suplimentare despre Activitãþi specifice
No Activitatea
1

Descriere sursã

Eºalonarea în timp Proiectul GUIDEMAPS (2002 – 2004) (a se vedea de asemenea sarcina 5)
a procesului de
Volumul 2 al manualului GUIDEMAPS „Concluzii” oferã informaþii despre gestionarea
planificare (pag. 30) timpului în procesele de planificare deschise (pag. 22-23)
www.civitas-initiative.org/cms_pages.phtml?id=349&Ian=en

2

Coordonare
strategicã ºi
relaþii actori
(pag.31)

Proiectul TIPP (Instituþii de Transport în procesul politicii de transport)
Proiectul s-a concentrat asupra analizei rolului contextelor instituþionale în procesul
decizional ºi implementare în transport. Proiectul oferã un cadru de analizã,
introducând concepte utile pentru o mai bunã înþelegere a proceselor politicii de transport (a
se vedea Deliverable D1). Sunt de asemenea formulate recomandãri de politici care pot
inspira propunerea localã a unui proces SUTP (D7). Mai mult, prin analiza în profunzime a
unor studii de caz, proiectul TIPP oferã pãtrunderea într-o serie de procese ale politicii reale
de implementare în transport.
www.strafica.fi/tipp/about.html
Laborator pentru Investigarea unor Potenþiale Strategii ºi Organizãri (LIPSOR)
Realizeazã ºi armonizeazã instrumente pentru analiza strategicã ºi suport decizional. Deºi
se concentreazã în principal asupra afacerilor, majoritatea instrumentelor sunt în egalã
mãsurã utile unui context decizional cum este cel pentru SUTP (ex. metoda MACTOR
precum ºi alte abordãri cunoscute cum este Delphi). Informaþiile introductive asupra
majoritãþii instrumentelor sunt sintetizate în „set de instrumente pentru planificarea unui
scenariu”, disponibil on-line în englezã, francezã ºi spaniolã.
www.3ie.fr/lipsor
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3

Responsabilitate ºi Grupul de Lucru al Experþilor în SUTP. Raportul Final D4 (2004) (a se vedea de
acoperire
asemenea surse generale).
geograficã (pag.32) Raportul de fond al grupului de experþi include un capitol pe tema „Acoperire spaþialã ºi
autoritãþi responsabile”, care descrie practici cu privire la aceste aspecte în Franþa, Italia ºi
Marea Britanie (a se vedea capitolul 1.2, pag. 4 din raportul de fond).
http://ec.europa.eu(environment/urban(pdf/final_report050128.pdf.

4&5 Participare
cetãþeni (pag.33 ) &
implicare factori
(pag. 34)

Surse comune pentru Activitãþile 4 ºi 5
Proiectul GUIDEMAPS (2002 – 2004) (a se vedea de asemenea sarcina 5)
Volumul 1 al Manualului GUIDEMAPS include o introducere în principalele probleme ale
angajãrii (pag. 26 ff). Volumul 2 conþine concluzii detaliate pentru aspecte importante (pag.
28, 32, 58) ºi pentru 32 diverse instrumente de angajare, explicând scopul respectiv
al acestora, probleme legate de utilizare ºi aspecte practice (pag. 80 ff).
www.civitas-initiative.org/cms_pages.phtml?id=349&Ian=en
PROSPECTS (2000 / 2003) (a se vedea de asemenea sarcina 1.3)
Manualul factorilor decizionali include un capitol util cu privire la “Participare” (pag. 8)
www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/prospects-2000.html.
Set de instrumente cu metode de participare – Manual al practicantului (2003) – publicaþie
comunã a Fundaþiei King Baudouin ºi Institutul Flamand pentru ªtiinþã ºi Evaluarea
Tehnologiei (viWTA).
Publicaþie practicã cu ambiþia de a crea un set de instrumente la îndemânã, pentru lansarea ºi
gestionarea proiectelor participative, inclusiv participarea cetãþenilor ºi implicarea factorilor
interesaþi.
www.kbs-frb-be/code/page.cfm?id_page=153&id=361&lang-EN

6

Integrare politici
SUTP (pag. 35)

Tematica integrãrii unei politici este desigur destul de vastã – în consecinþã la fel este
ºi gama referinþelor utile posibile, în funcþie de legãturile pe care le cautã fiecare. Cu toate
acestea, existã o creºtere a publicaþiilor vizând problema deosebitã a durabilitãþii
transportului, iar acestea trateazã aspectele integrãrii unei politici cu din ce în ce mai multã
dãruire. Iatã la ce se poate face referire:
Banister, D. 2005. Transport non durabil – transportul urban în noul secol. Routledge:
Londra / New York
Williams, K. Ed. Planificare spaþialã, forma urbanã ºi transportul durabil.
Ashgate Hamshire

7

Includere socialã ºi Proiectul MATISSE (Metodologie pentru Evaluarea Impacturilor Transportului asupra
echitate sexe
Excluderii Sociale)
(pag. 36)
Obiectivul major al proiectului a fost de a compila ºi valida un instrument de evaluare pentru
aprecierea impactului intervenþiilor politice în transport asupra excluderii sociale. Proiectul a
elaborat un Manual de Evaluare a Impacturilor Politicii de Transport asupra Excluderii
Sociale.
www.matisse-eu.com
Website Includere socialã a DfT (Marea Britanie)
Mobilitatea ºi noþiunea de includere promoveazã transportul inclusiv din punct de vedere
social, analizând legãturile dintre transport ºi excluderea socialã, analizând problemele
legate de includerea socialã ºi nevoile de transport ale diferitelor grupuri sociale, stabilind
legãturi cu alte departamente guvernamentale.
www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_mobility/documents/sectionhomepage/dft_needs
_page.hcsp
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8

Informare ºi relaþii Proiectul GUIDEMAPS (2002 – 2004) (a se vedea de asemenea sarcina 5)
publice (pag. 37 )
Furnizeazã o gamã largã de instrumente legate de informare ºi relaþii publice, cum este în
Volumul 1 al manualului Strategia Media (pag. 48), Strategia de marketing (pag. 50) ºi
materiale printate despre informare publicã (pag. 66)
www.civitas-initiative.org/cms_pages.phtml?id=349&Ian=en
Organizarea de campanii pentru lucrul cu opþiuni mai inteligente, DfT (Marea Britanie)
Acest raport cu orientãri se bazeazã pe experienþa proiectului UE TAPESTRY, abordând
problematici cum este proiectarea unei campanii, management ºi evaluare. Documentul
informeazã ºi încurajeazã factorii decizionali importanþi, din cadrul autoritãþilor locale,
precum ºi alte organizaþii despre avantajele ce rezultã din promovarea unei deplasãri
durabile, oferind instrumentele necesare în acest scop.
www.dft.gov.uk/pgr(sustainable(smarterchoices/campaign

9

Managementul
aptitudinilor
(pag. 38 )

Proiectul GUIDEMAPS (2002 – 2004) (a se vedea de asemenea sarcina 5)
Volumul 1 al manualului „Concepte ºi instrumente” abordeazã între altele stabilirea echipei
de management al proiectului (pag. 42 ff) ºi gestionarea aptitudinilor ca resurse ale
proiectului (pag. 44 ff). Volumul 2 „Concluzii” abordeazã mai în detaliu unele aspecte legate
de managementul aptitudinilor (pag. 14 ff, 16 ff, 18 ff, 24 ff).
www.civitas-initiative.org/cms_pages.phtml?id=349&Ian=en
Constatãri asupra managementului aptitudinilor în evaluarea LTP (Marea Britanie)
Evaluarea politicii procesului de introducere a Planurilor de Transport Local (LTP) pentru
autoritãþile locale engleze evidenþiazã între altele importanþa managementului aptitudinilor,
pentru un management în schimbare reuºit, adicã schimbãrile orgalizaþionale ºi culturale în
cadrul autoritãþilor, care au rezultat prin introducerea procesului LTP (pag. 16 f, 151 ff).
www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_localtrans/documents/divisionhomepage/032391.hcsp

10

Management ºi
Proiectul GUIDEMAPS (2002 – 2004)(a se vedea de asemenea sarcina 5)
organizare (pag. 40) Volumul 1 al manualului “Concepte ºi instrumente” oferã un cadru pentru buna gestionare a
proiectului ºi luãrii deciziilor (pag. 30-33). Volumul 2 “Concluzii” abordeazã mai în detaliu
resursele de management (FS 11 pag. 26-27) ºi modul în care trebuie depãºite barierele în
procesul de management (FS 31 pag. 66).
www.civitas-initiative.org/cms_pages.phtml?id=349&Ian=en
EFQM
Fundaþia Europeanã pentru Managementul Calitãþii, organizaþie non profit, a realizat o
metodã pentru managementul total al calitãþii în organizaþii (aplicabil de asemenea
organismelor publice).
www.efqm.org
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