
www.poly-sump.eu Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union

avantajul Metodologiei poly-SUMp
(plan de Mobilitate Urbană Durabilă)

O metodologie testată pentru planifi carea mobilității
durabile în regiunile complexe



2

ICLEI Europe GmbH, Freiburg, Germania. Wolfgang Teubner, Director Regional (Responsabil)

Ruud Schuthof, Director Adjunct Regional, ICLEI Europa și Isabel Fernández de la Fuente, Ofițer de 
Comunicare şi Relaţii cu Membrii, ICLEI Europa

Patrick Garçon / Nantes Métropole

Rebekka Dold | www.rebekkadold.de, Stephan Köhler, ICLEI Europa

Poly-SUMP – Proiect de planificare împreună a mobilităţii durabile

Această publicație a fost realizată ca parte a proiectului „Poly-SUMP – Planificarea împreună a 
mobilităţii durabile”.

Această broşură este tipărită pe hârtie reciclată 100%, care nu conţine clor (TCF) și îndeplinește 
criteriile eco-Blue Angel și Nordic Swan

Responsabilitatea exclusivă pentru conținutul acestei publicații revine autorilor. Aceasta nu reflectă 
neapărat opinia Uniunii Europene. Nici EASME, nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru o 
eventuală utilizare a informațiilor conținute în această pagină.

Tipografie

Editura:

Autori:

Imagine copertă:

Design:

Drept de autor:

Mulţumiri:

Tipărire:

Declinarea
răspunderii legale:

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union

avantajul Metodologiei poly-SUMp
(plan de Mobilitate Urbană Durabilă)

O metodologie testată pentru planificarea mobilității
durabile în regiunile complexe



3

www.poly-sump.eu

Dezvoltarea istorică și demografică a localităţilor, oraşelor 

și regiunilor a dus la o abundenţă de regiuni policentrice în 

Europa. În aceste regiuni au loc deplasări și alte tipuri de 

călătorie între numeroase centre și peste graniţele municipale, 

regionale și/sau naționale. Răspândirea geografică a locurilor 

de muncă, serviciilor și destinațiilor de agrement crește 

distanța medie de deplasare și duce la o dependență mai 

mare de utilizare a maşinii personale.  Atunci când fluxurile 

semnificative de mobilitate trec granițele anumitor orașe, 

dezvoltarea strategiilor regionale reprezintă cheia pentru 

stimularea trecerii la moduri mai ecologice și mai durabile de 

transport într-o regiune. Acest lucru necesită, de asemenea, 

planificarea integrată și coordonată a mobilității  în cadrul și 

între diferite municipalități și toți factorii săi implicați.

Poly-SUMP a lucrat cu șase regiuni din Europa pentru a 

elabora o metodologie participativă de planificare a mobilității 

coordonate și integrate pentru regiunile policentrice. Planul 

de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP) pentru o regiune 

policentrică se referă la întreaga regiune şi conectează diferite 

niveluri administrative şi alți factori interesați relevanți.  

Metodologia Poly-SUMP funcționează în trei etape. În 

primul rând, este important să se înțeleagă comportamentul 

în materie de mobilitate în regiuni. O bună cunoaştere a 

acestuia se obține prin aplicarea unui instrument de profil 

regional. În al doilea rând, se elaborează o viziune comună şi 

un plan de acțiune pentru întreaga regiune printr-un proces 

participativ care să implice toate părțile interesate. Baza este 

tehnica Atelierului de Explorare a Viitorului (Future Search 

Workshop). În ultimul rând, activitățile de follow-up sunt 

efectuate cu scopul de a îmbunătăţi acțiunile identificate și a 

începe un proces formal de coordonare care poate duce la un 

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă care să acopere întreaga 

regiune.

Poly-SUMP oferă indicaţii detaliate pentru sprijinirea 

factorilor din domeniul elaborării de politici, specialiștilor 

în transport și alți factori interesați în regiunile policentrice 

cu privire la modul de inițiere a dezvoltării Planurilor de 

Mobilitate Urbană Durabilă.

Această broșură introductivă este destinată strategilor 

locali și regionali, specialiştilor în domeniul transportului și 

planificării urbane, participanților de pe piaţă și organizațiilor 

societății civile.

pe scurt

Sprijinirea dezvoltării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în regiunile policentrice 

reprezintă ideea care stă la baza Metodologiei Poly-SUMP. Metodologia a fost elaborată între 

2012 și 2014, ca parte a proiectului „Poly-SUMP - Planning sustainable mobility together” 

(„Planuri policentrice de mobilitate urbană durabilă - Planificarea împreună a mobilităţii 

durabile”) care a fost cofinanțat prin programul Intelligent Energy Europe („Energie Inteligentă 

pentru Europa”).
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Avantajul Metodologiei Poly-SUMP 
(Plan de Mobilitate Urbană Durabilă):

•	 Utilizarea	metodologiei	demonstrate	pentru	a	

iniția dezvoltarea unui plan eficient de Mobilitate 

Urbană Durabilă pentru regiunea dumneavostră 

policentrică;

•	 Șase	regiuni	europene	au	testat	metoda.	Învăţarea	

din experiențele lor;

•	 Analizarea	profilului	policentric	al	regiunii	

dumneavoastră împreună cu instrumentul online;

•	 Aducerea	împreună	a	părților	interesate	într-un	

cadru creativ și participativ pentru a obține o 

înțelegere și o viziune comune pentru mobilitatea în 

regiune.

introducere

Planificarea mobilităţii urbane este o sarcină complexă. Acest 

lucru este agravat atunci când funcțiile urbane, oamenii și 

mobilitatea sunt dispersate în cadrul și între diferite centre 

urbane și limitele administrative, cum este cazul unei 

regiuni policentrice. Fluxurile de mobilitate zilnică au loc 

între limitele unui singur oraș și, prin urmare, necesită 

planificarea mobilității care este mult mai complexă decât 

cea  la nivel de oraș. În cazul în care regiunea dumneavoastră 

este policentrică, fiindcă ghidul de orientare metodologică  

Poly-SUMP (www.poly-sump.eu/tools) vă poate ajuta 

să găsiți soluții care se potrivesc contextului și  caracter 

dumneavoastră regional.

Planificarea mobilităţii în aceste regiuni necesită o coordonare 

a politicilor și serviciilor a numeroşi participanţi - specialişti 

în urbanism şi transport, factorii de decizie locali și regionali, 

furnizori de transport public urban și interurban. Fără o astfel 

de planificare, cetățenii pot opta pentru o soluție de tip „do-it-

yourself”, cu o creștere ulterioară a utilizării mașinii personale. 

Ce este o regiune policentrică?

Regiunile policentrice sunt zone caracterizate prin 

prezența mai multor centre în care bunurile și 

serviciile sunt dispersate în diferite orașe. Acțiunile 

importante ale fluxurilor zilnice de mobilitate au loc în 

afara limitelor unui singur oraș și necesită planificarea 

coordonată în cadrul și între diferite municipalități şi 

alte zone administrative.

„Autoritățile locale și regionale se confruntă cu 

provocări uriaşe în combaterea problemelor cum ar 

fi congestionarea traficului și poluarea din orașe. Iar 

în regiunile cu centre politice, sociale sau financiare 

individuale, cunoscute sub numele de „regiuni 

policentrice”, planificarea mobilităţii durabile este 

chiar mai dificilă, deoarece sunt implicate numeroase 

părți interesate diferite. Aceste linii directoare vor 

sprijini autoritățile locale și regionale în elaborarea 

planurilor de mobilitate pentru aceste regiuni 

policentrice, completând liniile directoare existente 

create deja de către Comisia Europeană privind 

mobilitatea urbană durabilă.”

Violeta Bulc, Comisar European pentru Transporturi
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	 	 În	 Alentejo	 Central	 (Portugalia),	 zonele	 importante	

de ocuparea a forței de muncă se găsesc în orașe 

din întreaga regiune, inclusiv în orașul principal, 

Évora. Vehiculele private sunt alegerea de transport 

predominantă . Lipsa unui sistem robust de transport 

public în Évora contribuie la ponderea mare de maşini. 

Prin participarea sa la proiectul Poly-SUMP, regiunea 

a vizat dezvoltarea unei strategii de transport pentru 

a îmbunătăți fluxurile de transport între principalele 

orașe, pentru a reduce utilizarea transportului privat 

pentru deplasarea zilnică.

Ce este un SUMP?

1	Anexa	I	la	Pachetul	de	Mobilitate	Urbană:
  http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm

		În	regiunea	Slovenia	Centrală	(Slovenia),	problemele	

de	mobilitate	sunt	un	subiect	fierbinte.	Cu	toate	acestea,	

în trecut au existat posibilități reduse de a dezvolta o 

politică	de	transport	regional.	Acest	lucru	a	fost	atribuit	

unui nivel scăzut de cooperare între principalele părți 

interesate. Metodologia Poly-SUMP a oferit suport 

în regiune prin consolidarea dialogului dintre părțile 

interesate relevante şi în particular prin implicarea 

politicienilor din diferite niveluri de guvernare.

Un Plan de mobilitate urbană durabilă (SUMP) are ca 

scop central o mai bună accesibilitate a zonelor urbane și 

furnizarea de mobilitate durabilă şi de înaltă calitate către 

și în mediul urban. Acesta privește nevoile de „funcționare 

a oraşului” și interiorul său, şi nu cele ale unei regiuni 

administrative municipale.1

SUMP-ul într-o regiune policentrică se referă la întreaga 

rețea de centre urbane și limite administrative din regiune 

și implică o participare cu guvernanţă multiplă a diferitelor 

niveluri de guvernare și a altor părți interesate și cetățeni. 

Metodologia Poly-SUMP susține specialiştii locali și regionali 

și factorii de decizie pentru a evalua tipurile de mobilitate. 

Privind dincolo de granițele propriului oraș, aceştia sunt 

capabili să găsească soluții de mobilitate durabilă în cadrul 

regiunii lor.

Principalele elemente ale unui Plan de 
Mobilitate Urbană Durabilă:

1. Scopuri și obiective

2. O viziune pe termen lung și un plan clar de 

implementare

3. Evaluarea performanțelor actuale și viitoare

4. Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor 

modalităţilor

5. Integrare orizontală și verticală

6. Abordare participativă

7. Monitorizare, revizuire, raportare

8. Asigurarea calității

Pentru mai multe informații cu privire la SUMP, vă 

rugăm să vizitaţi portalul Planuri de Mobilitate la 

adresa www.eltis.org/mobility-plans
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Metodologia poly-SUMp

Metodologia Poly-SUMP se bazează pe ciclul2 de planificare pentru dezvoltarea și implementarea unui SUMP. Aceasta adaugă 

activități specifice primelor trei faze ale ciclului de planificare pentru a asista regiunile policentrice în pregătirea unui SUMP.

Metodologia Poly-SUMP vă trece regiunea prin trei etape, după 

cum se reflectă în imaginea de mai jos:

Milestone: 
Analysis of problems 

& opportunities concluded

1. Determine 
your potential 
for a successful 

SUMP

2. De�ne the 
development 
process and 

scope of 
plan

3. Analyse the 
mobility situation 

and develop 
scenarios

4. Develop 
a common 

vision

5. Set 
priorities and 
measurable 

targets
6. Develop 

e�ective 
packages of 

measures

7. Agree 
on clear 

responsibilities 
and allocate 

funding

8. Build 
monitoring and 
assessment into 

the plan

9. Adopt
Sustainable 

Urban Mobility 
Plan

10. Ensure 
proper manage-

ment and 
communication

11. Learn the 
lessons

Commit to overall sustainable mobility principles

Assess impact of regional/national framework

Conduct self-assessment

Review availability of resources

De�ne basic timeline

Identify key actors and stakeholders

Look beyond your own 
boundaries and responsibilities

Strive for policy coordination and 
an integrated planing approach

Plan stakeholder and citizen 
involvement

Agree on workplan and 
management arrangements

Prepare an analysis of 
problems and opportunities

Develop scenarios

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Develop a common vision of 
mobility and beyond 

Actively inform the public

4.1

4.2

Identify the priorities for mobility

Develop SMART targets

5.1

5.2

Identify the most e�ective measures 

Learn from others' experience

Consider best value for money

Use synergies and create integrated packages of measures

6.1

6.2

6.3

6.4

Milestone:
Measures 
identi�ed

Assign responsibilities and resources

Prepare an action and budget plan

7.1

7.2

Arrange for monitoring 
and evaluation8.1

Check the quality
of the plan

Adopt the plan

Create ownership 
of the plan 

9.1

9.2

9.3

Milestone:
SUMP 

document 
adopted

Manage plan implementation

Inform and engage the citizens

Check progress towards 
achieving the objectives

10.1

10.2

10.3

Update current plan regularly

Review achievements - 
understand success and failure

Identify new challenges 
for next SUMP generation

11.1

11.2

11.3

Milestone:
Final impact assessment

concluded

Starting Point:
"We want to 

improve mobility 
and quality 

of life for our 
citizens!"

Preparing 
well

Rational and 
transparent 
goal setting

Elaborating
the plan

Implementing 
the plan

Sustainable 
Urban 

Mobility 
Planning

3. Crearea unei baze şi 
viziuni comune

2. Utilizarea 
rezultatelor și 

elaborarea planului

1. Pregătirea suficientă prin 
înțelegerea regiunii dumneavoastră1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

2. Utilizarea rezultatelor 
și elaborarea planului

3. Crearea unei baze şi 
viziuni comune

1. Pregătirea suficientă 
prin înțelegerea regiunii 
dumneavoastră

Sursă: Linii directoare -Dezvoltarea şi Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

2 Linii directoare – Dezvoltarea şi Implementarea unui Plan de Mobilitate 
Urbană	Durabilă,	Comisia	Europeană,	2013:	www.eltis.org/mobility-plans
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Înainte de începerea etapei de 

planificare reală, este important să 

înțelegeţi profilul și tipurile de mobilitate 

zilnică din regiunea dumneavoastră. De 

asemenea, este important să înțelegem 

cum sunt dispersate responsabilitățile 

în diferite limite administrative din regiune. Primul pas 

reprezintă, prin urmare, evaluarea contextului şi practicilor 

de planificare a mobilității urbane. Obţineţi Poly-SUMP-ul în 

curs cu următoarele acțiuni:

a. Definiţi regiunea și specificaţi limitele;

b. Identificaţi condițiile-cadru actuale care pot influența 

planificarea mobilității; 

c. Analizați şi alte politici în sprijinul regiunii sau în conflict 

cu o abordare de mobilitate durabilă;

d. Înţelegeţi procesele de planificare ale regiunii 

dumneavoastră;

e. Identificaţi părțile interesate și competențele ce vor fi 

implementate în procesul de planificare, de exemplu, 

specialişti în transport, specialişti în amenajarea 

teritoriului, arhitecţi, etc.;

f. Analizaţi și rezumaţi factorii, barierele și posibilităţile 

pentru procesul bazat pe acțiunile de mai sus.

„La Atelierul de Explorare a Viitorului din cadrul Poly-

SUMP am învăţat că fiecare regiune trebuie să-şi adopte 

politicile de transport în funcţie de nevoile sale”.

Yiannis Toskas, Specialist în transport și mobilitate, 

Organizaţia de Planificare și Protecție a Mediului din 

Thessaloniki (Grecia)
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0,9

0,8
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		Regiunea	Macedonia	Centrală	(Grecia)	a	trecut	printr-o	

perioadă de creștere industrială și economică rapidă 

care a format rețeaua urbană de astăzi care corespunde 

zonei mai importante din Thessaloniki și rețelele mici din 

jurul	centrelor	urbane.	Atât	Thessaloniki,	cât	și	centrele	

urbane din jur s-au confruntat cu trafic aglomerat şi 

probleme	 de	 parcare.	 În	 timp	 ce	 creșterea	 prețurilor	

la benzină a redus utilizarea excesivă a mașinii, lipsa 

unei politici integrate de transport a reţinut transportul 

public din creșterea ponderii sale.  Blocajele în trafic duc 

la creșterea consumului de combustibil şi la poluarea 

aerului, poluare vizuală, zgomot, creşterea numărului 

de accidente rutiere și produc reducerea productivității 

din cauza pierderilor de timp.

Image: Regione Marche

1. Pregătire suficientă prin înțelegerea regiunii dumneavoastră
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„Am utilizat instrumentul de profil regional pentru 

a sublinia aspectele cheie de mobilitate din regiune, 

care ne-au oferit posibilitatea de a lua drept reper 

alte regiuni şi de a învăţa din experienţa lor.”

Fabrizio Pigini, Director al Unităţii de Acţiuni pentru 

Mobilitate Durabilă, Regiunea  Marche (Italy)

Datele de profil din regiunea dumneavoastră vă vor ajuta în 

a doua etapă a metodologiei, în care părțile interesate sunt 

reunite pentru a forma o viziune comună pentru regiunea lor.

Transporturile regionale
Structura regională

Indexul de interdependență privind 
cererea de transport (zile lucrătoare)

Ponderea călătoriilor cu 
mijloace nemotorizate 

(zile lucrătoare)

Ponderea călătoriilor cu
mijloace de transport public

(zile lucrătoare)

Distanța călătoriei: 
călătorii externe între poli

Distanța călătoriei:
călătorii interne în cadrul polilor

Distribuția populației
raportată la distribuția locurilor 

de muncă

Distribuția locurilor
de muncă

Distribuția 
locuitorilor

Ponderea populației care locuieşte
la polii intermediari față de

populația totală 

Populație pe pol

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Instrumentul de Profil Regional

Cu ajutorul Instrumentului de Profil Regional Tool (www.poly-

sump.eu/tools), structura regională și tipurile de transport 

ale unei regiuni policentrice pot fi ilustrate și comparate cu 

regiuni similare din Europa. Instrumentul calculează profilul 

regional prin reflectarea asupra zece indicatori care se referă 

la structura regiunii și tipurile de transport. Rezultatele 

sunt prezentate într-o diagramă-păianjen care indică cât 

de policentrică este o regiune. Cu cât o regiune este mai 

policentrică, cu atât centrele și funcțiile urbane ale sale sunt 

dispersate, iar volum de mobilitate între aceste centre este 

mai mare.

Figura de mai jos prezintă un exemplu de diagramă-păianjen 

ilustrând o regiune extrem de policentrică.

Figura: Exemplu de profil regional
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Procesul de stabilire a obiectivelor în 

regiunile policentrice are nevoie de o 

strânsă coordonare și facilitate. Tehnica 

Atelierului de Explorare a Viitorului este 

baza pe care se dezvoltă o bază și o vi-

ziune comună pentru viitor. Prin participarea tuturor părților 

interesate de mobilitate relevante, atelierele oferă acțiuni 

concrete pentru a realiza această viziune.

Este important să aveţi la atelier combinația potrivită de părți 

interesate. Din acest motiv, ar trebui să se desfășoare o anali-

ză a părților interesate înainte de face invitațiile. Participanții 

care au puterea de a decide cu privire la schimbarea situației 

de mobilitate ar trebui să fie cu certitudine prezenţi.

Atelierele se concentrează în jurul a trei teme care se desfă-

şoară timp de trei zile.

a. Diagnoza:

Priviţi în trecut pentru a analiza modul în care situația actuală 

de mobilitate s-a dezvoltat. Apoi, priviţi în viitor explorând 

tendințele structurale care ar putea să influențeze tipurile de 

mobilitate în viitor.

b. Viitorul pe care îl dorim:

Definiți situația ideală pentru viitor și distribuiţi aceasta 

celorlalţi participanți. Este solicitată baza comună şi sunt 

subliniate principiile acțiunilor pentru a ajunge la viitorul 

dorit. De asemenea, sunt colectate orice diferențe și 

dezacorduri.

c. Planul de acţiune:

În etapa finală a procesului, accentul cade pe formularea de 

proiecte și acțiuni concrete bazate pe viziunile dezvoltate în 

faza precedentă.

„Atelierul de Explorare a Viitorului din Metodologia 

Poly-SUMP este o metodă excelentă de a ajunge la 

valori comune între diverse părţi interesate.”

Paul Alzer, Responsabil cu politica şi Poly-USMF 

pentru Parkstad-Limburg (Olanda)

Atelierele de Explorare a Viitorului se 
bazează pe următorii piloni:

•	 Toate	părțile	interesate	trebuie	să	fie	prezente.

•	 Contextul	mai	larg	ar	trebui	să	fie	explorat	înainte	

de a căuta soluții pentru aspectele individuale ale 

provocărilor.

•	 Concentrarea	activităţii	ar	trebui	să	fie	sursa	unei	

baze comune și identificarea de modele viitoare. 

Problemele și conflictele ar trebui să fie tratate 

ca informații care contribuie şi nu ca elemente de 

acțiune.

•	 Încurajarea	autogestionării	și	a	responsabilităţii	

pentru acțiunile participanților înaintea, în timpul și 

după	Atelierul	de	Explorare	a	Viitorului.

Informațiile detaliate cu privire la modul de pregătire, 

executare, facilitare și evaluare a Atelierelor de Explorare 

a Viitorului pot fi găsite în www.poly-sump.eu/tools. De 

asemenea, există referinţe şi în liniile directoare: Metodologia 

Poly-SUMP.

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

Image:	City	of	Ghent

2. Crearea unei baze şi viziuni comune

Trecut Prezent Viitor Viziune Valori 
Goluri Acțiuni Planul

a. Diagnoza b. Viitorul pe 
care îl dorim

c. Planul de acţiune
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După Atelierul de Explorare a Viitorului, 

acțiunile desfăşurate trebuie să fie în 

continuare îmbunătăţite și prioritizate. 

În acest fel, adoptaţi măsuri pentru 

pregătirea și implementarea acțiunilor 

în contextul unui „SUMP pentru o 

regiune policentrică”.

Pentru a finaliza SUMP-ul pentru regiune, trebuiesc 

întreprinse următoarele activități:

a. Validaţi rezultatele atelierului

Un sondaj al participanților la atelier vă va ajuta să clasificaţi 

acțiunile identificate în funcție de impactul potențial pe care 

acestea îl pot avea. Un model pentru un sondaj online este 

disponibil online (www.poly-sump.eu/tools).

b. Îmbunătăţiţi acţiunile

Rezultatele sondajului ar trebui să conducă la o îmbunătăţire 

în continuare a acțiunilor, viziunii și obiectivelor pentru 

regiune, așa cum este definită în atelier și în procesele de 

stabilire a profilului regional.

c. Monitorizaţi împreună cu factorii de decizie şi părţile 

interesate

Pentru a facilita monitorizarea acţiunilor planificate, factorii 

de decizie și părțile interesate vor trebui să se implice. În 

acest scop, pentru a ușura punerea în aplicare, se recomandă 

o analiză cu părțile interesate cu privire la eventualele bariere, 

factori și activități.

„Luarea deciziei politice în regiunea Parkstad-

Limburg a fost un pas esenţial în a decide referitor 

la acțiunile de mobilitate identificate în Atelierul de 

explorare a Viitorului.”

Paul Alzer, Responsabil cu politica şi Poli-USMF 

pentru Parkstad-Limburg, Olanda

potențialul de adoptare 
de către alte regiuni 
policentrice

Fiecare regiune de testare Poli-SUMP a fost pusă cu succes 

în contact cu o regiune de înfrățire pentru a transfera 

cunoștințele acumulate prin utilizarea metodologiei.

Metodologia Poly-SUMP a demonstrat un mare potențial 

pentru planificarea coordonată a mobilității într-o regiune 

complexă. Aceasta oferă o abordare eficientă pentru 

dezvoltarea unei baze și viziuni comune a mobilităţii în 

regiune, precum și identificarea acțiunilor într-un proces 

care trebuie să ia în considerare mai multe voci. Abordarea 

stimulează deschidere, transparență și creativitate prin 

includerea în mod egal a părților interesate importante. 

Procesul incluziv oferă legitimitate muncii.

Prin aplicarea Metodologiei Poli-SUMP, regiunile policentrice 

au dezvoltat cu succes planuri de mobilitate care să 

răspundă nevoilor lor unice. În același timp, au realizat o mai 

bună cooperare la toate nivelurile guvernamentale, o mai 

bună coordonare pe cartiere, precum și participarea activă 

și angajamentul părților interesate și a participanţilor din 

partea societății civile.

Pe lângă elaborarea planurilor de 
mobilitate, regiunile au folosit, 
deasemenea, metodologia Poly-SUMP 
pentru:

•	 Elaborarea	unui	nou	cadru	pentru	politicile	regionale	
existente;

•	 Îmbunătăţirea	acțiunilor	în	planurile	existente;
•	 Referinţă	în	raport	cu	alte	regiuni;
•	 Formarea	de	noi	grupuri	de	lobby	și/sau	de	lucru;
•	 Crearea	impulsului	de	a	iniția	noi	procese;
•	 Ridicarea	profilului	cu	probleme	de	mobilitate	în	

regiune.

„Pentru o regiune policentrică cum este 

Obersteiermark West, Austria, Metodologia Poly-

SUMP este un instrument corespunzător pentru 

dezvoltarea unui plan de mobilitate durabilă în 

regiune.  Mai ales Instrumentul de Profil Regional 

reprezintă o nouă abordare pentru înțelegerea 

propriei regiuni printr-o viziune holistică. Acest 

instrument permite comparaţia cu alte regiuni 

similare și prezintă avantaje reciproce.”

Hannes Brandl, Verkehrplus GmbH, Austria

3. Uilizarea rezultatelor și elaborarea 
planului



regiunile pilot
Următoarele șase regiuni din Europa au dezvoltat și testat 

Metodologia Poly-SUMP:

Regiunea Marche (Italia)

Regiunea Marche are peste 1,5 milioane de locuitori în peste 

239 de municipalități. Datorită proiectului Poly-SUMP, a 

fost concepută o agendă politică comună, de abordare a 

problemelor legate de fl uxurile substanţiale de mobilitatea 

zilnică între oraşele din regiune. A fost elaborat şi un plan 

de acțiune cu participarea factorilor de decizie și a părților 

interesate din diferite municipii și niveluri de guvernare din 

regiune.

Contact: Dl. Sergio Strali, Șef Departament Management 

Transport Public,

funzione.trasportolocale@regione.marche.it 

Alentejo Central, Portugalia

Între Évora, cel mai mare oraș din Alentejo Central, și 

oraşele din celelalte 13 municipalități din regiune, transport 

public constă în primul rând în servicii nesatisfăcătoare de 

transport cu autobuzul. Majoritatea populaţiei se deplasează 

cu mașina, însă regiunea dezvoltă o strategie efi cientă de 

transport durabil policentric.

Contact: Arq André Espenica, Director, CIMAC,

aespenica@cimac.pt

Macedonia Centrală, Grecia

Regiunea este formată din șapte unități regionale, 38 de 

municipalități și o populație totală de aproape două milioane 

de locuitori. Infrastructura sa de mobilitate este puternic 

centrată pe utilizarea automobilului personal, care lasă o 

marjă considerabilă pentru măsurile de mobilitate durabilă. 

Poly-SUMP a reunit toate părțile interesate să dezvolte un 

sistem de transport regional integrat.

Contact: Dr. Konstantinou Kostas, Director Dezvoltare 

Locală, kostas@anatoliki.gr

Parkstad Limburg, Olanda

Parkstad Limburg este format din opt municipalități și 

este situat la graniţa dintre Olanda, Belgia și Germania. 

Deplasarea pe jos şi cu bicicleta reprezintă peste 40 la 

sută din cota transportului interurban, în timp ce utilizarea 

automobilului personal este în continuare mare pentru 

călătoriile interregionale şi internaționale. Metodologia Poly-

SUMP a ajutat la dezvoltarea de valori comune și plan de 

acțiune comun între toate părțile interesate de o mobilitate 

mai durabilă. Ca urmare, Parkstad Limburg lucrează acum 

la implementarea e-mobilităţii, a distribuției în oraș, a 

transportului public și a deplasării cu bicicleta.

Contact: Paul Alzer, Responsabil cu politica,

p.alzer@parkstad-limburg.nl 

Rhine Alp, Austria

Regiunea, cu 29 de municipalități situate în apropierea 

de granița cu Elveția, are o lungă tradiție policentrică. În 

pofi da ofertei bune de transport public, principalele drumuri 

sunt adesea congestionate de trafi cul de la  intrarea și ieșirea 

în/din provincie. Prin Poly-SUMP aceste aspecte au fost 

adresate de către arhitecții urbani din regiuni, de politicieni, 

experți externi și cetățeni interesați.

Contact: Martin Assmann, Coordonator de proiect,

martin.assmann@vision-rheintal.at

Inima Sloveniei, Slovenia

Cu opt municipii și peste 96.000 de locuitori, Inima 

Sloveniei se confruntă cu niveluri ridicate de trafi c și 

aglomerare din cauza conducătorilor auto care se deplasează 

zilnic către capitala Ljubljana. Cu Metodologia Poly-SUMP 

regiunea a consolidat dialogul dintre părțile interesate 

relevante, prin implicarea politicienilor din diferite niveluri 

de guvernare.

Contact: Razvojni center Srca Slovenije, info@razvoj.si
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Secretariatul Poly-SUMP
C/o Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
Italia

Tel:  +39 071 8063447

Fax: +39 071 8063103

E-mail: poly-sump@iclei.org

www.poly-sump.eu

CoNTaCTaŢi-Ne

Instrumente asemănătoare:
• Linii directoare: Metodologia Poly-SUMP – 

Modalitatea de dezvoltare a unui SUMP pentru o 

regiune policentrică

• Instrumentul de Profi l Regional pentru analizarea 

policentricităţii și tipurile de mobilitate din regiune

• Guid practic pe tema conducerii unui Atelier de 

Explorare a Viitorului pentru regiuni policentrice
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