
Minuta consultărilor preliminare privind PMUD 

In data de 18.10.2017 a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Reghin o întâlnire pe

tema Planului de mobilitate Urbană Durabilă PMUD la care au participat reprezentanții

instituțiilor, societăților comerciale, organizații neguvernamentale, precum și persoane

interesate de subiectul planificării mobilităţii urbane durabile în municipiul Reghin. 

Durata întâlnirii : 16 – 17.45

In deschiderea întâlnirii, dl Klaus Birthler a ținut un cuvânt de bun venit și a precizat că

întâlnirea va avea două părți. In prima parte dl Mitroi- elaboratorul proiectului va face o

prezentare a planului de mobilitate, apoi va urma o sesiune de întrebări și discuții adresate

acestuia.  A specificat de asemenea faptul că, consideră oportun ca la discuție să participe ți

cineva neutru și tocmai de aceea a invitat la întâlnire un ONG din Cluj – ColectivA.

Dl. Mitroi a început cu o scurtă prezentare a PMUD:

 ce este PMUD

 scopul și rolul PMUD

 etapele planului

 încadrare în strategii

 care este zona de studiu 

Dl. Mitroi a specificat faptul că în Reghin, în urma analizei situației actuale s-au

constatat următoarele:

 locuitorii au o densitate mai mare în zona centrală, iar locurile de muncă sunt, în

general, în zonele periferice ceea ce are ca efect congestionarea traficului

 referitor la rețeaua de străzi s-a observat că aproximativ 15 % din totatul rețelei

sunt în stare tehnică proastă și foarte proastă și 58% în stare bună și foarte bună

  din punct de vedere al accesibilității la stațiile de transport public se observă că

acestea sunt concentrate în zona centrală

 vechimea parcului auto este mai mare de 17 ani, mașinile au norme Euro2 sau

nonEuro, 

toate acestea ducând la un serviciu de transport public neatractiv.

S-a observat de asemenea că nu există un public fidel pentru transportul în comun

deoarece nu sunt multe abonamente vândute.

Dl. Klaus Birhler a întrebat ce înseamnă un public fidel.



Dl. Mitroi a explicat că, în cazul în care ar fi mai multe abonamente vândute ar

înseamna că operatorul are utilizatori fideli, care utilizează transportul public în detrimentul

automobilului propriu.

Alte constatări:

 transportul de mărfuri este destul de mare; traseele pentru transportul de marfă

utilizează rețeaua de trafic existent și crează disconfort (zgomot, poluare, distrugerea

caselor datorită vibrațiilor, etc)  cetățenilor care locuiesc de-a lungul arterelor de

circulație

 numărul accidentelor are o ușoară creștere în 2017 față de anul anterior (fără

accidente mortale) care are drep cauze: viteza excesivă, neacordare de prioritate,

indisciplina pietonilor și a bicicliștilor. Problema care apare este faptul că nu există

piste de biciclete.

Pentru realizarea modelului de transport s-a utilizat și o anchetă de mobilitate, în urma

căreia s-a constat că 28% din populație se deplasează pe jos, 7% cu bicicleta și un procent

foarte mare (60%) folosesc autoturismul personal.

In urma analizei situației actuale se observă că autoturismul acaparează toată zona.

Dacă ne uităm peste prognoză, peste 5 ani automobilul are o utilizare mai mare în detrimentul

utilizării biciletei și mersului pe jos, ceea ce nu ne dorim.

PMUD promovează utilizarea mijloacelor de transport nepoluante.

Dl. Mitroi a prezentat apoi propuneri de proiecte pentru infrastuctura de transport,

pentru managementul parcărilor, transport public, managementul mobilității și ITS, transport

multimodal, deplasări nemotorizate, reglementări instituționale. Proiectele au fost ierarhizate

rezultând trei scenarii de mobilitate (minim, mediu, maxim). Pornind de la scenariul de bază,

s-a concluzionat că peste 30 de ani scenariul maxim are cele mai multe beneficii. Va urma o

sesiune de dezbateri pe baza celor prezentate se vor extrage concluzii pentru a ajunge la

forma finală a PMUD.

A urmat o prezentare a participanților la întâlnire:

Ionuț Mitroi  - coordonator proiect

Precup Maria – Primar municipiul Reghin

Mark Endre – Viceprimar municipiul Reghin

Rădoi Mirela Minodora – Secretar municipiul Reghin

Birthler Klaus – Arhitect șef municipiul Reghin

Danciu Gavril  -  consilier local 



Slev Crina – consilierul primarului mun. Reghin

Todoran Laura – APM Mureș

Friciu Daniel – Poliția municipiului Reghin

Mureșan Dan - Poliția municipiului Reghin

Marian Vasile – Poliția Locală Reghin

Cotoi Vasile - Poliția Locală Reghin

Stanciu Silviu - Poliția Locală Reghin

Portik  Adela – Director RAGCL SA  

Frenți Ioan – Șef secție Transport public  - RAGCL SA

Grecu Ioan

Baciu Dorin

Muș Daniel

Csongor Ungvari

Holircă Cornel Valer – Șef serviciu Urbanism

Pol Cosmina – consilier Municipiul Reghin

Țeugea Dora – consilier Municipiul Reghin

Matei Adela – consilier Municipiul Reghin

Pop Ionela – consilier Municipiul Reghin

Pușcaș Gabriela – consilier Municipiul Reghin

Oprea Monica - consilier Municipiul Reghin

Sărmășan Cristian – consilier Municipiul Reghin

Csorvasi Andrea – Centrul de Informare Turistică

Oprea Ioan – Secția Drumuri

Butilcă Mircea

Panait Laura - ColectivA Cluj -  ONG

Dna Precup Maria, primarul municipiului Reghin, a mulțumit celor care au venit, apoi a

specificat faptul că trebuie să privim cu responsabilitate acest plan și speră ca aceste discuții

să fie constructive, iar acest plan să ajute la dezvoltarea municipiului Reghin din punct de

vedere administrativ și al transportului astfel încât peste o perioadă mai lungă orașul să nu

mai fie blocat în orele de vârf.

Dl viceprimar, Mark Endre, a completat că ar dori ca participanții să vină cu idei bune

pentru ca proiectul să fie unul eficient.



Dl Birthler a sesizat faptul că locurile de parcare în cartiere sunt insuficiente.

Dl. Mitroi a specificat că în cadrul PMUD s-a propus realizarea unor parcări de cartier

multinivel pentru cele opt cartiere. Pentru încurajarea mersului pe jos sau cu bicicleta prin

PMUD sunt propuse o serie de proiecte pentru cei care folosesc biciclete. E mult de lucrat cu

comportamentele. Pentru acest lucru e nevoie de campanii de conștientizare. 

Dna Panait a specificat că trebuie să apelăm la conștiința civică.

Dna Precup Maria a atras atenția asupra faptului că nu avem posibilitatea de a crea

piste de biciclete, orașul fiind istoric străzile sunt înguste, nu au lățimea optimă pentru acest

lucru. Asfaltarea străzilor duce la practicarea concursurilor de mașini pe străzi, conducând la

circulație neregulamentară și la creșterea numărului de accidente. Legat de acest lucru, dl.

Mitroi a propus campanii de conștientizare și de prevenție efectuate prin intermediul Poliției

Locale.

Dl. Birthler a întrebat care ar fi zonele pe pe care ar trebui construite poduri.  Dl. Mitroi

a specificat că municipiul Reghin e împărțit în două părți: est și vest, fiind străbătut de calea

ferată și de râul Mureș. In aceste zone sunt locurile de muncă. E bine să se crească

conexiunile. Dl. Birthler a remarcat faptul că în anul 1800 în mun. Reghin erau 5 poduri peste

râul Mureș, iar acum mai sunt 2. 

Dl. Birthler a întrebat dacă e corect să se pună sensuri giratorii în intersecții. Dl. Mitroi

consideră că sensurile giratorii sunt adaptabile pentru artere în care fluxurile de mașini sunt

cvasiegale, deoarece intră în sens cel care vine de pe artera mai circulată. Dl. Birthler

întreabă care sunt atunci soluțiile pentru fluidizarea traficului. Dl. Mitroi consideră că trebuie

făcut un studiu de trafic pentru situația existentă , pe baza căruia se poate simula un model

de trafic.

Dna Maria Precup a dat exemplu sensul provizoriu de la intersecția Sării cu cart. Unirii

care a vut un efect pozitiv asupra traficului. 

In opinia dlui Mitroi, nu e necesar să se facă sensuri provizorii. Totul se poate face în

sistem virtual. 

Dna Panait a dat un exemplu din Cluj, în care amplasarea unui sens giratoriu nu a fost

o soluție.

Dl Mitroi spune s-a identificat în timp că din diverse motive (sau datorită presiunilor

cetățenilor) s-au facut anumite investiții care apoi s-au dovedit că nu au fost cele mai

eficiente, deci mai bine se face simulare.

Dl. Butilcă Mircea a sesizat faptul că în Reghin este un singur public, cel care merge



spre zona industrială.

Dl .Mitroi a precizat că datorită stațiilor și autovehiculelor vechi transportul public

devine ocazional. Dacă stațiile ar fi bine amenajate, autobuzele noi, intervalele de circulație

între autovehicule ar fi mai dese, atunci s-ar scmiba comportamentele. 

Dl. Butilcă Mircea a întrebat dacă este vreo restricție ca operatorul local să efectueze

curse și în zonele (comune) limitrofe Reghinului.

Doamna primar Precup Maria a zis că operatorul local în urma licitației a pierdut

transportul spre aceste comune în detrimentul firmelor private, ceea ce a condus la

nemulțumiri din partea călătorilor. Se dorește ca operatorul să participe din nou la licitație în

momentul în care expiră contractul cu firmele private. A mai precizat că, un autobuz modern

nu ar tenta oamenii, poate doar copiii. În Reghin se schimbă greu mentalitatea.

Dl Birthler Klaus l-a întrebat pe dl Mitroi dacă a luat în calcul și sosirile în Reghin din

alte localități cu trenul, maxi-taxi etc. Dl. Mitroi a răspuns că nu a reușit să colecteze aceste

informații, că indicatorii  au fost cuantificați la nivel de trafic general. 

Dna Portik a precizat că stațiile de transport în comun sunt în apropierea stațiilor de

maxi taxi și s-a încearcat să se coreleze programul autobuzelor cu cel al maxi -taxi-urilor.

Autobuzele circulă pe fiecare arteră principală.  S-a încercat introducerea unor trasee până la

limita Reghinului, dar erau 2-3 călători, așa că s-a renunțat la aceste trasee. Acum se încercă

un traseu în zona Unirii. Problema este străzile sunt înguste, iar autobuzele trebuie să aibă

spațiu pentru a lua curba.

Dna Precup Maria a precizat că pe viitor se poate recurge la autobuze mai mici și,

poate, prin mediatizare să se poată schimba mentalitatea. 

Dna Portik spune că societățile comerciale sunt cele care solicită curse și că, la

cererea acestora s-au introdus curse și în weekend. Dl. Mitroi consideră că introducerea unui

nou traseu la cererea cetățenilor sai a societăților comerciale este o abordare reactivă.

Trebuie observate care sunt nevoile și trebuie adaptată oferta de transport în vederea cererii

evaluate. De aceea se recomandă realizarea unui studiu pentru reorganizarea transportului

public. Trebuie reacționat la nevoile cetățenilor, dar vocile „ce se aud” nu reprezintă

majoritatea.

Dna Precup Maria a spus că în Reghin doar 3 % din cetățeni circulă cu mijloace de

transport în comun deși abonamentul este ieftin, iar elevii și pensionarii au gratuitate.

Dna Panait zice că în Cluj există piste de biciclete și atunci se poate renunța la mașina

personală. Fiind oferită infrastructura, ai mai multă siguranță. 



 O altă problemă care trebuie analizată este că Reghinul e un oraș situat pe deal, ceea

ce e destul de greu pentru circulația cu biciclete.

Următoarea problemă ridicată e că în plan, în zona unităților școlare  se circulă

preponderent  pe jos, dar în Reghin unde există 2 unități școlare mari situate lângă un centru

comercial unde se circulă cu mașina și traficul este foarte mare în aceste zone. Dl Mitroi a

argumentat că aceasta este o situație punctuală, specifică și nu face obiectul PMUD. Dna

primar a punctat că, comisia de circulație a hotarât achiziționarea unui semafor cu buton și se

va vedea cum fucționează ca să nu încurce nici circulația și să protejeze și copiii.

In opinia dlui Mitroi, pot fi impementate și alte soluții, de nivel minimal: insule de

protejare a pietonilor, îngustarea benzilor de circulație - măsuri ușor de pus în practică. S-a

dovedit că în momentul în care un conducător auto utilizea ză o astfel de bandă, sunt tentați

să reducă viteza. Trebuie văzut care set de măsuri e potrivit și care poate fi implementat cu

succes. Dacă se îngustează benzile ar putea duce la congestionarea traficului la ieșirile din

oraș. 

Dl Birthler Klaus a întrebat care sunt zonele cel mai des frecventate pietonal.

 Dl Mitroi a zis că pot fi generate hărți, care sunt zonele care generează și atrag diferite tipuri

de depalsări, în special cele pietonale. Pentru documentul final ar trebui cuprins și acest

lucru. 

Dl. Mark Endre a întrebat dacă se poate face o simulare a închiderii circulației în zona

centrală și ce impact ar avea acest lucru. 

Dna primar a precizat că, în momentul în care se va construi autostrada Tg Mureș –

Iași și soseaua de centură vor prelua o parte din traficul care traversează Reghinul.

Dl Mitroi a specificat că următoarea etapă este adaptarea planului și includerea

concluziilor din cadrul acestei discuții, apoi va fi supus dezbaterii publice, aprobării prin HCL,

urmând evaluarea și avizarea de ADR Centruși va fi păstrat ca document strategic pentru

finanțarea proiectelor propuse prin PMUD. 

  Dna primar Precup Maria a intrebat dacă faptul că doar 3 % din populație folosește

transportul în comun e un impediment sau un ajutor în accesarea de fonduri. Părerea dlui

Mitroi este că e un ajutor, orice minimă investiție în transportul public  va avea un impact

destul de mare.  

În încheiere dna primar Precup Maria a recomandat studierea PMUD de pe site-ul

municipiului Reghin. 


